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Thời tiết nắng nóng kèm theo mưa đầu mùa là điều
kiện để các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết,

tay - chân - miệng bùng phát mạnh tại TP HCM. Các
chuyên gia y tế cảnh báo, trong thời gian tới, các dịch
bệnh này tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, người dân
cần phòng ngừa bệnh ngay từ sớm để dịch bệnh không
bùng phát, nhất là không để gây tử vong.

(Trang 7)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh
như vậy trong bài phát biểu quan trọng tại Trung tâm

Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ, trước thềm Hội
nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN – Mỹ. (Trang 4)

Ngày 11/5, tại Washington, D.C., Thủ tướng
Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan

trọng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và
Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS). (Trang 2)

Thông điệp 6 chữ vàng 
CHào NGày Mới

Nhiều bệnh truyền nhiễm bùng phát
tại TP Hồ Chí Minh

Việt Nam chọn chính nghĩa, 
công lý và lẽ phải trên cơ sở 

luật pháp quốc tế
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l Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc.

Tỉnh Bình Phước vừa đề xuất xây cầu Mã Đà và
mở QL13C kết nối với Đồng Nai xuyên qua

vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai
được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển
thế giới. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học và UBND
tỉnh Đồng Nai đã lên tiếng phản đối đề xuất này. 

(Trang 6)

Với khẩu hiệu: “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”, tối qua (12/5), Lễ khai mạc SEA
Games 31 đã diễn ra trang trọng, hoành tráng tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội với sự
tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó
Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban,
ngành và lãnh đạo một số địa phương... (Trang 12)

Hôm qua (12/5), trong khuôn khổ hợp tác với Viện
Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Bộ Tư pháp

tổ chức Hội thảo tham vấn về cơ chế thu hồi tài sản
không qua thủ tục kết tội ở Việt Nam. Chủ trì Hội
thảo, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự hành chính (Bộ
Tư pháp) Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh, thu hồi tài
sản không qua thủ tục kết tội là cách tiếp cận mới
trong phòng chống tham nhũng. (Trang 3)

Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Lê Thành Long tại Hội nghị quán triệt một số nội dung
về công tác xây dựng pháp luật, góp ý, thẩm định,
kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, được Ban Cán
sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức ngày 11/5. (Trang 5)

Ban cán Sự đảnG Bộ tư pháp:
Chỉ đạo quyết liệt, sát sao công tác

xây dựng pháp luật

Làm quốc Lộ 13c qua khu Bảo tồn thiên nhiên -
Văn hóa đồnG nai:

Đề xuất bị giới chuyên gia phản đối
quyết liệt

thu hồi tài Sản khônG qua thủ tục kết tội:

Nghiên cứu thận trọng, bảo đảm phù hợp với
thực tiễn Việt Nam

Sửa đổi Luật đất đai:
Đảm bảo đời sống của người dân, vì lợi ích quốc gia, dân tộc

Yêu cầu trên được Tổng Bí thư nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội vào hôm qua (12/5). Cùng
ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các Đại biểu Quốc hội cũng đã có buổi tiếp xúc với cử

tri tại TP Hồ Chí Minh. (Trang 3)

khai mạc SEa GamES 31:

Thể thao hun đúc 
tình đoàn kết, hữu nghị 
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l Theo Ủy ban Đối ngoại của
Quốc hội, nhận lời mời của Chủ
tịch Quốc hội nước Cộng hòa
Dân chủ Nhân dân Lào Saysom-
phone Phomvihane, Chủ tịch
Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn
đầu Đoàn Đại biểu cấp cao
Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam sẽ thăm
chính thức nước Cộng hòa Dân
chủ Nhân dân Lào từ ngày 15/5
đến ngày 17/5/2022. B.MếN
lĐể chủ động phòng ngừa
dịch bệnh viêm gan cấp ở trẻ
em, Phó Thủ tướng Chính
phủ Vũ Đức Đam vừa có ý kiến
yêu cầu Bộ Y tế trao đổi, cập
nhật thông tin với WHO về căn
bệnh này để chủ động có kế
hoạch ứng phó, chuẩn bị nhân
lực, phương tiện, vật tư, trang
thiết bị phòng ngừa, điều trị; chỉ
đạo công tác kiểm tra, giám sát,
hướng dẫn phòng, chống căn
bệnh này; kịp thời báo cáo Thủ
tướng Chính phủ khi bệnh có
diễn biến phức tạp; UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương tăng cường giám sát tại
các cửa khẩu, cảng hàng không,
cảng biển để phát hiện những
trường hợp có triệu chứng nghi
ngờ, kịp thời báo cáo Bộ Y tế.

S.tHu 
lChiều 12/5, Đoàn khảo sát
của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội (UBTVQH) đã làm việc với
UBND huyện Lương Sơn, tỉnh
Hòa Bình về việc thực hiện các
Nghị quyết của UBTVQH về sắp
xếp các đơn vị hành chính cấp
huyện, cấp xã trong giai đoạn
2019 - 2021.  Sau khi thực hiện
sáp nhập, huyện Lương Sơn từ
20 đơn vị hành chính xuống còn
11 đơn vị hành chính (giảm 9
đơn vị hành chính). Địa
phương kiến nghị, đề xuất  xem
xét tăng số lượng cán bộ, công
chức cấp xã đối với những xã
mới sáp nhập để giải quyết
việc dôi dư cán bộ, công chức,
vừa bảo đảm thực hiện công
việc tăng lên do địa bàn xã mở
rộng; xem xét tăng phụ cấp đối
với cán bộ không chuyên trách,
cán bộ hợp đồng... g.LâM 

TIN VẮN

Hôm qua (12/5), Ban Tuyên giáo Trung
ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên

Trung ương tháng 5/2022 để thông báo nhanh
kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành
(BCH) Trung ương Đảng khóa XIII, bằng
hình thức trực tuyến, với sự tham dự của hơn
157.000 đại biểu.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban
Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại
Xuân Môn cho biết, tại Hội nghị Trung ương
5, BCH Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến
về nhiều nội dung quan trọng trên cơ sở hai
quan điểm chỉ đạo lớn là: phát triển kinh tế -
xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then
chốt… Trên cơ sở thống nhất về nhận thức,
quán triệt đầy đủ, sâu sắc những quan điểm,
tư tưởng chỉ đạo về quản lý, sử dụng đất, Hội
nghị Trung ương lần này đã đi sâu phân tích,
đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp,

chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn
thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật
pháp, chính sách về đất đai, trước hết là sửa
đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các
luật pháp có liên quan để khắc phục những
hạn chế, yếu kém tồn tại kéo dài lâu nay, đặc
biệt là những hạn chế, yếu kém liên quan đến
công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,
giao đất, cho thuê đất; hỗ trợ, bồi thường, tái
định cư, thu hồi đất; chính sách tài chính đất
đai và xác định giá đất…

Trung ương nhấn mạnh, đất đai thuộc sở
hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở
hữu và thống nhất quản lý. Quản lý và sử dụng
đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân;
nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận, sử dụng
đất một cách công bằng, hiệu quả và bền
vững.

Tại Hội nghị, BCH Trung ương đã quyết

nghị thông qua Nghị quyết về “Tiếp tục đổi
mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng
đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước
phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về
“Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị
quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và
nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai
đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường
củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và
nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
trong tình hình mới”.

Ông Lại Xuân Môn cho biết, Ban Tuyên
giáo Trung ương sẽ sớm có kế hoạch triển
khai nghiên cứu, học tập kết quả trọng tâm
Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII tới các cán
bộ, đảng viên từ cấp Trung ương tới các tỉnh
ủy, thành ủy.  triệu OaNH

Sớm triển khai nghiên cứu, học tập Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 5

Chiều qua - 12/5, Đoàn công tác của Đảng
bộ Bộ Tư pháp đã thăm và làm việc với

Huyện ủy Yên Khánh, Ninh Bình để khảo
sát và nắm bắt thực tiễn triển khai công tác
xây dựng Đảng. 

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí:
Đinh Xuân Tùng - Trưởng Ban Tổ chức
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng
chí Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư Thường
trực Đảng ủy Bộ Tư Pháp; đồng chí Đỗ Xuân
Lân - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ
Tư pháp, cùng các đồng chí trong Đoàn công
tác. Về phía Huyện ủy Yên Khánh có Bí thư
Huyện ủy Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư
Huyện ủy Phạm Ngọc Hải cùng các đồng chí
trong Ban Thường vụ Huyện ủy...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện
ủy Yên Khánh Hoàng Văn Thắng cho biết,

trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính
quyền từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết, phát
huy truyền thống của quê hương anh hùng,
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều
kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Công
tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính
trị được tập trung chỉ đạo, đã đề ra nhiều chủ
trương, giải pháp để nâng cao chất lượng tổ
chức đảng, đảng viên, vai trò lãnh đạo, chỉ
đạo của cấp ủy và tổ chức Đảng ngày càng
được khẳng định. Chất lượng hoạt động của
các chi bộ được nâng lên; nền nếp, nội dung
sinh hoạt của cấp ủy, của chi bộ có nhiều đổi
mới cả nội dung và phương pháp, khắc phục
tính hình thức, đơn điệu; ý thức, trách nhiệm,
phương pháp làm việc, tính tiên phong,
gương mẫu của cán bộ, đảng viên có nhiều
đổi mới.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư pháp, đồng chí
Nguyễn Kim Tinh đánh giá cao những kết
quả đạt được về công tác Đảng của Huyện
ủy Yên Khánh, rút ra được nhiều bài học
kinh nghiệm quý giá. 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư
pháp cũng giới thiệu về Đảng ủy Bộ, chia sẻ
những kinh nghiệm về công tác xây dựng
Đảng và thảo luận về những khó khăn,
vướng mắc của Huyện ủy Yên Khánh trong
thời gian qua.

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành
viên trong Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã
đóng góp ý kiến, trao đổi về công tác xây
dựng Đảng, xây dựng các văn bản quy phạm
pháp luật đối với Huyện ủy Yên Khánh để
công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ
chuyên môn trên địa bàn huyện được hiệu
quả hơn. Đức NguyêN - trầN cư

Đảng bộ Bộ Tư pháp thăm và làm việc với Huyện ủy Yên Khánh, Ninh Bình

Chiều qua (12/5), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo
xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng

và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định
hướng đến năm 2045” tổ chức Tọa đàm về
chủ đề “Trưng cầu ý dân về Hiến pháp; bảo
vệ Hiến pháp; bảo đảm, bảo vệ quyền con
người”. 

Khoản 2 Điều 119 Hiến pháp năm 2013
quy định “Quốc hội, các cơ quan của Quốc
hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND,
VKSND, các cơ quan khác của Nhà nước và
toàn thể nhân dân có trách nhiệm bảo vệ
Hiến pháp. Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật
định”. Cho đến nay, quy định này đã được
thể chế hóa, cụ thể hóa trong các luật về tổ

chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các
thiết chế nhà nước, các tổ chức chính trị - xã
hội, luật dân sự, hình sự, hành chính..., đồng
thời cũng được thực hiện khá nghiêm túc. 

Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn cũng
cho thấy vẫn còn bất cập trong quy định về
cơ chế hữu hiệu để bảo vệ sự tôn nghiêm của
Hiến pháp. Từ đó, một số cơ quan, tổ chức
tham gia xây dựng Đề án, một số chuyên gia,
nhà khoa học đặt vấn đề cần xây dựng thiết
chế bảo hiến chuyên trách.

Tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia
trên thế giới và theo đề xuất của một số cơ
quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học,
hiện có 4 phương án xây dựng thiết chế bảo
vệ Hiến pháp: Thành lập Hội đồng Hiến

pháp; Thành lập Tòa án Hiến pháp; Giao
TANDTC thực hiện chức năng bảo vệ Hiến
pháp; Thành lập Ủy ban Bảo vệ Hiến pháp
của Quốc hội. 

Về bảo đảm, bảo vệ quyền con người, các
đại biểu khẳng định, trong Nhà nước được tổ
chức theo nguyên tắc pháp quyền, quyền con
người luôn gắn với quyền công dân và được
tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ. Điều 3 Hiến pháp
năm 2013 quy định: Nhà nước công nhận,
tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con
người, quyền công dân. Đây là vấn đề
chính trị - pháp lý quan trọng mang tính
toàn cầu, có ý nghĩa quan trọng đối với
Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
sâu rộng, toàn diện… Việt Nga

Cần cơ chế hữu hiệu để bảo vệ sự tôn nghiêm của Hiến pháp

Ngày 11/5, tại Washington, D.C., Thủ
tướng Phạm Minh Chính đã có bài

phát biểu quan trọng tại Trung tâm
Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa
Kỳ (CSIS). Trong bài phát biểu này, Thủ
tướng Phạm Minh Chính chia sẻ ba vấn
đề: Một là, cách nhìn của Việt Nam về thế
giới hiện nay; Hai là, vai trò của sự chân
thành, lòng tin và trách nhiệm trong thế
giới nhiều biến động hiện nay; Ba là,
chúng ta cần phải làm gì để thể hiện sự
chân thành, tăng cường lòng tin và trách
nhiệm, vì một thế giới tốt đẹp hơn.  

“Sự chân thành, lòng tin và trách
nhiệm có vai trò đặc biệt quan trọng để
giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thế
giới hiện nay. Chính thiếu vắng sự chân

thành, lòng tin và trách nhiệm là một
trong những nguyên nhân dẫn đến căng
thẳng, xung đột ở nhiều khu vực. Thiếu
sự chân thành, tin cậy là nhân tố cản trở
nghiêm trọng đến hợp tác song phương
giữa các quốc gia cũng như hợp tác đối
phó với các thách thức khu vực và toàn
cầu. Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần
đẩy mạnh xây dựng, củng cố sự chân
thành, lòng tin giữa các quốc gia”, Thủ
tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Có thể nói “chân thành – lòng tin –
trách nhiệm” là 6 chữ vàng thể hiện nhất
quán lựa chọn của Việt Nam trong một
thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến
lược như hiện nay. Không chỉ đối ngoại,
đó cũng là phương châm xử thế trong tất

cả mọi vấn đề của dân tộc, quan hệ đối
tác làm ăn trong môi trường hội nhập
hiện nay.

Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng
xác định mục tiêu: “... khơi dậy khát
vọng phát triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc; phát huy ý chí và sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết
hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh
toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới,
công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc,
giữ vững môi trường hòa bình, ổn
định; phấn đấu giữa thế kỷ XXI, nước
ta trở thành nước phát triển, theo định
hướng xã hội chủ nghĩa”. Để hoàn
thành mục tiêu này, cũng như hoàn
thành các mục tiêu phát triển của quốc
gia, Việt Nam không thể đi một mình.
Muốn đi xa phải có bạn. Kinh nghiệm
phòng, chống COVID-19 còn nguyên
giá trị thời cuộc.

Trong đại dịch COVID-19, mặc dù
còn nhiều khó khăn, song Việt Nam đã
viện trợ khẩu trang, một số vật tư y tế
cho 51 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ;
đồng thời đóng góp tài chính hàng triệu
USD cho Chương trình COVAX. Ngược
lại, Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ
to lớn của cộng đồng quốc tế, trong đó
có nguồn cung vaccine lớn, trang thiết
bị y tế khác cho Việt Nam nhằm kiểm
soát đại dịch. Biết bao vấn đề thách
thức truyền thống cũng như phi truyền
thống; trong đó có ứng phó với biến đổi
khí hậu, thực hiện các cam kết theo
Thỏa thuận Paris và COP 26, đưa mức
phát thải ròng về 0 vào năm 2050 đang
cần sự phối hợp hành động chung giữa
các quốc gia.

Không nghi ngờ gì nữa, để vượt qua
mọi thách thức, cần “chân thành – lòng
tin – trách nhiệm”. Ngô Đức HàNH

CHÀO NGÀY MỚI

Thông điệp 6 chữ vàng 
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Yêu cầu trên được Tổng Bí
thư nhấn mạnh tại buổi tiếp
xúc cử tri Hà Nội vào hôm
qua (12/5). Cùng ngày, Chủ
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
cùng các Đại biểu Quốc hội
cũng đã có buổi tiếp xúc với
cử tri tại TP Hồ Chí Minh.

Sửa đổi Luật Đất đai theo
tinh thần mới 

Tại buổi tiếp xúc (bằng hình thức trực
tiếp kết hợp trực tuyến), cử tri các quận
Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng (Hà
Nội) đánh giá cao việc thời gian qua mặc
dù công tác phòng, chống dịch COVID-
19 rất khó khăn, phức tạp, nhưng công
tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
(PCTNTC) của Đảng vẫn được tiến hành
đồng thời. 

Liên quan đến công tác quản lý, sử
dụng đất đai, các cử tri cho rằng, cần
thiết phải sửa đổi Luật Đất đai năm 2013
để quản lý, sử dụng đất đai đúng mục
đích, có hiệu quả, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội, khắc phục tình trạng
tham nhũng, tiêu cực về đất đai, gây bức
xúc trong nhân dân. Khi xây dựng Luật,
các cơ quan tham mưu cần tăng cường
trách nhiệm, bảo đảm phù hợp với yêu
cầu thực tiễn, có tính ổn định lâu dài,
tránh tình trạng Luật đưa vào thực hiện
sau một thời gian ngắn lại sửa đổi, bổ
sung. Trong quy hoạch, sử dụng đất cần
quan tâm đến quỹ đất dành cho việc xây
dựng trường học, công trình phục vụ các
hoạt động ở địa bàn dân cư…

Cử tri cũng đề nghị, Quốc hội, chính
quyền các địa phương tiếp tục có nhiều
cơ chế chính sách, giải pháp để tăng
cường công tác quản lý Nhà nước đối
với các tài nguyên cát sỏi ở các dòng
sông; nhất là việc khai thác cát trái phép,
không theo quy hoạch, vừa gây thất thoát
tài nguyên của Nhà nước, vừa tác động
xấu đến môi sinh.

Trân trọng tiếp thu các ý kiến của cử

tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn
mạnh, đất đai là vấn đề quan trọng, là tư
liệu sản xuất cơ bản. Sắp tới, trên cơ sở
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa
XIII), Quốc hội nghiên cứu, xem xét, sửa
đổi Luật Đất đai theo tinh thần mới làm
sao phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh
của đất nước. 

Tổng Bí thư cũng cho rằng, sửa Luật
Đất đai thế nào để phát huy thế mạnh của
đất đai thì không đơn giản. Phải nghiên
cứu, tổng kết mang tầm chiến lược
nhưng phải thiết thực, phải đảm bảo đời
sống của người dân; phải vì lợi ích quốc
gia, dân tộc. Đây là vấn đề làm dần từng
bước, hoàn thiện dần.

Về công tác đấu tranh PCTNTC,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết,
tại Hội nghị Trung ương 5 vừa qua,
Trung ương đã thống nhất rất cao, nhất
trí thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp
tỉnh để tiếp tục phát huy những kết quả
đạt được trong 10 năm qua; tạo sự thống
nhất, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa,
phát hiện các trường hợp thoái hóa biến
chất… dẫn đến tham nhũng, tiêu cực,
lãng phí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho
biết, từ tháng 1 - 4/2022, một số vụ, việc

nổi cộm, bức xúc được chỉ đạo xử lý ráo
riết, quyết liệt, kịp thời. Về các vụ tham
nhũng, kinh tế - chức vụ, đã khởi tố mới
125 vụ án/259 bị can. Riêng Ban Chỉ đạo
Trung ương về PCTNTC theo dõi 4 vụ
án/23 bị can; truy tố 3 vụ án/34 bị can.
Nhiều bị can là cán bộ cao cấp cả đương
chức, nghỉ hưu, cả trong lực lượng vũ
trang đã bị khởi tố, trong đó có 8 cán bộ
diện Trung ương quản lý.

Tổng Bí thư đề nghị TP Hà Nội tổ
chức một đợt sinh hoạt chính trị sâu
rộng, học tập, nghiên cứu, quán triệt,
triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-
NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ
phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045. Trung ương đã
chỉ đạo Quốc hội phải quan tâm xây
dựng Luật Thủ đô sửa đổi, tạo điều kiện
cho Hà Nội phát triển. Hà Nội cũng phải
xây dựng chương trình hành động khoa
học, bài bản, từ kinh nghiệm thực hiện
các nghị quyết trước đây của Bộ Chính
trị để triển khai tổ chức thực hiện Nghị
quyết của Bộ Chính trị hiệu quả.

Đẩy mạnh cải thiện môi trường 
đầu tư, cải cách hành chính

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc cùng các Đại biểu Quốc hội

TP Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc với
cử tri quận 5, quận 8, quận 11. 

Đánh giá cao cuộc tiếp xúc cử tri có
đa dạng về thành phần, tôn giáo, dân tộc,
Chủ tịch nước cho rằng: “Trong cuộc
tiếp xúc này, chúng ta đang đề cập đến
một vấn đề rất lớn trong xã hội, đó là
phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương phép
nước để phát triển bền vững…”. 

Theo Chủ tịch nước, TP Hồ Chí Minh
có truyền thống năng động, phát triển
dẫn đầu cả nước. Vì thế, trong giai đoạn
mới, thành phố càng năng động hơn,
phát triển dẫn đầu hơn, toàn diện hơn,
không chỉ kinh tế - xã hội mà cả quốc
phòng, an ninh, phát triển bền vững; là
thành phố dẫn đầu trong kinh tế, văn hóa,
an ninh trật tự, phát triển công nghệ, đặc
biệt là nâng cao mức sống của người
dân.

Là một “siêu đô thị” trên 10 triệu dân,
TP Hồ Chí Minh sẽ gặp rất nhiều khó
khăn về hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội.
Bởi vậy, mỗi phường, quận, mỗi người
dân đều có trách nhiệm trong việc phát
triển để đóng góp cho TP. Để làm được
như vậy, TP cần tiếp tục triển khai mạnh
mẽ, hiệu quả các chương trình tái cấu
trúc kinh tế đã được phê duyệt; chủ động
hướng đến mô hình nền kinh tế sáng tạo,
những mô hình kinh tế mới cần áp dụng
mạnh mẽ hơn, kể cả một trung tâm tài
chính quốc gia được đặt ở TP Hồ Chí
Minh để hội nhập quốc tế sâu rộng. Do
đó, vấn đề cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, cải cách hành chính; điều
hành hiệu lực, hiệu quả; đầu tư mạnh hạ
tầng công nghệ thông tin, giao thông,
viễn thông, nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực là những đòi hỏi không chỉ cử
tri quan tâm mà còn là yêu cầu của Đảng,
Nhà nước đối với TP.

Chủ tịch nước đề nghị TP Hồ Chí
Minh cần huy động nguồn lực trong xã
hội, chủ động hợp tác công - tư, tháo gỡ
những nút thắt trong phát triển những dự
án. Vì vậy, công tác về quy hoạch đô thị,
phù hợp với mục tiêu phát triển đô thị
hiện đại là rất cấp bách. Ngoài ra, TP cần
tiếp tục giải quyết rốt ráo từ cơ sở các
khiếu nại, tố cáo; quan tâm chỉ đạo
những vụ án gây bức xúc xã hội như bạo
hành trẻ em, bạo hành phụ nữ, đày đọa
người cao tuổi… Thành phố cũng cần đi
trước các địa phương khác trong tiến bộ
và công bằng xã hội, quan tâm đến người
già, người có công, tù chính trị, những
người khó khăn trong xã hội… 

VÂN THANH

SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI:

Đảm bảo đời sống của người dân, 
vì lợi ích quốc gia, dân tộc

l Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại
buổi tiếp xúc cử tri.

Chủ trì Hội thảo, Vụ trưởng
Vụ Pháp luật hình sự hành
chính (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thị
Hạnh nhấn mạnh, thu hồi tài sản
không qua thủ tục kết tội là cách
tiếp cận mới trong phòng chống
tham nhũng, là giải pháp nảy
sinh từ yêu cầu thực tiễn khi
những biện pháp thu hồi tài sản
theo cách thức truyền thống
không giải quyết được các vấn
đề bất cập của thực tiễn do gặp
khó khăn trong xác minh, thu
thập chứng cứ và chứng minh
mối liên hệ giữa tài sản và hành
vi phạm tội. Đây là quy trình tố
tụng đặc biệt của cơ quan nhà

nước, không xét xử bị cáo hay
hành vi phạm tội mà tập trung
vào xử lý tài sản được cho là có
nguồn gốc hoặc có liên quan
đến tham nhũng, với mục đích
thu hồi về cho ngân sách nhà
nước hoặc trả lại cho chủ sở hữu
hợp pháp của tài sản.

Tuy nhiên, thực hiện cơ chế
này cũng đặt ra hàng loạt vấn
đề cần giải quyết như mục tiêu
của chính sách nhằm vào nhóm
tội phạm nào, các trường hợp
nào cần thiết sử dụng cơ chế,
phương thức tịch thu ra sao…
Nếu thí điểm thì sẽ thí điểm
vấn đề gì, công đoạn, cách

thức nào để đạt mục tiêu của
chính sách, bảo đảm phù hợp,
khả thi trong bối cảnh ở Việt
Nam hiện nay... 

Qua ý kiến một số chuyên
gia nghiên cứu, bà Hạnh nhận
thấy, lợi ích chính của các biện
pháp tịch thu phòng ngừa là sự
“đảo chiều” trong trách nhiệm
chứng minh, như ở các nước,
công tố viên không phải đưa ra

bằng chứng người liên quan đã
thực hiện hành vi phạm tội mà
chỉ cần đưa ra được là người
này thường xuyên tham gia vào
các hoạt động phạm tội hoặc có
lối sống thay đổi nhờ những
khoản thu phạm tội. Đây là vấn
đề hết sức mới với Việt Nam,
đòi hỏi phải nghiên cứu, thảo
luận, tham khảo kinh nghiệm
của các nước.

Đồng chủ trì Hội thảo,
Trưởng Đại diện Viện KAS tại
Việt Nam Florian Feyerabend
cho biết, vấn đề thu hồi tài sản
tham nhũng được Việt Nam
ngày càng quan tâm, tỷ lệ thu
hồi tăng trong thời gian gần đây,
nhưng so với số lượng tài sản bị
thất thoát, chiếm đoạt còn thấp.
Các phương thức thu hồi tài sản
tham nhũng cơ bản hiện nay bao
gồm thu hồi tài sản dựa trên truy
tố hình sự; thu hồi tài sản không
dựa trên bản án hình sự; thu hồi
tài sản thông qua quyết định
hành chính và khởi kiện dân sự
để thu hồi tài sản. Trong đó,
phương thức truyền thống là
dựa trên truy tố hình sự không
phải lúc nào cũng đáp ứng được
nhu cầu thu hồi tài sản tham
nhũng trong thực tế. Tuy nhiên,
cơ chế thu hồi tài sản không qua
truy tố hình sự có thể phức tạp
vì cơ chế này ảnh hưởng đến
quyền về tài sản.

HÀ UYÊN 

THU HỒI TÀI SẢN KHÔNG QUA THỦ TỤC KẾT TỘI:

Nghiên cứu thận trọng, bảo đảm phù hợp
với thực tiễn Việt Nam

Việt Nam hiện có 2 cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng. Một là
tịch thu tài sản theo quyết định hành chính của người có thẩm quyền
trong hoạt động thanh tra khi có đủ căn cứ kết luận tiền, tài sản bị
chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi vi phạm
pháp luật gây ra theo quy định của pháp luật thanh tra. Hai là, tịch
thu tài sản liên quan đến tội phạm tham nhũng theo bản án, quyết
định có hiệu lực của Tòa án.

Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện hành chưa xử lý được một số
trường hợp, ví dụ như trường hợp có căn cứ khẳng định tiền, tài sản
liên quan đến hành vi tham nhũng nhưng chưa thể truy cứu trách
nhiệm hình sự người phạm tội vì nhiều lý do (đối tượng phạm tội
chết, mất tích hoặc bỏ trốn…); trường hợp phát hiện tài sản, thu
nhập có dấu hiệu từ hành vi tham nhũng qua hoạt động kiểm soát
tài sản, thu nhập… 

Hôm qua (12/5), trong khuôn khổ hợp tác với Viện
Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Bộ Tư pháp tổ
chức Hội thảo tham vấn về cơ chế thu hồi tài sản
không qua thủ tục kết tội ở Việt Nam.

l Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu
tại buổi  tiếp xúc cử tri.
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Đẩy mạnh xây dựng, 
củng cố lòng tin

Trong bài phát biểu với chủ đề
“Chân thành, lòng tin và trách nhiệm
vì một thế giới tốt đẹp hơn”, Thủ
tướng Phạm Minh Chính cho rằng, sự
chân thành, lòng tin và trách nhiệm có
vai trò đặc biệt quan trọng để giải
quyết những vấn đề đặt ra đối với thế
giới hiện nay. Là một thành viên tích
cực, có trách nhiệm trong ASEAN và
cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn nỗ
lực đóng góp vào đối thoại và hợp tác,
sẵn sàng đóng góp vai trò chủ động,
tích cực, phù hợp với tiềm lực và vị thế
của mình. 

Thủ tướng chia sẻ và khẳng định
những quan điểm của Việt Nam về thể
hiện sự chân thành, củng cố niềm tin
và tăng cường trách nhiệm trong hợp
tác với các quốc gia, khu vực và cộng
đồng quốc tế. Trước hết, Việt Nam
kiên định đường lối đối ngoại độc lập
tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và
phát triển, đa dạng hóa, đa phương
hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy với
các nước trên thế giới, là thành viên có
trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Việt Nam luôn thể hiện sự chân thành,
nhất quán, minh bạch trong xây dựng,
triển khai đường lối đó.

Thứ hai, giữa độc lập và phụ thuộc,
Việt Nam luôn chọn độc lập với tinh
thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự
do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại;
giữa thương lượng và đối đầu, chúng
tôi chọn thương lượng; giữa đối thoại
và xung đột, chúng tôi chọn đối thoại;
giữa hoà bình và chiến tranh, chúng tôi
chọn hoà bình; giữa hợp tác và cạnh
tranh, chúng tôi chọn hợp tác và cạnh
tranh thì phải lành mạnh, bình đẳng,
tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của nhau. “Trong một thế

giới đầy biến động, cạnh tranh chiến
lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam
không chọn bên mà chọn chính nghĩa,
sự công bằng, công lý và lẽ phải trên
cơ sở các nguyên tắc của luật pháp
quốc tế, Hiến chương Liên Hợp quốc
(LHQ); bình đẳng, tất cả cùng có lợi,

tất cả cùng chiến thắng”, Thủ tướng
nêu rõ. 

Thứ ba, Việt Nam sẵn sàng đối
thoại, hợp tác để xử lý các khác biệt,
bất đồng, đóng góp vào hòa bình, ổn
định và phát triển của thế giới; đồng
thời bảo đảm hài hòa lợi ích và giải
quyết thỏa đáng các mối quan tâm của
các đối tác, các quốc gia, cộng đồng
quốc tế.
Phát huy vai trò tại các 
cơ chế đa phương 

Thủ tướng nêu rõ, trong giải quyết
các tranh chấp, xung đột ở khu vực và
trên thế giới, trong đó có Biển Đông -
một vùng biển quan trọng với các
nước trong và ngoài khu vực, Việt
Nam luôn chủ trương duy trì hòa bình,
ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự
do hàng hải và hàng không; bảo vệ các
quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết
bất đồng bằng các biện pháp hòa bình,
thông qua đối thoại, trên cơ sở tôn
trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công
ước LHQ về Luật Biển năm 1982
(UNCLOS 1982); thực hiện hiệu quả
và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các
bên ở Biển Đông (DOC), phấn đấu
xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển
Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù
hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có
UNCLOS 1982.

Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam –
Mỹ, Thủ tướng cho hay, Việt Nam và
Mỹ đã đi được một quãng đường dài
trong việc thể hiện sự chân thành, xây
dựng lòng tin với nhau. “Sự chân
thành, lòng tin và trách nhiệm là chìa
khóa để các quốc gia giải quyết các
vấn đề còn bất đồng, khác biệt trong
một thế giới đầy biến động như hiện
nay. Sự chân thành, lòng tin và trách
nhiệm cũng đã góp phần quan trọng
tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của
quan hệ Việt Nam - Mỹ trong gần 30
năm qua. Tôi tin tưởng rằng, đây cũng
sẽ là những nhân tố chủ đạo định
hướng, thúc đẩy, đưa quan hệ đối tác
tác toàn diện Việt Nam - Mỹ lên tầm
cao mới, thực chất, hiệu quả hơn trong
thời gian tới đây”, Thủ tướng nói. 

Minh ngọc

Việt Nam chọn chính nghĩa, 
công lý và lẽ phải trên cơ sở 

luật pháp quốc tế
Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính nhấn mạnh như
vậy trong bài phát biểu quan
trọng tại Trung tâm nghiên
cứu Chiến lược và Quốc tế
Mỹ, trước thềm Hội nghị Cấp
cao Đặc biệt ASEAN – Mỹ.

Chiều 11/5 (giờ địa
phương), tại ủ đô Washing-

ton D.C., ủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp
với ủ tướng Campuchia Hun Sen.

Tại cuộc gặp, hai ủ tướng bày
tỏ hài lòng về những phát triển tích
cực trong hợp tác song phương thời
gian qua và nhất trí thúc đẩy trao
đổi đoàn cấp cao trong “Năm Hữu
nghị Việt Nam - Campuchia, Cam-
puchia - Việt Nam 2022”, phối hợp
tổ chức tốt các hoạt động ý nghĩa kỷ
niệm 55 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao hai nước (24/6/1967 –
24/6 2022); nỗ lực duy trì đà phát
triển thương mại - đầu tư; thúc đẩy
du lịch. 

ủ tướng Phạm Minh Chính
cũng bày tỏ cảm ơn và mong muốn
Chính phủ Campuchia tiếp tục
quan tâm, tạo điều kiện cho cộng
đồng người gốc Việt tại Campuchia
củng cố địa vị pháp lý và ổn
định cuộc sống tại Cam-
puchia. Bảo An

l Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Chủ tịch, Giám đốc điều hành CSIS  thảo luận, làm rõ một số
vấn đề.

Ngày 11/5, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Mỹ,
thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc, tại ủ đô Washington, D.C., Mỹ,

ủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch ường trực ượng
viện Patrick Leahy và một số ượng nghị sỹ chủ chốt của các Ủy ban Đối ngoại,
Tư pháp, Tài chính, Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên ượng viện Mỹ.

Tại cuộc gặp, ủ tướng bày tỏ mong muốn Chủ tịch ường trực Leahy sẽ
tiếp tục truyền cảm hứng, động lực để các thế hệ nghị sỹ Mỹ tiếp nối công cuộc
khắc phục hậu quả chiến tranh, dành ngân sách khắc phục các “điểm nóng” về
dioxin, bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, tìm kiếm, quy tập hài cốt bộ
đội Việt Nam hy sinh trong chiến đấu... ủ tướng hoan nghênh và bày tỏ mong
muốn Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác nghị viện; đề nghị Chủ tịch ường
trực Leahy và các cộng sự thúc đẩy việc thành lập Nhóm các nghị sỹ Mỹ thân
thiện với Việt Nam, đồng thời phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp cũng như
các cơ chế đối thoại thường xuyên giữa Quốc hội hai nước.

Cùng ngày, tại cuộc tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, ủ tướng
Phạm Minh Chính mong Mỹ chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường tài chính,
đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản một cách lành
mạnh, an toàn, minh bạch, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. 

Sửa Nội quy kỳ họp quốc hội:

Mở rộng dân chủ, 
tăng tính pháp quyền,
kỷ luật, kỷ cương 
Đây là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội

Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại phiên
họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết
ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)
diễn ra sáng qua (12/5).

Trên cơ sở thực tiễn thực hiện và quán triệt
quan điểm, mục đích sửa đổi, bổ sung Nội
quy, UBTVQH đề xuất 25 vấn đề mới để sửa
đổi, bổ sung Nội quy năm 2015, trong đó có
sửa đổi quy định nhằm tăng cường công khai
về kỳ họp QH, khắc phục tình trạng các cơ
quan chậm gửi tài liệu...

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch QH
Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc sửa đổi
Nội quy kỳ họp phải bảo đảm mở rộng dân
chủ; tăng tính pháp quyền, kỷ luật, kỷ cương,
tăng trách nhiệm của đại biểu QH và tiếp tục
phát huy những cải tiến, đổi mới đã phát huy
hiệu quả trong thời gian qua. 

Nêu rõ yêu cầu rút ngắn thời gian nhưng
vẫn đảm bảo nâng cao chất lượng của các kỳ
họp QH, Chủ tịch QH đề nghị nghiên cứu quy
định nhằm thể hiện được tính chuyên nghiệp,
hiện đại, chủ động và thích ứng, công khai và
minh bạch của QH; đáp ứng yêu cầu chuyển
từ QH tham luận sang thảo luận, tranh luận để
đi đến cùng các vấn đề…

Một trong những nội dung được nhiều
đại biểu quan tâm cho ý kiến tại phiên họp
là quy định về thời gian phát biểu tối đa của
đại biểu QH tại phiên họp toàn thể của QH.
Thường trực Ủy ban Pháp luật của QH – cơ
quan thẩm tra - tán thành với việc giữ quy
định hiện hành về thời gian phát biểu tối đa
của đại biểu QH là không quá 7 phút. Bên
cạnh đó, có ý kiến đề nghị sửa đổi quy định
thời gian phát biểu là 5 phút để giúp mỗi
phiên họp có nhiều đại biểu QH được phát
biểu hơn.

Chiều cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến
về việc trình QH xem xét, quyết định chủ
trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4
vùng Thủ đô Hà Nội (Dự án Vành đai 4).

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm
Ủy ban Kinh tế của QH Vũ Hồng Thanh
cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất
trí với sự cần thiết đầu tư các Dự án nhưng
đề nghị đánh giá bổ sung đầy đủ về khả
năng giải ngân, hấp thụ vốn, sự cân đối và
hiệu quả trong phân bổ nguồn lực, năng lực
quản lý, nguồn nhân lực, khả năng gây ra
tình trạng khan hiếm và tăng giá nguyên vật
liệu... để có giải pháp kịp thời nhằm bảo
đảm tính khả thi, hiệu quả, tiến độ, chất
lượng cho dự án.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch QH
Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu chuẩn
bị kỹ lưỡng, tính toán các vấn đề, đặc biệt là
nguồn vốn để đảm bảo cân đối được nguồn
lực triển khai, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả
của các dự án; đảm bảo khi trình ra QH sẽ sự
chia sẻ, thống nhất, đồng thuận cao; nêu rõ
trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Giao thông
Vận tải và các địa phương trong việc tổ chức
triển khai các dự án. hà dung

lChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu 
tại phiên họp.
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Dự Hội nghị có Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Pháp luật của
Quốc hội Nguyễn Thị Mai
Phương, đại diện lãnh đạo một số
ban của Đảng, Quốc hội, bộ,
ngành Trung ương, Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dự Hội nghị về phía Bộ Tư
pháp có Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng
(BCSĐ), Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Lê Thành Long; các đồng chí Ủy
viên BCSĐ và toàn thể lãnh đạo,
công chức Vụ Pháp luật dân sự -
kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự -
hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế,
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm
pháp luật (VBQPPL), Cục Quản
lý xử lý vi phạm hành chính và
theo dõi thi hành pháp luật; lãnh
đạo các đơn vị liên quan thuộc
Bộ; lãnh đạo Văn phòng đảng,
đoàn thể và Bộ phận giúp việc
BCSĐ Bộ Tư pháp… 
Nâng cao hiệu quả công tác
xây dựng pháp luật

Phát biểu khai mạc Hội nghị,
Phó Bí thư BCSĐ, Thứ trưởng
Nguyễn Khánh Ngọc nhấn
mạnh, Hội nghị lần này thể hiện
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
của BCSĐ đối với công tác xây
dựng pháp luật (XDPL), góp ý,
thẩm định, kiểm tra VBQPPL.
Trong thời gian tới đây, công tác
này chắc chắn sẽ được tăng
cường, quan tâm hơn nữa với
nhận thức “thể chế, pháp luật
đóng vai trò vô cùng quan trọng
trong sự phát triển đất nước”. 

Việc BCSĐ triệu tập toàn thể
cán bộ, công chức làm công tác
XDPL, lãnh đạo các đơn vị, tổ
chức đoàn thể của Bộ tham dự
Hội nghị cho thấy sự quyết tâm,
nghiêm túc của BCSĐ, Lãnh đạo
Bộ, lãnh đạo các đơn vị và từng
cán bộ, công chức làm công tác
XDPL trong việc tiếp tục quán
triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa
các quan điểm, chủ trương của
Đảng về công tác xây dựng,
hoàn thiện thể chế, pháp luật;
nhìn nhận, đánh giá một cách
đầy đủ, khách quan công tác
XDPL, góp ý, thẩm định, kiểm
tra VBQPPL. Qua đó, Bộ, ngành
Tư pháp ngày càng thực hiện tốt
hơn các chức năng, nhiệm vụ
ngày càng nặng nề được Đảng,
Quốc hội, Chính phủ và nhân
dân tín nhiệm giao phó.

Theo Thứ trưởng Nguyễn
Khánh Ngọc, trong những năm
qua, thể chế, pháp luật không
ngừng được hoàn thiện, từng
bước đáp ứng được các yêu cầu
phát triển kinh tế - xã hội và hội

nhập quốc tế của đất nước. Tuy
nhiên, trong một số văn kiện, kết
luận của Đảng đã nhận định thể
chế vẫn là một khâu yếu, có lĩnh
vực còn là “điểm nghẽn” cần
tháo gỡ và coi đây là một trong
những khâu đột phá cho sự phát
triển đất nước. Thực trạng này có
nhiều nguyên nhân khác nhau,
trong đó có nguyên nhân chủ
quan, yếu tố con người.

Đặc biệt, ngày 18/4/2022, Bộ
Chính trị đã ban hành Kết luận số
34-KL/TW về Chiến lược công
tác kiểm tra, giám sát của Đảng
đến năm 2030, trong đó xác định
rõ một trong các nhiệm vụ, giải
pháp là cần kịp thời ngăn chặn vi
phạm trong ban hành VBQPPL,
lồng ghép “lợi ích nhóm”, “lợi
ích cục bộ”.

Ngoài ra, thời gian qua, Quốc
hội, Chủ tịch Quốc hội, Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng
đã có nhiều chỉ đạo, kết luận
nhằm nâng cao hơn nữa chất
lượng công tác xây dựng, hoàn
thiện thể chế, pháp luật, tăng
cường trách nhiệm của người
đứng đầu trong công tác XDPL. 

Trong bối cảnh đó, BCSĐ Bộ
Tư pháp tổ chức Hội nghị nhằm
quán triệt tới toàn thể cán bộ,
công chức các đơn vị XDPL,
lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ về
chủ trương, đường lối của Đảng
trong công tác XDPL. Hội nghị
cũng là dịp để những người trực
tiếp làm công tác XDPL trao đổi,

thảo luận, đánh giá về những tồn
tại, hạn chế liên quan đến công
tác XDPL, đưa ra các giải pháp
nâng cao hiệu quả công tác này,
đảm bảo đúng định hướng của
Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Qua đó góp phần nâng cao nhận
thức, bản lĩnh chính trị, lập
trường tư tưởng, trách nhiệm
công vụ của từng cán bộ, từng
lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ, cấp
bộ trong quy trình XDPL. 
Sớm có giải pháp phòng
ngừa, ngăn chặn việc cài
cắm lợi ích nhóm trong
XDPL 

Phát biểu kết luận Hội nghị,
Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng Lê
Thành Long nhấn mạnh, Hội
nghị thống nhất nhận thức về vai
trò, tầm quan trọng của công tác
XDPL trong công cuộc xây
dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền XHCN, phát triển kinh tế
thị trường định hướng XHCN,
cải cách hành chính, tôn trọng,
bảo vệ quyền con người, chủ
động hội nhập quốc tế của đất
nước. Công tác XDPL luôn được
Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, các cơ quan
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ
chức thực hiện, đạt nhiều kết quả
thiết thực, góp phần quan trọng
trong tiến trình phát triển kinh tế
- xã hội của đất nước.

Với tư cách là cơ quan tham
mưu của Chính phủ, thực hiện

chức năng quản lý nhà nước về
công tác xây dựng và thi hành
pháp luật, Bộ Tư pháp đã bám sát
chủ trương, đường lối của Đảng,
các nghị quyết của Quốc hội, sự
chỉ đạo, điều hành của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, kịp
thời tham mưu, đề xuất các giải
pháp nhằm hoàn thiện hệ thống
pháp luật. 

Tới nay, hệ thống pháp luật đã
cơ bản thể chế hóa đầy đủ, đúng
đắn đường lối, chủ trương của
Đảng trong xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc. Chất lượng hệ thống
pháp luật có nhiều chuyển biến
tích cực, cơ bản đảm bảo tính
thống nhất, đồng bộ, khả thi,
công khai, minh bạch, dễ tiếp
cận, nhiều lĩnh vực đã tiệm cận
chuẩn chung của khu vực và
quốc tế. Trong thành công chung
này, có đóng góp quan trọng, dấu
ấn đậm nét của công tác góp ý,
thẩm định, kiểm tra VBQPPL do
Bộ, ngành Tư pháp thực hiện với
những bước đi ngày càng bài
bản, phát huy được trí tuệ tập thể
để có các ý kiến sắc nét hơn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lê
Thành Long cũng lưu ý, thời gian
gần đây xuất hiện những quan
ngại về nguy cơ lồng ghép, cài
cắm “lợi ích nhóm”, tham nhũng,
tiêu cực trong một số quy định
pháp luật, đòi hỏi chúng ta phải
nhận diện đầy đủ, nâng cao tinh
thần cảnh giác và sớm có giải

pháp phòng ngừa, ngăn chặn
hiệu quả. 

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị
cần tuân thủ và thực hiện nghiêm
các quy định của Luật Ban hành
VBQPPL, kiểm soát chặt chẽ
quy trình và hồ sơ XDPL, đặc
biệt là trong các khâu lấy ý kiến
của các cơ quan, tổ chức, cá nhân
có liên quan; đánh giá tác động
của chính sách; đánh giá về sự
cần thiết, tính hợp lý và chi phí
tuân thủ thủ tục hành chính; bảo
đảm sự tham gia đầy đủ, thực
chất, hiệu quả của các tổ chức,
các tầng lớp nhân dân trong qua
trình xây dựng VBQPPL. 

Các đơn vị làm công tác

XDPL cần nghiên cứu một cách
có hệ thống các chủ trương,
đường lối của Đảng để thể chế
hóa, cụ thể hóa đúng, đầy đủ, kịp
thời. Thủ trưởng các đơn vị cần
có định hướng và tổ chức thực
hiện cụ thể trong toàn đơn vị, tới
tất cả các cán bộ, công chức.
Công tác kiểm tra văn bản cần
bao quát rộng hơn về số lượng,
quyết liệt hơn nữa trong yêu
cầu xử lý, kịp thời đề xuất, kiến
nghị cơ quan có thẩm quyền
xem xét, giải quyết. Các đơn vị
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà
nước cần thường xuyên liên hệ,
trao đổi về chuyên môn với các
đơn vị XDPL. 

Trong mọi vấn đề, yếu tố con
người mang tính chất quyết định,
trong đó cần nâng cao hơn nữa
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,
bản lĩnh chính trị, đạo đức công
vụ, tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ
cương trong công tác XDPL. 

Bộ trưởng Lê Thành Long
nhấn mạnh, tập thể BCSĐ, Lãnh
đạo Bộ sẽ quan tâm nhiều hơn
nữa, quyết liệt hơn nữa trong
lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác
XDPL, góp ý, thẩm định, kiểm
tra VBQPPL, kịp thời có ý kiến
định hướng để công tác này ngày
càng chất lượng, hiệu quả, có
nhiều đóng góp thiết thực hơn
nữa vào công cuộc phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước.

Thục QuyêN

Chiều 12/5, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê
Thành Long đã tiếp đồng chí Viêng

Thoong si-phăn-đon, Chánh án Tòa án
nhân dân Tối cao nước CHND Lào. 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Thành
Long bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp
đồng chí Viêng Thoong si-phăn-đon đến
thăm và làm việc với Bộ Tư pháp nhân
chuyến công tác tại Việt Nam. Bộ trưởng
khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và
Lào là mối quan hệ hợp tác đặc biệt, hữu
nghị, truyền thống, tốt đẹp, đoàn kết, gắn

bó keo sơn đã và đang được các thế hệ
lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân
dân hai nước dày công vun đắp.

Bộ trưởng đã thông tin sơ bộ về hợp
tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp
hai nước, hai Bộ Tư pháp Việt Nam – Lào
đã rất tích cực triển khai các hoạt động hợp
tác hiệu quả, thiết thực. Cụ thể là ký kết
Thoả thuận hợp tác theo từng giai đoạn,
gần đây nhất là Thoả thuận hợp tác giữa
hai Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025; đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bộ,

ngành Tư pháp Lào theo Dự án ODA sử
dụng nguồn vốn tài trợ của Chính phủ Việt
Nam hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào; đào
tạo luật thông qua các chương trình đào
tạo cho lưu học sinh Lào ở cả 3 trình độ
cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường Đại học
Luật Hà Nội… 

Bộ trưởng Lê Thành Long bày tỏ tin
tưởng, với những kinh nghiệm công tác
lâu năm, đồng chí Chánh án sẽ thông tin
lại với Bộ Tư pháp Lào, đồng thời ủng
hộ và hỗ trợ tích cực để quan hệ hợp tác
pháp luật và tư pháp giữa hai nước Việt
Nam – Lào ngày càng được tăng cường,
hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu,
góp phần vào việc phát triển quan hệ đối

ngoại nói chung giữa hai Đảng, hai Nhà
nước Việt Nam – Lào. 

Cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của
Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bà Viêng
Thoong si-phăn-đon cũng mong muốn
tiếp tục nhận được nhận sự hỗ trợ, giúp
đỡ của Bộ Tư pháp Việt Nam đối với Bộ
Tư pháp Lào nói riêng và đối với CHD-
CND Lào nói chung, đồng thời hy vọng
Bộ Tư pháp Việt Nam tiếp tục trao đổi,
thúc đẩy triển khai các dự án sắp tới,
khắc phục các vấn đề còn tồn tại cũng
như chia sẻ nhiều thông tin quý báu để
áp dụng vào thực tế để mối quan hệ hợp
tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước
ngày càng hiệu quả. P.Mai 

Tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, 
hiệu quả giữa Việt Nam – Lào

Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp:

Chỉ đạo quyết liệt, 
sát sao công tác xây dựng

pháp luật
Đây là nhấn mạnh của
Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Ban Cán sự
Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư
pháp Lê Thành Long tại
Hội nghị quán triệt một
số nội dung về công tác
xây dựng pháp luật, góp
ý, thẩm định, kiểm tra
văn bản quy phạm pháp
luật, được Ban Cán sự
Đảng Bộ Tư pháp tổ
chức ngày 11/5. 

lQuang cảnh Hội nghị. lBí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng
Lê Thành Long kết luận Hội nghị.

TƯ PHÁP
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cần thơ:
Vướng mắc khi thực
hiện Khu đô thị mới
huyện Thới Lai 

UBND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ)
vừa tổ chức họp báo cung cấp thông

tin về tiến độ thực hiện chính sách bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân
thuộc dự án Khu đô thị mới tại địa bàn
huyện (dự án).

Dự án được xây dựng tại ấp Thới
Thuận B, thị trấn Thới Lai, quy mô dân số
dự kiến khoảng 3.000 người, tổng số nền
theo quy hoạch 432 (101 lô nền tái định
cư), tổng mức đầu tư 783,29 tỷ đồng.

Hiện 124/140 hộ đã nhận tiền bồi
thường (diện tích 93.384,8m2/97.588m2);
tỉ lệ giao mặt bằng đạt 98,55%, chưa bàn
giao mặt bằng 19/140 hộ. Với chính sách
tái định cư, toàn dự án có 96 trường hợp,

trong đó 27 hộ đủ điều kiện xét giao và
39 hộ đủ điều kiện xét mua, trường hợp
xét bán là 30 hộ. Ngoài ra, huyện đã
giải quyết các chính sách tạm cư, hỗ trợ
mức thu nhập và các chính sách khác
cho các hộ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp
không ít khó khăn, vẫn còn một số hộ dân
chưa thống nhất về chính sách bồi
thường, dẫn đến việc khiếu nại, không
bàn giao mặt bằng gây khó khăn trong
quá trình thu hồi đất. Đại diện Phòng
TN&MT huyện cho biết, dự kiến giải
quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng không
để xảy ra “điểm nóng”, tập trung đông
người, hoàn thành trong tháng 6/2022.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Huỳnh
Thanh Phường, Phó Chủ tịch UBND
huyện cho biết, huyện sẽ tích cực vận
động các hộ dân còn lại, nếu cần thiết
sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo
quy định. L.VĩNH - N.THuậN

Hải Phòng khởi công
và khánh thành 
2 dự án giao thông  

UBND huyện An Dương (TP Hải
Phòng) vừa tổ chức Lễ khánh

thành Dự án xây dựng cầu Hỗ và sửa
chữa, cải tạo nâng cấp tuyến đường liên
xã Tân Tiến – Hồng Phong; và Lễ khởi
công Dự án cải tạo, nâng cấp đường
trục xã Bắc Sơn.

Đây là 2 trong 9 công trình chào
mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5 và
kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải
Phòng (13/5/1955 - 13/5/2022) của
huyện An Dương.

Hai dự án trên được đầu tư với tổng
kinh phí 95 tỷ đồng. Trong đó, dự án cải
tạo, xây dựng cầu Hỗ quy mô tổng chiều
dài 57,1m; bề rộng cầu 12m, bề rộng
mặt đường xe chạy 9m, hành lang cầu

hai bên 1,5m. Có hệ thống thoát nước,
biển, báo, vạch kẻ đường, đèn chiếu
sáng đồng bộ với kinh phí đầu tư 50 tỷ
đồng. Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp
đường liên xã Tân Tiến - Hồng Phong
tổng chiều dài 2,1km; bề rộng nền
đường 12m, bề rộng mặt đường 9m; có
hệ thống vỉa hè hai bên; vạch kẻ đường,
biển báo hiệu giao thông, hệ thống thoát
nước đồng bộ và cây xanh với kinh phí
đầu tư 45 tỷ đồng.

Cầu Hỗ nằm trên tuyến đường liên
xã Hồng Phong - Tân Tiến, một trong
những tuyến đường trọng điểm có lưu
lượng giao thông lớn, kết nối các tuyến
QL5, 10, 17B với các khu công nghiệp
Nomura, Tràng Duệ, An Dương. Dự án
được đưa vào khai thác sẽ góp phần thúc
đẩy phát triển kinh tế của hai địa phương
Hồng Phong và Tân Tiến nói riêng cũng
như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
của huyện nói chung. NguyêN AN

Các loài sinh vật quý hiếm
nguy cơ tuyệt chủng

Vào đầu thập niên 1990, khi
rừng tự nhiên bị phá ồ ạt để lấy
đất sản xuất, Đồng Nai đã sớm có
chủ trương “đóng cửa rừng” tự
nhiên, chuyển nhiều diện tích
rừng đã được qui hoạch rừng sản
xuất trở lại rừng đặc dụng đầu
nguồn để khoanh nuôi, bảo vệ;
nhờ đó đã góp phần hình thành
nên Khu Dự trữ sinh quyển thế
giới được UNESCO công nhận
vào năm 2011. 

Có ý kiến cho rằng, ở Việt
Nam đã có nhiều tuyến đường bộ
đi qua vườn quốc gia, khu bảo tồn
(KBT) thiên nhiên; nên việc làm
cầu Mã Đà và đường nối Bình
Phước với Đồng Nai đi qua vùng
lõi KBT không ảnh hưởng gì? 

Nhưng theo TS Vũ Ngọc
Long, nguyên Viện trưởng Viện
Sinh thái học miền Nam, các con
đường xuyên qua rừng đều có tác
động đến môi trường tự nhiên,
tính đa dạng sinh học, tạo ra mâu
thuẫn giữa bảo tồn và phát triển;
nhưng khác nhau về mức độ tác
động, phương án chọn và tính ưu

tiên trong đầu tư phát triển kinh
tế - xã hội; và quan trọng nhất là
ý nghĩa sinh thái chính trị. Đường
Hồ Chí Minh dài hàng ngàn km
chạy các khu rừng đặc dụng, các
vườn quốc gia có nhiều loài sinh
vật quý hiếm. Nhưng đây là con
đường có ý nghĩa đặc biệt.

Đường cao tốc đi qua Vườn
Quốc gia Bạch Mã dài khoảng
11km và hướng tuyến lựa chọn là
bắt buộc, đạt được tiêu chí hiệu
quả kinh tế, kỹ thuật do các giải
pháp giảm thiểu tác động môi
trường, điều kiện mặt cắt ngang
hẹp của địa hình miền Trung.  

Nhưng với đề xuất đường

qua KBT Đồng Nai thì khác.
Hiện nhóm thú lớn ở KBT
Đồng Nai chịu tác động nặng
nề nhất của việc mở QL13C là
quần thể voi châu Á (khoảng 20
con) và bò rừng (200 con) có
phạm vi hoạt động rất rộng, di
chuyển tìm kiếm thức ăn liên
tục. Nếu xây dựng hệ thống
hàng rào chắn 2 bên đường
không thích hợp cho đời sống
hoang dã, khi 2 loài này đang
có sức khỏe sinh sản tốt, những
tập tính di chuyển kiếm ăn của
chúng hình thành như một phản
xạ tự nhiên rất khó thay đổi.
Việc xây cầu cạn giao thông

trên cao để các loài thú đi lại
bên dưới cũng không khả thi, vì
chỉ thích hợp du lịch sinh thái,
không phù hợp phát triển giao
thông liên tỉnh. 

Ngoài ra, không tránh khỏi
việc xây dựng các công trình dân
sinh, dịch vụ xã hội 2 bên đường,
tạo ra sự xung đột khó giải quyết,
sức khỏe hệ sinh thái sẽ suy
giảm; đẩy các loài sinh vật quý
hiếm đến bờ vực tuyệt chủng. 
Vướng hàng loạt quy định
pháp luật 

KBT Đồng Nai thuộc nhóm
di sản về đa dạng sinh học cao, di
sản thiên nhiên cấp quốc gia đặc
biệt theo Nghị định 08/2022/NĐ-
CP. Các hệ sinh thái tự nhiên
trong di sản thiên nhiên phải
được ưu tiên bảo tồn và phục hồi
nguyên trạng tự nhiên; môi
trường đất, môi trường nước
trong di sản thiên bị ô nhiễm, suy
thoái phải được cải tạo, phục hồi.
Đồng thời, các giá trị cốt lõi của
thiên nhiên và đa dạng sinh học
phải được bảo vệ, bảo tồn
nguyên vẹn, dịch vụ hệ sinh thái
tự nhiên di sản phải được duy trì,
phát triển, sử dụng bền vững.
Các chỉ số đặc trưng về địa
chất, cảnh quan, sinh thái... phải
tuân thủ quy định của các điều
ước quốc tế về môi trường và
đa dạng sinh học mà Việt Nam
đã ký kết. Do đó, KBT Đồng
Nai không đồng ý mở QL 13C
nhằm bảo vệ rừng, bảo tồn đa
dạng sinh học và giữ gìn các giá
trị lịch sử văn hóa của vùng đất
cách mạng Chiến khu D. 

GS Hoàng Văn Thắng, Phó
Chủ tịch Thường trực Hội đất
ngập nước Việt Nam nêu quan
điểm: Đề xuất mở QL13C qua
KBT là vi phạm Luật Đa dạng
sinh học, Luật Lâm nghiệp, Luật
Bảo vệ môi trường... Đồng thời,
vi phạm các cam kết quốc tế,

Khu dự trữ sinh quyển thế giới có
thể sẽ bị UNESCO rút danh hiệu.
QL13C nếu được thực hiện 4 làn
đường thì ít nhất là 24m ngang x
40km, diện tích trên 50ha. Theo
quy định, việc chuyển đổi mục
đích sử dụng đất từ 50ha ở vùng
lõi cần phải được Quốc hội thông
qua. Việc xây dựng QL13C đi
qua vùng lõi KBT Đồng Nai
cũng sẽ làm mất diện tích rừng và
phân mảnh cực lớn, tác động tiêu
cực đến đa dạng sinh học, các hệ
sinh thái và các loài, đặc biệt các
loài quý hiếm trong Sách Đỏ…

Theo Tổ chức UNESCO,
vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển
thế giới được ưu tiên bảo vệ
nghiêm ngặt, giám sát giảm thiểu
tối đa tác động của con người và
trong phân khu bảo vệ nghiêm
ngặt, phục hồi sinh thái chỉ
được lập đường mòn, đường
bộ; nên việc xây dựng QL13C
là vi phạm. Chưa hết, hiện KBT
Đồng Nai đang đề cử hồ sơ
Ramsar và AHP, nếu tuyến
đường được xây dựng sẽ ảnh
hưởng đến quá trình công nhận
2 danh hiệu quốc tế này. 

Ông Trần Đình Thành
(nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng
Nai) cho biết: Lãnh đạo tỉnh
Đồng Nai không phải lần đầu
tiên tỏ rõ chính kiến không đồng
thuận với đề nghị của Bình
Phước về xây dựng tuyến đường
từ Đồng Phú đi xuyên qua vùng
lõi rừng đặc dụng thuộc KBT
Đồng Nai. Từ sau ngày thống
nhất đất nước, các thế hệ lãnh
đạo, quản lý và lực lượng kiểm
lâm, nhân dân trong tỉnh, nhất là
khu vực chiến khu D - Mã Đà
(vùng lõi KBT Đồng Nai) đã thể
hiện rõ trách nhiệm; kiên quyết,
kiên trì bảo vệ, giữ gìn toàn bộ
diện tích rừng tự nhiên, rừng
nguyên sinh, rừng đặc dụng trên
địa bàn. N.HuỳNH – Q.PHú

Làm Quốc Lộ 13c Qua Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng nai:

Đề xuất bị giới chuyên gia
phản đối quyết liệt

Tỉnh Bình Phước vừa đề xuất xây cầu Mã Đà và mở QL13C kết nối với Đồng Nai
xuyên qua vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai được UNESCO
công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học và
UBND tỉnh Đồng Nai đã lên tiếng phản đối đề xuất này.

l Kiểm lâm khu bảo tồn Đồng Nai tuần tra, bảo vệ rừng.

lKhu bảo tồn Đồng Nai là nơi cư trú của nhiều động vật hoang dã, quý hiếm.

Ngày 22/4/2022, tại Hà Nội, ứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh
Tuấn đã chủ trì cuộc họp với nhiều bộ và UBND các tỉnh Đồng

Nai, Bình Phước, Bình Dương. Ông Tuấn kết luận: “ủ tướng Chính
phủ rất mong muốn có tuyến đường nối từ Bình Phước xuống sân bay
Long ành nhưng phía Bộ thừa nhận phương án 1 theo hướng tuyến
QL13C đang vướng rất  nhiều quy định của pháp luật và công ước quốc
tế; các phương án 2, 3.1, 3.2 cần tiếp tục nghiên cứu, có đánh giá cụ thể
hơn; rà lại quy hoạch giao thông của Bình Dương và Bình Phước để có
hướng tuyến cho phù hợp (không đi qua KBT Đồng Nai). Bộ
GTVT sẽ tổ chức khảo sát thực tế để thống nhất hướng tuyến,
nguồn vốn, hình thức đầu tư.
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Đề xuất tạm dừng xét
nghiệm SARS-CoV-2
trước khi nhập cảnh

Bộ Y tế đã lấy ý kiến các đơn vị liên quan
về việc tạm dừng yêu cầu xét nghiệm

SARS-CoV-2 đối với người nhập cảnh theo
đường hàng không.

Theo GS.TS Phan Trọng Lân - Cục
trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết,
thời gian qua Bộ Y tế đã lấy ý kiến Hiệp hội
Vận tải hàng không quốc tế, Cục Hàng
không Việt Nam và các đơn vị liên quan về
việc tạm dừng yêu cầu xét nghiệm SARS-
CoV-2 đối với người nhập cảnh theo đường
hàng không. Đến nay đề xuất này cơ bản
nhận được sự đồng thuận của các đơn vị đã
lấy ý kiến.

Đề xuất này được đưa ra dựa trên cơ sở
thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ quy
định tạm thời về "Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
cũng như căn cứ bối cảnh tình hình dịch
bệnh, kết quả tiêm chủng phòng chống
COVID-19 và khả năng đáp ứng với dịch
bệnh của nước ta.

"Việc đề xuất tạm dừng yêu cầu xét nghiệm
SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh theo đường
hàng không cũng là để hài hòa với các nước
trên thế giới, tổ chức quốc tế và nhằm thống
nhất giữa các đơn vị chuyên môn, kỹ thuật liên
quan về áp dụng các biện pháp phòng chống
dịch COVID-19 với người nhập cảnh. Đồng
thời việc này cũng được áp dụng triển khai một
cách linh hoạt phù hợp từng giai đoạn dịch
bệnh" - Cục trưởng Phan Trọng Lân nói. 

DƯƠNG THẮNG 

Các tỉnh kiểm soát dịch,
bảo đảm an toàn cho SEA
Games 31

Theo đánh giá nguy cơ dịch tại SEA Games
31 được tổ chức tại Bắc Ninh, các địa điểm

có mức độ nguy cơ thấp và được kiểm soát triệt
để. CDC Bắc Ninh đã tổ chức xét nghiệm với
tổng số 416 mẫu, trong đó riêng ngày 11/5 đã
xét nghiệm 100 mẫu cho 100/166 thành viên
thuộc 13 đoàn vận động viên đang lưu trú tại
khách sạn Grand Phoenix, khách sạn Le In-
dochina, các địa điểm thi đấu tại Nhà thi đấu
đa năng tỉnh Bắc Ninh và nhà tập bóng chuyền,
không có trường hợp nào mắc COVID-19. Về
công tác cấp cứu, BVĐK tỉnh Bắc Ninh luôn
thường trực và xử trí kịp thời khi có các trọng
tài hoặc vận động viên gặp sự cố khi tham gia
thi đấu.

Tại Hà Nội, TS Trần Thị Nhị Hà, Giám
đốc Sở Y tế Hà Nội trực tiếp đi kiểm tra công
tác y tế tại khách sạn Daewoo và Lotte Hà
Nội. Đây là 2 trong nhiều khách sạn được
chọn là địa điểm lưu trú phục vụ các đoàn
đại biểu, vận động viên tham dự SEA Games
31. Hai khách sạn đã phối hợp tốt với BVĐK
Đống Đa và BVĐK Đông Anh nhằm bảo
đảm công tác y tế phục vụ SEA Games 31.
Sẵn sàng nhân lực, cơ số thuốc, trang thiết
bị, hóa chất và thường trực 24/24 giờ đáp
ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19
khi có yêu cầu.  

Trong khi đó, Thiếu tá Hà Tiến Dũng,
Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Việt Trì,
tỉnh Phú Thọ cho biết: “Trước, trong và sau
các trận đấu diễn ra, chúng tôi đã phân công
lực lượng tiến hành phân luồng từ xa để
giảm tải, hạn chế các phiên tiện lưu thông tại
khu vực diễn ra các trận đấu để hạn chế ùn
tắc giao thông. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng
đã tăng cường lực lượng để tuần tra, kiểm
soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
giao thông, với mục tiêu cao nhất hạn chế
đến mức tối đa tình trạng ách tắc giao thông
trong quá trình tổ chức các trận đấu diễn ra
trên địa bàn”. YẾN NHI

Thời tiết nắng nóng kèm theo
mưa đầu mùa là điều kiện để
các bệnh truyền nhiễm như
sốt xuất huyết, tay - chân -
miệng bùng phát mạnh tại TP
HCM. Các chuyên gia y tế
cảnh báo, trong thời gian tới,
các dịch bệnh này tiếp tục
diễn biến phức tạp. Do đó,
người dân cần phòng ngừa
bệnh ngay từ sớm để dịch
bệnh không bùng phát, nhất
là không để gây tử vong.
Số ca mắc tay - chân - miệng 
gia tăng mạnh

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật
TP HCM (HCDC), trong 4 tháng đầu
năm 2022, TP HCM ghi nhận 936
trường hợp mắc bệnh tay - chân -
miệng với 95% các trẻ mắc bệnh ở độ
tuổi từ 1-5 tuổi. Riêng chỉ trong tuần
18 (từ ngày 29/4 đến 5/5/2022), thành
phố ghi nhận 420 ca bệnh tay - chân -
miệng, tăng gần gấp 4 lần so với trung
bình 4 tuần trước đó. Số ca bệnh tay -
chân - miệng có sự gia tăng báo động
ở hầu hết các quận, huyện, thành phố
Thủ Đức, đặc biệt ở các quận: 12, Bình
Tân, Gò Vấp, Tân Bình, huyện Hóc
Môn, khu vực 3 thành phố Thủ Đức.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP
HCM, trung bình mỗi ngày Khoa
Nhiễm điều trị nội trú cho 30 đến 47
trường hợp bị tay - chân - miệng. Hiện
trong khoa đang điều trị cho 26 trẻ,
trong đó có một bệnh nhi bị tay - chân
- miệng ở mức độ 2B chuyển sang mức
độ 3 - mức độ nặng.

Bác sĩ Dư Tuấn Quy, Trưởng Khoa
Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi
đồng 1 cho biết, số liệu đầu tuần có 39
ca điều trị tay - chân - miệng tại bệnh
viện, trong đó có một ca nặng ở mức
trung bình. “Do thời tiết nắng nóng, số
ca bệnh tay - chân - miệng đang có xu
hướng gia tăng, dự báo sẽ còn tăng
mạnh trong khoảng tháng 6 đến tháng
8”, bác sĩ Quy chia sẻ.

Tương tự, tại khoa Nhiễm Bệnh
viện Nhi đồng 2, trong tuần qua có gần
500 trẻ mắc tay - chân - miệng đến
khám và có 40 trẻ phải nhập viện điều
trị, tăng gấp 4 lần so với 4 tuần trước
đó. Trước tình hình trẻ nhập viện đang
có dấu hiệu gia tăng, khoa Nhiễm phải
bố trí thêm phòng ốc và giường xếp để
bệnh nhi nhập viện điều trị. Còn tại
Bệnh viện Nhi đồng thành phố, mỗi
ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 50 -
70 trẻ mắc bệnh tay - chân - miệng đến
khám, chủ yếu là bệnh nhẹ.

Ghi nhận 53 ổ dịch sốt xuất huyết
mới 

Cũng theo HCDC tuần qua ghi
nhận có 680 ca bệnh sốt xuất huyết,
tăng 45,7% so với trung bình 4 tuần
trước (467 ca), số ca nội trú tăng
16,6% và ngoại trú tăng 94,5%.
Trong tuần, ghi nhận một ca sốt xuất
huyết tử vong tại huyện Củ Chi. Từ
đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận
6.176 ca, tương đương với cùng kỳ
năm 2021 là 6.177. Toàn thành phố
ghi nhận 53 ổ dịch sốt xuất huyết mới
phát sinh ở 28 phường, xã thuộc 6/22

quận, huyện và thành phố Thủ Đức;
tăng 27 ổ dịch mới so với tuần 17. Số
ổ dịch tích lũy từ đầu năm đến nay là
269 ổ dịch; 20/22 quận, huyện có số
ca bệnh trong tuần tăng so với số ca
trung bình 4 tuần trước.

Theo các chuyên gia y tế, sốt xuất
huyết vẫn là bệnh truyền nhiễm nguy
hiểm và có thể tử vong. Bác sĩ
Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc
Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho
biết, mỗi ngày có khoảng 100 - 150
trẻ đến khám sốt xuất huyết, trong đó
tỷ lệ nhập viện 15%. 

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 1,
trong 3 tháng đầu năm 2022, số ca sốt
xuất huyết đến khám và nhập viện tăng
từ 1,5-2 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Trong hai tuần đầu tháng 4, số ca nhập
viện cũng tăng cao, nhất là các trường
hợp sốt xuất huyết Dengue nặng (sốc
sốt xuất huyết Dengue). Chỉ trong nửa
tháng 4/2022, khoa Hồi sức tích cực
chống độc đã tiếp nhận 10 ca nặng và
sốc nặng, tổn thương các cơ quan,
thậm chí có ca ngưng thở, ngưng tim
trước khi nhập viện. Từ đầu năm đến
nay, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã cứu sống
nhiều trẻ mắc sốt xuất huyết nặng. Tuy
nhiên, đã có 3 trẻ tử vong do phát hiện
muộn rồi nhập viện trễ, trong đó có 2
ca ở tỉnh chuyển đến, 1 ca ở TP HCM.

PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Trung,
Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM cho
biết, diễn biến này phù hợp với chu kỳ
dịch bệnh của sốt xuất huyết, một loại
dịch bệnh đặc hữu của thành phố.
Cùng với biến đổi khí hậu, dấu hiệu gia

tăng số ca mắc bệnh giai đoạn đầu mùa
dịch, dự báo năm 2022, bệnh sốt xuất
huyết sẽ rất phức tạp và ngành Y tế cần
hành động ngay; mục tiêu là hạn chế
số ca chuyển nặng và tử vong cũng như
không để xảy ra những ổ dịch lớn.

Dịch sốt xuất huyết chưa có dấu
hiệu “hạ nhiệt” khi số ca bệnh mới vẫn
tiếp tục tăng cùng với hàng chục ổ dịch
mới phát sinh thêm ở các quận, huyện.
Đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 5 - 8
là thời điểm của dịch bệnh sốt xuất
huyết, tay - chân - miệng, viêm màng
não, bệnh hô hấp, tiêu chảy... nên dịch
chồng dịch rất phức tạp.

Hiện HCDC đã yêu cầu phòng y tế
các quận, huyện và thành phố Thủ Đức
có văn bản nhắc nhở các đơn vị y tế cơ
quan, phòng khám tư nhân, các cơ sở
chẩn đoán, bác sĩ gia đình trên địa bàn
ngay sau khi tiếp nhận các trường hợp
mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh tay
- chân - miệng, sốt xuất huyết phải báo
cáo cho Trung tâm y tế để điều tra, xác
minh trong vòng 24 giờ. Tiếp tục triển
khai hoạt động giám sát công tác
phòng, chống bệnh tay - chân - miệng
ở các tuyến quận, huyện, phường, xã…

UBND TP cũng yêu cầu Sở Y tế chỉ
đạo hệ thống y tế, bệnh viện, các cơ sở
y tế trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ cơ số
thuốc, dịch truyền, máu và các chế
phẩm của máu, phương tiện cấp cứu để
tiếp nhận thu dung và điều trị người
bệnh kịp thời; tổ chức tập huấn về
phòng, chẩn đoán, điều trị sốt xuất
huyết Dengue theo hướng dẫn của Bộ
Y tế... DIỆU THẢO

Nhiều bệnh truyền nhiễm 
bùng phát tại TP Hồ Chí Minh

l Một bệnh nhi mắc tay - chân - miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh. 

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Qui, phụ trách Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện
Nhi đồng 2 TP HCM cho biết, cha mẹ cần phân biệt rõ tay - chân - miệng, sốt

xuất huyết và COVID-19. 
Không chỉ ở COVID-19, biểu hiện sốt cũng xuất hiện ở cả bệnh nhân tay -chân -

miệng và sốt xuất huyết. Tuy nhiên, với sốt xuất huyết, trẻ sốt kéo dài từ 2 đến 7 ngày,
khó hạ, có cảm giác ớn lạnh. Một số trẻ than đau đầu, nhất là hai bên thái dương, sau
gáy, hốc mắt nóng và đau nhức. Ngoài ra, có thể kèm theo ho khan, rát họng. Phụ huynh
theo dõi da phía trong cánh tay, đùi của trẻ vì có thể có các mụn đỏ, xuất huyết. Một
vài trường hợp trẻ bị chảy máu chân răng, chảy máu cam, nôn ra máu, đi tiêu phân
đen. Khi trẻ sốt cao liên tục đến ngày thứ 3, nhất thiết phải đưa đến bệnh viện để được
thăm khám, điều trị kịp thời. 

Với bệnh tay - chân - miệng, giai đoạn khởi phát, trẻ sốt, mệt mỏi, đau họng, quấy
khóc. Đồng thời, trẻ chảy nước bọt nhiều, biếng ăn, bỏ bú… do các mụn nước nổi trong
khoang miệng, má, lưỡi gây đau rát. Lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông của
trẻ xuất hiện các mụn nước, bóng nước. Tuy nhiên, nổi nhiều bóng nước không có nghĩa
là bệnh nặng hơn. Dấu hiệu nguy hiểm của tay - chân - miệng là khi trẻ bị giật mình,
mê sảng, đi đứng loạng choạng... vì biến chứng của bệnh.

Trong tình huống trẻ sốt, kèm các triệu chứng ho, đau họng, nghẹt hoặc sổ mũi mà
có yếu tố dịch tễ (như từng tiếp xúc với người mắc COVID-19) hoặc nghi ngờ
mắc COVID-19, người lớn nên test nhanh cho trẻ. 



Bộ Tài chính đề nghị TP HCM
xem xét lại phí hạ tầng 
cảng biển

Bộ Tài chính vừa có Công văn 3978/BTC-CST gửi
UBND TP HCM về việc xem xét lại phí sử dụng

công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích
công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển.

Tại Công văn này, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã nhận
được Công văn của UBND tỉnh Đồng Nai, Công văn của
Cục Hải quan Bình Dương liên quan đến Đề án thu phí
sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện
ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa
bàn TP HCM. Công văn của Ban Nghiên cứu phát triển
kinh tế tư nhân (Ban IV) gửi Thủ tướng Chính phủ báo
cáo một số bất cập, tác động đến hoạt động của DN từ
việc thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP HCM cũng
được Ban IV nhắc đến.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, Bộ
đã có Công văn số 2681/BTC-CST ngày 17/3/2021, Công
văn số 6665/BTC-CST ngày 21/6/2021, Công văn số
2784/BTC-CST ngày 25/3/2022 gửi UBND TP HCM.
Các công văn cho biết, việc quy định mức phí chênh lệch
giữa hàng hóa NK, XK mở tờ khai tại TP HCM và mở tờ
khai tại các địa phương khác gây bất bình đẳng, có sự
phân biệt đối xử. Theo Điều 8 Luật Phí và Lệ phí, mức
phí được xác định cơ bản đảm bảo bù đắp chi phí, có tính
đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước
trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh
bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

Bộ Tài chính đề nghị UBND TP HCM trả lời kiến nghị
của các DN, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tính hợp lý
của Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND và rà soát nội dung
Hiệp định Vận tải đường thủy Việt Nam - Campuchia để
điều chỉnh Nghị quyết thu phí đảm bảo công bằng, công
khai, minh bạch, bình đẳng quyền và nghĩa vụ, phù hợp
với quy định.

Tại Công văn số 3978/BTC-CST, Bộ Tài chính đề
nghị UBND TP HCM khẩn trương báo cáo HĐND thành
phố sửa đổi Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND để tạo
điều kiện cho DN và nền kinh tế phục hồi, phát triển, đảm
bảo công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng quyền
và nghĩa vụ, phù hợp quy định Luật Phí và Lệ phí. 

LINH LINH

Gần 130 nghìn lượt tải, cài đặt
và sử dụng dịch vụ eTax Mobile

Tổng cục Thuế cho biết, sau hôm 21/03/2021, Tổng
cục Thuế tổ chức Lễ công bố Cổng thông tin điện

tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng
ký thuế, khai thuế, nộp thuế vào NSNN Việt Nam và
triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động
(eTax Mobile 1.0), đến ngày 04/5/2022, đã có 129,4
nghìn lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mo-
bile, 45.866 tài khoản đăng ký giao dịch, 23.809 giao
dịch qua ngân hàng thương mại (NHTM) với tổng số
tiền trên 159 tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Thuế, về dịch vụ nộp thuế điện tử
(NTĐT), Tổng cục Thuế đã phối hợp với 54 NHTM (đã
hoàn thành kết nối NTĐT với Tổng cục Thuế) và 63 Cục
Thuế triển khai dịch vụ NTĐT và tuyên truyền, vận động
DN tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 19/4/2022, 99%
DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế.
Trong đó, số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với
NHTM đạt tỷ lệ 98,8%. Từ ngày 01/01/2022 đến nay, các
DN đã nộp tiền thuế thông qua 1.462.973 giao dịch NTĐT
với số tiền là trên 258.204 tỷ đồng và 13.585.284 USD.

Tổng cục Thuế cũng đã kết nối với 07 NHTM để cung
cấp dịch vụ NTĐT cho cá nhân, NTĐT lệ phí trước bạ
(LPTB) điện tử đối với ô tô, xe máy trên Cổng Dịch vụ
công quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán Internet
banking, Mobile banking. Tính từ ngày 01/01/2022 đến
ngày 19/4/2022, đã có 104.644 giao dịch nộp LPTB ô
tô, xe máy trên cả nước qua hình thức ibanking và mo-
bile banking. MY MY

Những kịch bản 

tăng trưởng
Tại Diễn đàn “Dự báo

kinh tế Việt Nam 2022-
2023: Kịch bản tăng trưởng
và triển vọng một số ngành
kinh tế chính” do Tạp chí
Kinh tế và Dự báo (Bộ
KH&ĐT) tổ chức hôm qua
(12/5), Thứ trưởng Bộ
KH&ĐT Trần Quốc
Phương đã điểm lại những
điểm sáng của “bức tranh”
kinh tế trong quý I/2022:
Tăng trưởng GDP quý
I/2022 ước đạt 5,03% so với
cùng kỳ; lạm phát được
kiểm soát, chỉ số giá tiêu
dùng (CPI) 4 tháng đầu năm
2022 tăng 2,1%, các cân đối
lớn về tài chính, tiền tệ, tín
dụng cơ bản được bảo đảm,
thu ngân sách nhà nước đạt
kết quả khả quan. 

“Điều đáng mừng là quý
I/2022, Chỉ số Môi trường
kinh doanh của Việt Nam
tăng lên 73 điểm phần trăm,
tăng 12 điểm phần trăm so
với quý IV/2021, là mức cao
nhất kể từ sau đợt dịch bùng
phát lần thứ 4. Số DN thành
lập mới trong 4 tháng đầu
năm 2022 đạt 49.591 DN, là
mức cao nhất trong giai đoạn
4 tháng đầu năm từ trước
đến nay tại Việt Nam. Vốn
FDI thực hiện tại Việt Nam
4 tháng đầu năm 2022 ước
đạt 5,92 tỷ USD, là giá trị
cao nhất trong 4 tháng đầu
năm trong các năm 2018-
2022, tạo động lực quan
trọng cho tăng trưởng kinh tế
năm 2022”- Thứ trưởng
nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng
Trần Quốc Phương, từ đầu
năm đến nay, nước ta đã
chứng kiến một số dự báo
lạc quan từ các tổ chức quốc
tế, như Ngân hàng Phát triển
châu Á (ADB) dự báo tăng
trưởng kinh tế Việt Nam sẽ
phục hồi ở mức 6,5% năm
2022 và đạt 6,7% năm 2023;
Ngân hàng Thế giới (WB)
dự báo tăng trưởng GDP
Việt Nam sẽ đạt 5,3% năm
2022, sau đó sẽ ổn định trở
lại quanh mức 6,5%. Quỹ
Tiền tệ quốc tế (IMF) hạ dự
báo tăng trưởng kinh tế
toàn cầu năm 2022 xuống
mức 3,6%, nhưng tin rằng,
tại Việt Nam, tiến trình
phục hồi kinh tế sẽ mạnh
lên từ việc thực thi Chương

trình Phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội. GDP Việt
Nam sẽ tăng trưởng ở mức
6% trong năm 2022 và
7,2% trong năm 2023.

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy
viên Thường trực Ủy ban
Kinh tế của Quốc hội cho
biết, theo tính toán của Chính
phủ khi trình Quốc hội thông
qua Nghị quyết về chính
sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ
Chương trình phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội
(ban hành tại Nghị quyết
11/NQ-CP), việc thực hiện
Chương trình được dự báo
góp phần tăng trưởng GDP
thêm khoảng 2,9% trong
năm 2022 và 0,2% trong
năm 2023, tạo điều kiện
hoàn thành mục tiêu tăng
trưởng GDP bình quân 6,5 -
7%/năm trong giai đoạn
2021-2025.

Dựa trên phân tích ảnh
hưởng của các diễn biến
kinh tế lớn đến Việt Nam,
TS. Cấn Văn Lực, thành
viên Hội đồng Tư vấn Chính
sách Tài chính Tiền tệ Quốc
gia cập nhật dự báo 2 kịch
bản cho tăng trưởng GDP
năm 2022-2023. Theo đó, ở
kịch bản cơ sở, GDP Việt
Nam sẽ tăng từ 5,5-6%, ở
kịch bản tiêu cực, GDP chỉ
tăng trưởng 4,5-5%. “Các
biến số trong 2 kịch bản trên
sẽ phụ thuộc vào mức độ
thực hiện Chương trình
phòng, chống dịch; Chương
trình phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội 2022-2023
và khả năng Việt Nam giảm
thiểu tác động từ chiến sự
Nga - Ukraina” - Chuyên gia
này lưu ý.

“Kìm cương” lạm phát
Chia sẻ tại Diễn đàn, ông

Francois Painchaud, Đại
diện thường trú của IMF tại
Việt Nam và Lào cho rằng,
Việt Nam đã duy trì thành
công sự ổn định về tài khóa,
cán cân đối ngoại và ổn định
tài chính. Các chính sách

kinh tế vĩ mô đã giúp giảm
bớt tác động của COVID-19,
đặc biệt, Chương trình Phục
hồi và Phát triển kinh tế của
Chính phủ được thực hiện
một cách thích hợp và kịp
thời để hỗ trợ phục hồi tăng
trưởng chung. Tuy nhiên,
Theo ông Francois
Painchaud, sự phục hồi diễn
ra không đồng đều và đang
có một số rủi ro đối với triển
vọng tăng trưởng. “Rủi ro
đối với tăng trưởng nghiêng
về tăng trưởng chậm lại,
trong khi rủi ro về lạm phát
nghiêng về gia tăng lạm
phát…” - đại diện IMF nhận
định.  Bên cạnh đó là các rủi
ro khác như: việc thắt chặt
các điều kiện tài chính toàn
cầu, diễn biến trên thị trường
bất động sản và trái phiếu
DN trong nước.

Nguyên Tổng cục
trưởng Tổng cục Thống kê,
TS. Nguyễn Bích Lâm
nhận định, không riêng với

Việt Nam, các yếu tố về
nguồn cung, căng thẳng địa
chính trị đưa đến rủi ro làm
gia tăng lạm phát trên toàn
cầu. Với Việt Nam, gần
đây, IMF dự báo lạm phát
năm 2022 nước ta tăng
3,9%, sát ngưỡng mục tiêu
kiểm soát 4% đặt ra; Ngân
hàng Standard Chartered
dự báo lạm phát năm 2022
của Việt Nam vượt mục
tiêu 4% Quốc hội đề ra và
có thể lên 5,5% trong năm
2023. Trong khi đó, dựa
trên yếu tố giá dầu thô tăng
cao, Công ty Chứng khoán
Ngân hàng ĐT&PT Việt
Nam (BSC) dự báo, nếu
giá dầu bình quân năm
2022 ở mức 80 USD/thùng
lạm phát năm 2022 của
Việt Nam có thể đạt mức
4,5%; tuy nhiên nếu giá
dầu duy trì trên ngưỡng
100 USD/thùng lạm phát
có thể tăng lên mức 5,1%...

Vậy làm thế nào để
thực hiện thành công mục
tiêu lạm phát mà Quốc hội
đề ra? TS. Nguyễn Bích
Lâm cho rằng, Chính phủ,
các địa phương và cộng
đồng DN cần thực hiện
nhiều giải pháp. Tại Diễn
đàn, TS. Nguyễn Bích Lâm
đề xuất 8 giải pháp để lạm
phát Việt Nam cả giai đoạn
2021-2025 khoảng 4% -
đạt mục tiêu kế hoạch đề ra
trong kiểm soát lạm phát cả
thời kỳ kế hoạch 5 năm.

THANH THANH 
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TIN TứCKINH TẾ VIỆT NAM 2022-2023:

Rủi ro tăng trưởng chậm,
lạm phát gia tăng

lÔng Francois Painchaud,

Trưởng đại diện IMF tại Việt

Nam phát biểu tại diễn đàn.

Qua 4 tháng đầu năm 2022, mặc dù nền kinh tế
nước ta tiếp tục phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi
sắc ở một số ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, nhiều rủi
ro, thách thức vẫn đang ở phía trước mà rủi ro lớn
nhất được dự báo là nền kinh tế sẽ tăng trưởng
chậm, trong khi lạm phát tăng nhanh.

lThứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc diễn đàn.

“Rất cần nhìn nhận một thực tế là khó khăn, thách
thức đang ngày càng lớn khi đại dịch COVID-19 chưa
kết thúc trong bối cảnh bức tranh kinh tế - chính trị quốc
tế đang có những biến động rất lớn. Chính vì vậy, công
tác dự báo về triển vọng kinh tế vĩ mô cũng như kinh tế
ngành cần được cập nhật dựa trên những phân tích
khoa học, chuyên sâu và đa chiều. Đây là những nỗ lực
rất cần thiết, nhằm góp sức cho công tác hoạch định
chính sách cũng như hoạt động của các nhà đầu tư, các
DN, để cùng hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước
như các Nghị quyết của Chính phủ đã đề ra”.

(Thứ trưởng Bộ KH& ĐT Trần Quốc Phương) 
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Home Credit Việt Nam
đã duy trì các quy chuẩn
về môi trường, xã hội và
quản trị (ESG) như là
triết lý kinh doanh của
doanh nghiệp, góp phần
mang lại các giải pháp
tài chính mới, bền vững
trong bối cảnh mức chi
tiêu của người dân yếu
đi do ảnh hưởng của
dịch COVID-19.

Home Credit Việt Nam đạt
được những kết quả đáng khích lệ
trong thời điểm COVID-19 làm
ảnh hưởng đến hoạt động kinh
doanh trong hai năm qua. Công ty
phát triển thêm 300.000 khách
hàng mới mỗi tháng và duy trì
mức nợ xấu dưới ngưỡng 3%,
mức được Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam khuyến khích. 

“Tính bền vững luôn đi liền
với phương pháp tiếp cận thị
trường của chúng tôi. Sự cam kết
này càng được khẳng định rõ
ràng trong giai đoạn COVID-19.
Nó là yếu tố bản lề trong cách
chúng tôi làm việc với khách
hàng, con người, cộng đồng, đối
tác và các cổ đông”, bà Annica
Witschard, Tổng Giám đốc Home

Credit Việt Nam phát biểu. Bà
cũng nói thêm rằng, trọng tâm
trong phương pháp tiếp cận ESG
của công ty được thể hiện qua
chữ “S: Social - tính cộng đồng
hay xã hội”. 

Home Credit là công ty tiên
phong trong phát triển ứng dụng
di động (app), giúp khách hàng dễ
đăng ký, thanh toán và theo dõi
khoản vay. Hệ thống dữ liệu lớn
(Big Data, phân tích chuyên sâu
và trí tuệ nhân tạo được sử dụng
để giúp đánh giá các rủi ro tín
dụng, đồng thời cũng mở ra nhiều
cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính
cho người tiêu dùng và tạo điều
kiện cho các đối tác bán lẻ tăng
doanh số. Hệ thống voicebot (tư
vấn tự động) bằng giọng nói phục

vụ 24/7 là công cụ hỗ trợ đắc lực
giúp nâng hiệu suất công việc.
Trong khi đó, sản phẩm thẻ tín
dụng trực tuyến chỉ mất 30 phút
đăng ký, giúp khách hàng tiện lợi
và thoải mái hơn trong mua sắm
trực tuyến cũng vừa ra mắt và đạt
được nhiều giải thưởng trong
năm 2021.  

Các đợt giãn cách xã hội kéo
dài trong năm 2021 vừa qua đã
gây khó khăn cho nhiều người lao
động. Home Credit đã nỗ lực xây
dựng và điều chỉnh các khung lãi
suất phù hợp, nhằm giảm bớt áp
lực tài chính cho các hộ gia đình
và cá nhân. Đồng thời, việc điều
chỉnh thời hạn thanh toán khoản
vay thích hợp đã giúp khách hàng
Home Credit vượt qua giai đoạn

khó khăn. Đây chính là một trong
những mục tiêu ESG mà Home
Credit theo đuổi. 

“Tại Việt Nam, Home
Credit là một trong những đơn
vị tiên phong về các tiêu chuẩn
ESG trong ngành tài chính tiêu
dùng. Chúng tôi đã nhanh
chóng có những hoạt động hỗ
trợ cộng đồng hiệu quả và kịp
thời, đặc biệt trong giai đoạn
COVID-19 vừa qua”, bà An-
nica Witschard nói. 

Năm 2022, Home Credit tiếp
tục mở rộng các hoạt động ESG
bằng việc củng cố kho dữ liệu
về các chỉ số đo lường hiệu quả
(KPI) của ESG, đẩy mạnh phổ
cập kiến thức tài chính qua
nhiều hoạt động như kết hợp
cùng Đài Truyền hình Việt
Nam, kênh VTV thực hiện
chương trình “Tiền khéo tiền
khôn”, tư vấn và cung cấp các
giải pháp cho nhiều dự án đồng

hành, hỗ trợ phụ nữ ở vùng khó
khăn khởi nghiệp. Báo cáo ESG
cũng xuất bản riêng cho từng
quốc gia bao gồm Việt Nam.

Các nghiên cứu của HSBC,
Kantar Vietnam và Nielsen IQ
Vietnam đều nói rằng thị trường
lao động trẻ trong năm 2022 sẽ
ảnh hưởng nhiều đến mức tiêu
dùng của người Việt. Điều này
đòi hỏi các công ty tài chính phải
áp dụng công nghệ mới, xây
dựng hệ sinh thái tài chính để
thích ứng với áp lực cạnh tranh
ngày càng gia tăng khi xuất hiện
các công ty công tài chính công
nghệ, P2P lending. Trong phiên
họp Quốc hội tháng 10/2021,
Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước Nguyễn Thị Hồng đã phát
biểu: “Cho vay tiêu dùng có vai
trò quan trọng đối với sự phát
triển kinh tế, xã hội, nâng cao
chất lượng sống cho người dân
thông qua việc cung cấp các
khoản tín dụng, thúc đẩy tiêu
dùng tại Việt Nam”. 

Một đặc tính quan trọng của
tài chính tiêu dùng chính là tính
minh bạch, tuân thủ luật pháp và
tận tâm phục vụ khách hàng.
Điều này đồng nghĩa với việc
Home Credit luôn mang đến
những sản phẩm phù hợp và đảm
bảo rằng khách hàng được hiểu rõ
những điều khoản và quyền hạn
của dịch vụ, giúp họ đạt được
những mục đích tài chính trong
cuộc sống. MY MY

Quy hoạch Điện VIII
được chốt với yêu cầu
thực hiện mục tiêu Việt
Nam đã cam kết tại
COP 26 với đảm bảo
đến năm 2045, tổng
công suất năng lượng
tái tạo chiếm 50%
nguồn điện, trong đó
điện gió ngoài khơi
chiếm 17%. 

Việc này đã khiến các nhà
đầu tư nước ngoài tiếp tục hiện
thực hóa những kế hoạch với
điện gió ngoài khơi Việt Nam.

Tín hiệu từ việc chốt 
Quy hoạch Điện VIII

Chỉ vài ngày sau khi Việt
Nam công bố chốt Quy hoạch
Điện VIII, Tập đoàn Equinor đã
chính thức mở văn phòng đại
diện tại Việt Nam. Phó Chủ tịch
cấp cao của Equinor khẳng định,
với đường bờ biển dài và điều
kiện gió thuận lợi, Việt Nam nằm
trong số các quốc gia có nguồn tài
nguyên gió tốt nhất châu Á. Cùng
với kế hoạch phát triển mạnh mẽ
thị trường điện gió ngoài khơi
(ĐGNK) của mình, Việt Nam rất
có tiềm năng trở thành một thị
trường ĐGNK tăng trưởng ấn
tượng. Equinor đã sẵn sàng cho
các bước hiện thực hóa tiềm năng
điện gió của Việt Nam. 

Equinor (Na Uy) là công ty
năng lượng lớn của Na Uy
(Chính phủ Na Uy sở hữu
67%). Đại diện Tập đoàn này
khẳng định, việc mở văn phòng

tại Hà Nội thể hiện cam kết lâu
dài của Chính phủ Na Uy trong
việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện
cam kết về biến đổi khí hậu và
tại COP 26.

Trước đó, Tập đoàn này đã
hợp tác với Bộ Công Thương
nghiên cứu phát triển chuỗi cung
ứng ĐGNK tại địa phương của
Việt Nam. Thực tế, nghiên cứu
này đã được đề xuất từ tháng
11/2020. Sau đó triển khai, có kết
quả và đã được Đại sứ quán Na
Uy trao báo cáo nghiên cứu cho
Bộ Công Thương. 

Ngoài ra, Equinor và Tập đoàn
Dầu khí Quốc gia Việt Nam
(PVN) cũng đã ký kết biên bản ghi
nhớ về việc đánh giá, xác định tính
khả thi để hợp tác phát triển dự án
ĐGNK và năng lượng tái tạo
(NLTT) tại Việt Nam từ năm
2021. Ngay trong năm này, PVN
- Equinor đã nghiên cứu đánh giá
tiềm năng phát triển ĐGNK tại
Việt Nam và có văn bản đề xuất vị
trí khảo sát đến các tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh
Thuận, Thái Bình và Hải Phòng… 

Đại diện Equinor cho biết đã
nghiên cứu thị trường Việt Nam từ
năm 2019, vì vậy, Tập đoàn sẵn
sàng chuyển giao kiến thức, đóng
góp vào quá trình xây dựng chính
sách cũng như phát triển chuỗi
cung ứng ĐGNK tại Việt Nam. 

Nhiều liên danh hợp tác với
doanh nghiệp trong nước 

Tính đến thời điểm này, đã có
nhiều nhà đầu tư ĐGNK lớn trên
thế giới đã có mặt tại Việt Nam,
trong đó, Tập đoàn Orsted của
Đan Mạch – Tập đoàn ĐGNK
lớn nhất thế giới đã thành lập văn
phòng tại Việt Nam từ tháng
12/2020. Tập đoàn này đang xây
dựng Đề án khởi động ngành
công nghiệp ĐGNK tại Việt Nam
thông qua 2 dự án ĐGNK do
Liên danh Tập đoàn Orsted và
Tập đoàn T&T cùng thực hiện.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch
vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
(PTSC) và RENOVA Inc - một

công ty phát triển NLTT của Nhật
Bản (đang hướng đến mục tiêu
dẫn đầu châu Á về NLTT) cũng đã
tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ về
việc hợp tác thực hiện dự án
ĐGNK tại Việt Nam. Theo Bản
ghi nhớ, PTSC và RENOVA sẽ
thiết lập quan hệ hợp tác trong hoạt
động thăm dò, chuẩn bị, khảo sát
ngoài khơi, phát triển, xây dựng,
thi công, vận hành và bảo trì dự án
ĐGNK tại Việt Nam, hướng tới
mục tiêu thương mại hóa.

Bộ trưởng Bộ Công Thương
Nguyễn Hồng Diên khẳng định,
phát triển ĐGNK có ý nghĩa lớn
vì có thể kết hợp các mục tiêu
tăng trưởng kinh tế xã hội, an
ninh năng lượng, công nghiệp
hóa với phát thải các-bon thấp
hướng đến mục tiêu đạt phát thải
ròng bằng 0 của Việt Nam vào
năm 2050. Trước mắt, mục tiêu
đến năm 2030 Việt Nam sẽ có
khoảng 7.000MW ĐGNK.

Theo một chuyên gia về năng
lượng, quá trình phát triển điện

gió trước đây của Việt Nam đã
“trục trặc” ở ngay thời kỳ đầu
phát triển. Tuy nhiên, khi “bắt”
được điểm chính yếu trong phát
triển, điều chỉnh chính sách, hiện
nguồn điện gió đã vượt kế hoạch.
Do đó, mục tiêu đạt 7.000MW
ĐGNK đến năm 2030 cũng hoàn
toàn có thể thực hiện được khi
hiện nhiều nhà đầu tư lớn của thế
giới đã đặt vấn đề khơi thông
ĐGNK ở Việt Nam. 

Cùng với đó, việc các tỉnh có
tiềm năng ĐGNK chủ động kêu
gọi các nhà đầu tư khai thác thế
mạnh cũng đã khiến cho kế hoạch
“về bờ” của ĐGNK sẽ sớm hoàn
thành. Hiện Bình Thuận, Sóc
Trăng đã công bố các dự án
ĐGNK cần đầu tư với các ưu đãi
lớn cũng sẽ góp phần sớm hiện
thực hóa tiềm năng ĐGNK của
từng địa phương. 

Trong đó, Bình Thuận đã có
8 dự án ĐGNK được các nhà
đầu tư đăng ký với mức đầu tư
trên 10 tỷ USD/dự án. Bình
Thuận cũng là tỉnh đầu tiên của
cả nước có dự án ĐGNK được
cấp phép khảo sát gió. Đó là dự
án Thăng Long Wind đang khảo
sát tại vùng biển Kê Gà, huyện
Hàm Thuận Nam… Đây là dự
án được đầu tư bởi tổ hợp các
công ty về năng lượng đứng đầu
là Tập đoàn Enterprize Energy
Group của Anh cùng các đối tác
nước ngoài là Société Générale
(SOC GEN), MHI Vestas Off-
shore Wind (MVOW), ODE; các
đối tác trong nước: Vietsovpetro,
PVC – MS, Công ty CP Xây
dựng điện 3. HOÀNG TÚ

Chờ những luồng điện gió từ ngoài khơi

lTiềm năng điện gió ngoài khơi Việt Nam rất lớn. 

Home Credit áp dụng bộ nguyên tắc ESG
trong dịch vụ tài chính

lChương trình phổ cập kiến thức tài chính “Tiền khéo tiền khôn” đang được phát

sóng trên kênh VTV3.

l Ứng dụng điện thoại (Mobile App)

của Home Credit Việt Nam.
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TỪ 1/6/2022:
Tăng cường “phạt nguội” 
xe vi phạm trên cao tốc 
Hà Nội - Hải Phòng

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ và Cục Cảnh sát giao thông
(CSGT) vừa khảo sát hạ tầng trên cao tốc Hà Nội - Hải

Phòng nhằm chuẩn bị thu phí không dừng, bỏ thu phí một dừng
trên toàn tuyến từ ngày 1/6.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Cục phó CSGT khẳng định cảnh
sát sẽ tăng cường xử phạt qua hình ảnh tại các trạm thu phí với xe
đi sai làn bởi không đủ người tuần tra, giám sát trên 300km cao
tốc. Ngoài ra, cảnh sát sẽ hỗ trợ đơn vị thu phí xử lý các sự cố ùn
tắc tại trạm, mất tín hiệu cáp quang, cháy nổ.

Hiện cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã được lắp đặt đầy đủ hệ
thống camera giám sát, đủ điều kiện để CSGT xử phạt qua hình
ảnh. Người vi phạm sẽ được thông báo xử phạt trên hệ thống, nộp
phạt qua cơ quan đăng kiểm.

Từ đầu năm đến nay, cảnh sát đã xử phạt hơn 10 trường hợp
đi vào làn ETC khi không đủ điều kiện trên cao tốc Hà Nội - Hải
Phòng, một số được nhắc nhở khi tài khoản giao thông không đủ
tiền, chưa có trường hợp nào chống đối.

Hiện cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã được lắp đặt 32 làn ETC
trong tổng số 62 làn thu phí tại 6 trạm. Mỗi trạm sẽ duy trì một
làn cho mỗi chiều xe chạy để xử lý các phương tiện gặp sự cố
trong quá trình thu phí.

Một lãnh đạo Cty Quản lý khai thác đường cao tốc ôtô Hà Nội
- Hải Phòng (thuộc Vidifi) cho biết, đơn vị đã bổ sung một đường
truyền cáp quang từ trạm thu phí cuối tuyến (đầu Hải Phòng) về
Back-end tại Trung tâm thu phí VETC để dự phòng đứt cáp hoặc
mất kết nối phía Hà Nội. Đơn vị thu phí cũng đã rà soát thiết bị,
phương tiện và tập huấn cho nhân viên xử lý sự cố như xe bị lỗi
thẻ hoặc thiết bị thu phí bị lỗi, ùn tắc tại trạm.

Hiện số xe dán thẻ không dừng đi trên cao tốc đạt khoảng 60%,
vẫn là tỷ lệ thấp so với kế hoạch, đại diện Vidifi cho rằng cần tuyên
truyền mạnh hơn để tăng số phương tiện dán thẻ trong tháng tới.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ yêu cầu Vidifi
bổ sung thêm biển báo hiệu, vạch sơn để người dân nhận biết
tuyến cao tốc thu phí không dừng toàn bộ, tránh đi đến trạm rồi
phải quay ra; xử lý triệt để các lỗi kỹ thuật của hệ thống thu phí
điện tử không dừng và dự phòng phương án khắc phục trước khi
tiến hành thí điểm. Các đơn vị phải hoàn thành lắp đặt cáp dự
phòng trước 20/5.

Chủ trương thu phí không dừng toàn bộ được áp dụng thí điểm
trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, sau đó sẽ nhân rộng trên nhiều
tuyến cao tốc khác. Những xe không dán thẻ có thể lựa chọn lộ
trình đi trên QL5, QL38 thay vì đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. 

C.BẢN

Cảnh báo lừa đảo lao động đi làm
nông nghiệp tại Australia

Cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN - Bộ LĐ-
TB&XH) vừa phát đi cảnh báo tới các địa phương, người

dân về tình trạng lừa đảo lao động đi làm việc tại Australia theo
chương trình visa nông nghiệp với mức phí cao. Động thái
nhằm ngăn chặn một số cá nhân, tổ chức lợi dụng thông tin
chương trình để thu tiền bất chính.

Hôm 28/3, Bộ LĐ-TB&XH cùng Bộ Ngoại giao và Thương
mại Australia ký bản ghi nhớ tạo điều kiện cho lao động Việt sang
nước này làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ năm nay, phía
Australia sẽ tiếp nhận khoảng 1.000 lao động mỗi năm, mức lương
cơ bản chưa trừ chi phí sinh hoạt mỗi tháng khoảng 3.200-4.000
AUD (tương đương 52,8-66 triệu đồng). Song chương trình ký
kết mới là khung chung, chưa có các điều kiện cụ thể.

Thời gian qua, Cục QLLĐNN đã nhận được phản ánh tại một
số địa phương xuất hiện cá nhân, tổ chức tuyên truyền, mời chào
người dân đi làm việc theo chương trình nông nghiệp tại Australia.
Cơ quan này lưu ý Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành thông tin cụ
thể tới người dân, không đăng ký theo bất kỳ cá nhân, tổ chức nào
tự nhận là đại diện chủ sử dụng lao động tại Australia để tham gia
chương trình này.

Lãnh đạo Cục QLLĐNN nhấn mạnh hai bên đang đàm phán
để thống nhất quy trình và nội dung đưa lao động đi. Ngay sau
khi đạt được thỏa thuận, cơ quan quản lý sẽ thông tin chính thức,
cụ thể điều kiện để lao động ứng tuyển.

Chương trình thị thực cho lao động trong lĩnh vực nông nghiệp
được Chính phủ Australia công bố từ tháng 9/2021 nhằm bù đắp
thiếu hụt lao động trong ngành nông nghiệp. Việt Nam, Thái Lan,
Indonesia và Philippines là bốn nước được ưu tiên tham gia.

Giai đoạn 2019-2021, hai nước đã phối hợp đưa khoảng 1.000
lao động Việt Nam sang Australia làm việc theo Chương trình lao
động kết hợp kỳ nghỉ. THANH KHANG

Theo thống kê của Phòng
Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện Quỳnh
Nhai, hiện trên địa bàn
huyện có 132 công trình
nước sinh hoạt tập trung
nông thôn. Trong đó 60
công trình không còn
hoạt động, 51 công trình
hoạt động kém hiệu quả. 

Nhiều công trình cấp nước sinh
hoạt tập trung nông thôn tại các xã
của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn
La dù được đầu tư với chi phí lên
đến hàng tỷ đồng, nhưng nằm “đắp
chiếu”, bỏ hoang, không phát huy
tác dụng, gây lãng phí; trong khi
người dân vẫn thiếu nước sử dụng.

Dân khát nước bên 
công trình nước sạch

Những năm qua, một số địa
phương trên địa bàn huyện Quỳnh
Nhai đã được tiếp cận các nguồn
vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng, phát triển kinh tế, an sinh xã
hội, xây dựng các công trình nước
sinh hoạt nhằm giúp chất lượng
cuộc sống người dân ngày càng
được nâng lên. Tuy nhiên, trái với
sự mong đợi, hiện nhiều công trình
cấp nước trên địa bàn huyện đang
bị bỏ hoang hoặc hoạt động không
hiệu quả, trong khi người dân thiếu
nước sử dụng, lãng phí tài sản…
Tình trạng này xảy ra tại các xã Cà

Nàng, Mường Chiên, Pá Ma Pha
Khinh, Chiềng Ơn… 

Tại bản Lò Củ (xã Cà Nàng)
hiện đang có 2 công trình bể nước
quy mô khá lớn được xây dựng
cách đây khoảng 10 năm đã bị bỏ
hoang phế, xung quanh cỏ dại mọc
um tùm. Được biết, 2 công trình
này được xây dựng từ nguồn vốn di
dân tái định cư (TĐC) thủy điện
Sơn La và Chương trình 135.

Người dân phản ánh, ban đầu
khi có thông tin bản được đầu tư
xây dựng công trình nước sạch,
hơn 80 hộ dân đều rất vui mừng,
phấn khởi. Nhưng niềm vui
“ngắn chẳng tày gang” khi công
trình hoàn thành đưa vào sử dụng
chưa đầy một năm thì bị hỏng,
cạn khô, từ đó đến nay bỏ hoang

giữa đồng không mông quạnh.
Còn công trình bể nước tại xóm

Mới, thuộc bản Bon (xã Mường
Chiên) được xây dựng từ những
năm 2016 - 2017 trên một quả đồi
gần xóm, có sức chứa gần 30m3

nước. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau
khi công trình xây dựng hoàn thành
đưa vào sử dụng đã không có nước,
rồi ngừng hoạt động. Kể từ đó đến
nay, bể nước bị bỏ hoang, cỏ dại
mọc phủ kín, hệ thống ống dẫn
hoen gỉ, tường bể bị đục khoét hư
hỏng nghiêm trọng; trong khi hàng
chục hộ dân tại đây sống cảnh thiếu
nước sinh hoạt trầm trọng.  

Tại bản Khoang (xã Pá Ma Pha
Khinh) được Nhà nước đầu tư xây
bể nước tập trung cách đây hơn 10
năm cho các hộ di dời từ vùng ngập

Ngày 03/10/2019, bà Châu mang
hồ sơ đến UBND xã Bình Thành
(Tây Sơn, Bình Định) để niêm yết.
Kết thúc niêm yết, không có người
nào khiếu tố về việc người khai nhận
thừa kế là ông Nguyễn Tấn Vĩnh.

Thực tế, theo bà Châu, đã phát
hiện ra việc còn có bà Nguyễn Thị
Hiếu (SN 1947, chị gái ông Vĩnh)
cũng là người được hưởng di sản thừa
kế căn nhà số 27.

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công
an Đà Nẵng lại kết luận “theo pháp
luật dân sự thì bà Hiếu không được
hưởng thừa kế như Châu khai; bà
Hiếu không biết cha mình để thừa kế
1/2 căn nhà cho ông Vĩnh. Bà Hiếu
không tranh chấp về tài sản thừa kế
với ông Vĩnh”.

Trước quan điểm của CQĐT, bị
can Châu phản bác: “CQĐT nói tôi
chưa đi niêm yết, chưa gặp bà Hiếu
nhưng đã nói dối với bà Luận rằng
xuất hiện người thừa kế; là không
đúng. Ngày 9/9/2019, khi vợ chồng

tôi vào Bình Định gặp, được ông
Vĩnh dẫn chúng tôi đến UBND xã
Bình Thành trích lục khai sinh, khai
tử… Sau đó, ông Vĩnh đưa về nhà
chơi, giới thiệu chị gái ông là bà Hiếu
và một anh trai là liệt sĩ”.

“Về Đà Nẵng, tôi nói với công
chứng viên về việc xuất hiện bà Hiếu
là chị gái ông Vĩnh. Công chứng viên
nói bà Hiếu có khả năng thuộc trường
hợp “người được hưởng thừa kế
không phụ thuộc vào di chúc” vì quá

già, không còn khả năng lao động.
Khi phát sinh người thừa kế mới thì
thủ tục sẽ mất thời gian hơn. Và tôi đã
thông tin cho bà Luận để các bên có
giải pháp, chứ không phải nhằm lừa
dối. Đề nghị CQĐT đối chất các bên
để làm rõ vấn đề này”, bà Châu kể.

Bình luận về chuyện Cơ quan
CSĐT Công an Đà Nẵng kết luận “bà
Hiếu không được hưởng thừa kế”, LS
Trương Văn Tuấn (Đoàn LS TP
HCM), nói: “Kết luận như trên là
không có căn cứ pháp lý và không
thuộc thẩm quyền của CQĐT. Quyết
định này thuộc về tòa án. Theo Điều
644 BLDS thì người không có khả
năng lao động sẽ được hưởng di sản
thừa kế không phụ thuộc vào di chúc.
Hiện BLDS không quy định thế nào
là “người không có khả năng lao
động”. Tuy nhiên, các luật khác quy
định như sau: Điều 169 Bộ luật Lao
động xác định tuổi nghỉ hưu ở nữ là
55 tuổi. Luật Người Cao tuổi xác định
60 tuổi là người cao tuổi được miễn,

QUỲNH NHAI (SƠN LA): 

Hàng loạt công trình nước sạch
bị bỏ hoang lãng phí

lHuyện Quỳnh Nhai có 132 công trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn, nhưng
60 công trình không còn hoạt động, 51 công trình hoạt động kém hiệu quả. 

KỲ ÁN “LƯỚT CỌC” NHÀ ĐẤT Ở ĐÀ NẴNG:

Sao CQĐT lại “phân xử” cả chuyện 
ai được thừa kế?

Như PLVN phản ánh, KLĐT số 40 ngày 03/05/2022 của Cơ quan CSĐT Công an TP
Đà Nẵng cho rằng bị can Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ 48 Nguyễn Văn Huyên, Cẩm
Lệ) lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ tiền “đặt cọc” của bà Cao Thị Thúy Luận (SN 1982, ngụ
quận Thanh Khê) khi thỏa thuận mua bán căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy (quận Hải Châu).
KLĐT này bị đánh giá có một số điểm chưa phù hợp, “lấn sân” tòa án.

lCăn nhà 27 đã được bà Châu thỏa thuận
mua lại, đặt cọc 3 tỷ cho ông Nam trước
khi nhận cọc 2,5 tỷ để bán cho bà Luận.



giảm án phí, lệ phí. BLHS quy định
người 70 tuổi được xem là người già
được hưởng miễn giảm hình phạt
khi tuyên án… Bà Hiếu sinh năm
1947, nay đã 75 tuổi, nên quan điểm
của tôi là trường hợp “không có khả
năng lao động””.

“Khi bà Châu phát hiện ra bà
Hiếu là người đã già, không có khả
năng lao động nên gặp bà Hiếu, tạm
dừng việc chia di sản thừa kế; là
mong muốn việc chia di sản thừa kế
đúng luật, không xảy ra tranh chấp
về sau, có thể gây ảnh hưởng đến
quá trình mua bán nhà 27 Lê Vĩnh
Huy. Lẽ ra động thái của bà Châu
phải được hoan nghênh, khích lệ”.

Còn một vấn đề khác Cơ quan

CSĐT Công an Đà Nẵng bị đánh giá
“lấn sân” tòa án, là chuyện hợp đồng
giữa bà Châu và ông Nam có “giả
cách” hay không?

Theo KLĐT, bà Châu khai trước
khi nhận cọc 500 triệu của bà Luận,
đã thỏa thuận mua lại nhà 27 Lê
Vĩnh Huy và đã đặt cọc cho ông
Nam cọc 500 triệu. Ngày
17/10/2019, ông Nam ủy quyền cho
bà Châu đi nhận “sổ đỏ”, đóng phí
thay ông Nam trong quá trình làm
thừa kế. Ngày 19/10/2019, ông Nam
tiếp tục nhận “cọc” thêm 2,5 tỷ, viết
giấy nhận cọc tổng cộng 3 tỷ. Ngày
21/10/2019, “sổ đỏ” sang tên ông
Nam (quá trình khai nhận thừa kế
kết thúc) thì ngày 22/10/2019, ông
Nam ủy quyền cho bà Châu được
thay mặt ông Nam mua bán. Ngày
24/10/2019, bà Châu mới nhận
“cọc” của bà Luận thêm 2 tỷ bằng
hợp đồng vay.

Vấn đề này, CQĐT cho rằng ông
Nam khai là “hợp đồng giả cách” để
bà Châu thay ông Nam đi vay tiền.
CQĐT cho rằng “giấy viết tay và

hợp đồng ủy quyền toàn quyền mua
bán không ảnh hưởng đến vụ án nên
không đối chất”.

Theo LS Học: “Nội dung KLĐT
cho thấy bà Luận biết rõ căn nhà 27
Lê Vĩnh Huy chưa thuộc về bà Châu
nhưng vẫn tự nguyện đặt cọc. Do đó,
không hề có gian dối. Bà Châu luôn
luôn thông báo tiến trình, trở ngại
của hồ sơ về khai nhận di sản thừa
kế, cung cấp giấy đặt cọc, ủy quyền
toàn quyền mua bán của ông Nam.
Gian dối là khi nào bà Châu nói căn
nhà thuộc quyền của bà Châu”.

“Trong vụ này cũng không có
chiếm đoạt vì tài sản vẫn còn
nguyên. Số tiền bà Châu nhận
của bà Luận đã chuyển thành tiền
đặt cọc cho ông Nam mua căn
nhà 27. Mà tài sản này là mục
tiêu bà Luận hướng đến”.

“Trong vụ việc không có yếu
tố lừa dối, chiếm đoạt; thì không
thể kết luận bà Châu “lừa đảo
chiếm đoạt tài sản””, LS Học nêu
quan điểm. 

BÙI YÊN
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Bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan
CSĐT Công an Hải Phòng

Sáng 12/5, Công an TP Hải
Phòng tổ chức Lễ công bố

Quyết định của Bộ trưởng Bộ
Công an về việc bổ nhiệm chức
danh Phó Thủ trưởng Cơ quan
CSĐT Công an Hải Phòng. 

Theo quyết định của Bộ
trưởng Bộ Công an, Trung tá
Nguyễn Văn Hiển (SN 1980, quê
Hưng Nguyên, Nghệ An), Phó
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội Công an Hải
Phòng được bổ nhiệm chức danh
Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT
Công an TP. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê
Nguyên Trường, Phó Giám đốc

Công an TP Hải Phòng nêu rõ, Trung tá Nguyễn Văn Hiển là cán bộ
được đào tạo bài bản, chuyên sâu, có trình độ năng lực, khả năng phân
tích, nắm bắt tình huống nghiệp vụ và có kinh nghiệm trong tổ chức hoạt
động điều tra. 

Đại tá Trường mong rằng trên cương vị mới, Trung tá Hiển sẽ phát
huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm công tác, khắc phục khó khăn, đoàn
kết, tham mưu tốt cho Thủ trưởng để chỉ đạo điều hành công việc chung
của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Văn Hiển bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc
lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an TP đã tin tưởng giao nhiệm
vụ; khẳng định đây là vinh dự lớn lao song cũng là trách nhiệm; đồng
thời hứa sẽ đem hết khả năng của mình để chỉ đạo điều tra các vụ án, vụ
việc được phân công, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; không
để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 

AN THI

Lời khai của nghi phạm 
cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Hải Phòng, hôm qua (12/5), nghi
phạm cướp ngân hàng bước đầu đã khai nhận động cơ gây án. 

Đào Anh Tuấn (SN 1973) hiện thuê nhà ở tại ngõ 275 Lê Lợi, Ngô
Quyền, Hải Phòng. Do nghỉ việc trực tổng đài ở một hãng taxi đã lâu
nhưng vẫn chưa tìm được việc làm ổn định nên thu nhập của Tuấn bấp
bênh. Để lo cho vợ và hai con nhỏ, Tuấn vay mượn khá nhiều.

Trước thời điểm gây án, Tuấn bị chủ nợ thúc ép nên nảy sinh ý định
cướp ngân hàng để có tiền trả nợ và tiêu xài.

Tuấn mang theo khẩu súng mua từ lâu đến phòng giao dịch ngân
hàng để thực hiện vụ cướp. Tuy nhiên, chưa kịp lấy tiền Tuấn đã phải bỏ
chạy do nhân viên phòng giao dịch này nhấn chuông báo động.

Như PLVN đã thông tin, vụ cướp xảy ra vào khoảng hơn 15h chiều
ngày 11/5, tại phòng giao dịch một ngân hàng trên đường Lạch Tray,
quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Theo hình ảnh từ camera an ninh của phòng giao dịch ghi lại, nghi
phạm cao khoảng 1,7m, mặc quần áo màu đen, bịt mặt, đeo túi chéo sọc
xanh. Để uy hiếp nhân viên phòng giao dịch, nghi phạm đã sử dụng một
vật nghi giống súng.

Một số nhân chứng ở phía ngoài phòng giao dịch trên cho biết đã
nhìn thấy nghi phạm chạy ra ngoài và nhanh chóng di chuyển vào một
con ngõ liền kề với phòng giao dịch. Đến khu vực ngõ Văn Minh (quận
Lê Chân, TP Hải Phòng), nghi phạm được một thanh niên sử dụng xe
máy đón và tẩu thoát.

Một nguồn tin cho biết, sau khi tẩu thoát, Tuấn trở về nhà, sau đó đi
đón con và  bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ khi đang ăn cơm tại
nhà vào lúc 19h30 cùng ngày. K.LINH

TP HỒ CHÍ MINH:
Bắt nghi phạm nhiều lần cướp giật
tiệm vàng

Nguyễn Khắc Huy, 42 tuổi vừa bị bắt sau nhiều lần cướp trót lọt nhiều
nữ trang của các tiệm vàng ở khu vực Thủ Đức.

Theo điều tra, sau nhiều ngày theo dõi tiệm vàng Kim Linh trên
đường số 7, phường Phước Bình (TP Thủ Đức), trưa 4/5, Huy chạy xe
máy chở thùng hàng đến, lúc vắng khách. Huy vờ hỏi mua dây chuyền,
được chủ tiệm lấy cho xem hai mẫu trị giá gần 200 triệu đồng.

Nhân lúc chủ tiệm quay đi chỗ khác, Huy bỏ hai dây chuyền vào túi
rồi ra xe phóng đi. Để tránh bị phát hiện, trên đường tẩu thoát, Huy thay
đổi trang phục. Sau khi trích xuất camera tại hiện trường và các tuyến
đường xung quanh, cảnh sát bắt được Huy.

Huy khai bằng thủ đoạn tương tự, hồi tháng 3/2022 đã cướp giật được
nữ trang của tiệm vàng ở phường Long Phước. Năm 2020, Huy giật gần
2 lượng vàng của cửa hàng trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình
Trưng Đông. THANH KHANG

lòng hồ chuyển về theo dự án di
dân tái định cư thủy điện Sơn La.
Hiện hầu hết các công trình đã
xuống cấp không còn hoạt động,
một số bể nước bị bỏ hoang từ
nhiều năm. Bên trong bể, mực
nước chưa đầy gang tay, màu đen
sì, trở thành nơi trú ngụ của bọ
gậy. Trong khi người dân phải
sống trong cảnh thiếu nước sinh
hoạt, nhất là vào mùa khô, khan
hiếm nước một số hộ phải dùng
can, xô xuống lấy nước từ sông Đà
về sử dụng. Còn những việc như
trồng rau, nuôi gà, lợn… thì không
thể làm được vì không có nước.  

Tương tự, công trình nước
sạch ở bản Huổi Ná (xã Chiềng
Ơn) được xây dựng theo dự án cấp
nước sinh hoạt điểm tái định cư.
Dự án do UBND huyện Quỳnh
Nhai làm chủ đầu tư với tổng vốn
đầu tư hơn 6 tỷ đồng. Được xây
dựng từ 2008, chỉ được một thời
gian công trình lại ngừng hoạt
động. Đến 2015, các bể được tiếp
tục sửa chữa, xây mới và cũng
từng đó thời gian, xây xong rồi bị
bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm,
người dân phải tự sắm máy bơm
tìm nơi có nước bơm về sử dụng.

Xã NTM cũng rơi vào cảnh
thiếu nước

Theo thống kê của Phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn huyện Quỳnh Nhai, hiện trên
địa bàn huyện có 132 công trình

nước sinh hoạt tập trung nông
thôn. Trong đó, có 60 công trình
không còn hoạt động, 51 công
trình hoạt động kém hiệu quả. Tại
những nơi có công trình cấp nước
bỏ hoang, để có nước phục vụ sinh
hoạt hàng ngày, người dân phải tự
đầu tư mua ống dẫn bắt nước từ
các khe núi về dùng. Do không
được lắng, lọc nên những ngày
mưa nước đục không sử dụng
được. Dẫu biết rằng nguồn nước
này không đảm bảo chất lượng
nhưng bà con không còn sự lựa
chọn nào khác.

Được biết, các xã Mường
Chiên, Pá Ma Pha Khinh, Chiềng
Ơn… là những xã đã đạt chuẩn
nông thôn mới (NTM) của huyện
Quỳnh Nhai. Việc thiếu nước sinh
hoạt nhiều năm qua được cử tri
phản ánh thường xuyên nhưng
chưa được giải quyết. 

Theo quy định của Bộ tiêu chí
Chương trình Mục tiêu Quốc gia
xây dựng NTM, để đạt tiêu chí
môi trường, mỗi địa phương phải
có ít nhất 60% dân số được sử
dụng nước sạch. Do đó, việc thiếu
nước sạch sinh hoạt không chỉ ảnh
hưởng đến chất lượng cuộc sống,
sức khỏe của người dân; mà còn
ảnh hưởng đến lộ trình xây dựng
NTM. 

Trong khi hàng trăm hộ dân
phải sử dụng nước từ mó, khe
suối, nước mưa thì nhiều công
trình cấp nước sạch có chi phí

hàng tỷ đồng được dựng lên rồi
“đắp chiếu”, không phát huy được
tác dụng. Điều này không chỉ gây
lãng phí ngân sách nhà nước, mà
còn mất đi mục đích và ý nghĩa
của Chương trình Mục tiêu Quốc
gia nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn.

Trong Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai đề ra
mục tiêu phấn đấu đến năm 2025
huyện Quỳnh Nhai về đích huyện
NTM. Nhiều ý kiến cho rằng cơ
quan chức năng huyện Quỳnh
Nhai và tỉnh Sơn La cần nhanh
chóng vào cuộc, tìm phương án
khắc phục các nguyên nhân, tu sửa
các công trình để đưa vào hoạt
động; làm rõ trách nhiệm của các
cá nhân, tập thể có liên quan trong
việc để công trình bị bỏ hoang,
xuống cấp. 

QUỐC ĐỊNH

lĐại tá Lê Nguyên Trường trao quyết
định, chúc mừng Phó Thủ trưởng Cơ
quan CSĐT Công an Hải Phòng, Trung tá
Nguyễn Văn Hiển (phải).

lGiấy nhận cọc 3 tỷ từ bà Châu do ông
Nam viết, ký tên; được giám định đúng là
chữ viết, chữ ký của ông Nam.

Đương nhiên được xóa án tích vẫn bị xem có tiền án, tiền sự?
KLĐT cho rằng bà Châu có 1 tiền án, tiền sự là ngày 24/10/2013 bị TAND

quận Cẩm Lệ tuyên án 2 năm tù treo, thử thách 47 tháng 18 ngày kể từ ngày
tuyên án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bà Châu nộp
án phí ngày 10/11/2014.

LS Học cho biết, theo điểm a khoản 2 Điều 70 BLHS 2015 thì 1 năm sau
khi hết thời gian thử thách, người bị kết án đương nhiên được xóa án tích. Bà
Châu thử thách 47 tháng 18 ngày nên tính đến ngày 12/10/2017 đã hết thời
gian thử thách và đến 12/10/2018 đương nhiên được xóa án tích. Người được
xóa án tích được xem là chưa kết án, chưa có tiền án, tiền sự.

lHàng loạt công trình nước sinh hoạt tại Quỳnh Nhai bị bỏ hoang nhiều năm, lãng phí.

lNgười dân phải tự bỏ tiền mua ống
dẫn nước từ các khe núi về sử dụng.
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Lễ khai mạc còn có sự tham
dự của Chủ tịch Quốc hội Cộng
hòa Singapore Tan Chuan-Jin; các
trưởng đoàn, phó đoàn thể thao
các quốc gia tham dự Đại hội,
cùng một số đại sứ, đại diện các
quốc gia Đông Nam Á tại Việt
Nam, lãnh đạo Ủy ban Olympic
châu Á… và các vận động viên,
huấn luyện viên của 11 đoàn tham
dự SEA Games 31.
Cộng hưởng sức mạnh tinh
thần của 11 quốc gia Đông
nam Á

Suốt 2 năm qua, do ảnh hưởng
của đại dịch COVID-19, công tác
chuẩn bị cho SEA Games 31 gặp
nhiều khó khăn, nhiều kế hoạch
không thể triển khai theo đúng
tiến độ. Tuy nhiên, với quyết tâm
và niềm tự hào dân tộc, sự quan
tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng,
Nhà nước, sự nỗ lực của Chính
phủ, các bộ, ban, ngành và đặc
biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của
nhân dân, công tác chuẩn bị, tổ
chức Đại hội đã đạt 100% tiến độ
và yêu cầu công việc đề ra.

Phát biểu chào mừng Đại hội,
ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch
UBND thành phố Hà Nội, đại
diện cho các địa phương tổ chức
SEA Games 31 nhấn mạnh:
“Vượt lên những khó khăn của
đại dịch COVID-19, ngày hôm
nay, chúng ta cùng sát cánh bên
nhau, thể hiện sự đoàn kết, sẻ chia,
niềm động viên, cộng hưởng sức
mạnh tinh thần của 11 quốc gia
Đông Nam Á, một ngôi nhà
chung, cùng khát vọng phồn vinh
và những kỳ tích mới”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội
cũng chúc các vận động viên
tranh tài tại SEA Games 31 với
tinh thần thể thao và đạt được
thành tích cao nhất. Chúc các
đoàn thể thao có một kỳ đại hội ý
nghĩa và thành công. Chúc toàn
thể các vận động viên có những
trải nghiệm thú vị, dấu ấn tốt đẹp
về Thủ đô Hà Nội. Chúc Đại hội
Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
thành công tốt đẹp. 

Phát biểu tại Lễ khai mạc,
ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và

Du lịch khẳng định, SEA Games
31 sẽ là nơi để quốc gia thành
viên thổi bùng lên ngọn lửa khát
khao niềm tin chiến thắng, nhằm
xác lập những kỳ tích mới,
những kỷ lục mới của thể thao
trong khu vực… nơi mà ánh sáng
niềm tin và sức mạnh của con
người được xây dựng trên nền
tảng đoàn kết, hòa bình, hữu
nghị, hợp tác và cùng phát triển.
Hy vọng sẽ có nhiều đoàn thể
thao, nhiều vận động viên sẽ
bước lên bục vinh quang, mang
hình ảnh Tổ quốc thân yêu của
mình để cùng nhau tỏa sáng trên
bầu trời nước Việt. 

Từ thể thao lan tỏa những
giá trị tốt đẹp về văn hóa, 
con người

Tại Hội nghị Đại hội Liên
đoàn Thể thao Đông Nam Á
(SEAGF) diễn ra sáng qua (12/5),
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng
cũng nhấn mạnh: “Từ Hội nghị
Trưởng đoàn SEA Games 31 diễn
ra ngày 18/3/2022 đến nay, các
nước Đông Nam Á đã cùng nhau
vượt qua một chặng đường khó
khăn, chuẩn bị thật tốt các điều
kiện cần thiết để tổ chức SEA
Games 31 thành công. Việt Nam
đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của
trưởng đoàn thể thao các quốc gia
Đông Nam Á, đồng thời nỗ lực
khắc phục khó khăn, huy động
nguồn lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật
để tập trung hoàn thiện công việc
tổ chức SEA Games 31. SEA
Games không chỉ là một sự kiện
thể thao, mà quan trọng hơn là
thông qua đó, chúng ta học hỏi,
tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện
khả năng, bản lĩnh thi đấu để từ
sân chơi khu vực này, hướng đến
Đại hội Thể thao châu Á và
Olympic quốc tế. Qua thể thao,
chúng ta sẽ tăng cường thêm tình
đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn
nhau và luôn thắt chặt mối quan

hệ hợp tác phát triển, từ thể thao
lan tỏa những giá trị tốt đẹp về văn
hóa, con người các quốc gia”.

Lễ khai mạc đã chứng tỏ Việt
Nam có đủ điều kiện về thiết bị
kỹ thuật và sự hỗ trợ của công
nghệ mới trong nghệ thuật thể
hiện, biểu diễn và trình diễn qui
mô quảng trường, mang tính đại
chúng. Khán giả tại sân vận động
và khán giả theo dõi Lễ khai mạc
qua truyền hình trực tiếp đều
được “mãn nhãn” trước màn múa
và võ thuật với số lượng lớn các
vận động viên, diễn viên thể hiện
hình tượng con thuyền Đông
Nam Á cùng nhau vượt qua mọi
sóng gió, thăng trầm, biến động
của lịch sử để cùng nhau đoàn
kết, vươn ra biển lớn, cùng nhau
chào đón ánh bình minh rực rỡ…

Vào thời khắc ngọn lửa
thiêng SEA Games 31 được
thắp lên cũng là lúc ca khúc
chính thức: “Let’s shine - Cùng
tỏa sáng” được vang lên trong
một màn trình diễn ấn tượng,
sôi động của linh vật SEA
Games - các chú Sao La, mệnh
danh là “Kỳ lân châu Á” và
màn bắn pháo hoa rực rỡ đánh
dấu thời khắc khai mạc Đại hội
Thể thao Đông Nam Á.

h.Minh - D.Thắng

KHAi MẠC SEA GAMES 31:

Thể thao hun đúc 
tình đoàn kết, hữu nghị

l Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc SEA Games lần thứ 31
tại Việt Nam.

Với khẩu hiệu: “Vì một
Đông Nam Á mạnh mẽ
hơn”, tối qua (12/5), Lễ
khai mạc SEA Games 31
đã diễn ra trang trọng,
hoành tráng tại sân vận
động Mỹ Đình, Hà Nội với
sự tham dự của Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc,
Chủ tịch Quốc hội Vương
Đình Huệ, Phó Thủ tướng
Chính phủ Vũ Đức Đam
cùng nhiều lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, các bộ,
ban, ngành và lãnh đạo
một số địa phương...

Hà Nội:
Sửa đổi quy định về
“giao một suất tái định
cư” khi thu hồi đất

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc
Anh vừa ký ban hành Quyết định số

20/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ
sung khoản 2 Điều 26 Quy định ban hành
kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-
UBND ngày 29/3/2017 của UBND TP Hà
Nội ban hành quy định các nội dung thuộc
thẩm quyền của UBND TP về bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi
đất trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP Hà Nội sửa đổi
khoản 2 Điều 26 quy định trường hợp đủ
điều kiện được bồi thường bằng đất như
sau: Trường hợp hộ gia đình có nhiều thế
hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sinh sống
trên một thửa đất ở thu hồi mà đủ điều kiện
tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy
định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều
hộ gia đình có chung quyền sử dụng một
thửa đất ở thu hồi, thì mỗi hộ gia đình

được giao một suất tái định cư bằng hạn
mức giao đất ở tại địa phương và không
vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi. 

Trường hợp mỗi hộ được giao một suất
tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tối
thiểu tại địa phương vượt quá diện tích đất
ở bị thu hồi, phần diện tích đất tái định cư
vượt diện tích đất ở bị thu hồi phải tính tiền
sử dụng đất theo giá đất khi giao đất tái định
cư nhân hệ số điều chỉnh K theo quy định
tại điểm b khoản 3 Điều 7 quy định này.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 16/5/2022. Tuệ Minh 

81 quốc gia và vùng
lãnh thổ công nhận 
hộ chiếu vaccine của
Việt Nam

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao
chiều qua - 12/5, Phó Phát ngôn Bộ

Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã cập nhật
tiến độ công nhận hộ chiếu vaccine của
Việt Nam.

Theo đó, đến nay, Việt Nam đã đạt
thỏa thuận công nhận hộ chiếu vaccine
lẫn nhau với 20 nước, gồm: Nhật Bản,
Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus,

Campuchia, Philippines, Malaysia, Mal-
dives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập,
Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Saint Lucia, Hàn
Quốc, Iran, Palestine và Dominica. Ngày
11/5 vừa qua, Ủy ban Châu Âu (EC) đã
ban hành quyết định công nhận hộ chiếu
vaccine điện tử của Việt Nam. Theo đó,
hộ chiếu vaccine của Việt Nam sẽ được
27 nước trong Liên minh Châu Âu (EU)
công nhận; đồng thời mã QR của hộ
chiếu này cũng được xác thực, kiểm tra
trên lãnh thổ của 39 đối tác có tham gia
hệ thống vaccine điện tử của EU. 

Như vậy, tính đến nay, hộ chiếu vac-
cine của Việt Nam có thể được sử dụng tại
81 quốc gia và vùng lãnh thổ. “Đây là kết
quả nỗ lực phối hợp trao đổi giữa Bộ
Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và
Truyền thông để đàm phán với các nước
đối tác”, Phó Phát ngôn viên Đoàn Khắc
Việt nêu rõ. Bảo An

Bốc thăm chia bảng 
thi đấu môn Bóng bàn
tại Hải Dương
Ngày 12/5, Ban Tổ chức môn Bóng

bàn SEA Games 31 đã tổ chức bốc

thăm chia bảng thi đấu.
Ở nội dung đồng đội, bảng A gồm

các đội Singapore (đội hạt giống),
Malaysia và Philippines. Bảng B gồm
Thái Lan (đội hạt giống của bảng), Việt
Nam và Campuchia.

Nội dung đồng đội nữ: Bảng A gồm
các đội Thái Lan  (hạt giống), Việt Nam
và Philippines. Bảng B gồm Singapore
(hạt giống), Malaysia và Campuchia.

Các nội dung đơn nam, đơn nữ được
chia thành 4 bảng và thi đấu vòng tròn
tính điểm. Các vận động viên đứng đầu
mỗi bảng sẽ thi đấu loại trực tiếp để vào
vòng sau.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cũng tổ
chức bốc thăm chia các cặp đấu ở nội dung
đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Đồng thời,
phổ biến thể lệ thi đấu, quy định bảo vệ
sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho
trưởng đoàn các đội tuyển.

Ông Đinh Quang Linh, Huấn luyện viên
Đội tuyển Bóng bàn Việt Nam chia sẻ, Ban
huấn luyện và các vận động viên đã tích cực
tập luyện tại Hải Dương từ ngày 27/4. Tinh
thần các vận động viên rất tốt, hy vọng sẽ
giành thành tích cao, đem lại vinh quang
cho Tổ quốc. hoàng giAng

TIN TỨC

Lễ khai mạc SEA Games 31 góp phần toát lên những hình ảnh đẹp
nhất về một Việt Nam hấp dẫn, thân thiện, hiếu khách, cùng với các

quốc gia ASEAN khác cùng tỏa sáng, mạnh mẽ hơn sau đại dịch COVID-19
thông qua 3 phần trình diễn: Phần 1: “Việt Nam thân thiện” với các tiết mục:
Trống khai hội Countdown bằng nghệ thuật trình diễn mapping và công nghệ
đồ họa thực tế ảo, Việt Nam xin chào, Hồn sen Việt: Phần 2: “Đông Nam Á
mạnh mẽ” thể hiện sức mạnh của cộng đồng các nước ASEAN khi liên kết sẽ
tạo nên một vị thế trên bản đồ thế giới, bao gồm các tiết mục: Hội tụ để tỏa
sáng, Đường đến Việt Nam: Phần 3: “Đông Nam Á tỏa sáng” thể hiện sức
mạnh đoàn kết, tình hữu nghị của Việt Nam và các nước trong khối ASEAN
cùng nhau đoàn kết, xây dựng cộng đồng vững mạnh, phát huy vai trò
của ASEAN trên trường quốc tế, bao gồm các tiết mục: Chung một dòng
chảy, Hành trình ngọn đuốc SEA Games, ắp lửa SEA Games. 

Tối 12/5, Tiểu ban Khai mạc và Bế mạc SEA Games 31 đã tổ chức tiệc chào mừng các vị khách quý về góp
mặt tại SEA Games 31 do Việt Nam làm chủ nhà.

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, bên cạnh việc tập trung hoàn
thành công việc tổ chức và tham dự Đại hội ể thao, Việt Nam phải thực hiện đồng thời các giải pháp phòng, chống
và kiểm soát tốt dịch COVID-19. Có thể nói, khó khăn, thách thức là rất lớn, nhưng với sự đoàn kết, chia sẻ, tin tưởng
của các nước Đông Nam Á dành cho Việt Nam sẽ là niềm tin vững chắc cho một kỳ SEA Games đặc biệt và thành công.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ quý báu và hợp tác hiệu quả của các nước Đông Nam Á; các tổ chức
thể thao quốc tế dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua, ông Chu Ngọc Anh tin tưởng vững chắc rằng các vị
trưởng đoàn thể thao, đại diện các tổ chức quốc tế và các quý vị đại biểu sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm; tiếp tục đóng
góp, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho sự thành công của SEA Games 31, góp phần thúc đẩy, đưa quan
hệ hữu nghị, hợp tác về thể thao giữa các nước Đông Nam Á lên tầm cao mới.



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

Đừng để con “một mình”
trên mạng

Ngày nay những câu chuyện
quen nhau qua mạng đã không
còn xa lạ, công nghệ giúp trẻ em
dễ dàng kết bạn với những người
ở xa. Cộng hưởng với đó là việc
tuổi dậy thì cảm xúc của trẻ dễ
thay đổi, dễ rung động trước sự
quan tâm của người khác, dễ làm
theo những lời thách thức để
chứng tỏ bản thân… Cũng từ đây,
những biểu hiện về lời nói và

hành vi thiếu suy nghĩ, không cần
biết đến hậu quả dễ xảy ra. Đơn
cử như sự việc cậu bé 13 tuổi trốn
gia đình đạp xe đi thăm bạn gái
cách hàng trăm cây số, khi đi
không mang theo điện thoại di
động và chỉ có 500.000 đồng làm
lộ phí khiến dư luận xôn xao. 

Sau sự việc trên và hàng loạt
các vụ trẻ bỏ nhà đi lang thang
khác, nhiều chuyên gia tâm lý,
sư phạm đã đưa ra lời khuyên
với các bậc phụ huynh: Đừng để
con “một mình” trên mạng. Trao
đổi với truyền thông về sự việc
này, Thạc sĩ Nguyễn Phương
Anh - chuyên gia tâm lý ĐH Sư
phạm Hà Nội nhận định, bên
cạnh việc theo sát những biến
đổi về tâm, sinh lý của con ở tuổi
dậy thì, phụ huynh cũng phải
kiểm soát việc con tham gia

không gian mạng khi công nghệ
thông tin rất phổ biến như hiện
nay. “Tất nhiên không phải mọi
thứ trên mạng xã hội đều xấu và
mình tước quyền tham gia mạng
xã hội của con nhưng cho con
tham gia, bố mẹ phải biết kiểm
soát, biết con chơi với ai, đang
nghĩ gì để kịp thời phân tích,
định hướng cho con”, theo Thạc
sĩ Nguyễn Phương Anh.

Cũng theo lời khuyên của
chuyên gia tâm lý, kiểm soát con
trên mạng xã hội không có nghĩa
là cấm đoán, thay vào đó cha mẹ
phải thành bạn của con. Muốn
thế, bố mẹ phải kéo gần khoảng
cách với con cái, bằng cách tự bổ
sung kiến thức về mạng xã hội,
trò chuyện với con, xóa tan lo
lắng của con khi nghĩ rằng cha
mẹ sẽ phản đối... Ngoài ra, bố

mẹ cũng cần bổ sung kiến thức
và kỹ năng giới tính cho con, để
con không bị choáng ngợp, ảnh
hưởng bởi các thông tin trên
mạng xã hội, từ đó giúp con có
những cách ứng xử phù hợp với
lứa tuổi để mọi việc đi không
quá xa.

Phối hợp để bảo vệ trẻ trên
môi trường mạng 

Mới đây, để đồng hành với
các cơ quan chính phủ triển khai
chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ
trẻ em tương tác lành mạnh, sáng
tạo trên môi trường mạng giai
đoạn 2021-2025” đã được Thủ
tướng Chính phủ Việt Nam phê
duyệt tại Quyết định 830/QĐ-
TTg ngày 01/06/2021, Tổ chức
Plan International Việt Nam đã
làm việc cùng Văn phòng Plan
International tại Đức huy động
ngân sách cho dự án “Bảo vệ trẻ
em và thanh, thiếu niên an toàn
trên môi trường mạng”. Cụ thể,
Plan International hỗ trợ hơn
9.000 trẻ em, thanh, thiếu niên
vùng dân tộc thiểu số và miền núi
tại Kon Tum và Quảng Bình đảm
bảo an toàn trên môi trường mạng

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

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

Em Vân Khánh, học sinh
THCS tại tỉnh Quảng Bình, cho
biết: “Với bạn bè xung quanh em,
có bạn bị người không quen trên
facebook gạ gẫm gửi ảnh và chat
những nội dung không phù hợp
với lứa tuổi của em. Trong khi đó,
hầu hết chúng em chưa có kiến
thức, kỹ năng để bảo vệ bản thân
trên không gian mạng. Chính từ
những trải nghiệm đó, em cũng
như các bạn rất vui khi được nhà
trường chia sẻ về dự án “Bảo vệ
trẻ em và thanh, thiếu niên an
toàn trên không gian mạng” được
triển khai tại trường. Với cá nhân
em, em còn được tham gia trong
nhóm câu lạc bộ thủ lĩnh thay đổi.
Em tin tưởng rằng sau khi được
tập huấn/truyền thông, câu lạc bộ
thủ lĩnh thay đổi sẽ tích cực hỗ trợ
để tuyên truyền hỗ trợ cho các
bạn cũng như cho các thành viên
trong gia đình”.

“Tôi đánh giá cao Tổ chức
Plan International vận động
nguồn lực và hỗ trợ địa phương
triển khai dự án này. Bảo vệ trẻ
em nói chung, bảo vệ trẻ em trên
môi trường mạng nói riêng rất
cần công tác phối hợp liên ngành
thực chất, hiệu quả từ khâu phòng
ngừa, hỗ trợ và can thiệp, quan
trọng nhất là phòng ngừa để các
em có được kiến thức, kỹ năng
tham gia môi trường mạng được
an toàn, lành mạnh” - bà Nguyễn
Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục trẻ
em, Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh.

HỒNG MINH 

Số 133 (8.577) Thứ  Sáu 13/5/2022        13XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

http://baophapluat.vn
GIA ĐÌNH
banvanhoa@gmail.com

Tỷ lệ học sinh quan hệ tình
dục trước tuổi 14 tăng gấp

đôi - là thông tin được đưa ra
tại Báo cáo “Khảo sát hành vi
sức khỏe học sinh toàn cầu tại
Việt Nam năm 2019” do Bộ Y
tế, Tổ chức Y tế thế giới
(WHO) vừa công bố cuối tháng
4/2022. 

Theo đó, trong lần thứ hai
Việt Nam tham gia nghiên cứu
khảo sát hành vi sức khỏe học
sinh, sinh viên toàn cầu tại Việt
Nam (lần thứ nhất vào năm
2019), kết quả cho thấy có một
số chỉ số tích cực đã bị giảm như:
tỷ lệ học sinh thừa cân béo phì
tăng lên; học sinh sử dụng thuốc
lá điện tử mức khá cao… 

Đặc biệt, thông tin từ nhóm
nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ quan
hệ tình dục trong học sinh giảm
nhẹ, nhưng tỷ lệ quan hệ tình dục
trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần, từ
1,45% (năm 2013), tăng lên
3,51% (năm 2019). Trong số
những học sinh đã từng quan hệ
tình dục, 42,4% có sử dụng bao
cao su và 44,0% sử dụng các
phương pháp ngừa thai khác,
thấp hơn so với tỷ lệ này vào
năm 2013 (lần lượt là 52,6% và

64,2%), trong đó 63,0% có sử
dụng bao cao su trong lần quan
hệ tình dục gần đây nhất. Việc
quan hệ tình dục trước 14 tuổi và
không sử dụng bao cao su góp
phần gây ra tình trạng mang thai
ở tuổi vị thành niên và mang thai
ngoài ý muốn cũng như tỷ lệ
mắc các bệnh lây truyền qua
đường tình dục cao.

Kết quả trên đặt ra câu hỏi về
sự cần thiết trong việc cải thiện
giáo dục giới tính ở các trường
THCS và THPT ở Việt Nam.
Nhưng việc giáo dục giới tính ở
cơ sở giáo dục lại đã và đang là
một vấn đề chưa có hướng giải
quyết triệt để. 

Cách đây không lâu, tại một
buổi hội thảo về vấn đề này, bà
Phan Lan Hương, chuyên gia tư
vấn về sức khỏe sinh sản cho vị
thành niên và thanh niên, chia sẻ
bà từng nhận được một ca tư vấn
rất đáng tiếc. “Cháu bé học lớp 8
và sống vùng ven thành phố
thuộc tỉnh Yên Bái, cháu học rất
giỏi. Ba cháu mới mất vì bệnh xơ
gan cổ trướng nên khi cháu
mang thai ngoài ý muốn, mẹ
cháu lại nghĩ cháu mắc bệnh như
bố, cho cháu đi khám gan. Khi

biết cháu mang thai thì thai đã 5
tháng, phải để sinh. Bà mẹ đã
đơn chiếc, nay con gái nhỏ lại
sinh con khi chưa thành niên” -
bà Hương cho biết.

Theo bà Hương, khi đi tư vấn
tại các trường THCS và THPT,
bà nhận thấy một vấn đề là
trường nào cũng có các bạn đã
từng quan hệ tình dục, tỉ lệ này ở
thành thị cao hơn nông thôn. Địa
điểm xảy ra quan hệ có thể là ở
nhà hoặc bất kỳ chỗ vắng vẻ nào
đó, trong khi khả năng kiềm chế
của các bạn trẻ chưa có, thông
tin, hình ảnh trên mạng lại nhiều
và kích thích trí tò mò của các
em. Qua khảo sát, bà Hương
cũng cho biết trẻ chưa có nhiều
kiến thức về sức khỏe sinh sản,
giới tính, các bạn trẻ khá cởi mở
với chuyện yêu đương và quan
hệ tình dục, nhưng lại chưa đủ

kiến thức nên dễ để lại hậu quả. 
Có thể nói, ngày nay với

công nghệ nghe nhìn hiện đại
không thể cấm đoán chuyện
quan hệ tình dục. Mà nếu cấm
cũng không thể ngăn cản được
sự tò mò của tuổi mới lớn. Do
đó, để hạn chế tình trạng này cần
phải có sự phối hợp từ gia đình,
nhà trường trong việc hướng dẫn
trẻ vị thành niên có các biện pháp
phòng ngừa an toàn nếu quan hệ
tình dục. “Ở nước ngoài việc
giáo dục giới tính trong trường
học được làm rất tốt. Ở Việt Nam
tuy có làm nhưng chưa đạt được
hiệu quả. Cần phải tăng liều
lượng, tăng hiệu quả, tăng sự thu
hút lôi cuốn giới trẻ và giảm hình
thức, phong trào...” - bác sĩ Hồ
Mạnh Tường - Tổng Thư ký Hội
Nội tiết sinh sản và vô sinh TP
HCM nêu ý kiến. 

Tuy nhiên, trong các trường
học hiện nay, giáo dục giới tính
không phải môn riêng biệt mà
được lồng ghép, tích hợp như
giáo dục giới tính ở tiểu học
được lồng ghép trong môn Khoa
học, ở bậc trung học cơ sở, nội
dung này ở cuối chương trình
Sinh học lớp tám. Cách bố trí
cho thấy những nội dung này
không được xem là quan trọng.
Do để ở cuối sách nên bài học sẽ
rơi vào tuần chuẩn bị thi học kỳ
hoặc tuần dự trữ sau thi học kỳ
nên ít được quan tâm. Phần lớn
các giáo viên đều cho rằng, các
bài giáo dục giới tính hiện còn sơ
sài, thiếu hợp lý. Cách xây dựng
chương trình vẫn hàn lâm, chưa
có các câu hỏi gắn liền thực tế,
buộc giáo viên phải dựa vào kinh
nghiệm để chia sẻ với học trò... 

Theo Tiến sĩ Vũ Thu Hương,
cựu giảng viên khoa Giáo dục
tiểu học, Đại học Sư phạm Hà
Nội, trẻ hiện nay dậy thì sớm, do
đó, học sinh lớp năm hay lớp tám
mới học về giới tính là quá
muộn. “Tư tưởng trẻ biết sớm sẽ
dậy thì sớm là sai lầm. Dậy thì là
vấn đề của cơ thể, còn biết sớm
là hiểu biết trí não. Các con biết
sớm sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn
cho bản thân, để đón nhận hoặc
phát hiện những vấn đề không
bình thường”, Tiến sĩ Vũ Thu
Hương nêu quan điểm. 

DƯƠNG NHI

ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG:

Lấp “lỗ hổng” pháp lý

GÓC NHÌN

Khi chuyện quan trọng 
lại nằm ở cuối sách

l Cần phối hợp để bảo vệ trẻ trên không gian mạng. (Ảnh minh họa)

l Nên sớm cải thiện giáo dục giới tính trong trường học. (Ảnh minh họa)

Tính đến tháng 2/2021,
Việt Nam có 72 triệu tài
khoản mạng xã hội và
68,72 triệu người dùng
Internet (chiếm 70,3%
dân số). Do dịch bệnh
COVID-19, ngày càng có
nhiều người, gồm cả
thanh, thiếu niên, nhóm
chiếm 15,22% dân số, sử
dụng Internet. Tuy nhiên,
nhiều khảo sát cho thấy
chỉ 10% trẻ em có kiến
thức và kỹ năng an toàn
khi sử dụng Internet. 
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THÔNG BÁO 
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Người có tài sản đấu giá: Công ty Bảo Việt Ninh Bình, địa chỉ:
Số 1108, đường Trần Hưng Đạo, phường Phúc Thành, TP. Ninh Bình,
tỉnh Ninh Bình.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn
Linh. Địa chỉ: Số nhà 29, ngõ 40, đường Lê Thái Tổ, Phố Tân Thịnh,
phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Tài sản đấu giá là Xe ô tô Toyota Corolla Altis, 05 chỗ ngồi, biển
kiểm soát: 35A-0685, số máy: 1ZZ4473417, số khung:
ZZE1227506641, màu sơn: Đen, Năm, nước sản xuất: 2005, Việt Nam
theo Đăng ký xe ô tô số 0002292 do Phòng CSGT Công an Ninh Bình
cấp ngày 08/09/2005.

Giá khởi điểm: 149.600.000 đồng.
(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng)
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ tham

gia.
Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng/01 hồ sơ tham gia.
Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính,

từ ngày 17/5/2022 đến ngày 18/5/2022 tại Nhà xe của Công ty Bảo
Việt Ninh Bình.

Thời gian, địa điểm, bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp hồ sơ
tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 13/5/2022 đến trước
16h ngày 25/05/2022 tại trụ sở Công ty hợp danh đấu giá tài sản
Tuấn  Linh.

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ
ngày 25/05/2022 đến trước 16 giờ ngày 27/05/2022.

Hình thức: Bằng chuyển khoản 
Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: 08h00, ngày 30/05/2022

tại trụ sở Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản và cần biết thêm chi

tiết xin liên hệ: Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh, địa chỉ:
số 29, ngõ 40, đường Lê Thái Tổ, phố Tân Thịnh, phường Tân Thành,
T.P Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02293.882.885.

CÔNG TY HỢP DANH ĐẤU GIÁ 
TÀI SẢN TUẤN LINH

Sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng
nề từ đại dịch COVID-19, từ
đầu năm đến nay, thị trường
lao động trên địa bàn tỉnh Bình
Dương đã dần phục hồi, số
người lao động quay lại làm
việc, có việc làm đã tăng lên,
tạo thuận lợi cho việc thực
hiện chính sách bảo hiểm xã
hội (BHXH), bảo hiểm y tế
(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp.
Người tham gia BHXH tự nguyện
tăng nhưng chưa bền vững

Báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn
công tác BHXH Việt Nam về tình hình
thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên
địa bàn tỉnh vừa qua, bà Lê Minh Lý -
Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương - cho
biết: Trong phát triển đối tượng, BHXH
tỉnh Bình Dương đã đa dạng, linh hoạt
nhiều giải pháp; thực hiện rà soát, cập nhật,
phân loại đối tượng tiềm năng chưa tham
gia BHXH, BHYT và phối hợp với UBND
xã, phường, thị trấn, các hội đoàn thể,
trường học, đại lý thu nhắn tin, gọi điện
thoại tư vấn, tổ chức tư vấn theo nhóm nhỏ
tại nhà người dân, hoặc tổ chức hội nghị
khách hàng để tuyên truyền, vận động. 

Trong 4 tháng năm 2022, BHXH tỉnh
này đã tổ chức 310 hội nghị khách hàng
thu hút 15.974 người tham dự. Đặc biệt,
trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn
biến phức tạp, Văn phòng BHXH tỉnh và
BHXH các huyện đã phối hợp với xã,
phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền
qua loa phát thanh và tích cực tuyên truyền
qua mạng xã hội về chính sách BHXH,
BHYT nói chung và BHXH tự nguyện,
BHYT hộ gia đình nói riêng. Cùng với đó,
BHXH tỉnh duy trì hoạt động tuyên truyền
của website BHXH tỉnh, hiện nay đã có
các trang fanpage: Zalo, Facebook,

Youtube của BHXH tỉnh Bình Dương để
đưa các tài liệu tuyên truyền đến với mọi
đối tượng và người dân.

Nhờ đó, đến hết tháng 4, toàn tỉnh
Bình Dương đã có 972.566 người tham
gia BHXH bắt buộc, tăng 44.729 người
so với tháng 12/2021; 954.699 người
tham gia BHTN, tăng 44.571 người so
với tháng 12/2021; hơn 2 triệu người
tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ gần
85% dân số…

Công tác giải quyết các chế độ BHXH,
trợ cấp thất nghiệp được tổ chức thực hiện
kịp thời, đúng quy định, tạo thuận tiện cho
người thụ hưởng. Trong 4 tháng đầu năm
2022, BHXH tỉnh đã giải quyết 426.745
lượt người hưởng các chế độ BHXH. Số
lượt người khám chữa bệnh BHYT trong
3 tháng đầu năm 2022 là 787.237 lượt
người. Công tác tiếp nhận và trả kết quả
thủ tục hành chính kịp thời; hiện số đơn vị
thực hiện giao dịch điện tử là
16.620/16.644 đơn vị (tăng 8,8% so cùng
kỳ), đạt 99,86%.

Bên cạnh kết quả đạt được, tại cuộc
họp, lãnh đạo BHXH tỉnh và các phòng
trực thuộc, BHXH huyện cũng chia sẻ về
những khó khăn, vướng mắc trong thực

hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa
bàn. Trong đó có thay đổi chuẩn nghèo từ
năm 2022 khiến mức đóng BHXH tự
nguyện tối thiểu tăng cao nên khó khăn
hơn trong tuyên truyền, vận động người
tham gia; vướng mắc trong xử phạt vi
phạm hành chính, xử lý hình sự các đơn vị
vi phạm về BHXH, BHYT; vướng mắc
trong thầu vật tư y tế; tình trạng rút BHXH
một lần có chiều hướng gia tăng; số người
tham gia BHXH tự nguyện tăng nhưng
chưa bền vững…

Cần tăng nhanh, bền vững 
diện bao phủ BHXH, BHYT

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị
trực thuộc BHXH Việt Nam đề nghị,
BHXH tỉnh cần nghiên cứu, thực hiện
ngay Quyết định số 546/QĐ-TTg vừa ban
hành của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ
tiêu thực hiện bao phủ BHYT cho UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
giai đoạn 2022 - 2025. BHXH tỉnh cần
khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND
tỉnh về vấn đề này để kiện toàn các Ban chỉ
đạo; đồng thời nghiên cứu, thực hiện ngay
các giải pháp được nêu trong Quyết định,
quyết tâm nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT

trên địa bàn hiện còn thấp hơn bình quân
chung toàn quốc.

Đáng chú ý, BHXH tỉnh Bình Dương
cần có đánh giá, báo cáo về tình hình biến
động lao động trong nội tỉnh và ngoại
tỉnh, với từng nhóm ngành nghề, tham gia
mới hay tái tục để đưa ra các giải pháp
phát triển người tham gia BHXH, BHYT
cũng như hạn chế tình trạng nhận BHXH
một lần; tiếp tục thực hiện tốt các chính
sách hỗ trợ người lao động, người sử
dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19. 

Ông Nguyễn Thế Mạnh thông tin về
những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần
đến người lao động tại bộ phận Một cửa
của BHXH tỉnh Bình Dương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông
Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc
BHXH Việt Nam đánh giá, Bình Dương là
một tỉnh lớn, số thu chi BHXH, BHYT
đứng thứ 3 toàn quốc nên có ảnh hưởng rất
lớn các chỉ tiêu, nhiệm vụ của toàn Ngành.
Hai năm qua, Bình Dương chịu tác động
nặng nề của đại dịch COVID-19 hiện nay
đã dần phục hồi. Tuy nhiên, BHXH tỉnh
cần chú ý đến đặc thù của địa phương là số
người dân ngoại tỉnh lớn lên tới 54%,
người lao động 80% là nhập cư và lực
lượng lao động cũng biến động lên tới 80%
để có các giải pháp phù hợp trong thực
hiện chính sách. Thời gian tới, BHXH tỉnh
tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND,
HĐND; phối hợp với các sở, ngành liên
quan để đẩy mạnh việc phát triển người
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia
đình - hai chỉ tiêu của tỉnh vẫn còn thấp so
bình quân chung và tiềm năng địa phương.

“BHXH tỉnh cần phối hợp với các sở,
ngành liên quan đánh giá chi tiết về tình
hình tăng giảm lao động trên địa bàn, từ đó
có kịch bản, kế hoạch tiếp cận, vận động,
thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất
là phương án phát triển BHYT hộ gia đình
với khoảng 200.000 người từ nay đến hết
năm 2022; xử lý, giải quyết các tồn tại
trong quyết toán chi phí khám chữa bệnh
BHYT; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm
tra, phối hợp với ngành Công an trong xử
lý các vi phạm trong lĩnh vực BHXH,
BHYT; tiếp tục tăng cường công tác kỷ
cương, kỷ luật, đoàn kết nhất trí trong đơn
vị để thực hiện chính sách BHXH, BHYT
với tinh thần phục vụ người dân, người lao
động, đơn vị sử dụng lao động ngày càng
tốt hơn” – Tổng Giám đốc BHXH Việt
Nam chỉ đạo. P.CHÍNH - B.ANH 

THÔNG BÁO
Đấu giá công khai Quyền thuê một phần trụ sở

văn phòng làm việc (từ tầng 02 đến tầng 05) tại số 35
Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà
Trưng, thành phố Hà Nội” thuộc quản lý của Trung tâm
Kỹ thuật phát thanh truyền hình. Thời hạn thuê: 5 năm;
Tổng diện tích cho thuê: 892,46m2 (trong đó: Tầng 2:
205,64m2; Tầng 3: 228,94m2; Tầng 4: 228,94m2; Tầng 5:
228,94m2). GKĐ: 239.000 đồng/m2/tháng, tương
đương 12.797.876.400đồng/5 năm. Tiền đặt trước:
700.000.000 đồng (Chi tiết tài sản tham khảo tại hồ sơ
đấu giá).

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. 
Người có tài sản: Trung tâm Kỹ thuật phát thanh

truyền hình – Địa chỉ: số 35 Nguyễn Đình Chiểu, Phường
Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Xem tài sản: Ngày 26/05/2022 và ngày
27/05/2022, Tại số 35 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê
Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành
An – Chi nhánh Hà Nội (Đc: B17 lô 6 khu đô thị Định
Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố
Hà Nội): Liên tục từ ngày niêm yết thông báo đấu giá
đến 16 giờ 00 phút ngày 03/06/2022 (trong giờ hành
chính). 

Bỏ phiếu trả giá từ ngày 01/06/2022 đến 16 giờ 00
phút ngày 03/06/2022. 

Buổi công bố giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày
06/06/2022

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức
buổi công bố giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn
Thành An – Chi nhánh Hà Nội – (Đc: B17 lô 6 khu đô thị
Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai,
Thành phố Hà Nội). ĐT: 0948.68.99.86 - 082.226.7799.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ 
HỢP DANH VẠN THÀNH AN –

CHI NHÁNH HÀ NỘI 

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

BÌNH DƯƠNG: 

Chú trọng tăng nhanh, bền vững 
người tham gia bảo hiểm

lÔng Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

THÔNG BÁO 
ĐẤU GIÁ

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá
tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu,
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm). 

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Tổng công ty Viễn thông
Viettel, địa chỉ: Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã,
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 10h00’ ngày
02/6/2022 tại Trụ sở Trung tâm.

4. Tài sản đấu giá: Lô hàng hóa, vật tư phục vụ bảo hành,
chăm sóc khách hàng tồn lâu, lỗi thời không có nhu cầu sử
dụng (Danh mục chi tiết kèm theo hồ sơ mời đấu giá). 

5. Tổng giá khởi điểm của cả lô: 9.047.452.100
đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, không trăm bốn mươi bẩy triệu,
bốn trăm năm mươi hai nghìn, một trăm đồng). Giá khởi
điểm đã bao gồm thuế GTGT.

6. Tiền đặt trước: 900.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín
trăm triệu đồng).

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu
giá: Khách hàng mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực
tiếp tại trụ sở Trung tâm từ ngày  . Trung tâm không bán
và tiếp nhận hồ sơ sau 17h00’ ngày 30/5/2022. Nộp tiền
đặt trước từ ngày 30/5/2022 đến 17h00’ ngày 01/6/2022.

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã
nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định;
không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham
gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá
tài sản; có giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại
có mã số QLCTNH: 190206, địa bàn hoạt động tại là “Đồng
bằng sông Hồng”, “Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung”
và “Đông Nam Bộ”.

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

THÔNG BÁO
Về việc nhận tài sản

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10
đang tạm giữ các xe mô tô sau đây:

- 01 chiếc xe môtô biển số 51K6-3799 (loại xe: Hai
bánh, nhãn hiệu: HONDA, số loại: /, màu sơn: Nâu, dung
tích xi lanh: 124, số khung: JF04-9000213, số máy: JF04E-
9000213 (Nguyễn Quốc Dũng - CHV Hữu)

- 01 chiếc xe môtô không biển số (loại xe: Hai bánh,
nhãn hiệu: DETECH, số loại: C110, màu sơn: Xanh, dung
tích xi lanh: 110, số khung: VDEPCH052DE- 010026, số
máy: VDECPI152FMH -010026) (Huỳnh Văn Dũng - CHV
Hữu)

- 01 chiếc xe môtô biển số 52T3-6747 (loại xe: Hai
bánh, nhãn hiệu: ATTILA, số loại: /, màu sơn: Trắng, dung
tích xi lanh: 124, số khung: VMETCJ01-3ME000888, số
máy: VMEM9B-000888) (Nguyễn Thúy Bình - CHV Hữu)

- 01 chiếc xe môtô biển số 72X3-3237 (loại xe: Hai
bánh từ 50-175cm3, nhãn hiệu: SYM, số loại: Attila, màu
sơn: Đen đỏ xám, dung tích xi lanh: 124, số khung:
RLGKA12LD-BD002480, số máy: VMVT3C-D-002480) (Trần
Phương - CHV Hữu)

- 01 xe mô tô hiệu SYM Attila màu đỏ, biển số: 60F1-
409.44, số khung: RLGKA12GD-AD058495, số máy:
VMVTBA-D-058495 (Phan Chí Hùng - CHV Hữu)

- 01Chiếc xe môtô không biển số (Loại xe: Hai bánh,
nhãn hiệu: DONA; Số loại:/, màu sơn: Nâu, dung tích xi
lanh: 97, số khung: NJ100 200161330, số máy: LC150FMG-
02218330) (CHV Kiệt).

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10 thông báo trong
thời hạn 12 tháng để chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp
pháp (nếu có) đến nhận, nếu quá thời hạn trên, kể từ ngày
đăng báo đầu tiên mà không có chủ sở hữu hoặc người
quản lý hợp pháp liên hệ nhận thì tịch thu sung quỹ Nhà
nước.

CHI CỤC THADS QUẬN 10, 
TP HCM
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TIN TứC

Trong thời gian tới,
dự báo công tác thi
hành án dân sự
(THADS) tiếp tục có
nhiều khó khăn,
thách thức; lượng
án, vụ việc có giá trị
thi hành lớn những
tháng cuối năm sẽ
tăng cao, do đó Cục
THADS Đồng Tháp sẽ
đề ra nhiều giải pháp
để hoàn thành các
nhiệm vụ được giao. 

Theo báo cáo, 7 tháng
đầu năm 2022 (từ ngày
01/10/2021 – 30/4/2022) của
các cơ quan THADS trong
tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển
biến tích cực, đảm bảo tốt
tiến độ theo kế hoạch, lộ
trình. Toàn tỉnh thi hành
xong đạt tỷ lệ đảm bảo theo
lộ trình (việc = 64,29%; tiền
= 32,78%); hoàn thành khối
lượng lớn công việc thường
xuyên, định kỳ và những
việc theo kế hoạch, nhiệm vụ
được giao thêm; đảm bảo ra
quyết định thi hành án đúng
quy định của pháp luật, tiếp
tục quan tâm thực hiện việc
xác minh điều kiện thi hành
án, phân loại chính xác; theo
dõi thi hành đối với 100%
bản án, quyết định đã có
quyết định buộc thi hành án
hành chính của Tòa án...
Ngoài ra, trong tháng các
mặt công tác khác cũng được
tiếp tục triển khai đồng bộ,
kịp thời, đảm bảo chất lượng,
kỷ luật, kỷ cương; thể hiện
quyết tâm thực hiện tốt các
chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, ở một vài đơn
vị chỉ tiêu về tiền, về việc còn
chưa bảo đảm tiến độ, kế
hoạch, mặc dù do nguyên
nhân khách quan như số tiền
thụ lý mới có giá trị lớn, đang
trong giai đoạn đầu xác
minh, áp dụng biện pháp bảo
đảm thi hành án, chưa xử lý
được… Bên cạnh vẫn còn
một số nguyên nhân chủ
quan là chưa chủ động, còn
chậm tiến độ trong xử lý vụ
việc, chưa có giải pháp thi

hành dứt điểm các vụ việc có
điều kiện trên 01 năm chưa
tổ chức thi hành xong.

Trong thời gian tới, dự
báo công tác THADS tiếp
tục có nhiều khó khăn, thách
thức; lượng án, vụ việc có
giá trị thi hành lớn những
tháng cuối năm sẽ tăng cao,
đòi hỏi lãnh đạo Cục, lãnh
đạo các Phòng chuyên môn
thuộc Cục và lãnh đạo các
Chi cục THADS cần tiếp tục
nhận thức đầy đủ về vị trí,
vai trò, trách nhiệm của
mình, nỗ lực, phát huy hơn
nữa tinh thần trách nhiệm,
đổi mới công tác lãnh đạo,
chỉ đạo, điều hành, bảo đảm
sâu sát, quyết liệt, nhất là vai
trò, trách nhiệm nêu gương
của lãnh đạo, thủ trưởng đơn
vị; chủ động đề ra và thực
hiện quyết liệt các giải pháp
để kịp thời tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc, hướng dẫn, chỉ
đạo các đơn vị trực thuộc,
chấp hành viên và công chức
THADS hoàn thành chỉ tiêu,
nhiệm vụ được giao.

Theo đó, các cơ quan
THADS sẽ thực hiện
nghiêm, đầy đủ, kịp thời,
hiệu quả các nhiệm vụ được
giao tại các chương trình, kế
hoạch công tác năm 2022
của Ban Cán sự Đảng, Bộ Tư
pháp, của Tổng cục THADS,
của Cục THADS và các kết

luận, chỉ đạo của cơ quan cấp
trên có thẩm quyền liên quan
đến công tác THADS.
Chuẩn bị tốt các điều kiện
phục vụ Phiên chất vấn về
công tác THADS.

Tập trung nguồn lực thực
hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm
vụ năm 2022, trong đó ưu
tiên nguồn lực để tổ chức thi
hành các vụ việc có điều kiện
thi hành, đặc biệt là các vụ
việc có giá trị lớn, các vụ
việc thu hồi tiền, tài sản trong
các vụ án hình sự về tham
nhũng, kinh tế, các vụ việc
thi hành cho các tổ chức tín
dụng, các vụ việc đã bán đấu
giá thành; tập trung xác
minh, phân loại án chính xác,
giám sát chặt chẽ việc thẩm
định, đấu giá tài sản kê biên
theo thẩm quyền. Chú trọng
chất lượng công tác hướng
dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; công
tác phối hợp trong nội bộ
ngành cũng như công tác
phối hợp các ngành, đơn vị
có liên quan để kịp thời tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc tạo
điều kiện thuận lợi cho việc
tổ chức THADS, theo dõi thi
hành án hành chính.

Tổ chức thực hiện tốt
việc tiếp công dân và tiếp
nhận, phân loại, giải quyết
đơn, thư khiếu nại, tố cáo,
phản ánh, kiến nghị đúng
theo quy định của pháp luật.

Tăng cường đối thoại trực
tiếp, giải quyết khiếu nại, tố
cáo ngay từ cơ sở, hạn chế
phát sinh khiếu nại, tố cáo
vượt cấp, bức xúc, kéo dài
làm phức tạp tình hình, gây
mất an ninh trật tự địa
phương. Ban hành Kết luận
kiểm tra theo các kế hoạch
kiểm đã hoàn thành; xây
dựng kế hoạch kiểm tra đối
với các Chi cục THADS
năm 2022 theo kế hoạch và
đảm bảo thực hiện đúng theo
Quy chế kiểm tra trong
THADS.

Bên cạnh đó, Cục
THADS Đồng Tháp xác
định, tranh thủ sự lãnh đạo,
chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND
tỉnh và phối hợp chặt chẽ với
cấp ủy, UBND cấp huyện
trong công tác kiện toàn tổ
chức, cán bộ các cơ quan
THADS trong tỉnh. Có giải
pháp cụ thể để chủ động, kịp
thời và hiệu quả hơn trong
công tác tổ chức cán bộ, đảm
bảo nguồn lực đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới hiện nay. Tiếp tục quan
tâm, tạo điều kiện cho công
tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng
cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị
vững vàng cho đội ngũ công
chức THADS tại các cơ quan
THADS trong tỉnh. 

THANH NHÀN 

BÌNH ĐỊNH:
Hướng tới kỷ niệm 76 năm
Ngày truyền thống 
Thi hành án dân sự  

Mới đây, Cục THADS tỉnh đã ban hành Kế
hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ

niệm 76 năm Ngày truyền thống THADS
(19/7/1946 - 19/7/2022).

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày
truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2022)
nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống và về
những đóng góp của Hệ thống THADS trong công
tác THADS đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc qua 76 năm hình thành và phát triển.
Thông qua các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày
truyền thống THADS, nâng cao nhận thức, niềm
tin, lòng tự hào nghề nghiệp; tạo động lực, cổ vũ,
động viên tinh thần công chức, người lao động
trong toàn Hệ thống THADS tỉnh phát huy truyền
thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ
động, sáng tạo, thi đua sôi nổi, lập thành tích, hoàn
thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được
Tổng cục THADS giao, phấn đấu xây dựng Hệ
thồng THADS ngày một vững mạnh, phát triển.

Các hoạt động trong năm 2022 gồm: Thi đua
thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác THADS, phấn
đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS,
theo dõi thi hành án hành chính. Tổ chức tuyên
truyền, giáo dục truyền thống về những đóng góp
của Hệ thống THADS đối với sự nghiệp phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức và tham gia các
chuyên mục 76 năm Ngày truyền thống THADS
trên Cổng thông tin Bộ Tư pháp, Cổng thông tin
THADS và Trang thông tin của Cục THADS tỉnh;
kịp thời cập nhật, đăng tải các hoạt động và kết quả
về công tác THADS; các phong trào thi đua, gương
người tốt, việc tốt; tổ chức thăm hỏi các đồng chí
nguyên lãnh đạo các cơ quan THADS đã nghỉ hưu,
đã mất; gia đình công chức, người lao động trong
Hệ thống có công với cách mạng, gia đình chính
sách, gia đình khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh hùng
do đơn vị nhận phụng dưỡng; các hoạt động văn
nghệ, thể dục, thể thao… Thời gian tổ chức các
hoạt động bắt đầu từ đầu tháng 5 đến ngày
19/7/2022. HOÀNG VIỆT

HỌC VIỆN TƯ PHÁP:
Nâng cao hiệu quả 
hoạt động thực tập trong
chương trình đào tạo

Học viện Tư pháp tổ chức Hội thảo “Giải
pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thực tập

trong các chương trình đào tạo tại Học viện Tư
pháp”. Hội thảo được tổ chức kết hợp hình thức
trực tiếp và trực tuyến.

Hoạt động thực tập là một cấu phần bắt buộc
trong chương trình đào tạo nghề tại Học viện Tư
pháp. Tuy nhiên trong thời gian qua, việc tổ
chức, triển khai và thực hiện thực tập bên cạnh
những điểm đạt được, cũng bộc lộ những điểm
bất cập cần phải thay đổi. Bên cạnh đó, bối cảnh
xã hội, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà
nước về cải cách tư pháp và giáo dục đào tạo
cũng đặt ra những yêu cầu về đổi mới hoạt động
thực tập trong các chương trình đào tạo các chức
danh tư pháp tại Học viện Tư pháp. Vì vậy, đổi
mới hoạt động thực tập tại Học viện Tư pháp
trong thời gian tới là điều cần thiết. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ thực trạng
hoạt động thực tập và thảo luận các giải pháp nâng
cao hiệu quả hoạt động thực tập trong các chương
trình đào tạo tại Học viện Tư pháp. 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Tư
pháp, PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng - Phó giám đốc
Học viện ghi nhận những đề xuất của các đại biểu
trong Hội thảo và cho biết sẽ nghiên cứu triển khai
các giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả của hoạt
động thực tập nói riêng và chất lượng đào tạo của
Học viện Tư pháp nói chung. THANH HƯƠNG

Theo Báo cáo kết quả công tác 7 tháng năm 2022 các
mặt công tác của Cục THADS tỉnh Trà Vinh vẫn tiếp

tục được triển khai khá đồng bộ, nhịp nhàng và có chất
lượng; đã thi hành xong 4.227 việc; về tiền thi hành xong
166.445.794 nghìn đồng.

Thời gian tới, Cục THADS tỉnh Trà Vinh tiếp tục tập trung
đẩy mạnh công tác tổ chức THADS, theo dõi thi hành án hành
chính, trong đó tăng cường giải quyết có hiệu quả đối với vụ
việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế,
các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, vụ việc có số
tiền lớn ảnh hưởng đến chỉ tiêu, nhiệm vụ; xử lý có hiệu quả
các vụ việc phức tạp, kéo dài theo kế hoạch đã đề ra. Đẩy

mạnh giải quyết các vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành,
đánh giá kết quả thi hành án của các đơn vị để đôn đốc, chỉ
đạo sát sao việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của các chi cục
và chấp hành viên toàn tỉnh, đạt hiệu quả cao trong tháng tới,
làm tiền đề cho những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về tiếp công
dân; thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, tố
cáo đã có hiệu lực pháp luật; kịp thời giải quyết dứt điểm các
đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh không để kéo dài, vượt cấp.
Tăng cường công tác kiểm tra hạn chế tối đa các sai sót, vi phạm
trong THADS, nhất là việc xác minh, phân loại án; trong kê biên,
thẩm định, bán đấu giá tài sản THA...  TRIỆU OANH 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÀ VINH: 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành án 

ĐỒNG THÁP:

Ưu tiên nguồn lực để
tổ chức thi hành 

các vụ việc giá trị lớn

lHội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm của Cục THADS Đồng Tháp.
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ
sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)
Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô nhãn hiệu

FORD, Biển kiểm soát 28A-0873 (Lần 2) do Trường chính trị tỉnh Hoà Bình chuyển giao như sau:
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:
1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;
2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:
2.1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình
2.2. Địa chỉ: Tổ 14, phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình. 
3. Thông tin về tài sản đấu giá: 
3.1. Số lượng tài sản: 01 xe ô tô;
3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản, chất lượng tài sản: Nhãn hiệu: FORD;  Màu sơn: Trắng; Số loại: TRANSIT; Loại xe: Ô tô khách; Số máy:

4HB2B11247; Số khung: WFOFXXMCVF2B11247; Số chỗ ngồi: 16 chỗ; Năm, Nước sản xuất: 2002, Việt Nam; Niên hạn sử dụng: 2022.
4. Giá khởi điểm của tài sản: 80.000.000 đồng .
5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 16.000.000 đồng.  Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh

như sau:
5.1. Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;
5.2. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.
6. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký

tham gia đấu giá.
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa

Bình Xanh.
7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
8.  Tổ chức xem tài sản: 
8.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh. 
8.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 23/5/2022 và ngày 24/5/2022. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình, địa điểm: Tổ 14, phường

Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình.
9. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.
- Thời gian: Từ ngày 16/5/2022 đến 11 giờ 00 phút ngày 26/5/2022;
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành

phố Hòa Bình.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
10. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và nhận phiếu trả giá
10.1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/5/2022 đến ngày 30/5/2022. Hạn cuối đến 11 giờ 30 phút ngày 30/5/2022. 
10.2. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 30/5/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 30/5/2022. Tại Hội trường Công

ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.
11. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá
11.1. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 31/5/2022.
11.2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành

phố Hòa Bình. 
12. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa

Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.
-  Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình: Tổ 14, phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÒA BÌNH XANH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô con nhãn hiệu

ISUZU, Biển kiểm soát 28A-002.90 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:
1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:
2.1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.
2.2. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 
3. Thông tin về tài sản đấu giá: 
3.1. Tên tài sản: Xe ô tô con nhãn hiệu ISUZU, Biển kiểm soát 28A-002.90;
3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản, chất lượng tài sản: Nhãn hiệu: ISUZU;   Màu sơn: Vàng;  Số loại: TROOPER UBS25G; Loại xe: Ô tô con;

Số máy: 100154; Số khung: JACUBS25G17101656; Số chỗ ngồi: 07 chỗ; Năm, Nước sản xuất: 2002, Việt Nam.
4. Giá khởi điểm của tài sản: 65.000.000 đồng.
5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 13.000.000 đồng. Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh như sau:
5.1. Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;
5.2. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.
6. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký

tham gia đấu giá.
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa

Bình Xanh.
7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
8.  Tổ chức xem tài sản: 
8.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;
8.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 23/5/2022 và ngày 24/5/2022; Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, địa điểm:

Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
9. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.
- Thời gian: Từ ngày 16/5/2022 đến 11 giờ 00 phút ngày 26/5/2022.
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành

phố Hòa Bình.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
10. Thời gian nộp tiền đặt trước và nhận phiếu trả giá
10.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/5/2022 đến ngày 30/5/2022. Hạn cuối đến 11 giờ 30 phút ngày 30/5/2022. 
10.2. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 30/5/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 30/5/2022. Tại Hội trường Công

ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.
11. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá
11.1. Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút ngày 31/5/2022.
11.2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành

phố Hòa Bình. 
12. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa

Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.
-  Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình:  Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÒA BÌNH XANH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (Cty Đông Sài Gòn).
Trụ sở: 693 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM. ĐT: 0286.6865.120
VPĐD: Lầu 02, tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM.
2. Tài sản đấu giá: QSDĐ & QSHNƠ thuộc TĐ số 58, TBĐ số 36 tại P.An Phú, Q.02 (nay là TP. Thủ Đức), TP.HCM theo GCN

QSDĐ, QSHNƠ&TSKGLVĐ số BT546938, số vào sổ cấp GCN CH04987 do UBND Quận 2, TP.HCM cấp ngày 29/07/2014, cập
nhật CN ngày 11/01/20217. Thửa đất: DT 18236m2 sử dụng chung, MĐSD: ODT, THSD: Lâu dài, nguồn gốc: Nhà nước giao
đất có thu tiền sử dụng đất. Nhà ở: Căn hộ 27.02 Lô A3 Chung cư Imperia, P.An Phú, Q.02 (nay là TP. Thủ Đức), TP.HCM; DT
232,4m2; kết cấu: Tường gạch, khung sàn BTCT, mái BTCT; Cấp (hạng): Cấp 1; Số tầng: 28 + hầm, tầng 27; THSH: Lâu dài.

3. Người có tài sản: Agribank CN Bến Thành - 113 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
4. Giá khởi điểm: 13.573.980.000 đồng. Tiền đặt trước: 1.357.398.000 đồng.
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở và

VPĐD Cty Đông Sài Gòn từ 08h00 ngày 12/05/2022 đến 17h00 ngày 03/06/2022.
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được

quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.
6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08h00 ngày 12/05/2022 đến 17h00 ngày 03/06/2022 tại nơi có tài sản.
7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 01/06/2022, 02/06/2022, 03/06/2022 (Bằng hình thức

chuyển khoản).
8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10h00 ngày 06/06/2022 cùng tại VPĐD Cty Đông Sài Gòn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG SÀI GÒN 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản bán nguyên lô không tách rời:
Tài sản 01: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 336, TBĐ số 1 tại Xã Bình Hưng, Huyện Bình

Chánh, TP.HCM, diện tích thửa đất 258,6m2, Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị.
Tài sản 02:  Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 624, TBĐ số 1 tại Xã Bình Hưng, Huyện Bình

Chánh, TP.HCM, diện tích thửa đất 188,0 m2, Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị.
Tài sản 03: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 625, TBĐ số 1 tại Xã Bình Hưng, Huyện Bình

Chánh, TP.HCM, diện tích thửa đất 200,0 m2, Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị.
Giá khởi điểm: 117.420.000.000 đồng, tiền đặt trước 5.871.000.000 đồng.
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, Đ/c: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, P.Lý Thái Tổ,

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Đơn vị trực tiếp quản lý: Chi nhánh Nam Gia Lai, Đ/c: số 117 Trần Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Thời gian xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h30 ngày 11/05/2022 đến 16h00 ngày

03/06/2022. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: mọi cá nhân tổ chức, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38
Luật đấu giá tài sản. Cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, P8, Phú
Nhuận, TP. HCM. 

Ngoài ra, khách hàng có nhu cầu có thể mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại BIDV Nam Gia Lai số 117 Trần Phú, TP.
Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 08h30  ngày 01/06/2022 đến 16h00 ngày 03/06/2022.
Tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10h00 ngày 06/06/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Minh Pháp số 151 Trần Huy Liệu,

P8, Phú Nhuận, TP. HCM. ĐT 028.38453169, Website: http://minhphap.vn.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An Chi nhánh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản

lần 03 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá: CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
Địa chỉ: Tổ 16, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
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. 
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN – CHI NHÁNH QUẢNG NINH
Địa chỉ: Số 9 phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 
3. Tài sản đấu giá là: 01 tàu cá Tên tàu: Biển Khơi 69; theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số 57/2016 do Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng

Ninh cấp ngày 30/05/2016 cho ông Đỗ Văn Thi (̣Vào sổ ĐKTCQG số 01 ngày 30/05/2016; Số đăng ký cũ: ĐKM),   ( Chi tiết  trong hồ sơ đấu giá). 
*Giá khởi điểm : 4.684.610.700 đồng * Tiền đặt trước: 350.000.000 đồng
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 13/05/2022 đến ngày 24/05/2022 (trong giờ hành chính)

tại: Số 9 phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
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 23/05/2022 đến ngày

24/05/2022 (trong giờ hành chính): Người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi trưng bày tài sản: Cảng của Công ty CP Xi măng và Xây
dựng Quảng Ninh – Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/05/2022 đến ngày 26/05/2022 
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu giá tài sản sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/05/2022 tại: Trụ sở Chi

cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí: Tổ 16, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Mọi chi tiết xin liên hệ:  ĐT: 02466852279        

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN - CHI NHÁNH QUẢNG NINH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ 
Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia tổ chức bán đấu giá tài sản số:

19/2022/ĐG/S1QG
Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 181, tờ bản đồ số 04, diện tích 85 m2, tại địa chỉ Thôn

Phú Hòa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 073148 vào sổ cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số 00054/QSDĐ/1292-QĐ-UB-H, do UBND huyện Thạch Thất cấp ngày 30/10/2002 cho hộ ông Nghiêm Văn Nguyên.

Giá khởi điểm: 720.069.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi triệu, không trăm sáu mươi chín nghìn đồng). Mức giá trên chưa bao gồm
lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và các loại thuế, phí khác theo quy định
của pháp luật (Do người mua chịu);

Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất - Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/05/2022 đến hết ngày 06/06/2022 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy,

chủ nhật và ngày nghỉ lễ) tại Phòng đấu giá của Công ty – Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng
Mai, TP. Hà Nội.

Ngày xem tài sản: Ngày 17/05/2022 và ngày 18/05/2022 (trong giờ hành chính);
Địa điểm xem tài sản: Thửa đất số 181, tờ bản đồ số 04, tại Thôn Phú Hòa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 06; 07; 08/06/2022 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ); 
Thời gian cấp và nộp phiếu trả giá: Các ngày 06; 07; 08/06/2022 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ); (Khi khách hàng đã

nộp đủ hồ sơ và tiền đặt cọc tham gia đấu giá sẽ được cấp phiếu trả giá tại Phòng đấu giá của Công ty – Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-VC2 Golden Heart,
KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội); Phiếu trả giá được chuyển đến sau 17h00’ ngày 08/06/2022 thì coi như không hợp lệ. 

Số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
Số tiền đặt trước: 140.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu đồng) được chuyển vào Tài khoản số: 12910000234666 tại Ngân

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàng Mai, HN. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia.
Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 14h30’ ngày 09/06/2022;
Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Phòng đấu giá của Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Số 1 Quốc Gia - Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-VC2 Golden

Heart, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: trả giá lên, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; bước giá: 20.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).
Chi tiết liên hệ: Phòng 4009, Tòa B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Điện thoại:  024 6685 0279.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 1 QUỐC GIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TSĐG01: Quyền sử dụng đất và công trình gắn liền với đất tại thửa đất số 801-3, tờ bản đồ số 11, Diện tích: 59.7 m2 tại địa chỉ tổ 10

phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. GKĐ: 4.000.000.000 đồng
TSĐG02 : 03 tài sản là quyền sử dụng đất, 
TS1: 01 Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 212, tờ bản đồ số 3, diện tích 324.3m2, địa chỉ Thôn Phù Yên, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, thành

phố Hà Nội. GKĐ: 2.200.000.000 đồng
TS2 : 01 Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 797, tờ bản đồ số 10, diện tích 200,0m2, địa chỉ Thôn Phù Yên, xã Viên An, huyện Ứng Hòa,

thành phố Hà Nội. GKĐ: 1.500.000.000 đồng
TS3: 01 Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 798, tờ bản đồ số 10, diện tích 186,7m2,

địa chỉ Thôn Phù Yên, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. GKĐ: 1.500.000.000 đồng
TCĐG: Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành – Địa chỉ: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh,

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.73036056.
Người có TS: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB). Địa chỉ: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký TGĐG: Tổ chức cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật mua và nộp hồ

sơ đăng ký TGĐG Trong giờ hành chính tại Trụ sở CN Hà Nội Công ty ĐGHD Bến Thành hoặc Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam: TS01: Từ
13/05/2022 đến ngày 31/05/2022; TS02: Từ 13/05/2022 đến ngày 03/06/2022.

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm tương ứng với từng tài sản nộp vào TK CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành trong giờ hành chính các ngày:
TS01: 31/05/2022 và 01, 02/06/2022; TS02: 01, 02, 03/06/2022.

Đấu giá trực tiếp tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành: TS01: 14 giờ 00 phút ngày 03/06/2022 ; TS02: 10 giờ 00 phút
ngày 06/06/2022.

Giờ hành chính: Sáng: 08 giờ 00 phút – 12 giờ 00 phút, Chiều: 13 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút.
Liên hệ: Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành – Email: Hanoi.daugiabenthanh@gmail.com hoặc SĐT: 024.73036056

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH
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THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành) 
- Địa chỉ: Tầng 04 Tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội.
1. Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ giá trị khoản nợ (gốc, lãi, lãi phạt chưa trả) của Công ty Cổ phần Phúc Đạt tại Ngân hàng TMCP Công

thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Hải Dương phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 26/2014-HĐTDDA/NHCT346-PĐ ngày
26/12/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung ký giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Hải Dương và
Công ty Cổ phần Phúc Đạt. Giá trị khoản nợ được bán tính đến ngày 31/3/2022 là: 161.519.999.549 đồng (trong đó nợ gốc: 105.628.452.541
đồng, lãi cộng dồn: 48.152.691.161 đồng, lãi phạt cộng dồn: 7.738.855.847 đồng).

2. Thông tin về tài sản bảo đảm bảo gồm: Hệ nhà xưởng sản xuất, nhà điều hành, kho chứa nguyên vật liệu, thành phẩm, hệ thống nhà xưởng
và các công trình phụ trợ, toàn bộ máy móc thiết bị thuộc dự án Nhà máy sản xuất xi măng trắng hình thành trong tương lai được xây dựng và lắp
đặt trên diện tích đất thuê 46.934,2 m2 theo GCN đầu tư điều chỉnh số 04121000039 do UBND tỉnh Hải Dương cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 06/10/2014.
Tài sản được xây dựng trên thửa đất số 1247, tờ bản đồ số 03 tại xã Kỳ Sơn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương theo Giấy chứng nhận QSD đất , QSH nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất số BN459464, số vào sổ cấp GCN CT00101 do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 09/07/2014. 

3. Hiện trạng khoản nợ đấu giá - Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn)
và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự
xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm
với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ. 

4. Giá khởi điểm của khoản nợ: 105.628.452.541 đồng - Giá khởi điểm trên do Bên có tài sản quyết định. Giá khởi điểm chưa bao gồm phí
công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí
đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán Khoản Nợ không
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

- Bên có TS bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Hải Dương - Số 9, phố Đức Minh, TP Hải Dương, tỉnh
Hải Dương. 

Thông tin chi tiết về khoản nợ nêu trên, khách hàng có thể tham khảo thêm hồ sơ tại CT Hà Thành:
- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 31/5/2022 trong

giờ hành chính tại trụ sở Công ty Hà Thành. 
- Thời hạn đăng ký xem hồ sơ khoản nợ xấu: Từ ngày thông báo đến hết ngày 27/5/2022 tại trụ sở Công ty Hà Thành.
- Thời gian xem hồ sơ khoản nợ xấu: Ngày 30/5/2022 và ngày 31/5/2022. Tài sản đấu giá là Khoản Nợ, việc tổ chức xem tài sản đấu giá là

xem Hồ Sơ Khoản Nợ. Địa điểm xem Hồ Sơ Khoản Nợ: Tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành – Tầng 04, Tòa nhà 319 Tower, Số 63 – Lê
Văn Lương, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hoặc tại địa chỉ Số 9, phố Đức Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 31/5/2022 đến 16h30 ngày 02/6/2022 (Bằng hình thức chuyển khoản). Tiền đặt trước phải được
chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: 112642936666 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi
nhánh Khu công nghiệp Hải Dương và Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành phải nhận được chậm nhất là 16h30 ngày 02/6/2022.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09h30 ngày 03/6/2022 tại Công ty Hà Thành: Tầng 4, tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, TP.
Hà Nội.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Đấu giá
trên cơ sở hồ sơ khoản nợ xấu. Chi tiết xin liên hệ: ĐT: 024.66809753.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ THÀNH

THÔNG BÁO THI HÀNH ÁN
Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo sẽ tiến hành tổ chức kê biên, xử lý tài sản của ông Lê Thành Thân và bà Lê

Thị Hồng Thắm để đảm bảo thi hành án cho Quyết định thi hành án số: 748/QĐ-CCTHADS ngày 14/02/2022 và Quyết định
thi hành án số: 122/QĐ-CCTHADS ngày 13/10/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk. 

Tài sản kê biên, xử lý gồm:
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số77, tờ bản đồ số 32, diện tích 7314m2, đất đã được UBND

huyện EaH’leo cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BA 848630 cấp ngày 01/4/2011. Mục đích sử dụng: Đất trồng
cây công nghiệp lâu năm, cấp cho hộ ông Lê Thành Thân và bà Lê Thị Hồng Thắm. Địa chỉ thửa đất tại: Thôn 5, xã Dliê
yang, huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk. 

Nay, thông báo cho ông Lê Thành Thân và bà Lê Thị Hồng Thắm và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được
biết, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đăng tải tin 02 lần liên tiếp trên 2 kỳ báo yêu cầu ông Lê Thành Thân và bà Lê Thị
Hồng Thắm và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’leo để giải
quyết việc thi hành án. Hết thời hạn trên ông Lê Thành Thân và bà Lê Thị Hồng Thắm và những người có quyền lợi nghĩa
vụ liên quan không có mặt thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H’leo sẽ tiến hành kê biên, xử lý tài sản của ông Lê
Thành Thân và bà Lê Thị Hồng Thắm để đảm bảo việc thi hành án. Đồng thời để thông báo hợp lệ các quyết định, văn bản
về thi hành án có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của ông Lê Thành Thân và bà Lê Thị Hồng Thắm sau này, Chi cục Thi
hành án dân sự huyện EaH’leo sẽ thực hiện việc niêm yết công khai theo quy định.

CHI CỤC THADS HUYỆN EAH’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK 

THÔNG BÁO THI HÀNH ÁN
Căn cứ Bản án, Quyết định số 63/2020/DSST ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Toà án nhân dân huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng

Tháp; Quyết định thi hành án số 673, 674/QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 05 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Tân Hưng. Theo đó ông ông Phan Thanh Chân, sinh năm 1985, bà Nguyễn Thị Son, sinh năm 1987, địa chỉ: ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ
An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp phải liên đới trả cho bà Huỳnh Thị Luyến số tiền 529.050.000 đồng và lãi suất chậm thi hành
án; nộp án phí 25.162.000đ án phí dân sự sơ thẩm.

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số 16/QĐ -CCTHADS ngày 06 tháng 05 năm 2022 của Chi cục  Thi
hành án dân sự huyện Tân Hưng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đăng tin này trên báo, ông Chân và bà Son phải đến Chi cục THADS huyện Tân Hưng để giải
quyết việc thi hành án. Nếu hết thời hạn nêu trên mà ông (bà) không đến, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng sẽ tiến hành
cưỡng chế kê biên Quyền sử dụng đất của ông (bà) để đảm bảo thi hành án, gồm:  

Quyền sử dụng đất diện tích 18.577m2, tại thửa số 5, thuộc tờ bản đồ số 8, loại đất LUC, tọa lạc tại xã Vĩnh Châu B, huyện Tân
Hưng, tỉnh Long An. ( Theo giấy CN QSDĐ số CN 033370 cấp ngày 26/4/2018 do ông Phan Thanh Chân đứng tên. Mãnh trích đo địa
chính số 94-2021 ngày 08/12/2021 của Chi nhánh CPĐKĐĐ tại huyện Tân Hưng.).

Thời gian dự kiến kê biên tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 27/05/2022, tại thửa đất số 5, tờ bản đồ số 8, tọa lạc tại xã Vĩnh
Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Yêu cầu ông Chân, bà Son có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Ngay sau khi kê biên tài sản ông Chân, bà Son có quyền thoả thuận về giá tài sản, về tổ chức thẩm định giá với bên được thi
hành án để bán tài sản hoặc thỏa thuận để người được thi hành án nhận tài sản đã kê biên trừ vào số tiền được thi hành án.

Nếu không thỏa thuận được thì Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá  trên địa bàn tỉnh
Long An để thẩm định giá, bán tài sản tài sản nêu trên.

Mọi chi phí liên quan đến cưỡng chế thi hành án ông Chân, bà Son phải chịu theo quy định. Nếu ông, bà vắng mặt, mọi thắc
mắc, khiếu nại về việc kê biên, xử lý tài sản vắng mặt sẽ không được xem xét giải quyết.

CHI CỤC THADS HUYỆN TÂN HƯNG, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO
Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đang thụ lý, giải quyết tranh chấp về chia sản

chung giữa bà Bùi Mỹ Phương với ông Nguyễn Văn Trọng. Yêu cầu bà Bùi Thị Ngọc
Dung liên hệ ngay đến Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ để giải quyết tranh chấp. 

Thời gian được ấn định như sau:
- Thời gian mở phiên tòa xét xử lần 1: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
- Thời gian mở phiên tòa xét xử lần 2: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 7 năm

2022.
Địa điểm: Tại trụ sở Tòa án – Số 17A đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ”.
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành) 
- Địa chỉ: Tầng 04 Tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tài sản đấu giá: 01 xe tải có mui, nhãn hiệu: VEAM 3.5 tấn 2.8MT, màu trắng, sản xuất năm 2019 tại Việt Nam, BKS: 20C-175.76,

số khung RN1E1A1M5KMM00730, số máy: JE493ZLQ433115348, theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 057897 do Phòng Cảnh sát
giao thông – Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 02/10/2019. GKĐ: 293.000.000 VNĐ. TĐT: 50.000.000 VNĐ.

- Giá đã bao gồm phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thuế TNCN (nếu có).
- Bên có TS bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Số 191, Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành

phố Hà Nội. 
Thông tin chi tiết về lô TS nêu trên, khách hàng có thể tham khảo thêm hồ sơ tại CT Hà Thành:
- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết

25/5/2022 trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty Hà Thành.
- Thời hạn đăng ký xem TS: Từ ngày thông báo đến hết ngày 23/05/2022 tại trụ sở Công ty Hà Thành.
- Thời gian xem TS: Ngày 24/05/2022 và ngày 25/05/2022 tại địa chỉ: Đường Foresa 8, Khu sinh thái Xuân Phương, phường

Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/05/2022 đến 17h30 ngày 27/05/2022 (Bằng hình thức chuyển khoản). Tiền đặt trước

phải được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: 19132909365011 tại Trung tâm giao dịch Hội
sở Techcombank và Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành phải nhận được chậm nhất là 17h30 ngày 27/05/2022. 

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 09h30 ngày 28/05/2022 tại Công ty Hà Thành: Tầng 4, tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn
Lương, Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ THÀNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành) 
- Địa chỉ: Tầng 04 Tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tài sản đấu giá: Một lô gồm 02 tài sản:
- QSDĐ QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với thửa đất số: LK4-20; tờ bản đồ số: 00; diện tích: 100,0m2 (Bằng chữ: Một trăm mét vuông);

hình thức sử dụng riêng: 100,0m2; chung: không; mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: lâu dài; tại địa chỉ: Khối 3, thị trấn Núi
Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam theo GCN QSDĐ số BR 648689, số vào sổ cấp GCN: CT 07276 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày
16/05/2014.

- QSDĐ QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với thửa đất số: LK4-21; tờ bản đồ số: 00; diện tích: 100,0m2 (Bằng chữ: Một trăm mét vuông);
hình thức sử dụng riêng: 100,0m2; chung: không; mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: lâu dài; tại địa chỉ: Khối 3, thị trấn Núi
Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam theo GCN QSDĐ số BR 648690, số vào sổ cấp GCN: CT 07277 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày
16/05/2014. 

- GKĐ: 3.240.000.000 đồng. TĐT: 600.000.000 đồng.
- Toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật liên quan đến việc mua bán tài sản bán đấu giá sẽ do người

mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm kê khai và nộp. 
- Bên có TS bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. 
Thông tin chi tiết về lô TS nêu trên, khách hàng có thể tham khảo thêm hồ sơ tại CT Hà Thành:
- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 31/5/2022 trong

giờ hành chính tại trụ sở Công ty Hà Thành. 
- Thời hạn đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 27/5/2022 tại trụ sở Công ty Hà Thành.
- Thời gian xem tài sản: Ngày 30/5/2022 và ngày 31/5/2022 tại địa chỉ nơi có tài sản.
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 31/5/2022 đến 16h30 ngày 02/6/2022 (Bằng hình thức chuyển khoản). Tiền đặt trước phải được

chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: 03101016532932 tại Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Hàng Hải Việt
Nam - Chi nhánh Đống Đa và Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành phải nhận được chậm nhất là 16h30 ngày 02/6/2022.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09h00 ngày 03/6/2022 tại Công ty Hà Thành: Tầng 04 Tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Quận Cầu
Giấy, Tp. Hà Nội.

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ THÀNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia tổ chức đấu giá tài sản sau:
1. Tên tài sản: 01 xe ô tô con đã qua sử dụng nhãn hiệu TOYOTA, số loại LANDCRUISER, BKS: 30G - 357.17; Số khung:

05J204126711; Số máy: 1UR0612325; Màu sơn: Đen ; Năm, nước sản xuất: 2016, Nhật Bản.
2. Giá khởi điểm của tài sản: 2.985.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu đồng). Giá trên không bao

gồm thuế giá trị gia tăng, mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, di dời tài sản ra khỏi nơi để tài sản, chi phí sang tên chuyển
quyền sở hữu (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến tài sản do khách hàng trúng đấu giá chi trả.

3. Người có tài sản đấu giá và địa điểm để tài sản: Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội (Số
03 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

4. Xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 23/05/2022 và ngày 24/05/2022.
5. Bán hồ sơ mời đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08h00’ ngày 13/05/2022 đến 16h30’ ngày

26/05/2022.
6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định, không thuộc các trường

hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016, đến trực tiếp Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia để đăng ký, mua và
nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Khi đi mang theo Hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp (bản sao có chứng thực) đối với khách hàng là tổ chức,
đơn vị kinh doanh, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản sao có chứng thực) đối với khách hàng là cá nhân; Người đến đăng ký tham gia đấu
giá phải có giấy ủy quyền hợp lệ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đơn vị.

7. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 25/05/2022 đến 16h30’ ngày 27/05/2022.
Tiền đặt trước: 595.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn).

8. Tổ chức đấu giá: 14h30’ ngày 30/05/2022.
9. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh

Hoàng Gia (Tầng 07, tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) - ĐT: 024.62843536.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 104,9m2 tại thửa đất số 18; tờ bản đồ số 85 (BĐĐC-2005) và nhà ở có

diện tích sàn: 92,9m2, diện tích xây dựng: 80,7m2 tại 205 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh theo Giấy
chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 738960, số vào sổ cấp GCN: CS01952 do
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/6/2019, cập nhật chuyển nhượng ngày 20/8/2020.

Người có tài sản ĐG: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Tân – Số 300-302 Tên Lửa, phường Bình
Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM. 

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group (Cty Trường Thịnh Group) - L4-37.OT05 – Landmark 4, Vinhomes
Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Giá khởi điểm: 10.195.300.000 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.
Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia: Từ 08h00 ngày 12/5/2022 đến 17h00 ngày 06/6/2022 tại Cty Trường Thịnh Group và Ngân hàng

BIDV- CN Bình Tân.
Nộp tiền đặt trước: Các ngày 06/6/2022, 07/6/2022 và 08/6/2022. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo luật định, nộp hồ sơ

tham gia hợp lệ và tiền đặt trước cho Cty Trường Thịnh Group.
Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ 08h00 ngày 30/5/2022 đến 17h00 ngày 31/5/2022 tại nơi có tài sản.
Mở cuộc đấu giá: Lúc 10h00 ngày 09/6/2022 tại Cty Trường Thịnh Group.
Thông tin chi tiết tài sản, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia liên hệ Công ty Trường Thinh Group – Điện thoại:

028.62762586.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRƯỜNG THỊNH GROUP

THÔNG BÁO 
Đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc TĐsố: 641, 642; TBĐ số: 44 tọa

lạc tại P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9 (nay là TP.Thủ Đức), Tp.HCM; DTKV: TĐ số 641: 493,7m2 – TĐ số 642: 497,7m2; Tổng DT sàn
xây dựng: 3525,53m2. GKĐ: 96.761.949.000đồng. Tiền đặt trước: 9.676.194.900đồng

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (Chi tiết tài sản
tham khảo hồ sơ đấu giá)

Người có tài sản: Agribank C/n Nam Đồng Nai - Địa chỉ: số 01 Trần Phú, khu Phước Hải, TT.Long Thành, H.Long Thành,
T.Đồng Nai.

Đại diện cho bên có tài sản đấu giá: Agribank AMC LTD – Đc: Tầng 8, 9 số 135 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy,
TP.Hà Nội. Điện thoại: 028.39153323

Xem tài sản: 26/5/2022 và ngày 27/5/2022; Địa điểm: tại nơi có tài sản.
Mua nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại C/ty Vạn Thành An: Liên tục từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày

31/5/2022 (trong giờ hành chính)
Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 03/6/2022 
Tham khảo hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký tham gia, đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Số 03

Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT/Fax: 028.3820.4858 – 0948.68.99.86.   

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN

THÔNG BÁO
Đấu giá Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 29 đường số 4, khu phố 1, P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (nay

là TP.Thủ Đức), TP.HCM; DTKV đất: 115,4m2 ((Phần DT đất trong ranh lộ giới: 3,8m2 (trong đó phần DT trong QH đất công cộng
xây mới: 2,6m2; phần DT trong QH đất khu ở hiện hữu cải tạo: 1,2m2); Phần DT đất ngoài ranh lộ giới: 111,6m2 (trong đó phần
DT trong QH đất công cộng xây mới: 79,5m2; phần DT trong QH đất khu ở hiện hữu cải tạo: 32,1m2)); DTXD: 93,2m2, trong đó
DTXD sai phép: 28,5m2;Tổng DT sàn XD:119,4m2,trong đó DT sàn XD sai phép: 54,7m2 (DTXD tầng 1: 28,5m2; Gác lửng:
26,2m2); Kết cấu: Nhà cấp 3, 01 tầng + gác lửng, tường gạch, cột BTCT, sàn giả BTCT, mái tôn; GKĐ: 4.738.193.000đồng – Người
mua có trách nhiệm nộp thuế GTGT nếu có. Tiền đặt trước 20% GKĐ.

(Chi tiết về tài sản tham khảo tại hồ sơ đấu giá).
Người có tài sản: Chi Cục Thi hành án dân sự TP.Thủ Đức, TP.HCM – 1404 Đồng Văn Cống, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức,

TP.HCM (SĐT: 0907.637.989 – CHV: Nguyễn Hoài Phong); 
Xem tài sản: Từ ngày 13/5/2022 đến ngày 13/6/2022, tại nơi có tài sản.
Mua, nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An: Từ ngày 13/5/2022 đến ngày 13/6/2022.
Đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 16/6/2022.
Liên hệ xem tài sản, mua hồ sơ, đăng ký tham gia, tổ chức đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Số 03 Lý

Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ 
sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO CÔNG KHAI 
VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Tổ chức đấu giá lần 16)
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình - Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng

Bình. 
2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới - Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Văn Linh, Đồng Hới, Quảng Bình.
3. Tài sản đấu giá: Tàu cá vỏ thép đã qua sử dụng (bao gồm: Thân tàu, trang thiết bị động lực, trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị

khai thác và các trang thiết bị, dụng cụ khác) có số đăng ký QB-91352-TS, tên tàu Gia Huy 06; chủ tàu Nguyễn Duy Hậu, nơi thường trú xã
Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số 60606 do Chi cục Thủy sản Quảng Bình cấp ngày
20/12/2016 và toàn bộ ngư lưới cụ, thiết bị khác phục vụ đánh bắt khai thác thủy sản. Hiện trạng: Tàu cá đã qua sử dụng. Tàu đã nằm bờ
từ năm 2019 đến nay, không hoạt động, hoen gỉ toàn bộ tàu.

(Chi tiết, hiện trạng tài sản trên theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 18/11/2020 tại Khu neo đậu tàu cá dọc đường Nhật Lệ (đối
diện trụ sở UBND xã Bảo Ninh cũ) thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh)

- Giá khởi điểm: 1.717.999.867 đồng (Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và chi phi khác theo quy định pháp luật)
Tiền đặt trước: 343.599.000 đồng.
Nơi có tài sản: Tất cả tài sản đang được trông giữ và bảo quản tại Khu neo đậu (bờ sông) tại TPD Hùng Phú, thị trấn Quán Hàu, Quảng

Ninh thuộc Liên danh Công ty TNHH đóng tàu Quảng Bình và Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Quảng Bình.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (Không

giới hạn số vòng).
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ; xem giấy tờ về quyền sở hữu tài sản và tài liệu liên quan; đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày

10/5/2022 đến hết ngày 24/5/2022 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình (Trong giờ hành chính).
Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 18/5/2022 và ngày 19/5/2022 tại Khu neo đậu (bờ sông) tại TPD Hùng Phú, thị trấn Quán Hàu,

Quảng Ninh thuộc Liên danh Công ty TNHH đóng tàu Quảng Bình và Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Quảng Bình. Khách hàng
có nhu cầu, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/5/2022 đến hết ngày 26/5/2022 vào tài khoản 122 000 000 389 của Trung tâm Dịch vụ đấu
giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Bình (Vietinbank).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu
giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan; đăng ký tham gia đấu giá thông qua
việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 27/5/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
tỉnh Quảng Bình.

Lưu ý: Người đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia cuộc đấu giá phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo
quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, website: https://daugia.quangbinh.gov.vn,điện thoại:
0232.3533568 (Đấu giá viên: Lê Thị Hồng Nhung).

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO CÔNG KHAI
VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình. 
2. Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 56 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 17, tờ bản đồ số 16 (nay là thửa đất số 42, tờ bản đồ số

19) tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Quyền sử dụng đất có diện tích thực tế kê biên là 98,58m2, mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: Lâu dài.
Tài sản gắn liền với đất: Ngôi nhà 03 tầng có diện tích xây dựng là 98,58m2, diện tích sàn là 270,0m2, kết cấu: Nhà có khung chịu lực,

tường gạch, mái bê tông cốt thép.
- Tài sản gắn liền với đất có một phần công trình xây dựng trên diện tích đất công do UBND phường Đồng Hải quản lý là phần mái che

và bếp xây dựng trên diện tích 17,72m2 đất (nằm ngoài diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất). Diện tích đất này và
phần công trình xây dựng trên đất không thuộc diện tài sản kê biên của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình. Người mua được tài sản kê
biên có trách nhiệm tháo dỡ công trình trả lại diện tích đất công khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

(Chi tiết hiện trạng tài sản theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 26/11/2021 tại thửa đất số 17, tờ bản đồ số 16 (nay là thửa đất
số 42, TBĐ số 19), Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình)

Giá khởi điểm: 6.435.600.000 đồng (Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và chi phi khác theo quy định pháp luật) 
Tiền đặt trước: 1.287.120.000 đồng/hồ sơ đăng ký.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (không giới

hạn số vòng).
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ; đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/5/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 31/5/2022 tại trụ sở Trung

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình (Trong giờ hành chính).
Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 25/5/2022 và ngày 26/5/2022 tại nhà số 03A đường Lê Lợi, phường Đồng Hải, thành phố Đồng

Hới, tỉnh Quảng Bình. Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình để
sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản (Trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 31/5/2022 đến hết ngày 02/6/2022 vào tài khoản số 122 000 000 389 của Trung tâm Dịch vụ đấu
giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Bình (Vietinbank).

- Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài
sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua
việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 03/6/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
Quảng Bình.

Lưu ý: Người đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia cuộc đấu giá phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy
định.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, website: https://daugia.quangbinh.gov.vn, điện thoại:
0232.3533568 (Đấu giá viên: Lê Thị Hồng Nhung).

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÂY NAM
(Số 04 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
• TS 1: Người có tài sản là: Chi cục THADS huyện Cái Bè, Tài sản gồm: QSDĐ, CTXD và Dây chuyền sản xuất lúa

gạo gắn liền: thửa đất số 612, TBĐ 40 (tách từ thửa đất số 37); DT: 4383,6m2, loại đất: đất CLN: 3.883,60m2 + đất
ONT: 500,0m2); tại ấp Mỹ Tường A, xã Hậu Mỹ Trinh, H.Cái Bè, T.Tiền Giang. GKĐ: 14.236.394.384đ. Tiền đặt trước:
1.420.000.000đ.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá TS 1: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 30/5/2022; Thời gian
đấu giá tài sản: 09 giờ 00 phút ngày 02/6/2022.

• Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng được phép tham gia đấu giá và được nhận chuyển nhượng
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản đối với loại đất và tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

• 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 và tổ chức đấu giá: tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nam. Muốn biết thêm chi tiết vui
lòng liên hệ ĐT: 02733.889.978 – DĐ: 0908.089.743 để được cung cấp thông tin, hoặc Website: dgts.moj.gov.vn

THÔNG BÁO
V/v thi hành án

Căn cứ Quyết định thi hành án số: 318/QĐ.CCTHADS ngày 30/11/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành
án dân sự quận Thốt Nốt;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 15/QĐ-CC.THADS ngày 21 tháng 3 năm 2021 của Chấp hành
viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt.

Nay Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt thông báo cho ông Võ Văn Hữu, sinh năm 1962 và bà Nguyễn Thị
Phụng, sinh năm 1964, cùng địa chỉ: khu vực Phúc Lộc 2, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ biết:        

Tài sản của ông, bà Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt đã kê biên bán phát mãi, hiện đã giảm giá lần
4 tài sản gồm: Quyền sử dụng diện tích đất kê biên thực tế bán đấu giá là 4.000m2  đất LUC, thuộc thửa số 1742,
tờ bản đồ số 08 theo Bản trích đo địa chính số 77/TTKTTNMT do Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường
thành phố Cần Thơ cấp ngày 21/5/2021, đất tọa lạc tại khu vực Phúc Lộc 2, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt,
thành phố Cần Thơ.

Hạn trong thời gian 10 (mười) ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ thì ông Võ Văn Hữu, bà Nguyễn Thị
Phụng hoặc đại diện theo ủy quyền phải có mặt tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt, địa chỉ: khu
vực Thới An 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ để giải quyết việc đưa tài sản giảm giá lần 4
tiếp tục bán đấu giá.

Hết thời gian trên, ông Hữu, bà Phụng hoặc đại diện theo ủy quyền không có mặt để giải quyết thì Chi cục Thi hành
án dân sự quận Thốt Nốt sẽ tiến hành đem tài sản đã giảm giá tiếp tục bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

CHI CỤC THADS QUẬN THỐT NỐT, TP CẦN THƠ

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 04/2015/KDTM-ST ngày 23/9/2015, Quyết định sửa chữa bổ sung Bản án sơ thẩm số 01/QĐ-SCBSBA ngày 08/5/2018;

Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số 01/QĐ-SCBSBA ngày 28/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 197/QĐ-CCTHADS ngày 27/12/2017, Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về

thi hành án số 02/QĐ-CCTHADS ngày 09/12/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên;
Căn cứ Quyết định  về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số 02/QĐ-CCTHADS ngày 04/4/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi

hành án dân sự thị xã Quảng Yên;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 13/04-2022/VIV-CTTĐ ngày 26/4/2022 của Chi nhánh Công ty cổ phần định giá và đầu tư Việt tại

Quảng Ninh.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, thông báo cho:
1. Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Quân đội
Địa chỉ trụ sở chính mới: số 18, Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Oánh- C/vụ: Chuyên viên xử lý nợ.
2. Người phải thi hành án: Công ty TNHH Nông – Lâm sản Chung Minh Tuấn - địa chỉ: Tổ 2, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh

Tây Ninh.
Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Quốc Chung -Chức vụ: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc.
3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Vũ Thị Lệ Hằng
I.Kết quả thẩm định giá các tài sản như sau

(Bằng chữ: Một tỷ một trăm bẩy mươi tám triệu đồng chẵn )
( Mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT và các chi phí khác liên quan)
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo này, người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền

lợi nghĩa vụ liên quan được quyền gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản cho Chi cục
Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Vậy, thông báo để người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết thực hiên.

CHI CỤC THADS THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH  

THÔNG BÁO 
Về việc thỏa thuận tổ chức bán đấu  giá tài sản 

Căn cứ  khoản 2 Điều 101 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số 04/2015/KDTM-ST ngày 23/9/2015, Quyết định sửa chữa bổ sung Bản án sơ thẩm số 01/QĐ-SCBSBA ngày

08/5/2018; Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số 01/QĐ-SCBSBA ngày 28/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện Tân Biên,
tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 197/QĐ-CCTHADS ngày 27/12/2017, Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết
định về thi hành án số 02/QĐ-CCTHADS ngày 09/12/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên;

Căn cứ Quyết định  về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số 02/QĐ-CCTHADS ngày 04/4/2022 của Chấp hành viên Chi
cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 13/04-2022/VIV-CTTĐ ngày 26/4/2022 của Chi nhánh Công ty cổ phần định giá và đầu tư
Việt tại Quảng Ninh.

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, thông báo cho:
1. Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Quân đội
Địa chỉ trụ sở chính mới: số 18, Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Oánh- C/vụ: Chuyên viên xử lý nợ.
2. Người phải thi hành án: Công ty TNHH Nông – Lâm sản Chung Minh Tuấn - địa chỉ: Tổ 2, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân

Biên, tỉnh Tây Ninh.
Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Quốc Chung -Chức vụ: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc.
3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Vũ Thị Lệ Hằng
Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo  này, người được thi hành án, người phải thi hành án và

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá tài sản đã kê biên và  thông báo cho Chấp hành viên
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã biết để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản. Trường hợp các bên không thỏa thuận được thì Chấp
hành viên lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

Vậy, thông báo để người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết thực hiện.

CHI CỤC THADS THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH

THÔNG BÁO
Về việc cưỡng chế 

Căn cứ Quyết định số 12/2010/QĐST-DS ngày 31/3//2010 của Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Căn cứ Quyết định thi hành án số 08/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân

sự quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 11/QĐ-CCTHADS  ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Theo các quyết định trên ông Hà Duy Nhiều phải trả cho Công ty TNHH TM Quang Giàu số tiền 185.993.065 đồng( Một trăm

tám mươi lăm triệu chín trăm chín mươi ba ngàn không trăm sáu mươi lăm đồng) và lãi chậm trả.
Do ông Nhiều không tự nguyện, Chi cục Thi hành án dân sự  quận Cái Răng sẽ tiến hành cưỡng chế đối với: Ông Hà Duy Nhiều,

địa chỉ: Số 49/7A Trần Hoàng Na, khu vực 02, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Tài sản cưỡng chế gồm: Thửa đất số 1825, tờ bản đồ số 02, diện tích 80m2 thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số

000038 và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ: Khu vực 01, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn
Thanh Tùng và bà Trần Thị Tuyết Nhung đã chuyển nhượng cho ông Hà Duy Nhiều.

Nay Chi cục Thi hành án dân sự quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ thông báo cho ông Hà Duy Nhiều, ông Nguyễn Thanh Tùng
và bà Trần Thị Tuyết Nhung trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, liên hệ đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Cái
Răng để được giải quyết tài sản nêu trên ( Nếu có tranh chấp). Hết thời gian trên mà các bên đương sự không yêu cầu gì khác thì
Chi cục Thi hành án dân sự quận Cái Răng sẽ tiến xử lý tài sản trên theo quy định pháp luật.

Thời gian cưỡng chế: 08 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2022
Địa điểm cưỡng chế: Thửa đất số 1825, tờ bản đồ số 02, diện tích 80m2 thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 000038,

địa chỉ: Khu vực 01, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Yêu cầu ông Hà Duy Nhiều, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên hoặc liên hệ số

điện thoại 02923502998 để được giải quyết.

CHI CỤC THADS QUẬN CÁI RĂNG, TP CẦN THƠ

QUYẾT ĐỊNH
THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU

TUYÊN BỐ MẤT TÍCH
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG - TỈNH THANH HÓA

Căn cứ vào các Điều 384, 385 và Điều 388 của Bộ luật Tố tụng dân sự;
Căn cứ vào hồ sơ thụ lý việc dân sự số: 02/2022/TB-TA ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh

Thanh Hóa, đối với người yêu cầu: 
Họ và tên: Lê Thị Điền, sinh năm 1923
Địa chỉ: Thôn Lai Thịnh, xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh thanh Hóa.
Người đại diện theo ủy quyền: Anh Lê Gia Thanh, sinh năm 1986
Địa chỉ: Thôn Lai Thịnh, xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh thanh Hóa
Người bị yêu cầu: Anh Lê Gia Giỏi, sinh ngày 20/7/1971
Quê quán: xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
ĐKHKTT và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Lai Thịnh, xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh thanh Hóa 

QUYẾT ĐỊNH:
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với:
Anh Lê Gia Giỏi, sinh ngày 20/7/1971
Quê quán: Xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
ĐKHKTT và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Lai Thịnh, xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh thanh Hóa 
Đã bỏ nơi cư trú ra đi từ năm 2010 đến nay, không có tin tức gì. Nay anh Lê Gia Giỏi ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện

Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa để giải quyết việc bà Lê Thị Điền (là mẹ đẻ) yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích.
2. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày thông báo nếu anh Lê Gia Giỏi không có mặt tại Tòa án nhân dân huyện Nông Cống,

tỉnh Thanh Hóa thì Tòa án nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa sẽ giải quyết việc theo quy định của pháp luật.

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG - TỈNH THANH HÓA
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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

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 20006/2020/HĐDVBĐGTS-DDA ngày 10/09/2020 và Phụ lục số 12(lần 13) ngày 05/05/2022 giữa

Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Đại Đô  và Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Quận Thủ Đức (cũ), nay là Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Thành Phố Thủ Đức.
Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Đại Đô thông báo công khai việc tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Bên có tài sản đấu giá: Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Thành Phố Thủ Đức.
Địa chỉ: Số 954A Kha Vạn Cân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức (cũ) nay  là Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh và 2/267 Xa Lộ

Hà Nội, Khu phố 1, Phường Hiệp Phú, Quận 9 (cũ) nay là Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Bên tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Đại Đô. 
Địa chỉ: P1-7-48-A,Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh.
3. Tên tài sản đấu giá: 
- Dây chuyền sản xuất Đai Nhựa cũ
3.1. Loại tài sản: Động sản
- Nguồn gốc máy: Trung Quốc
- Lắp ráp: CT2 ngang Yezhjiang Pastis Industry
- Công nghệ: Đức
4. Hồ sơ pháp lý tài sản: Tài sản bán đấu giá để thi hành án,
5. Giá khởi điểm: 2.452.335.666 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu, ba trăm ba mươi lăm ngàn, sáu trăm sáu mươi sáu đồng)

chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, gồm cả thuế giá trị gia tăng ,người mua  trúng đấu giá có trách nhiệm nộp các loại thuế trên ( nếu có)
6. Tiền hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng. Viết bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng.
7. Thời gian xem tài sản: Ngày 23/05/2022 và ngày 24/05/2022 (Trong giờ hành chính)  tại số 113/14 đường số 11, Khu phố. 4, Phường.

Linh Xuân, Quận Thủ Đức (cũ) nay là Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
8. Thời hạn bán hồ sơ, và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 31/05/2022. Tại trụ sở Công ty Đấu giá

Hợp Danh Đại Đô.
9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói không hạn chế số lần trả giá. Phương thức: Trả giá lên
10. Tiền đặt trước và Thời hạn nộp tiền đặt trước: 490.467.133 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu, bốn trăm sáu mươi bảy ngàn,

một trăm ba mươi ba đồng). Từ ngày 31/05/2022; 01/06/2022 đến 16 giờ 00 ngày 02/06/2022 (Tuy nhiên khách hàng có thể nộp tiền đặt trước
trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thoả thuận đồng ý với Công Ty. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách
hàng nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp Danh Đại Đô số: 9909.9008 mở tại Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hòa
Hưng hoặc chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng trước ngày đấu giá).

11. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 15 giờ 00 ngày 03/06/2022
12. Địa điểm đăng ký và đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp Danh Đại Đô, địa chỉ số P1-7-48-A,Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng,

Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh.
13. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản bán đấu giá phải

nộp đủ số tiền mua tài sản vào tài khoản khoản 3949.0.3030599.00000 của Chi Cục Thi hành án dân sự  Quận Thủ Đức (cũ) nay là Chi Cục Thi Hành Án
Dân Sự Thành Phố Thủ Đức, mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Thủ Đức sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước. Nếu quá hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá
thành, người mua được tài sản bán đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì người mua được tài sản đấu giá đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán
và từ chối mua tài sản, khoản tiền của người mua tài sản đã nộp được xử lý theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

14. Thời hạn giao tài sản: Chi Cục Thi hành án dân sự Quận Thủ Đức (cũ) nay là Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Thành Phố Thủ Đức,có trách
nhiệm bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, trường
hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng. Trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế để
giao tài sản, Chi Cục Thi hành án dân sự Quận Thủ Đức (cũ) nay là Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Thành Phố Thủ Đức,thông báo cho Công ty Đấu
giá Hợp danh Đại Đô bằng văn bản để Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Đô thông báo cho người mua trúng đấu giá tài sản được biết.

15. Điều kiện và Phương thức đăng ký hồ sơ đấu giá như sau: Là cá nhân hoặc tổ chức có đủ điều kiện mua tài sản: Đối tượng: đối với cá nhân và hộ
gia đình: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài
sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Đơn xin đăng ký mua tài sản bán đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Đô, phát hành.

* Đối với cá nhân:
CMND; CCCD và sổ hộ khẩu của người đăng ký mua tài sản; CMND phải còn giá trị sử dụng trong vòng 15 năm kể từ ngày cấp theo quy

định của pháp luật. Bản sao y 03 tháng gần nhất
Đối với trường hợp ủy quyền cho người khác đăng ký mua hồ sơ hoặc mua tài sản thì giấy ủy quyền phải có công chứng, chứng thực của

cơ quan có thẩm quyền (UBND, phòng Công chứng) kèm theo CMND; CCCD của người được ủy quyền và người ủy quyền.
* Đối với tổ chức:
Giấy ủy quyền của doanh nghiệp đối với người được cử đến làm thủ tục tham gia đấu giá tài sản;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất của Doanh nghiệp (bản sao có công chứng nhà nước 03 tháng gần nhất);
Giấy giới thiệu, CMND; CCCD của người được ủy quyền tham gia đấu giá. CMND; CCCDphải còn có giá trị sử dụng trong vòng 15 năm kể

từ ngày cấp theo quy định của pháp luật.
Vậy thông báo để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ giờ hành chính:
Công ty Đấu giá Hợp Danh Đại Đô - Địa chỉ số: P1-7-48-A,Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí

Minh. Số điện thoại: 0905002071 (Mr. Huy)./.
Lưu ý: Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Thành phố Thủ Đức để nhận tài sản đấu giá và tự thực

hiện các thủ tục sang tên, tự nộp thuế liên quan đến tài sản. Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, tham dự chứng kiến.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI ĐÔ
P1-7-48-A, Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng, P12, Q10,
TPHCM.
Liên hệ: 0934161910 - 0907228777. 
Email: daugiadaido@gmail.com
Web: dgtsdaido.com - daugiadaido.com - daugiadaido.net

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG PHƯƠNG
Trụ sở: 77 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
I. Tài sản đấu giá: 
Tài sản 1: Máy móc, thiết bị dây truyền sản xuất bao bì gồm: 09 máy dệt bao bì PP: CS-6/75; Hệ thống máy đùn thu kéo sợi; 20 máy dệt

bao bì PP 4 thoi DS xuất xứ Đài Loan; 09 máy dệt bao bì PP 4 thoi SG xuất xứ Việt Nam; 18 Máy dệt bao bì nhựa PP 6 thoi; Hệ thống máy đùn
thu sợi nhựa; 01 máy đùn sợi nhựa SJLS-Z135/1400; 01 trạm biến áp 560KVA-35(22)/0,4KV; 05 máy cắt bao bì; 01 máy bao bì (Chi tiết tài sản tại
Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

Nơi có tài sản đấu giá: Trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP – Địa chỉ: Thôn Điếm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ,
Hà Nội.

Bên có tài sản 1: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội – Địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phú Thọ, thành phố
Hà Nội.

Giá khởi điểm: 4.526.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 900.000.000 đồng/hồ sơ
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 252, tờ bản đồ số 02, diện tích: 111m2 tại địa chỉ: Thôn Bái Nội, xã

Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.
Bên có tài sản 2: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội – Địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm: 1.411.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng/hồ sơ
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
Giá khởi điểm và giá bán tài sản chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có). Toàn bộ các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan

đến việc chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản do người mua được tài sản nộp.
II. Kế hoạch tổ chức đấu giá
Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và nộp hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu (đủ điều

kiện theo quy định Luật đấu giá tài sản và các Luật khác liên quan) mua hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại Số 77 Tây Sơn, phường Quang Trung,
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. (Trong giờ hành chính)

Tài sản 1: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 23/5/2022
Tài sản 2: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 27/5/2022
Hình thức đấu giá tài sản
Tài sản 1: Đấu giá theo thủ tục rút gọn, Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 
Tài sản 2: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp
Thời hạn và cách thức nộp phiếu trả giá:
Phiếu trả giá được phát cho người tham gia đấu giá khi đăng ký tham gia đấu giá. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp

trực tiếp tại địa chỉ: Số 77 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời hạn nhận phiếu trả giá: 
Tài sản 1: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 23/5/2022
Tài sản 2: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 27/5/2022
Trong trường hợp phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính, thời điểm nhận phiếu là thời điểm tổ chức đấu giá nhận được bưu gửi,

không tính thời gian gửi theo dấu ngày đóng trên bưu gửi.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được nộp hoặc chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phương theo hướng

dẫn khi đăng ký tham gia đấu giá.
Tài sản 1: Từ 8h00 ngày 23/5/2022 đến 17h00 ngày 25/5/2022
Tài sản 2: Từ 8h00 ngày 25/5/2022 đến 17h00 ngày 27/5/2022
Thời gian, địa điểm xem tài sản: Theo yêu cầu của người tham gia đấu giá, sắp xếp của người có tài sản (Trong giờ hành chính) tại nơi có

tài sản: Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 17/5/2022
Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 
Tài sản 1: Vào hồi 10h00 ngày 26/5/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Phương – Địa chỉ: Số 77 phố Tây Sơn, phường Quang Trung,

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Tài sản 2: Vào hồi 10h00 ngày 30/5/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội – Địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
Chi tiết xin liên hệ:  Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phương.
Trụ sở: Số 77 phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Điện thoại: 0246.328.9922 – Hotline: 0902.573.062.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Đình Tuân, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc

Giang, tỉnh Bắc Giang  
Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn. Địa chỉ: Tổ dân phố Làng Chũ, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh

Bắc Giang
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng diện tích 90m2 đất ở tại đô thị (có 22,5 m2 đất nằm trong chỉ giới hành lang giao thông) và tài sản gắn

liền với đất, địa chỉ thửa đất: khu Quang Trung (nay là Tổ dân phố Quang Trung), thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang theo giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất số AP 096285, vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số H05008, quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 của UBND
huyện Lục Ngạn mang tên bà Nguyễn Thị Huyền. Giá khởi điểm: 2.857.417.000 đồng. 

Thời hạn nộp đơn đăng ký: 31/05/2022
Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 31/05/2022; 01/06/2022 và ngày 02/06/2022
Tiền hồ sơ: 500.000 đồng –  Mức tiền đặt trước: 500.000.000 đồng
Thời gian xem tài sản: ngày 23/5/2022 và ngày 24/5/2022
Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 03/06/2022 tại Hội  trường Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Số 01, đường Nguyễn Đình Tuân

2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.
Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định, không thuộc các trường hợp quy

định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016; nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước theo quy chế của Công
ty ban hành.

Bán hồ sơ, đăng kí tham gia đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá tại: Hội  trường Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Số 01, đường Nguyễn
Đình Tuân 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Số 38, Đ.Nguyễn Đình Tuân, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang. Điện thoại: (0240)

3.528.818 – 0948.988.668

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS1: QSDĐ 5.691,4m2;Thửa đất:1001;tờ bản đồ số 4 tại ấp Mướp Sát,X.Trung Hiệp,H.Vũng Liêm,Vĩnh Long.GKĐ:

887.892.840đ.TĐT:15%GKĐ
TS2: 01 xe tải thùng kín; Nhãn hiệu: Hyundai; Số loại: Mighty; Màu: Xanh; BKS: 51D-308.83 tại Bãi xe Thủ Thiêm,

368 Mai Chí Thọ,Tp.Thủ Đức,TP.HCM. GKĐ: 400.000.000đ, giá chưa bao gồm thuế,phí, lệ phí liên quan đến việc đấu
giá tài sản.TĐT: 80.000.000đ.

Người có ts:TS1:Ngân hàng TMCP Quốc Dân-28C-28D Phố Bà Triệu, P.Hàng Bài,Q.Hoàn Kiếm,HN.TS2:Ngân
hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng-Số 89 Láng Hạ,P.Láng Hạ,Q.Đống Đa,TP.HN.

Tổ chức đấu giá:Cty ĐGHD Bến Thành-336An Dương Vương,P.4,Q.5,TP.HCM; 
Bán,tiếp nhận HS tham gia đấu giá: TS1:Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày27/05/2022;TS2: Từ ngày niêm yết

đến 16h00 ngày20/05/2022tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM. 
Thời hạn nộp tiền đặt trước(cũng là hạn nộp phiếu trả giá đối với TS2):(Trong giờ hành chính): TS1:các ngày

25,26,27/05/2022;TS2: các ngày18,19,20/05/2022;trường hợp tổ chức ĐGTS và người tham gia ĐG có thỏa thuận khác.Tổ
chức, cá nhân đủ đkiện tham gia ĐG nộp HS hợp lệ và tiền đặt trước cho Cty ĐGHD Bến Thành theo quy định.

Mở phiên đấu giá:TS1:Lúc 14h30 ngày 30/05/2022;TS2: Lúc 14h30 ngày 23/05/2022tại Cty ĐGHD Bến Thành
Liên hệ:028.66820690; 0973009390. Website:daugiabenthanh.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH

THÔNG BÁO
- Triệu tập đến Tòa án nhân dân Quận 7 vào lúc 09 giờ 00

phút ngày 27/5/2022 để tham gia phiên họp kiểm tra việc
giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

- Triệu tập đến Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/6/2022 và 08 giờ 00 phút ngày
13/7/2022 để tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử vụ án.

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7, TP.HCM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 03)
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 08, địa chỉ: Số nhà 136 Đào Duy Từ,

phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB626600 do UBND thành phố Thanh
Hóa cấp ngày 01/10/2009 mang tên ông Nguyễn Thế Thuật. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở 03 tầng, cấp 4B, diện tích sàn 273,6m2, diện tích xây
dựng 91,2m2. (Chi tiết tài sản trong Thông báo đấu giá do Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu ban hành).

Giá khởi điểm: 12.653.010.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, sáu trăm năm mươi ba triệu, không trăm mười nghìn đồng) (Mức giá này
chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định). 

Tiền đặt trước tham gia đấu giá 2.530.000.000  đồng /01 hồ sơ. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự  thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc xem tài sản, CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân, phiếu trả giá, Đăng ký kinh

doanh; biên bản họp Công ty (nếu khách hàng là tổ chức), CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức). Khách hàng có thể ủy quyền bằng
văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá;

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

quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:

- Thời gian xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 18/05/2022 đến hết ngày  13/6/2022 (trong giờ hành chính) tại
trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 15/6/2022.
Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc gửi vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu,

Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa;
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 8h00 ngày 16/6/2022 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.- địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh

Hóa. Điện thoại: 037.883.6613 hoặc 0904 235 586.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU
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ĐIỆN BIÊN: 

Vi phạm trong mua sắm 
thiết bị y tế phòng chống dịch

Theo Thông báo KLTT 256/TB-TTr, Sở Y tế tỉnh
Điện Biên đã giao CDC tỉnh tổ chức đấu thầu mua

sắm và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương sử
dụng kết quả lựa chọn nhà thầu do 2 cơ quan này thực
hiện để mua sắm tập trung từ nguồn kinh phí đã được
giao; trong khi UBND tỉnh Điện Biên chưa ban hành
danh mục hàng hóa mua sắm phục vụ phòng, chống
COVID-19 để áp dụng phương thức mua sắm tập
trung là không đúng quy định.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và kế
hoạch lựa chọn nhà thầu tại một số gói thầu chưa đầy
đủ căn cứ về nguồn kinh phí và không đúng thẩm
quyền theo quy định.

Sở Y tế đã tổ chức phê duyệt hồ sơ mời thầu,
danh sách xếp hạng nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà
thầu của các gói thầu do các đơn vị trực thuộc làm
chủ đầu tư là không đúng thẩm quyền theo Điều 74
Luật Đấu thầu.

Qua thanh tra còn phát hiện, Trung tâm Y tế TP
Điện Biên Phủ, Phòng Y tế huyện Nậm Pồ thực hiện
ký hợp đồng mua sắm trước khi dự toán phê duyệt; Sở
Y tế ký kết hợp đồng trước khi bảo đảm thực hiện hợp
đồng của nhà thầu trúng thầu có hiệu lực là chưa đúng
quy định.

Thanh tra tỉnh Điện Biên xác định, để xảy ra những
tồn tại, sai phạm trên trách nhiệm thuộc về các tập thể,
cá nhân được giao nhiệm vụ trong tham mưu, tổ chức
thực hiện.  T.THỨ

Hoạt động 12 năm qua tại Hà
Nam, từ đầu 2021, dù Cty CP
Đầu tư & Xây dựng TVT đang
trên đà phát triển, hàng loạt cổ
đông bí ẩn rút vốn khỏi doanh
nghiệp này. 

Các cổ đông đồng loạt rút vốn  
Cty CP Đầu tư & Xây dựng TVT, nay

là Cty TNHH Đầu tư & Xây dựng TVT có
địa chỉ tại phường Châu Sơn, TP Phủ Lý,
thành lập vào 20/10/2010 với vốn điều lệ
đăng ký 6,8 tỷ đồng. Với tỷ lệ vốn góp
57,52%, ông Hồ Quyết Thắng giữ chức
danh Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ Cty kể từ
khi thành lập đến nay. 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp (GCN), ngành nghề kinh doanh
chính của TVT là xây dựng công trình dân
dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi,
công trình điện có điện áp dưới 35kV; tư
vấn thiết kế, giám sát các công trình đường
dây và trạm biến áp đến 35kV. 

Là Cty chuyên về lĩnh vực điện, có vốn
điều lệ được đánh giá là khiêm tốn nhưng
công việc làm ăn của Cty TVT trong vài
năm qua lại gặp tương đối nhiều thuận lợi.
Chỉ 3 năm gần đây, TVT đã tham gia và
trúng 3 gói thầu tại Cty Điện lực Hà Nam
(PC Hà Nam) trị giá hàng tỷ đồng. Trong
đó, trúng thầu với tư cách độc lập 1 gói,
liên danh 2 gói. 

Cụ thể, năm 2020, TVT liên danh với
Cty TNHH Minh Hoàng trúng thầu gói
“Sửa chữa lưới điện trung hạ thế bổ sung
năm 2020 trên địa bàn huyện Duy Tiên”
với giá 5,59 tỷ đồng; phần công việc TVT
đảm nhiệm là hơn 3,86 tỷ đồng.

Tháng 3/2021, TVT liên danh với Cty
TNHH Nam Thành trúng gói thầu “Sửa
chữa lưới điện hạ thế sau TBA Đại Cương
5, Phù Đê – Điện lực Kim Bảng”. Giá
trúng thầu hơn 2,8 tỷ đồng, phần công việc

của TVT gần 1,75 tỷ. Đến tháng 1/2022,
TVT trúng gói “Thi công sửa chữa lưới
điện năm 2022 trên địa bàn TX Duy Tiên”
với giá 4,31 tỷ đồng.

Từ 2010 đến nay, TVT cũng trúng hàng
loạt gói thầu xây lắp trị giá đến vài tỷ đồng.
Ví dụ gói “Xây lắp thuộc dự án Cải tạo,
nâng cấp đường trục phường Đồng Văn,
TX Duy Tiên, đoạn qua địa phận tổ dân
phố Đồng Văn” của UBND phường Đồng
Văn, với giá hơn 8,7 tỷ đồng.

Hay gói thầu “Xây lắp thuộc dự án Xây
dựng hệ thống chiếu sáng tổ dân phố
Chuyên Mỹ, Đông, Đoài, phường Châu
Giang” của BQL Dự án đầu tư xây dựng
TX Duy Tiên hơn 5 tỷ; gói thầu “Xây lắp
thuộc dự án Di chuyển đường điện 35kV
phục vụ GPMB dự án đầu tư xây và kinh
doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ
trợ Đồng Văn III (giai đoạn 2)” giá hơn 7
tỷ đồng…

Từ tháng 1/2022, các cổ đông bất ngờ
rút hết vốn ra khỏi TVT. Theo GCN thay

đổi lần 3 ngày 20/1/2022, loại hình DN của
TVT được chuyển đổi từ Cty CP sang Cty
TNHH. Ông Thắng tiếp tục giữ chức Chủ
tịch kiêm GĐ Cty. 

Có dấu hiệu bất thường?
Trong quá trình hoạt động của mỗi DN,

việc cổ đông góp vốn rồi rút vốn hay chuyển
đổi loại hình DN là việc bình thường. Tuy
nhiên, việc các cổ đông TVT đồng loạt rút
vốn cùng một thời điểm, khi công việc kinh
doanh đang thuận lợi Cty lại chuyển đổi
sang loại hình DN khác; bị một số ý kiến
cho rằng là không bình thường.

Theo tìm hiểu, vào 2010, lúc mới thành
lập, TVT có 7 thành viên góp vốn; đến cuối
2019 chỉ còn lại 4 thành viên. Ngoài ông
Thắng có tỷ lệ vốn góp lớn nhất, còn có bà
Vũ Thị Thanh Vân góp cổ phần với giá trị
962,88 tỷ, chiếm 14,16% vốn điều lệ Cty.
Bà Vân là vợ ông Vũ Hoàng Lâm, Phó GĐ
Cty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam); còn
ông Thắng trong quan hệ gia đình là em rể
bà Vân, ông Lâm.  

Trao đổi với PV, ông Thắng xác nhận
mối quan hệ nói trên; và nói các cổ đông
chủ động rút vốn, Cty phải chuyển loại
hình DN là do hoạt động kém hiệu quả. 

Về vấn đề góp vốn của bà Vân, ông
Thắng nói: “Năm 2010, khi thành lập, do
thiếu vốn nên chúng tôi mời anh Lâm, chị
Vân góp vốn. Sau đó anh Lâm bận việc
nên xin rút vốn. Tháng 1/2022, chị Vân
cũng rút hết vốn. Trong quá trình hoạt
động, nhất là thời điểm anh Lâm được bổ
nhiệm Phó GĐ PC Hà Nam (tháng
4/2018), chúng tôi không nhận được sự
giúp đỡ nào từ anh Lâm. Vợ chồng anh chị
cũng không tham gia điều hành Cty. Từ
đầu 2022, do các thành viên khác đã rút
vốn, chỉ còn một mình tôi điều hành, nên
đã chuyển thành Cty TNHH”.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, từ khi thành
lập đến nay, TVT đã tham gia xây dựng
mới, sửa chữa và di chuyển đền bù một số
công trình điện cao thế, hạ thế trong địa
bàn Hà Nam. Có một số dự án ông Lâm
với tư cách là Phó GĐ PC Hà Nam đã trực
tiếp ký thẩm định, nghiệm thu đóng điện
và đưa công trình do TVT trúng thầu thi
công vào sử dụng như: Công trình di
chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB
dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết
cấu hạ tầng Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng
Văn III (giai đoạn 2); Công trình di chuyển
đường điện trung thế 10kV và 35 kV dự án
Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại xã Hoàng
Đông, huyện Duy Tiên vào tháng 8/2020;
Công trình sửa chữa lưới điện hạ thế sau
TBA Chuyên Thiện, Duyên Giang 1,3,
Thôn Chuôn tháng 12/2020...

Việc ông Lâm đang giữ chức vụ Phó
GĐ PC Hà Nam nhưng để người thân góp
vốn vào DN hoạt động trong phạm vi
ngành, nghề mà mình quản lý có dấu hiệu
vi phạm các quy định của Đảng về những
điều đảng viên không được làm, quy định
về đảng viên làm kinh tế tư nhân; vi phạm
Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
Phòng, chống tham nhũng. 

Được biết, các gói thầu thực hiện giữa
PC Hà Nam và TVT đang được cơ quan
công an và Đảng ủy khối DN Hà Nam xác
minh. PV đã đặt lịch làm việc với lãnh đạo
PV Hà Nam để tìm hiểu thêm sự việc
nhưng chưa nhận được phản hồi từ phía
Cty này. PHI HÙNG

Sở Nội vụ Nghệ An vừa có
KLTT công tác nội vụ tại huyện

Kỳ Sơn; chỉ ra một số tồn tại, hạn
chế trong công tác nội vụ.

Ngày 3/11/2021, Sở Nội vụ
thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra
công tác nội vụ tại huyện Kỳ Sơn
niên độ 2018 đến 31/10/2021.
KLTT đã chỉ ra một số tồn tại, hạn
chế, khuyết điểm như: Chưa có
biện pháp có hiệu quả để rà soát,
giảm số lượng viên chức quản lý
cấp Tiểu học, THCS và khắc phục
tình trạng thừa thiếu giáo viên tại
các cấp bậc học. 

Về công tác thuyên chuyển, biệt
phái viên chức sự nghiệp giáo dục,
thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí
công tác còn xảy ra một số vi phạm.
UBND huyện ban hành quy chế
điều động, luân chuyển, tiếp nhận,
thuyên chuyển giáo viên, nhân viên
các trường học thuộc thẩm quyền
quản lý của UBND huyện có nội
dung quy định mọi giáo viên, nhân
viên trong ngành giáo dục huyện
Kỳ Sơn đang công tác tại vùng
thuận lợi phải có trách nhiệm luân

chuyển đến để thực hiện nghĩa vụ
công tác ít nhất một lần tại vùng
khó khăn là không đúng pháp luật
về quản lý viên chức và văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh. 

Thực hiện điều chuyển giáo
viên bằng hình thức điều động là
chưa theo đúng quy định của Luật
Viên chức. Các năm 2018, 2019,
2020, thực hiện thuyên chuyển, biệt
phái giáo viên số lượng tương đối
lớn nhưng không ban hành kế
hoạch, quy trình, thủ tục, hồ sơ thực
hiện chưa đầy đủ; chưa đảm bảo
công khai, thuận lợi cho giáo viên,
nhân viên… 

Các năm 2018, 2019, 2020,
2021 UBND huyện không xây
dựng kế hoạch và thực hiện chuyển
đổi vị trí công tác với các đơn vị sự
nghiệp công lập. Chưa thực hiện
chuyển đổi vị trí công tác đối với
cán bộ, công chức. 

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại, điều động luân chuyển công
chức, viên chức lãnh đạo quản lý
còn nhiều bất cập. Số lượng điều
động, luân chuyển cán bộ quản lý

ngành GD&ĐT hàng năm khá lớn
nhưng không có kế hoạch điều
động, luân chuyển. Còn có trường
hợp Hiệu trưởng giữ chức vụ quá 2
nhiệm kỳ tại một đơn vị… 

Kết luận cũng chỉ rõ: UBND
huyện ban hành QĐ 03/2021 về Quy
chế tổ chức bộ máy tổ chức và làm
việc của Phòng VHTT là chưa phù
hợp thẩm quyền, nội dung văn bản;
chậm trễ phê duyệt Đề án vị trí việc
làm Trung tâm GDNN – GDTX và
cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện.
Phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu
trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm
vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài
chính giai đoạn 2019 - 2021 của
BQL dự án Đầu tư xây dựng huyện
là không đúng với thẩm quyền; phê
duyệt Đề án vị trí việc làm của
BQLDA cho phép đơn vị có quy
định số lượng viên chức và áp dụng
hình thức hợp đồng lao động chưa
đúng theo mẫu quy định. Điều động
cán bộ chuyên trách (Giám đốc ban)
hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách
cấp cho HĐND - UBND huyện
không đúng quy định. V.PHÒNG

HÀ NAM:

Vì sao cổ đông Cty TVT 
đồng loạt rút vốn? 

l Cty TVT đã tham gia và trúng nhiều gói thầu tại PC Hà Nam.

HUYỆN KỲ SƠN (NGHỆ AN):

Một số tồn tại, hạn chế trong công tác nội vụ 


