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Xây dựng pháp luật là yêu cầu tất yếu của Nhà
nước, chấp hành pháp luật là ý thức, trách nhiệm

của công dân. Việc thượng tôn pháp luật có vị trí, vai
trò rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi
của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(Trang 10)

Trong chương trình thăm và làm việc tại Hoa
Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm,

phát biểu và dự tọa đàm chính sách tại Đại học
Harvard, thành phố Cambridge, bang Massachu-
setts. Tại đây, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam
đã làm rõ nhiều vấn đề về nguyên tắc, quan điểm,
chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam. Đặc
biệt, đáng quan tâm là xây dựng nền kinh tế độc
lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập
quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. (Trang 2)

CHào NgàY Mới

làm sao để thượng tôn pháp luật?
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ChươNg trìNh BìNh ChọN, tôN viNh  “gươNg sáNg PháP luật” 

Nỗi niềm của mỗi gia đình thì thành viên trong
gia đình sẽ là người thấu hiểu nhất. Tình trạng

“cư dân mạng” xâm phạm chuyện riêng tư cá nhân
không chỉ khoét sâu thêm những nỗi đau mà còn báo
động sự xuống cấp của văn hóa ứng xử trong xã hội.

(Trang 13)

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện,
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách

nhiệm, sáng tạo, gương mẫu, nói đi đôi
với làm, Đại úy Trai đã có nhiều cách
làm sáng tạo trong các hoạt động tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và
an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới
ở địa phương.

(Trang 6)

đại úy lèNg VăN TrAi, chíNh Trị ViêN phó đồN BiêN phòNg MườNg khươNg:

“Cây sáng tạo” tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật

lToàn cảnh Hội thảo

Xây dựng nền kinh tế 
độc lập, tự chủ

Mang đến thông điệp về lòng yêu thương, hòa hợp cùng phát triển
Nhân dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2566 - dương lịch 2022, cuối tuần qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã

tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm và chùa
Minh Đạo tại TP Hồ Chí Minh. (Trang 3)

Phải thấy rõ tác hại khôn lường
của chủ nghĩa cá nhân

Yêu cầu trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn
mạnh tại Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa
cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Đảng ủy Khối các cơ quan
Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
vừa tổ chức. (Trang 4)

Việc quản lý và kinh doanh đường bộ cao tốc gồm
quản lý thu phí, quản lý giao thông, quản lý bảo trì

và quản lý tài sản đường cao tốc. Tuy nhiên, hiện chưa
có khung pháp lý hoàn chỉnh và bộ tiêu chuẩn kỹ thuật
chuyên về quản lý, khai thác đường bộ cao tốc. Đây là
“khoảng trống” lớn cần khắc phục càng sớm càng tốt.

(Trang 8)

QuảN lý, kiNh doANh đườNg cAo Tốc: 
Những “khoảng trống” cần sớm 

khắc phục 

“cư dâN MạNg” xâM phạM chuyệN riêNg Tư 
cá NhâN:

Báo động về văn hóa ứng xử

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

ThườNg Trực BAN Bí Thư Võ VăN ThưởNg:

ASEAN - Mỹ: 

Phối hợp chặt chẽ duy trì 
hòa bình, an ninh, ổn định khu vực

Cuối tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính và các nhà lãnh đạo ASEAN đã dự các

phiên làm việc chính thức của Hội nghị Cấp cao Đặc
biệt ASEAN - Mỹ. (Trang 3)
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Trong chương trình thăm và làm việc
tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh

Chính đã thăm, phát biểu và dự tọa đàm
chính sách tại Đại học Harvard, thành
phố Cambridge, bang Massachusetts. Tại
đây, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam
đã làm rõ nhiều vấn đề về nguyên tắc,
quan điểm, chính sách đối nội và đối
ngoại của Việt Nam. Đặc biệt, đáng quan
tâm là xây dựng nền kinh tế độc lập, tự
chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập
quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Theo đó, Cương lĩnh năm 2011 xác
định xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ
ngày càng cao trong điều kiện hội nhập
quốc tế ngày càng sâu rộng. Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt
Nam xác định tinh thần xây dựng nền
kinh tế độc lập, tự chủ dựa trên ý chí tự
lực, tự cường và phát huy sức mạnh tổng
hợp của dân tộc gắn với sức mạnh thời
đại. Hiến pháp năm 2013 khẳng định, xây
dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ phải dựa
trên nền tảng bảo đảm độc lập, chủ

quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi
ích quốc gia, dân tộc và là thành viên có
trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Mục tiêu chiến lược phát triển đất
nước của Việt Nam, đến năm 2030 được
Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng xác
định: Là nước đang phát triển, có công
nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao;
đến năm 2045: trở thành nước phát triển,
thu nhập cao.

Xã hội XHCN mà Việt Nam hướng tới,
kiên trì, nhất quán đó là một xã hội con
người được đặt vào vị trí trung tâm, là
chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực
của sự phát triển. Theo đó, sẽ phát huy
tối đa trí tuệ, tài năng và năng lực, phẩm
chất của con người Việt Nam là trung
tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan
trọng nhất của đất nước. Khơi dậy khát
vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh
phúc trên cơ sở các yếu tố nền tảng, trụ
cột chính là con người, thiên nhiên và
truyền thống lịch sử, văn hóa. Phát huy
tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh và đạo

đức con người Việt Nam. Xây dựng và
phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con
người Việt Nam, để thực sự trở thành sức
mạnh nội sinh, động lực phát triển đất
nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đất nước đã và đang nỗ lực khơi
thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi
nguồn lực cho phát triển. Trong đó nội
lực được xác định là cơ bản, chiến lược,
lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan
trọng; thúc đẩy quá trình chuyển hóa
ngoại lực thành nội lực; tăng cường huy
động các nguồn lực xã hội dưới hình thức
cho đầu tư phát triển. 

Để hiện thực hóa chiến lược phát
triển, hiện nay Việt Nam đang tập trung
thực hiện và tạo chuyển biến rõ nét trong
3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn
nhân lực và hệ thống kết cấu hạ tầng,
trong đó chú trọng tạo đột phá về thể chế
phát triển, trước hết là thể chế phát triển
kinh tế thị trường định hướng XHCN.

ngô Đức HànH

CHÀO NGÀY MỚI

Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

lTheo tin từ Phái đoàn thường trực
Việt Nam tại Liên Hợp quốc (LHQ),
vừa qua, tại New York, Mỹ, Lễ kỷ niệm
Ngày Quốc tế Phật Đản VESAK đã
được tổ chức trực tuyến dưới sự chủ
trì của các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn
Thái Lan và Sri Lanka tại LHQ. 

B. an 
lBí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến
Dũng đã ký ban hành Đề án số 15-
ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về Nâng
cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt
động của Hội đồng nhân dân các cấp
TP Hà Nội, giai đoạn 2021-2026 gắn
với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình
chính quyền đô thị và củng cố chính
quyền nông thôn tại TP Hà Nội. Đề án
đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. 

Tuệ MinH
lCuối tuần qua, Trung ương Hội
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ
chức Lễ ra quân hành trình “Thầy
thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện
vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 -
Chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19”
tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hành trình
năm 2022 dự kiến thu hút hơn 20.000
thầy thuốc trẻ cả nước tham gia, hơn
1.000.000 người dân sẽ được khám,
tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu
COVID-19 và hơn 3.000.000 người
dân người sẽ được tư vấn sức khỏe
qua điện thoại và telehealth. an Hạ 
lTừ hôm nay, Công an TP Hà Nội
thực hiện thủ tục “cấp hộ chiếu phổ
thông không gắn chíp điện tử ở trong
nước” triển khai dịch vụ công mức độ
4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia
http://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng
dịch vụ công Bộ Công an
http://dichvucong.bocongan.gov.vn.
Đối tượng áp dụng là công dân Việt
Nam ở trong nước, có Căn cước công
dân gắn chíp điện tử, có tài khoản hợp
lệ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, có
khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến
qua hệ thống thanh toán điện tử của
Chính phủ… Triệu OanH

TIN VẮN

Chiều 15/5, Tổng thống Hy Lạp Katerina
Sakellaropoulou cùng Đoàn đại biểu

cấp cao Hy Lạp đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm
chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 19/5
theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm,
Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakel-
laropoulou sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng
niệm các Anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa và
vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự
Lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc; chào xã giao Tổng

Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch
Quốc hội Vương Đình Huệ; dự Lễ ký kết
văn kiện và gặp gỡ báo chí; tham quan Văn
Miếu và dự một số sự kiện tại địa phương.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng
thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou diễn ra
trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống
giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp. Chuyến
thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm
sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt như
chính trị - ngoại giao, kinh tế, văn hóa, du
lịch…, đưa quan hệ song phương đi vào thực
chất, hiệu quả hơn. H.dung

Tổng thống Hy Lạp bắt đầu 
thăm chính thức Việt Nam

Khởi động tuần lễ
hướng về Bác Hồ
tại  Ấn Độ

Theo tin từ Đại sứ quán Việt
Nam tại Ấn Độ, ngày 14/5,

trong khuôn khổ của chương
trình kỷ niệm 132 năm Ngày
sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
và 50 năm Ngày thiết lập quan
hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn
Độ, Đại sứ quán Việt Nam đã
khởi động tuần lễ hướng về Bác
Hồ tại thành phố Kolkata, Thủ
phủ Bang Tây Bengal, Ấn Độ. 

Sáng 14/5, Đoàn công tác
của Đại sứ quán Việt Nam tại
Ấn Độ do Đại sứ Phạm Sanh
Châu dẫn đầu đã đến thăm và
dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ
trên Đại lộ Jarwarhalal Nehru.
Sau đó, Đại sứ Phạm Sanh
Châu đã cắt băng khánh thành
Biển tên Đường Hồ Chí Minh
mới được trùng tu, sang sửa. 

Trong ngày, Đại sứ quán
Việt Nam tại Ấn Độ đã phối
hợp Ủy ban Đoàn kết Ấn - Việt
công chiếu bộ phim tài liệu
Bác Hồ và Ấn Độ và tổ chức
Hội thảo về chủ đề liên quan
tại Thư viện Quốc gia Ấn Độ
tại Kolkata. Tại Hội thảo, các
học giả Ấn Độ điểm lại các sự
kiện lịch sử đáng ghi nhớ,
đánh giá Hồ Chí Minh là một
người yêu nước, hết mình đấu
tranh vì sự nghiệp giải phóng
dân tộc, nhưng cũng là một
lãnh tụ có ảnh hưởng quốc tế
lớn lao, dẫn đường cho các
phong trào tiến bộ ở khu vực
và trên thế giới. Điều để lại ấn
tượng sâu sắc nhất với người
dân Kolkata là dù ở cương vị
một người lãnh đạo cao quý,
nhưng Bác lại vô cùng khiêm
tốn, giản dị, chân thành. Phong
cách Hồ Chí Minh đã trở thành
biểu tượng của người lãnh đạo
của nhân dân, cho nhân dân và
vì nhân dân. BảO an 

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh
niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh

vừa ban hành Kế hoạch Chiến dịch thanh
niên tình nguyện hè năm 2022. Theo đó, thời
gian diễn ra chiến dịch từ ngày 1/6 đến 31/8,
tập trung vào 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh,
54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven
biển và hải đảo; 33 làng thanh niên lập
nghiệp; tuyến các thôn, bản gắn với sự
nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch
Hồ Chí Minh; đảo thanh niên; các địa bàn
có 16 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới
10.000 người sinh sống.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh cũng đã đề ra 13 chỉ tiêu định
hướng; nội dung, phương thức thực hiện đối
với 1 chương trình và 4 chiến dịch. Cụ thể,
phấn đấu sửa chữa ít nhất 2.000km, làm mới
ít nhất 500km đường giao thông nông thôn;
xây dựng mới ít nhất 500 tuyến phố khu vực
đô thị văn minh; xây dựng mới ít nhất 700
nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng
đỏ, nhà bán trú; xây dựng mới ít nhất 1.000
điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu
nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”…

OanH Triệu

Xây dựng mới ít nhất 700 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo
Quốc gia về phòng, chống thiên tai

(PCTT) vừa ban hành văn bản đề nghị các
tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển từ
Quảng Ninh đến Quảng Ngãi thực hiện
nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ,
Các công điện của Văn phòng thường trực
Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT về việc ứng
phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy
cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất,
ngập úng cục bộ và huy động lực lượng hỗ
trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai,
sớm ổn định đời sống.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ
đạo Quốc gia về PCTT, mưa lũ, sét và sạt lở
đất xảy ra từ ngày 9 - 13/5 tại các tỉnh Cao
Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà
Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Bắc Giang,

Thái Nguyên, Thái Bình, Hưng Yên đã làm
9 người tử vong; 4 nhà bị đổ sập; 96 nhà bị
hư hỏng, thiệt hại; 5.658,95ha lúa, hoa màu,
cây ăn quả bị ngập; 14.584 con gia súc, gia
cầm bị chết và 46,99ha thủy sản bị thiệt hại.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét,
mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất và
gió mạnh trên biển, Văn phòng thường trực
Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT đề nghị các
tỉnh, thành phố Bắc Bộ khẩn trương khắc phục
thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian qua.
Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo
thiên tai để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho
các cấp chính quyền, nhân dân chủ động
phòng tránh hiện tượng mưa lớn, lốc, sét, mưa
đá và gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất có thể
xảy ra; sẵn sàng các phương án để chủ động
ứng phó khi thiên tai xảy ra. H.giang

Chủ động ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ

Sôi động thị trường
xuất khẩu lao động sau
hai năm “đóng băng”

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội)

vừa cho biết, quý I/2022, thị trường xuất
khẩu lao động có nhiều dấu hiệu khởi sắc.
Việt Nam đã đưa gần 2.500 lao động đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Trong đó, tổng số lao động đi làm việc ở
nước ngoài trong tháng 3/2022 là 1.096
người, tập trung chủ yếu ở thị trường Nhật
Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore,
Hungary, Trung Quốc...

Mới đây, Chính phủ đã đồng ý tiếp tục
thí điểm đưa người lao động đi làm việc
thời vụ tại Hàn Quốc và giao cho các địa
phương thực hiện, trên cơ sở hợp tác giữa
các địa phương Việt Nam với các địa
phương Hàn Quốc trong thời hạn 3 tháng
hoặc 5 tháng theo visa C-4 hoặc E-8. 

Với thị trường xuất khẩu lao động
Nhật Bản, Cục cũng vừa ra thông báo về
chính sách nhập cảnh mới của Nhật Bản.
Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu
các doanh nghiệp phái cử lao động phối
hợp chặt chẽ với nghiệp đoàn và công ty
tiếp nhận trong việc thực hiện nghiêm quy
định của Nhật Bản liên quan đến việc thực
tập sinh nước ngoài nhập cảnh, đặc biệt là
việc tiêm và chứng nhận tiêm vaccine
ngừa COVID-19. Hương giang 

THỜI SỰ
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Mang đến thông điệp 
về lòng yêu thương, 

hòa hợp cùng phát triển

Nhân dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2566
- dương lịch 2022, cuối tuần qua,

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới
thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni, phật
tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa
Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo tại TP
Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước khẳng định,
trong nhiều năm nay ở nước ta, Lễ Phật
đản đã trở thành một lễ hội văn hóa tinh
thần chung của xã hội, mang đến thông
điệp về lòng yêu thương, tinh thần đoàn
kết, hòa hợp cùng phát triển.

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí
thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn
Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị
Minh Hoài và đại diện lãnh đạo các cơ
quan Trung ương và TP Hồ Chí Minh.

Tới thăm chùa Huê Nghiêm do Hoà
thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp
chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật
giáo Việt Nam là Viện chủ, Chủ tịch
nước khẳng định, kể từ khi Phật giáo
được truyền vào Việt Nam, ngày Lễ Phật
đản đã trở thành ngày lễ thiêng liêng của
đồng bào phật tử cả nước. Lễ Phật đản
không chỉ đơn thuần có ý nghĩa tôn giáo
thiêng liêng mà đã trở thành một lễ hội
văn hóa tinh thần chung của xã hội, mang
đến thông điệp về lòng yêu thương, tinh
thần đoàn kết, hoà hợp cùng phát triển.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi
lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Giáo hội
Phật giáo Việt Nam; chúc Giáo hội cùng
toàn thể tăng ni, đồng bào phật tử trong
và ngoài nước đón một mùa Phật đản
trong sự an lành, tinh tấn và an lạc.

Chủ tịch nước nêu rõ, từ khi được
thành lập, thống nhất đến nay, Giáo hội
Phật giáo Việt Nam đã đoàn kết tăng ni,
phật tử, vượt qua nhiều khó khăn, thử
thách, thực hiện tinh thần “Phục vụ
chúng sinh là cúng dàng chư Phật” và
kiên trì phương châm “Đạo pháp - Dân
tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tiếp tục đóng
góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước cũng
vui mừng bởi Giáo hội Phật giáo Việt
Nam đã luôn gương mẫu đi đầu trong
các phong trào thi đua yêu nước, đoàn
kết các tôn giáo, khẳng định mối quan
hệ gắn bó không thể tách rời giữa dân
tộc và đạo pháp. Đặc biệt, mấy năm gần
đây, trong bối cảnh đại dịch COVID-19
diễn biến phức tạp, tác động nặng nề
đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, cùng
với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân
ta, các tổ chức tôn giáo, trong đó có
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tích
cực tham gia, đồng lòng, ủng hộ công
tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà
nước và MTTQ Việt Nam tin tưởng và
mong muốn rằng, với truyền thống gắn
bó, đồng hành cùng dân tộc, dưới sự lãnh
đạo và uy tín của Hoà thượng Thích Trí
Quảng, Quyền Pháp chủ và Hòa thượng
Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng
Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ
tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín của mình
trong việc xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo; phát
huy sức mạnh của tôn giáo, của tín
ngưỡng, của văn hóa, tiếp tục khẳng định
và lan tỏa những giá trị ưu việt của một
tôn giáo hòa bình, góp phần tích cực xây
dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

VIỆT NGA

Cuối tuần qua, Thủ tướng
Chính phủ Phạm Minh Chính
và các nhà lãnh đạo ASEAN
đã dự các phiên làm việc
chính thức của Hội nghị Cấp
cao Đặc biệt ASEAN - Mỹ.

Mỹ công bố nhiều đề xuất, 
sáng kiến hợp tác 

Tại các phiên làm việc này, lãnh đạo
các nước đã trao đổi về an ninh biển,
kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế,
ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn
đề khu vực và toàn cầu. Lãnh đạo Mỹ đã
công bố nhiều đề xuất, sáng kiến hợp tác
với ASEAN. Mỹ sẽ đầu tư 40 triệu USD
tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng
sạch, dành 60 triệu USD tăng cường hợp
tác biển, 150 triệu USD để triển khai sáng
kiến Tương lai Y tế ASEAN - Mỹ, hỗ trợ
ASEAN nâng cao năng lực ứng phó với
biến đổi khí hậu, phát triển cơ sở hạ tầng
và 70 triệu USD cho các chương trình
giáo dục, giao lưu nhân dân…

Lãnh đạo các nước ASEAN cảm ơn
Mỹ đã hỗ trợ chủ động ứng phó
COVID-19, giúp nâng cao năng lực
ứng phó dịch bệnh, cung ứng vaccine
và gần đây thành lập Văn phòng khu
vực Đông Nam Á Trung tâm Kiểm soát
và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) Mỹ
tại Hà Nội. Các nước ASEAN mong
muốn Mỹ tiếp tục ủng hộ các sáng kiến
phòng chống đại dịch của ASEAN.

Nhận định tình hình thế giới và khu
vực tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều
thách thức mới nảy sinh, ASEAN và Mỹ
khẳng định phối hợp chặt chẽ đóng góp
duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu
vực, trong đó có an ninh, an toàn và tự
do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
Mỹ khẳng định ủng hộ lập trường của
ASEAN về Biển Đông, hoan nghênh
ASEAN thúc đẩy hợp tác, đối thoại và
xây dựng lòng tin ở khu vực, nỗ lực xây
dựng Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) hiệu
lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc
tế, UNCLOS 1982.

Đưa quan hệ đi vào ổn định, 
cạnh tranh lành mạnh

Tại phiên họp với Tổng thống Joe
Biden, Thủ tướng Phạm Minh Chính
cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và nồng ấm
của Mỹ. Nhìn lại chặng đường 45 năm
qua, hợp tác ASEAN - Mỹ đã có những
bước tiến dài, đóng góp quan trọng vào
thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và
duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và phát
triển ở khu vực. 

Trước những biến động phức tạp, khó
lường hiện nay của tình hình quốc tế, khu
vực, Thủ tướng nhấn mạnh cần phải tiếp
tục thúc đẩy đối thoại chân thành trên cơ
sở lòng tin và trách nhiệm, đoàn kết,
chung tay hợp tác, kiểm soát bất đồng,
thượng tôn pháp luật, góp phần hiện thực
hoá một thế giới hòa bình, ổn định, hợp
tác và phát triển thịnh vượng.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn các
nước lớn, những đối tác của ASEAN,
có thể đưa quan hệ đi vào ổn định, cạnh
tranh lành mạnh và có trách nhiệm,
đồng thời tham gia đóng góp cho khu
vực trên tinh thần minh bạch, xây
dựng, tôn trọng vai trò trung tâm của
ASEAN, tham vấn đầy đủ với ASEAN,
tôn trọng luật pháp quốc tế, đóng góp
cho hòa bình, an ninh và ổn định ở khu
vực và trên thế giới. 

Việt Nam tái khẳng định lập trường
nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông,
nhấn mạnh giải quyết hòa bình mọi tranh
chấp, khác biệt, trên cơ sở luật pháp quốc
tế, trong đó có Công ước UNCLOS
1982. Thủ tướng hoan nghênh các đối tác
ủng hộ ASEAN thực hiện đầy đủ và hiệu
quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên
ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy

tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) hiệu
lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc
tế và UNCLOS 1982.

Tại phiên thảo luận về vấn đề an ninh
biển và phòng chống COVID-19, Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
hoan nghênh các sáng kiến của Mỹ về
tăng cường hợp tác biển với khu vực.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh tất cả các
quốc gia, bao gồm các nước ASEAN và
Mỹ, chia sẻ tầm quan trọng và lợi ích
trong việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an
ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng
không ở Biển Đông, tuyến giao thương
hàng hải huyết mạch của thế giới.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Mỹ tiếp
tục giúp đỡ các nước ASEAN phòng
chống dịch bệnh, nhất là chuyển giao
công nghệ trong sản xuất vaccine và
thuốc điều trị, nâng cao năng lực y tế và
chất lượng nhân lực y tế; đồng thời, hỗ
trợ các nước ASEAN và Việt Nam quan
tâm, chăm sóc, trợ giúp những nhóm yếu
thế bị ảnh hưởng bởi COVID-19… 

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo các
nước thông qua Tuyên bố Tầm nhìn
chung phản ánh những kết quả đạt
được trong 45 năm qua và đề ra định
hướng tương lai. MINH NGỌC

ASEAN - MỸ: 

Phối hợp chặt chẽ duy trì hòa bình,
an ninh, ổn định khu vực

lThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ.

Cũng trong cuối tuần qua, tiếp tục các hoạt động nhân dịp dự Hội nghị Cấp
cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc, Thủ tướng

Phạm Minh Chính đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken; Cố vấn An ninh Quốc gia
Mỹ Jake Sullivan; gặp Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) Samantha
Power; trao đổi với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry; gặp gỡ
cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và các cơ quan đại diện trực thuộc Đại
sứ quán; tiếp đại diện cộng đồng người Việt ở khu Bờ Đông Mỹ. Thủ tướng cũng tới
thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc tại khách sạn Omni Parker House, thành
phố Boston, thủ phủ bang Massachusetts, nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2022)…

Trưa qua (15/5), Chủ tịch Quốc hội
(QH) Vương Đình Huệ dẫn đầu

Đoàn Đại biểu cấp cao QH nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đến
Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm
chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân
dân Lào theo lời mời của Chủ tịch QH
Lào Saysomphone Phomvihane.

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa
chính trị rất quan trọng trong quan hệ
hai nước; là chuyến thăm chính thức
Lào đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt

nước ta trong Năm Đoàn kết hữu nghị
Việt Nam - Lào 2022; đồng thời là
chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên
của Chủ tịch QH Vương Đình Huệ trên
cương vị người đứng đầu cơ quan lập
pháp. Chuyến thăm thể hiện luôn coi
trọng và dành ưu tiên cao nhất cho
quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc
biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng,
hai nước và Nhân dân hai nước Việt
Nam - Lào.

Theo chương trình, Chủ tịch QH

Vương Đình Huệ sẽ hội kiến, hội đàm
với các nhà Lãnh đạo của Lào; đánh giá
kết quả thực hiện các Thỏa thuận hợp
tác giữa hai QH, giữa các cơ quan của
QH Việt Nam và Lào; trao đổi kinh
nghiệm trong xây dựng thể chế, hoàn
thiện hệ thống pháp luật và phối hợp
giám sát khôi phục, phát triển kinh tế -
xã hội sau đại dịch COVID-19.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH
Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp
cao QH Việt Nam đã đến thăm và làm
việc với Ngân hàng liên doanh Lào -
Việt Nam (Lào Việt Bank). 

T.HOÀNG 

Quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá
của hai nước
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Sử dụng pháp luật để trừng
trị những kẻ bất liêm

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan
tâm đến đạo đức cách mạng và tự
mình nêu gương mẫu mực về thực
hành đạo đức cách mạng. Trong
những năm tháng cuối cùng của
cuộc đời, Người vẫn đau đáu việc
Đảng, việc dân. “Nâng cao đạo đức
cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá
nhân” là bài viết sau cùng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách
mạng nhân dịp kỷ niệm 39 năm
Ngày thành lập Đảng (3/2/1969).
Những thông điệp Người nêu ra
trong tác phẩm khẳng định vị trí,
tầm quan trọng của đạo đức cách
mạng, nhắc nhở, giáo dục cán bộ,
đảng viên suốt đời rèn luyện, tu
dưỡng đạo đức cách mạng, xứng
đáng với niềm tin của nhân dân, giữ
vững uy tín, thanh danh của Đảng,
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà
nhân dân và dân tộc giao phó.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo,
Thường trực Ban Bi ́ thư Võ Văn
Thưởng nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đặc biệt quan tâm đến xây
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,
xứng đáng với vai trò lãnh đạo, trách
nhiệm cầm quyền, thực hiện sứ
mệnh giai cấp và dân tộc. Mấu chốt
của xây dựng Đảng về đạo đức là ở
thực hành đạo đức cách mạng, nói
đi đôi với làm, “thi hành một nền
chính trị liêm khiết”. Để có một nền
chính trị liêm khiết thì cái gốc vẫn
là giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng đạo
đức… Với Hồ Chí Minh, không còn
đạo đức thanh liêm thì sẽ không còn
là đảng chân chính, cách mạng,
không còn được nhân dân tin tưởng.
Vì thế, để “thi hành một nền chính
trị liêm khiết”, cùng với giáo dục,
rèn luyện đạo đức cách mạng là sử
dụng pháp luật để trừng trị những kẻ

bất liêm hoặc làm trái điều liêm.
Đây là vấn đề mà Đảng ta rất chú
trọng và hiện nay đang triển khai
thực hiện rất mạnh mẽ. 

Trước yêu cầu của sự nghiệp
cách mạng trong giai đoạn mới,
Thường trực Ban Bí thư nhấn
mạnh, cần phát huy hơn nữa
truyền thống và bản chất tốt đẹp
của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng
ta thật sự vững vàng về chính trị,
tư tưởng; thống nhất cao về ý chí,
hành động; trong sạch về đạo đức,
lối sống; gắn bó mật thiết với nhân
dân, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước
ta vượt qua mọi khó khăn, ngày
càng phát triển. Ông Võ Văn
Thưởng yêu cầu các cấp ủy, tổ
chức đảng cần bám sát đặc điểm,
chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan
để thực hiện tốt nội dung “Nâng
cao đạo đức cách mạng, quét sạch
chủ nghĩa cá nhân” theo tư tưởng
Hồ Chí Minh… Phải thấy rõ tác
hại khôn lường của chủ nghĩa cá
nhân, nhất là đối với các cơ quan
Trung ương, nơi giữ vai trò quan
trọng trong tham mưu chiến lược,
các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước. Trong xây dựng Đảng

về đạo đức, phải thực hiện đồng
bộ cả hai nội dung “xây” và
“chống”; “xây” là cơ bản, lâu dài,
xuyên suốt; “chống” là quan trọng,
cấp bách, được thực hiện bằng giải
pháp tổng hợp, tác động vào nhiều
khâu, nhiều mặt, nhiều nội dung… 

Trước những biểu hiện suy thoái
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
diễn biến phức tạp thì phải tăng
cường kỷ cương, kỷ luật để sàng lọc
những thành phần thoái hóa, biến
chất; xử lý nghiêm các sai phạm để
răn đe, cảnh báo, cảnh tỉnh, có tác
dụng hỗ trợ cho công tác giáo dục
đạo đức cách mạng. Cùng với đó,
đẩy mạnh phong trào thi đua học
tập và làm theo Bác phải thực
chất, hiệu quả…
Phải có dũng khí tự phê phán 

Tại Hội thảo, các tham luận đã
phân tích, tổng kết thực tiễn, làm rõ
những vấn đề lý luận và bổ sung,
phát triển tư tưởng, lý luận về xây
dựng Đảng nói chung, xây dựng
Đảng về đạo đức nói riêng. Giáo sư
Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao
cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý
luận Trung ương cho rằng, khi nói
tới cán bộ, đảng viên, bao giờ Chủ
tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh
đức là gốc. Phải có đủ 4 đức “cần,
kiệm, liêm, chính” mới là người
toàn vẹn. Thiếu một đức thì không
thành người. Muốn có đạo đức cách
mạng thì phải kiên quyết chống chủ
nghĩa cá nhân. Đó là cuộc đấu tranh
suốt đời, phải tự vượt lên những
thiếu sót, yếu kém, thậm chí những
tầm thường, xấu xa, hư hỏng của
chính mình. 

Nhấn mạnh vai trò và giá trị to
lớn của tác phẩm “Nâng cao đạo
đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa
cá nhân”, Giáo sư Hoàng Chí Bảo
khẳng định, tác phẩm của Người
đưa ra những chỉ dẫn sâu sắc rằng,
nâng cao đạo đức cách mạng là sức
mạnh chống chủ nghĩa cá nhân, là
sự kết hợp giữa nhận thức với hành
động… Tác phẩm càng cho thấy
mối quan tâm đặc biệt của Người
với vũ khí phê bình và tự phê bình,
giữa dân chủ và tập trung; giữa trách
nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người đối
với Đảng, với dân tộc, với nhân dân;
giữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng với
mục đích, mục tiêu của sự nghiệp
cách mạng. Khánh Chi 

Phải thấy rõ tác hại khôn lường 
của chủ nghĩa cá nhân

Yêu cầu trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí
thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học quốc
gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá
nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tạp chí Cộng sản,
Báo Nhân dân, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa
tổ chức.

lCác đại biểu thăm gian trưng bày tại Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ảnh: Thành Đạt

eo nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên
Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, cần hiểu rõ hai vấn đề, đó

là đạo đức Hồ Chí Minh đối với báo chí là gì? Cơ quan báo chí và đội ngũ
những người làm báo làm được những gì để nâng cao đạo đức cách mạng, quét
sạch chủ nghĩa cá nhân đối với nội bộ và bản thân mình?

Hơn nửa thế kỷ qua, báo chí cách mạng nói chung và đội ngũ những người
làm báo đã không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức báo chí, phát
huy vị trí, vai trò và tác dụng của báo chí trong sự nghiệp chung. “Quy định về
đạo đức báo chí Việt Nam” đã được Hội Nhà báo Việt Nam đã xây dựng và
thực hiện. eo đó, báo chí phải phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc; người làm báo hành nghề trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật, tôn
trọng quyền con người, bảo vệ bí mật quốc gia, thực hiện quyền tự do báo chí,
tự do hành nghề trong khuôn khổ pháp luật; sống lành mạnh, giữ gìn phẩm
chất trong sáng, không lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi, xúc phạm nhân
phẩm và lợi ích của người khác.

Nghiên cứu quy định 
cụ thể về xã hội hóa
trong công tác phòng,
chống bạo lực gia đình
Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó

Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh
Mẫn khi phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể
lần thứ 6 của Ủy ban Xã hội của Quốc hội diễn ra
vào cuối tuần qua.

Tại Phiên họp Ủy ban Xã hội (UBXH) đã thẩm tra
dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), xem xét
các nội dung về y tế; thẩm tra về dự án Luật Phòng,
chống bạo lực gia đình (sửa đổi); cho ý kiến về dự
thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo
Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); xem xét các nội
dung về lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội và một
số hoạt động giám sát, lập pháp khác của Ủy ban. 

Một trong những nội dung được đại biểu quan tâm
thảo luận tại Phiên họp lần này là dự án Luật Phòng,
chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Bày tỏ ủng hộ việc
cần thiết sửa đổi Luật, GS.TS Nguyễn Anh Trí - Đoàn
Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nêu thực tế, do
áp lực của cuộc sống, sự đòi hỏi về kinh tế và nhiều
vấn đề khác nên vấn đề con cái chăm sóc bố mẹ ngày
càng nặng hơn và cũng không ít những hành vi bạo
lực với bố mẹ ruột thịt vô cùng đau lòng… Vì vậy, dự
thảo Luật sửa đổi lần này cần chú ý điều chỉnh đến
hành vi bạo lực trên.

Theo các đại biểu, dự thảo Luật lần này đã kịp thời
cập nhật để phù hợp với các điều ước, cam kết quốc
tế mà Việt Nam tham gia như Công ước Quốc tế về
các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), Công ước về
xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ
(CEDAW) và các khuyến nghị của Ủy ban các Công
ước Nhân quyền. Các đại biểu cũng thảo luận về các
hành vi bạo lực mới để bổ sung vào Điều 4 dự thảo
Luật, trong đó nhấn mạnh việc bạo lực về mặt tinh
thần, phân biệt giới tính, định kiến giới. Đồng thời
thảo luận, cho ý kiến biện pháp bảo vệ, hỗ trợ, cấm
tiếp xúc trong phạm vi 50m; kiến nghị nên xem xét 3
biện pháp hành chính xử lý vi phạm pháp luật về
phòng, chống bạo lực gia đình…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh
Mẫn cho biết, việc sửa đổi lần này phải bảo đảm thể
chê ́quan điêm̉, chủ trương, chính sách được thể hiện
trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và
các nghị quyết của Đảng về xây dựng gia đình trong
tình hình mới, tiếp tục bám sát phương pháp tiếp cận
quyền con người, bảo đảm quyền con người. Theo
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, dự thảo Luật cần
tập trung vào các vấn đề về phạm vi sửa đổi, các hành
vi bạo lực để bảo đảm bao quát các trường hợp bạo
lực trong gia đình phù hợp với tình hình thực tiễn hiện
nay; nghiên cứu quy định cụ thể về xã hội hóa trong
công tác phòng, chống bạo lực gia đình để thu hút,
tăng cường nguồn lực thực hiện công tác này. Cùng
với đó, cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan và cơ chế phối hợp liên
ngành bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước về
phòng, chống bạo lực gia đình. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng yêu cầu,
dự thảo Luật phải bảo đảm tính khả thi cao của các
quy định, kịp thời bảo vệ người bị bạo lực gia đình và
người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, góp
phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp
của gia đình, dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước. T.Quyên

lQuang cảnh Phiên họp toàn thể Ủy ban Xã hội.

Thường Trực Ban BÍ Thư Võ Văn Thưởng: 
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Hưởng ứng Ngày Khoa học và
Công nghệ Việt Nam năm
2022, từ ngày 18/5/2022 đến
ngày 31/5/2022, Trường Đại
học Luật Hà Nội tổ chức Diễn
đàn Luật học và Phát triển với
chủ đề “Một số vấn đề về xây
dựng, hoàn thiện Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam trong giai đoạn hiện
nay”. Báo Pháp luật Việt Nam
đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS.
Tô Văn Hòa  — Phó Bí thư đảng
ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại
học Luật Hà Nội về sự kiện
khoa học này.

l Thưa PGS.TS. Tô Văn Hòa, với vị thế
là đơn vị đào tạo, nghiên cứu luật học lớn
và uy tín hàng đầu cả nước, việc tổ chức
Diễn đàn Luật học và Phát triển rất được
giới khoa học pháp lý quan tâm. Ông có
thể cho biết thêm về sự kiện khoa học này?

- Như chúng ta đã biết, ngày 18/5 hằng
năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt
Nam với ý nghĩa tôn vinh đối với những
nhà khoa học cũng như đối với hoạt động
nghiên cứu khoa học. Năm 2022, Bộ Khoa
học và Công nghệ phát động chủ đề “Khoa
học công nghệ và đổi mới sáng tạo – đẩy
nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh
tế - xã hội” do Bộ Khoa học và Công nghệ
phát động.

Năm 2017, Trường Đại học Luật Hà
Nội đã tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa
học như là một sự kiện khoa học thường
niên để kỷ niệm Ngày Khoa học và Công
nghệ Việt Nam và đã có những dấu ấn nhất
định. Từ năm 2021, Tuần lễ Nghiên cứu
khoa học được “nâng tầm” thành Diễn đàn
Luật học và Phát triển (Legal Studies for
Development Forum, viết tắt là LSDF).
Diễn đàn là điểm nhấn, là trung tâm của
hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý và
liên ngành do Trường Đại học Luật Hà Nội
tổ chức hằng năm.

Diễn đàn Luật học và Phát triển năm
2022 có điểm nhấn là 04 hội thảo trọng
điểm của Trường nhằm bàn rõ, bàn kỹ về
lý luận và thực tiễn trong quá trình xây
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các báo cáo
khoa học tập trung nhận diện, minh định
khái niệm nhà nước pháp quyền, nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phân tích sâu
sắc các yếu tố ảnh hưởng, điều kiện bảo
đảm, các đặc trưng của nhà nước pháp
quyền; tìm hiểu tư tưởng, quan điểm xây
dựng nhà nước pháp quyền trong lịch sử
lập hiến Việt Nam cũng như các tư tưởng,
trường phái pháp quyền trên thế giới… 

Nhiều tham luận Hội thảo hướng đến
làm rõ quan điểm, chủ trương, đường lối
của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cải
cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện tổ chức
bộ máy, đồng thời phân tích các vấn đề
xung quanh mục tiêu xây dựng, đảm bảo
phát triển bền vững Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ việc xử lý
mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước, quản
trị nhà nước, vấn đề dân chủ và thực hành
dân chủ… đến vấn đề bảo đảm, bảo vệ
quyền con người, xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây

dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa phát triển nhanh, bền vững và hội
nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện. 

Nhiều báo cáo cũng tập trung làm rõ
từng khía cạnh trong xây dựng, hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, cụ thể là: vấn đề xây dựng, hoàn
thiện thể chế pháp luật; vấn đề thi hành
pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật; vấn
đề về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà
nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. 

Bên cạnh đó, Trường Đại học Luật Hà
Nội cũng ra mắt Chương trình “Nâng cao
năng lực công bố quốc tế của giảng viên
Trường Đại học Luật Hà Nội” và tổ chức
Tọa đàm khoa học “Công bố quốc tế trong
lĩnh vực luật học – Chính sách và kinh
nghiệm”. Thông qua các chương trình hội
thảo, tập huấn đã cung cấp cho cán bộ,
giảng viên nhiều kiến thức, kỹ năng trong
nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong viết
bài công bố quốc tế, mở ra nhiều kỳ vọng
về thành tích công bố quốc tế của cán bộ,
giảng viên của Trường trong thời gian tới.

Đặc biệt, những năm gần đây, tại các
cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp
Bộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và
Cuộc thi sinh viên Nghiên cứu khoa học
Eureka do Thành đoàn thành phố Hồ Chí
Minh tổ chức, các đề tài của sinh viên
Trường Đại học Luật Hà Nội đã đạt được
những thành tích đáng chú ý: Giải Nhất
Cuộc thi sinh viên Nghiên cứu khoa học
Eureka năm 2020; 6 giải Nhì tại Cuộc thi
sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Bộ các
năm 2018, 2019, 2020 và nhiều giải Ba,
giải Khuyến khích. Tiếp nối thành công
của các năm trước, Cuộc thi sinh viên
Nghiên cứu khoa học của Trường Đại học
Luật Hà Nội năm 2022 được đánh giá là
có chất lượng và hiệu quả cao với nhiều đề
tài có quy mô, hàm lượng khoa học lớn. 

lThưa PGS.TS Tô Văn Hòa, ông có thể
cho biết Trường Đại học Luật Hà Nội trong
những năm gần đây đã đạt được những kết
quả nghiên cứu khoa học nổi bật nào?

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của
Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp và lãnh đạo
Nhà trường, đồng thời phát huy hiệu quả
các nguồn lực nội tại, Trường Đại học Luật
Hà Nội đã gặt hái được nhiều thành tựu
trong hoạt động nghiên cứu khoa học và
quản lý khoa học. Trong những năm gần
đây, Trường đã có nhiều chính sách, cơ chế
hỗ trợ, khuyến khích và thúc đẩy nghiên
cứu, công bố các công trình, bài viết trên
các tạp chí hàng đầu trong nước và nước
ngoài về chuyên ngành luật.  

Đến nay, Trường đã thực hiện thành
công 3 đề tài, đề án khoa học cấp Nhà
nước, 7 đề tài khoa học cấp Bộ và tương
đương, 193 đề tài khoa học cấp cơ sở. Hiện
Trường đang chủ trì nghiên cứu 6 đề tài
cấp Bộ, cấp tỉnh cùng hơn 40 đề tài khoa
học cấp cơ sở. Ngoài ra, với uy tín khoa
học và chuyên môn cao, các giảng viên của
Trường cũng đã được mời tham gia thực
hiện nhiều đề tài do các bộ, ngành, các viện
hoặc cơ sở đào tạo khác chủ trì. Bên cạnh
đó, Trường đã tổ chức thành công 295 hội
thảo (trong đó 28 hội thảo khoa học quốc
tế; 01 hội thảo cấp Bộ, 66 hội thảo cấp
Trường, 200 hội thảo cấp cơ sở). 

Ngoài ra, hằng năm, Trường cũng phối
hợp với các đối tác nước ngoài tổ chức các
hội thảo quốc tế tại Việt Nam hoặc nước
ngoài, đặc biệt các hội thảo khoa học quốc
tế thường niên trong khuôn khổ hợp tác với
CHLB Đức tại Tuần lễ pháp luật Đức hoặc
các trường đại học nước ngoài như Trường
Đại học quan hệ quốc tế Mátxcơva (Nga),
Đại học tổng hợp Vân Nam (Trung Quốc),
Đại học Nagoya (Nhật Bản)… Bên cạnh
đó, Trường cũng nỗ lực đẩy mạnh hoạt
động hợp tác trong nghiên cứu khoa học.
Nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học tầm
cỡ quốc tế đã được tổ chức trong khuôn
khổ các dự án hợp tác với các đơn vị của
Nhật Bản, Đức, Trung Quốc, Canada, Úc,
New Zealand...

Tạp chí Luật học của Trường là một
trong những tạp chí khoa học hàng đầu
trong lĩnh vực luật học ở Việt Nam với
những xuất bản phẩm định kỳ, chuyên đề,
đặc san với nội dung khoa học phong phú,
sâu sắc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp
đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường
Đại học Luật Hà Nội và hoạt động của
ngành Tư pháp nói chung. Tính từ số Tạp
chí đầu tiên ra mắt bạn đọc (số 1/1994) đến
nay, Tạp chí Luật học đã xuất bản 247 số
định kỳ, 23 số đặc san với 2.731 bài báo
khoa học của hơn 700 tác giả trong và
ngoài Trường. Tạp chí cũng quy tụ được
nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong và
ngoài nước tham gia vào Hội đồng biên
tập, tham gia phản biện bài cho Tạp chí.
Trường đang nỗ lực xây dựng Tạp chí Luật
học theo tiêu chuẩn ASEAN Citation Index
(ACI) nhằm hướng đến mục tiêu đưa Tạp
chí Luật học trở thành tạp chí uy tín trong
khu vực.

l Trong những năm tới đây Trường
Đại học Luật Hà Nội có định hướng cơ
bản nào để phát triển năng lực khoa học,
thưa PGS.TS Tô Văn Hòa?

- Trong những năm tới, Trường Đại học

Luật Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh
của mình trên các lĩnh vực nghiên cứu lớn
của khoa học pháp lý, chú trọng hướng tới
đề xuất các giải pháp cụ thể để xây dựng,
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam phục vụ sự phát triển
của đất nước.

Về năng lực nghiên cứu, chiến lược
phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội đến
năm 2030 đã xác định Trường trở thành cơ
sở giáo dục đại học định hướng nghiên
cứu, trường trọng điểm quốc gia về đào tạo
pháp luật có vị thế trong khu vực; trung
tâm nghiên cứu khoa học pháp lý uy tín
hàng đầu, có đội ngũ những chuyên gia
đầu ngành, hình thành trường phái học
thuật trong các lĩnh vực khoa học pháp lý,
tham gia xây dựng và hoạch định chính
sách, pháp luật; trung tâm truyền bá tư
tưởng pháp lý, đóng góp tích cực trong
hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và
phục vụ cộng đồng.  

Trường tiếp tục khuyến khích, đẩy
mạnh công bố trong nước và quốc tế. Hằng
năm, mỗi giảng viên có ít nhất một công
bố trên các tạp chí khoa học trong nước.
Phấn đấu từ năm 2025 trở đi, Trường có ít
nhất 50 bài báo đăng trên các tạp chí khoa
học có uy tín trên thế giới và đến năm
2030, mỗi năm công bố ít nhất 100 bài báo
trên các tạp chí khoa học uy tín trên thế
giới. Trường cũng từng bước xây dựng cơ
chế tự chủ về nghiên cứu khoa học; tăng
cường thực hiện các đề tài khoa học cấp
Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và tương
đương; đẩy mạnh đầu tư kinh phí cho các
hoạt động khoa học và công nghệ theo
hướng tăng dần tỉ lệ thu - chi đối với hoạt
động khoa học công nghệ của Trường.
Trên cơ sở các nhóm nghiên cứu, từng
bước xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh
trong khoa học pháp lý, có vai trò dẫn dắt,
có uy tín trong nước và quốc tế.

Với tư cách là đơn vị thuộc Bộ Tư
pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ tiếp
tục nỗ lực phối hợp tốt với các đơn vị thuộc
Bộ Tư pháp trong việc tham gia tích cực
và sâu hơn đối với các hoạt động xây dựng,
thực hiện pháp luật của Bộ Tư pháp, ngành
Tư pháp; chú trọng vào các nghiên cứu xây
dựng cơ sở lý luận, luận cứ pháp lý, giải
pháp có tính chất chuyên sâu phục vụ các
nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp,
ngành Tư pháp và công tác xây dựng, thực
hiện pháp luật của cả nước. 

l Trân trọng cảm ơn PGS.TS Tô Văn
Hòa! Chúc Diễn đàn Luật học và Phát triển
năm 2022 của Trường thành công tốt đẹp!

PHƯƠNG MAI

ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI:

Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong
hoạt động nghiên cứu khoa học

l Một Hội thảo khoa học cấp Bộ do Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp tổ chức. l PGS.TS. Tô Văn Hòa.



Miệt mài “chở” luật lên biên giới
Đại úy Lèng Văn Trai sinh năm 1985,

quê ở thôn Lầy Lùng, xã Nấm Lư, huyện
Mường Khương, Lào Cai. Từng có giai
đoạn “thấp bé nhẹ cân”, cao chưa đến
1m60, nặng chưa đến 50kg nên sau 3 năm
không đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, vào
năm 2007, khi 22 tuổi, chàng trai người
Nùng mới trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.
Trở thành chiến sĩ E174 (QK2), sau khi
hoàn thành khóa huấn luyện tân binh, anh
được chuyển đến Cục Chính trị QK 2 làm
chiến sĩ cảnh vệ.

Mảnh đất thép Mường Khương đã tôi
luyện Trai tính kiên trì, quyết tâm vượt
khó, cho dù gian khổ đến đâu. Cuộc sống
trong quân ngũ và sự tin yêu, dìu dắt của
chỉ huy đơn vị là động lực để chàng lính
trẻ quyết tâm ôn thi đại học, với mục đích
phục vụ lâu dài trong quân đội. Để có thời
gian ôn bài vở, Trai thường xin với Trung
đội trưởng cắt gác cho mình vào lúc nửa
đêm đến sáng. Vậy là, buổi tối Trai ngủ,
lúc anh em trong đơn vị say giấc nồng thì
chàng trai trẻ ôm sách ra vọng gác, vừa
gác, vừa học bài. 

Tháng 11/2008, được sự quan tâm của
chỉ huy đơn vị và chính sách ưu tiên của
Đảng, Nhà nước với đồng bào dân tộc
thiểu số, Lèng Văn Trai được đi học cử
tuyển tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Năm
năm sau, tháng 8/2013, anh tốt nghiệp,
được phân công về công tác tại Bộ đội
Biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi. Sau đó,
Trai tiếp tục theo học lớp chuyển loại cán
bộ Biên phòng đến tháng 8/2016. Sau 10
năm nhập ngũ, năm 2017, Trai quay về
phục vụ quê hương. 

Từ đó đến nay, anh trải qua các cương
vị: Đội trưởng Tham mưu Hành chính,
Đồn Biên phòng (ĐBP) Si Ma Cai; Đội
trưởng Vận động quần chúng, ĐBP Pha
Long; Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn
ĐBP Si Ma Cai (2018-2021) và Chính trị
viên phó, Bí thư Chi đoàn ĐBP Mường
Khương (2021 đến nay).

Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Chính ủy

BĐBP Lào Cai cho biết, trên cương vị
Chính trị viên phó ĐBP Si Ma Cai và
Chính trị viên phó ĐBP Mường Khương,
Đại úy Trai đã tích cực tham mưu cho
UBND các xã hai huyện biên giới Si Ma
Cai và Mường Khương xây dựng kế
hoạch chỉ đạo các đơn vị, ban, ngành, đoàn
thể trên địa bàn triển khai thực hiện nhiệm
vụ tuyên truyền, PBGDPL.  

Đại úy Trai đã tham gia biên soạn 5 tài
liệu/1.500 bản Hỏi đáp pháp luật, tiếp nhận,
cấp phát 10.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật cho
nhân dân trên địa bàn. Phối hợp tham mưu
cho chính quyền địa phương thường xuyên
củng cố, kiện toàn 6 ban tuyên vận cấp xã,
34 tổ tuyên vận thôn, bản. 

Những năm qua, Đại úy Trai cùng với
các đơn vị và UBND các xã biên giới duy
trì hiệu quả 6 mô hình: Tổ phòng, chống
tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Thôn
bản an toàn giao thông; Tổ phòng chống
mua bán người; An toàn cho phụ nữ, trẻ
em; Cựu chiến binh không vi phạm pháp
luật, không mắc các tệ nạn xã hội; Thanh
niên với văn hóa giao thông… với sự tham
gia của hơn 10.000 người. 

Với vai trò là báo cáo viên pháp luật
cấp huyện, Đại úy Trai đã thực hiện 27
buổi tuyên truyền, phổ biến các văn bản
pháp luật có liên quan đến biên giới quốc
gia; trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật các loại được 587
buổi/27.738 lượt người nghe. 

Đại úy Trai là một trong những chỉ huy
trẻ được cán bộ, chiến sỹ tin yêu, nể phục
bởi tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với
công việc. Ai lên Si Ma Cai ghé chợ phiên
hỏi thăm cán bộ Biên phòng Lèng Văn Trai
thì từ người già đến trẻ con ai cũng biết.
Mọi người đã gặp Trai đều có chung nhận
xét, anh nhỏ nhẹ, dễ mến, hiền hòa. Nhưng
đằng sau vẻ thư sinh, hiền lành đó là cả một
nghị lực, một khát vọng vươn lên, cống
hiến cho quê hương, luôn học hỏi, tìm tòi
những cách làm mới, cụ thể mà hiệu quả để
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Cây sáng kiến” của đơn vị 
Khi đảm nhiệm trọng trách Chính trị

viên phó kiêm Bí thư Chi đoàn ĐBP Si Ma
Cai, Đại úy Trai được mệnh danh là “cây
sáng kiến” của đơn vị. Mùa đông ở miền
núi rất khắc nghiệt, sương mù giăng dày,
trời rét buốt. Người nghèo thiếu quần áo
ấm, nhà cửa trống hoác, gió lùa lạnh thấu
xương. Thấu hiểu cuộc sống đồng bào,
nên Đại úy Trai có sáng kiến xây dựng mô
hình “Tủ quần áo tình thương” của ĐBP

Si Ma Cai.
Từ đó, cổng chợ trung tâm huyện Si

Ma Cai đặt một chiếc tủ sơn màu xanh lá
cây, khắc dòng chữ vàng: “Tủ quần áo tình
thương” và thông điệp “Ai thừa đến ủng
hộ, ai thiếu đến lấy”. Với những người lao
động khó khăn, quanh năm mặc áo sờn
vai, bạc màu như chị Giàng Thị Dín (xã
Sán Chải) thì những bộ quần áo từ thiện
này ấm áp tình người. Chị Dín bộc bạch:
“Từ ngày có tủ quần áo từ thiện ở đây, ai
cũng vui. Hôm thì chọn một bộ quần áo
cho mình, hôm thì chọn quần áo mang về
cho người nhà. Có hôm mình chọn được
một bộ mang về cho chồng mặc để đi lao
động. Quần áo mặc vừa, cũng đẹp, như thế
mình bớt đi một khoản mua sắm rồi”.

Trong 3 năm (2018-2021), Chi đoàn
ĐBP Si Ma Cai đã huy động, lựa chọn gần
6.000 bộ quần áo được quyên góp, ủng hộ
từ khắp các vùng, miền, đem giặt sạch sẽ,
chuyển về “Tủ quần áo tình thương” của
đơn vị để phục vụ đồng bào.

Còn nhiều lắm mô hình, chương trình
của Chi đoàn ĐBP Si Ma Cai và Bí thư
Chi đoàn Lèng Văn Trai đã thực hiện, như
mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” chi
đoàn trực tiếp nhận nuôi dưỡng, dạy học
2 cháu mồ côi tại đơn vị. Trong chương
trình “Mái ấm tình thương”, ĐBP Si Ma
Cai phối hợp với các địa phương lựa chọn
các hộ kinh tế khó khăn, nhà xuống cấp,
hư hỏng và chủ hộ quyết tâm làm nhà để
cấp kinh phí hỗ trợ.

Mỗi suất hỗ trợ là 30 triệu đồng, còn
BĐBP cử cán bộ giúp
ngày công lao động
và kinh phí đối ứng từ
gia đình nên nhiều gia
đình giờ đây đã có
nhà kiên cố, khang
trang, điều mà trước
đây họ không dám
mơ và đây cũng là
cách làm BĐBP giúp
địa phương xóa nhà
tạm một cách bền
vững”, Đại úy Trai
cho biết.

Những năm qua, ĐBP Si Ma Cai đã
huy động xã hội hóa xây dựng được 15
ngôi nhà tình thương với tổng giá trị hơn
450 triệu đồng; khám - chữa bệnh và cấp,
phát thuốc miễn phí cho gần 2.000 lượt
người dân; tham gia tu sửa và làm mới
8,6km đường giao thông nông thôn. 

Si Ma Cai là mảnh đất cằn cỗi, chỉ có
đá và đá, nên Chi đoàn ĐBP Si Ma Cai
phát minh ra sáng kiến Mô hình “Hàng
cây biên giới”, trồng 5.000 cây dọc đường
tuần tra. Mô hình “Tay kéo biên phòng”
của Đồn đã cắt tóc miễn phí cho hơn 2.500
lượt người mà trước đây không ai đặt tay
vào đầu họ được. 

Trong mô hình “Thắp sáng vùng biên”,
Chi đoàn ĐBP Si Ma Cai trực tiếp vận động
và xây lắp 3,5km đường dây điện, lắp đặt
96 bóng điện năng lượng mặt trời cho 20km
đường giao thông với tổng kinh phí gần 400
triệu đồng. Triển khai mô hình “Ngày chủ
nhật xanh”, Chi đoàn đã phối hợp với các
tổ chức đoàn xây dựng 6 lò đốt rác, làm
350m đường giao thông nông thôn, khơi
thông 2,5km kênh mương nội đồng giúp
địa phương đẩy nhanh quá trình về đích
nông thôn mới. Những thành tích ấy đều do
Bí thư Chi đoàn Lèng Văn Trai phát hiện
và truyền cảm hứng cho đồng đội.

Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Chính ủy
BĐBP Lào Cai cho biết, năm 2022, Đại úy
Trai vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc
phòng tặng Bằng khen về thành tích xuất
sắc trong tổng kết 5 năm thực hiện Đề án
“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật
cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải
đảo giai đoạn 2017-2021”. Còn Chi đoàn
ĐBP Si Ma Cai do Đại úy Trai làm Bí thư
Chi đoàn vinh dự được Thủ tướng Chính
phủ tặng Bằng khen trong dịp Sơ kết 5
năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.

Nói về thành tích của mình, Đại úy Trai
tâm sự: “Để có được những kết quả đó,
bản thân tôi luôn không ngừng học tập,
nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm
công tác, xây dựng hình ảnh người cán bộ
biên phòng xứng đáng với phẩm chất Bộ
đội Cụ Hồ”. LAM HẠNH
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CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN, TÔN VINH “GƯƠNG SÁNG PHÁP LUẬT” 

ĐẠI ÚY LÈNG VĂN TRAI, CHÍNH TRỊ VIÊN PHÓ ĐỒN BIÊN PHÒNG MƯỜNG KHƯƠNG:

“Cây sáng tạo” tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luậtThường xuyên tu dưỡng, rèn

luyện, dám nghĩ, dám làm,
dám chịu trách nhiệm, sáng
tạo, gương mẫu, nói đi đôi với
làm, Đại úy Trai đã có nhiều
cách làm sáng tạo trong các
hoạt động tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật và an
sinh xã hội, xây dựng nông
thôn mới ở địa phương.

l Đại úy Trai tuyên truyền pháp luật cho người dân. 

lĐại úy Trai tặng học bổng cho học sinh nghèo

vượt khó.

Hỗ trợ “cần câu” cho người nghèo, Đại úy Trai tự mình trích một phần lương và huy
động cán bộ, chiến sỹ khác giúp đỡ gia đình anh Lùng Văn Nương (SN 1991, tổ dân phố Na
Cáng, thị trấn Si Ma Cai) mua 50 con gà giống và cám nuôi. Không chỉ gia đình anh Nương,
Đại úy Trai còn trực tiếp giúp đỡ cây, con giống cho 5 hộ là đoàn viên, thanh niên. Anh
cũng giúp các hộ biên giới có hoàn cảnh khó khăn và tích cực huy động xã hội hóa, tham
mưu với chỉ huy Đồn phối hợp trao hàng trăm suất quà động viên các hộ nghèo, hộ đặc biệt
khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị hơn 350 triệu đồng. 

l BĐBP khởi công xây nhà tình thương cho người nghèo. 
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Nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết
tại Cần Thơ

Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP Cần Thơ cảnh báo, gần đây
bệnh nhi bị sốt xuất huyết (SXH) nhập viện tăng cao so

với đầu năm 2022 và diễn tiến nặng nhiều hơn. 
Theo Trạm Y tế xã Thạnh Phú, sau khi phát hiện ổ dịch

SXH, Trạm Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế xử lý ổ dịch,
phun thuốc bán kính 200m xung quanh ổ dịch, đồng thời vận
động người dân vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, thả cá
diệt lăng quăng, diệt muỗi.

Tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, từ đầu năm đến nay
có 13 ca SXH, 3 ổ dịch. Trong đó, chỉ riêng cuối tháng 4 và
đầu tháng 5, có tới 11 ca SXH và 2 ổ dịch. Các ca bệnh tập
trung nhiều ở ấp Qui Long (7 ca), ấp Lân Quới (3 ca). Theo
lãnh đạo Trạm Y tế xã Thạnh Mỹ, dịch SXH có chiều hướng
tăng, các ca bệnh rải rác nên trạm phun diện rộng với bán
kính 300m, phun 2 lần. Trong đó, có 3 trẻ học tại Trường Tiểu
học Thạnh Mỹ, y tế xã phối hợp với trường học, xử lý ổ dịch
tại trường, vận động vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận
động học sinh, giáo viên nâng cao ý thức phòng, chống dịch.
Ðồng thời, ngày 12/5/2022, xã Thạnh Mỹ đã tiến hành ra
quân chiến dịch phòng, chống SXH tại ấp Qui Long, nhằm
ngăn chặn dịch bùng phát.

Trước tình hình dịch SXH tăng nhanh, bác sĩ Lê Phúc
Hiển, Phó Trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm -
Kiểm dịch Y tế quốc tế, CDC Cần Thơ, đề xuất các trạm y tế
phối hợp chính quyền địa phương, cộng tác viên thực hiện ra
quân chiến dịch diệt lăng quăng, diệt muỗi phòng, chống
bệnh SXH. Trong đó tập trung tuyên truyền, vận động người
dân vệ sinh môi trường xung quanh, dọn dẹp nhà cửa thông
thoáng, sạch sẽ, ngủ mùng kể cả ban ngày, diệt lăng quăng,
diệt muỗi... để chủ động phòng dịch hiệu quả. T.MẾN 

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

Hiện nay, chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19
cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đã được triển khai trên

địa bàn cả nước, nhưng tiến độ vẫn rất chậm so với yêu cầu.
Do đó, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo

số 142/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức
Đam tại cuộc họp về công tác tiêm chủng vaccine phòng
COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.

Thông báo nêu rõ chương trình tiêm vaccine phòng
COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đã được
triển khai trên địa bàn cả nước, nhưng tiến độ vẫn rất chậm
so với yêu cầu.

Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị liên quan để hoàn thiện Báo cáo tình hình thực hiện
các nhiệm vụ được giao liên quan đến kế hoạch tiếp nhận
viện trợ, mua và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em
từ 5 đến dưới 12 tuổi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc
tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12
tuổi, trong đó lưu ý nội dung các khuyến nghị của Tổ chức Y
tế thế giới (WHO) và kinh nghiệm quốc tế; kịp thời báo cáo
Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ khi có nội dung phát sinh
khác với mục tiêu, tiến độ và nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ giao. M.THƯƠNG

Đà Nẵng khám bệnh miễn phí
cho công nhân hậu COVID-19 

Ngày 15/5, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn
Lao động, Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Đà Nẵng tổ

chức chương trình tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí
và trao quà cho hơn 1.300 thanh niên công nhân hoàn cảnh
khó khăn ở Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Hơn 50 y, bác sỹ trẻ được huy động để tư vấn và thăm
khám, cùng nhiều các trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ như máy
siêu âm, máy điện tim, X-quang… Qua thăm khám, bác sỹ
đã kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh lý của công
nhân, hỗ trợ tư vấn điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ ảnh
hưởng đến các hoạt động chức năng, giảm chức năng và sức
khỏe hậu COVID-19.

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí Thư Thành Đoàn Đà Nẵng
cho biết, đợt này, chúng tôi rất quan tâm đến đối tượng những
bệnh nhân hậu COVID-19. Chương trình chúng tôi cũng bố
trí máy siêu âm, có những trường hợp bệnh nhân dấu hiệu
nặng về hậu COVID-19 thì chúng tôi tiến hành chụp X-quang
và tư vấn chữa bệnh kịp thời. 

Đặc biệt, dịp này, các đơn vị tiến hành khám bệnh miễn
phí cho công nhân ở Khu công nghiệp An Đồn và trao quà
cho hơn 2 ngàn thanh niên công nhân hoàn cảnh khó khăn ở
các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. 

DƯƠNG THẮNG

Bộ Y tế vừa có thông tin
về việc thanh toán bảo
hiểm y tế (BHYT) đối với
máy đặt, máy mượn hiện
nay đang được thực hiện
theo hướng dẫn tại Công
văn 6807/BYT-BH ngày
9/11/2018.

Trước đó ngày 9/5/2022, Bộ Y tế
có công văn gửi Bảo hiểm xã hội
Việt Nam về việc bãi bỏ Công văn
số 2009/BYT-KH-TC ngày
12/4/2018 của Bộ Y tế về việc thanh
toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng
máy mượn, máy do các đơn vị trúng
thầu vật tư, hóa chất đặt.

Công văn này ngay lập tức gây
xôn xao. UBND TP HCM thậm chí
gửi văn bản khẩn đến Bộ Y tế, Bảo
hiểm xã hội Việt Nam để báo cáo
những khó khăn, vướng mắc khi
thực hiện các công văn liên quan đến
việc thanh toán chi phí kỹ thuật, xét
nghiệm cho bệnh nhân. Cụ thể, TP
HCM cho rằng việc dừng thanh toán
từ ngày 9/5 đẩy nhiều bệnh viện vào
thế khó, ảnh hưởng hoạt động khám
chữa bệnh cũng như quyền lợi, tính
mạng của người bệnh. Lý do là nhiều
máy móc xét nghiệm tại bệnh viện
công tuyến cuối là máy mượn, máy
đặt từ các công ty trúng thầu vật tư,
hóa chất. Danh mục kỹ thuật thực
hiện trên các máy này là xét nghiệm
thiết yếu, cơ bản phục vụ cho chẩn
đoán, điều trị.

Đơn cử, từ ngày 9/5 đến 12/5
trên địa bàn TP HCM có hơn 9.400
lượt khám chữa bệnh BHYT cần xét
nghiệm với chi phí hơn 47 tỷ đồng,
bình quân 4 tỷ mỗi ngày. Thực hiện
theo yêu cầu của Bộ Y tế, khoảng 16
tỷ đồng dịch vụ xét nghiệm trong
bốn ngày sẽ không được BHYT
thanh toán. Các bệnh viện có thể
phải tạm ngưng dịch vụ kỹ thuật xét
nghiệm, đồng nghĩa người bệnh
không được chẩn đoán, điều trị kịp
thời, có thể ảnh hưởng tính mạng.

Do đó, ngày 15/5, Bộ Y tế chính
thức có thông tin báo chí về vấn đề

này. Theo Bộ Y tế, trong giai đoạn vừa
qua, nhu cầu về trang thiết bị của các
cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh là rất lớn. Trong khi
đó, nguồn đầu tư từ ngân sách nhà
nước, vốn vay ODA, vốn viện trợ,
quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
của các đơn vị… còn rất hạn chế và
không đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám
bệnh, chữa bệnh của người dân, các
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã triển
khai nhiều giải pháp để có trang thiết
bị phục vụ cho việc thực hiện nhiệm
vụ được giao và bảo đảm người dân
được thụ hưởng dịch vụ có chất
lượng; trong đó có hình thức đơn vị
trúng thầu vật tư, hóa chất mang máy
đến đặt hoặc cho mượn máy.

Để bảo đảm thanh toán BHYT
đối với hình thức này đồng thời phù
hợp với quy định của pháp luật về
quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Y
tế đã có Công văn số 2009/BYT-
KHTC ngày 12/4/2018 gửi Bảo
hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh
toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
BHYT trên máy mượn, máy đặt.

Tiếp theo đó, ngày 02/10/2018,
Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt
Nam đã thống nhất việc thanh toán
tại Thông báo số 1039/TB-BYT-
BHXH, trong đó nêu rõ: “Thống
nhất tiếp tục thanh toán chi phí khám,
chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ

thuật thực hiện bằng các máy do đơn
vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho
mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn
nhà thầu theo quy định của Luật Đấu
thầu và hợp đồng đã ký; sau khi hết
hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện thì
phải thực hiện theo quy định của
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày
26/12/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Quản lý,
sử dụng tài sản công. Các cơ sở
khám, chữa bệnh phải tuân thủ quy
trình chuyên môn trong chỉ định sử
dụng các dịch vụ”.

Bộ Y tế đã có Công văn
6807/BYT-BH ngày 09/11/2018 sao
gửi Thông báo số 1039/TB-BYT-
BHXHVN nêu trên đến các đơn vị
và địa phương và đến nay vẫn chưa
có văn bản nào bãi bỏ Thông báo số
1039/TB-BYT-BHXHVN.

Như vậy, việc thanh toán BHYT
đối với máy đặt, máy mượn hiện
nay đang được thực hiện theo
hướng dẫn tại Công văn 6807/BYT-
BH ngày 09/11/2018 của Bộ Y tế và
không liên quan đến việc bãi bỏ
Công văn số 2009/BYT-KHTC.

Bộ Y tế sẽ làm việc với BHXH
Việt Nam để thống nhất hướng dẫn
các nội dung cụ thể cho các đơn vị
thực hiện. Trường hợp vượt thẩm
quyền hai bên sẽ báo cáo Chính phủ
xem xét, giải quyết theo quy định. 

YẾN NHI

Thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban
Y tế và Kiểm tra Doping SEA

Games 31, sau ngày ra quân của
Tiểu ban Y tế và Kiểm tra Doping
tại Trung tâm Đào tạo và Huấn
luyện vận động viên cấp cao Hà Nội
5/5/2022, Tiểu ban Y tế và Kiểm tra
Doping đã tổ chức các đoàn công
tác kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn
sàng phục vụ y tế của các sở y tế,
các bệnh viện và các trung tâm y tế
tạo các quận, huyện trên 12
tỉnh/thành đăng cai tổ chức các môn
thi đấu nằm trong khuôn khổ SEA
Games 31.

Nội dung kiểm tra gồm công tác
đảm bảo an toàn thường trực cấp
cứu y tế, công tác an toàn vệ sinh
thực phẩm, công tác an toàn vệ sinh
môi trường và công tác kiểm tra
Doping và Y học thể thao theo Kế
hoạch 243/KH-BYT của Bộ Y tế.

Hơn 1.000 cán bộ y tế, các
chuyên gia đầu ngành cấp cứu, hồi
sức, chấn thương, hô hấp, tim
mạch… đã được huy động để
phục vụ công tác y tế đảm bảo cho
SEA Games 31. Cùng với việc tổ
chức các đoàn kiểm tra, Tiểu ban
Y tế và Kiểm tra Doping cũng đã
tổ chức tập huấn chuyên môn cho
cán bộ y tế tham gia phục vụ SEA
Games 31.

Trong những ngày qua, các đoàn
công tác đã kiểm tra thực tế tại các
tỉnh/thành Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh
Phúc, Hòa Bình, Hà Nam, Ninh
Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ... Sau
khai mạc SEA Games 31, từ 13-
15/5, Đoàn công tác đã tiếp tục
kiểm tra tại các quận, huyện của TP
Hà Nội như Đan Phượng, Sơn Tây,
Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Hoài Đức,
Hà Đông...

Các tổ công tác thị sát, kiểm tra
thực tế sự chuẩn bị của các
Tổ/Đội/Nhóm y tế về trang thiết bị
y tế, vật tư y tế, thuốc theo Quyết
định số 950/QĐ-BYT ngày
20/4/2022 của Bộ Y tế, công tác
chuẩn bị hồ sơ, sổ sách liên quan
tiếp nhận, khám, xử trí, cấp cứu và
năng lực thực hành thực tế theo các
tình huống giả định của đội ngũ y tế
qua các tình huống cụ thể về cấp
cứu, khám, chữa bệnh, phòng chống
dịch COVID-19.

Về cơ bản, các bệnh viện và các
trung tâm y tế của các Sở Y tế được
phân công làm nhiệm vụ phục vụ
SEA Games 31 đã chủ động xây
dựng kế hoạch, phương án đảm bảo
an toàn y tế, chuẩn bị đầy đủ điều
kiện cơ sở vật chất, thuốc, trang
thiết bị, nhân lực cho sẵn sàng thực
hiện nhiệm vụ. DIỆU THẢO

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn y tế phục vụ SEA Games 31

BỘ Y TẾ: 

Không dừng thanh toán BHYT
đối với máy đặt, máy mượn

l Ảnh minh họa.



4 tháng, ngành Thuế 
thu ngân sách đạt gần 50% 
kế hoạch

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân
sách nhà nước (NSNN) tháng 4/2022 do cơ quan

thuế (CQT) quản lý ước đạt 136.000 tỷ đồng, đạt
113,6% so với dự toán và bằng 113,6% so với cùng kỳ.
Lũy kế 4 tháng, tổng thu NSNN đạt 544.215 tỷ đồng,
đạt 46,3 % dự toán. Trong đó thu từ dầu thô ước đạt
24.096 tỷ đồng, bằng 85,4% so với dự toán.  

Theo Tổng cục Thuế, nguyên nhân có số thu khá là do
tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022
tiếp tục khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Việc triển khai thực hiện
các chính sách của Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình
phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và chính sách mở cửa du
lịch từ 15/3 đã tác động rõ nét đến hoạt động kinh tế - xã hội
của đất nước. 

Về cơ chế, chính sách, trong năm 2022, một số chính sách
hỗ trợ DN và người dân theo các Nghị quyết của Quốc hội,
Chính phủ đã được triển khai trong năm 2021 tiếp tục có hiệu
lực, dù đã tác động, làm giảm số thu NSNN những tháng đầu
năm 2022 (tổng số giảm thu khoảng 9.674 tỷ đồng).

Trong công tác quản lý, thực hiện Nghị quyết
34/2021/QH15 của Quốc hội, Quyết định 2047/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán NSNN năm
2022, các Quyết định của Bộ Tài chính về giao dự toán
thu, chi NSNN năm 2022 và Thông tư 122/2021/TT-BTC
quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2022
của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã kịp thời ban hành
các văn bản triển khai thực hiện. Đồng thời phát động các
phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán
thu NSNN được giao ngay từ những ngày đầu năm; yêu
cầu CQT các cấp rà soát lại toàn bộ các nguồn thu trên
địa bàn để đăng ký mức phấn đấu tăng thu năm 2022 so
với số dự toán đã được Chính phủ, HĐND, UBND giao,
đảm bảo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm
2022 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị
quyết 01/2022/NQ-CP; 

Đặc biệt, ngành Thuế đã tăng cường công tác quản lý hóa
đơn bán hàng, đẩy mạnh hiện đại hóa, điện tử hóa ở tất cả
các khâu quản lý thuế; Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 hóa đơn
điện tử đồng loạt tại 57 địa phương trên toàn quốc; Tiếp tục
triển khai cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế
thông qua mở rộng ứng dụng eTax trên nền tảng Web sang
ứng dụng eTax trên nền tảng thiết bị di động (eTax Mobile)
cho người nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh... MY MY

Việt Nam được hỗ trợ 
142 triệu EUR để chuyển đổi
năng lượng

Đại sứ Liên minh Châu Âu Giorgio Aliberti cho biết, với
những cam kết đầy tham vọng của Chính phủ Việt Nam

về biến đổi khí hậu tại COP26 nhằm đạt được mức phát thải
ròng các bon bằng 0 vào năm 2050, châu Âu đã cung cấp
một khoản tài trợ mới, trị giá 142 triệu EUR để thúc đẩy năng
lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả cho Việt Nam.
Khoản viện trợ này nằm trong Chương trình chuyển đổi năng
lượng bền vững Việt Nam - châu Âu (SETP).

Khoản viện trợ ODA không hoàn lại trị giá 142 triệu
EUR này sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021-2024
nhằm thực hiện cam kết lâu dài của châu Âu với mục tiêu
chuyển đổi năng lượng bền vững của Việt Nam. Nguồn
ODA của Chương trình sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam triển
khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình Quốc gia về sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-
2030; Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo và Hệ
thống Thông tin năng lượng Việt Nam. 

Hiệp định tài chính Chương trình SETP được ký kết
vào thời điểm Liên minh Châu Âu phê duyệt Chương
trình hỗ trợ đa niên Việt Nam - EU, giai đoạn 2021-2027,
với tổng khoản tài chính dự kiến 210 triệu Euro viện trợ
không hoàn lại cho Việt Nam, trong đó phát triển các bon
thấp là một lĩnh vực ưu tiên. NHẬT THU

Việc quản lý và kinh doanh
đường bộ cao tốc gồm
quản lý thu phí, quản lý
giao thông, quản lý bảo trì
và quản lý tài sản đường
cao tốc. Tuy nhiên, hiện
chưa có khung pháp lý
hoàn chỉnh và bộ tiêu
chuẩn kỹ thuật chuyên về
quản lý, khai thác đường
bộ cao tốc. Đây là “khoảng
trống” lớn cần khắc phục
càng sớm càng tốt.
Cần phát huy hiệu quả khối 
tài sản xấp xỉ 40 tỷ USD

PGS.TS Trần Chủng, Chủ tịch
Hiệp hội Các Nhà đầu tư công trình
giao thông đường bộ Việt Nam
(VARSI) cho biết, theo “Dự án Quy
hoạch phát triển đường cao tốc TA
4695-VIE” đã được Chính phủ phê
duyệt, hệ thống đường bộ cao tốc ở
nước ta được triển khai theo 3 giai
đoạn: Chương trình ngắn hạn (2006-
2015) gồm 17 dự án với tổng chiều
dài là 1.518km, tổng mức đầu tư
12.500 triệu USD; Chương trình
trung hạn (216-2025) gồm 18 dự án
với tổng chiều dài 912km, tổng mức
đầu tư là 7.510 triệu USD; Chương
trình dài hạn (2026-2035) gồm 15 dự
án với tổng chiều dài 2.294km, tổng
mức đầu tư là 19.526,5 triệu USD.

Như vậy, đến năm 2030-2035
nước ta sẽ có khoảng 5.000km đường
bộ cao tốc với tổng mức đầu tư lên tới
xấp xỉ 40 tỷ USD, bao gồm: Tuyến
cao tốc dọc trục Bắc -Nam phía
Đông; Hệ thống đường cao tốc khu
vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam;
và Hệ thống đường vành đai Hà Nội,
TP Hồ Chí Minh. “Đây sẽ là khối tài
sản rất lớn cần phải được quản lý và
khai thác tốt mới mang lại hiệu quả
đầu tư, nếu không sẽ gây tổn thất vô
cùng lớn cho nền kinh tế và cho chính
các nhà đầu tư” - ông Chủng nói.

Cũng theo Chủ tịch VARSI, hiện
nước ta đã thực hiện công tác vận
hành và quản lý hơn 1.000km đường
cao tốc được xây dựng từ nguồn vốn
nhà nước (vốn vay ODA, đầu tư
công) và vốn của các nhà đầu tư tư
nhân theo phương thức PPP. Việc
quản lý và kinh doanh đường bộ cao
tốc gồm quản lý thu phí, quản lý giao
thông, quản lý bảo trì và quản lý tài
sản đường cao tốc. Tuy nhiên, hiện
chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh và
bộ tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên về

quản lý, khai thác đường bộ cao tốc.
“Đây là khoảng trống lớn cần khắc
phục càng sớm càng tốt” - ông Chủng
nhấn mạnh.

Trong khi đó, TS  Vũ Tiến Lộc -
Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
cho rằng, hạ tầng giao thông là một
trong những điều kiện quan trọng và
đầu tiên cho phát triển kinh tế đất
nước. Nhưng theo Báo cáo chỉ số
năng lực cạnh tranh toàn cầu do
Diễn đàn kinh tế thế giới công bố
năm 2019, nước ta thuộc nhóm 1/3
nền kinh tế có năng lực về hạ tầng
giao thông đường bộ kém nhất trên
thế giới. 

Theo ông Lộc, cơ sở hạ tầng giao
thông yếu là một trong những nguyên
nhân quan trọng nhất dẫn tới chi phí
logistic chiếm tới 20% GDP, cao gần
gấp đôi so với các nước phát triển và
cao hơn mức bình quân toàn thế giới
tới 14% – 15%. “Đó là một chi phí
quá lớn làm giảm sức cạnh tranh của
nền kinh tế Việt Nam trong điều kiện
hội nhập” - ông Lộc nhấn mạnh và
cho biết việc đầu tư vào hạ tầng
đường cao tốc là rất cần thiết và cần
được ưu tiên. Tuy nhiên, đầu tư theo
hình thức nào, quản lý ra sao cần
được tính toán kỹ để đảm bảo nguồn
lực vốn không bị lãng phí.

Gợi ý mô hình quản lý, 
kinh doanh

Theo TS. Lê Đỗ Mười - Viện
trưởng Viện Chiến lược và Phát triển
GTVT, kinh nghiệm quốc tế cho thấy,
nước ta cần sớm hoàn thiện hệ thống
hành lang pháp lý liên quan để có thể
nhanh chóng triển khai mô hình khai

thác, quản lý (O&M) tại các tuyến
đường bộ cao tốc được đầu tư từ
nguồn ngân sách nhà nước (NSNN).

Theo chuyên gia này, việc dành
một nguồn lực lớn từ NSNN để đầu
tư hệ thống đường bộ cao tốc cũng
đặt ra yêu cầu cần có các cơ chế,
chính sách, mô hình phù hợp để thu
hồi nguồn vốn hoàn trả NSNN và tiếp
tục tái đầu tư. Do đó, mô hình O&M
là hợp lý và cần sớm được xây dựng,
triển khai để hệ thống đường bộ cao
tốc được quản lý, khai thác hiệu quả.

TS Lê Đỗ Mười lưu ý, trong quá
trình triển khai mô hình này cần lưu
ý một số nội dung nhằm vừa đảm bảo
khai thác hiệu quả hạ tầng đã đầu tư,
vừa đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà
nước – nhà đầu tư – người sử dụng.
Cụ thể, cần lựa chọn thời gian thực
hiện hợp đồng hợp lý, vừa đảm bảo
phù hợp với nguồn lực của nhà đầu
tư, vừa đảm bảo thời gian khai thác
ổn định và phù hợp với chu kỳ bảo
trì, sửa chữa của hệ thống đường bộ
cao tốc; Làm rõ các quy định trong
hợp đồng về phương án chia sẻ phần
tăng, giảm doanh thu và chia sẻ rủi ro
trong quá trình vận hành dự án giữa
Nhà nước và DN dự án; Đảm bảo
công khai, minh bạch trong lựa chọn
DN dự án để ký kết hợp đồng PPP.

Ngoài ra, để sớm có thể nhân rộng
mô hình O&M đối với hệ thống
đường bộ cao tốc, cần sớm triển khai
dự án mẫu trên các đoạn tuyến đã
khai thác ổn định (tiêu biểu là đoạn
tuyến cao tốc TP HCM -  Trung
Lương) để có thể đánh giá, rút kinh
nghiệm khi triển khai đồng loạt trên
các dự án khác. MINH HỮU
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TIN TứC

Forbes vừa công bố danh sách 2.000 công ty lớn nhất
thế giới (Global 2000), được xếp hạng dựa trên 4

tiêu chí: Doanh số, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị
trường. Theo đó, Việt Nam có 5 đại diện trong danh
sách này, gồm Vietcombank, Vietinbank, Hòa Phát,
BIDV và Techcombank. Đáng chú ý, 4/5 DN Việt Nam
trong Global 2000 hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng,
duy chỉ có Hòa Phát là DN sản xuất. Đây là lần số
lượng DN Việt Nam lọt Global 2000 nhiều nhất từ
trước đến nay. 

Trong danh sách 5 công ty của Việt Nam, Vietcom-
bank là đại diện đứng đầu với vị trí thứ 950. (Techcom-
bank xếp cuối ở vị trí 1.874). Tổng vốn hóa thị trường của
4 ngân hàng Việt Nam trong danh sách này đạt 46,84 tỷ
USD, trong đó, giá trị thị trường của Vietcombank chiếm
hơn 36%.

Có 58 quốc gia đại diện trong danh sách năm 2022,
trong đó, Mỹ là quốc gia dẫn đầu với 590 công ty, theo
sau là Trung Quốc (gồm cả Hồng Kông) với 351 công ty
và Nhật Bản với 196 công ty. BẢO NHI 

5 doanh nghiệp Việt góp mặt trong 2.000 công ty lớn nhất thế giới

QUẢN LÝ, KINH DOANH ĐƯỜNG CAO TỐC: 

Những “khoảng trống” 
cần sớm khắc phục 

l Đầu tư cao tốc tốn nhiều vốn NSNN, cần quản lý, thu phí hợp lý.
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Kiến nghị Miễn giảM
Thuế của doanh nghiệp hàng Không:
Cần cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng

Bộ Tài chính cho rằng việc đặt vấn đề bổ sung thêm các
giải pháp để hỗ trợ cho ngành hàng không (HK) cần

được cân nhắc, tính toán cẩn trọng, đảm bảo hài hòa lợi ích
của doanh nghiệp (DN), Nhà nước…

Một số hãng HK mới đây tiếp tục kiến nghị miễn thuế
thu nhập DN (TNDN) cho năm nay, giảm thuế giá trị gia
tăng (GTGT) xuống mức 5% và điều chỉnh giảm mức
thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu hàng không (HK) từ
mức 7% xuống 0%. 

Trước kiến nghị này, Bộ Tài chính cho biết, thời gian
qua, để kịp thời hỗ trợ cho các ngành sản xuất trong nước
nói chung, ngành HK nói riêng trước diễn biến phức tạp
của dịch COVID-19, Bộ đã chủ động nghiên cứu, báo cáo
cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền các chính
sách thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ người dân, DN
(trong đó có DN HK), tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản
xuất kinh doanh. Năm 2020, tổng quy mô các giải pháp hỗ
trợ là khoảng 129 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2021, các giải
pháp hỗ trợ đã được tiếp tục triển khai ở mức cao hơn cả
về nội dung và giá trị hỗ trợ với tổng quy mô khoảng 145
nghìn tỷ đồng.

Riêng đối với ngành HK, thực hiện chỉ đạo của Chính
phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường
vụ Quốc hội ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết
979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020, Nghị quyết
1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020, Nghị quyết
13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 quy định giảm
30% - 50% mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với
nhiên liệu bay. Trong đó, mức giảm thuế BVMT đối với
nhiên liệu bay áp dụng trong năm 2022 là 50%.

Bộ Tài chính đánh giá, ảnh hưởng của dịch COVID-19
và sự tăng giá mặt hàng xăng, dầu gần đây đã tác động đến
hầu hết các ngành, lĩnh vực sản xuất trong nước, không chỉ
riêng ngành HK. Năm 2022, nhằm tiếp tục hỗ trợ kịp thời
để DN, người dân và nền kinh tế có thể sớm phục hồi sản
xuất kinh doanh, Bộ đã phối hợp với Bộ KH&ĐT và các
bộ, ngành trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua Nghị
quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị
quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục
hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó tiếp tục thực hiện
các giải pháp giãn, giảm một số khoản thuế, phí, lệ phí và
tiền thuê đất với quy mô khoảng 223 nghìn tỷ đồng.

“Như vậy, so với nhiều ngành sản xuất khác thì với
ngành HK bên cạnh được hưởng lợi từ những chính sách
hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí chung còn được áp dụng chính
sách hỗ trợ về giảm mức thuế BVMT đối với nhiên liệu
bay ngay từ khi thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.
Trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn
nhưng vẫn phải đảm bảo nhiều nhiệm vụ chi quan trọng,
việc đặt vấn đề bổ sung thêm các giải pháp để hỗ trợ cho
ngành HK cần được cân nhắc, tính toán cẩn trọng, đảm
bảo hài hòa lợi ích của DN, Nhà nước” - Bộ Tài chính
giải thích.Linh Linh

Không hoãn công bố báo cáo 
tài chính quý I/2022 với 
Vietnam Airlines

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có
công văn không chấp thuận đề nghị được hoãn công

bố báo cáo tài chính (BCTC) quý I/2022 của Tổng Công ty
Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). 

Trước đó, ngày 29/4, Vietnam Airlines đã có công văn
xin gia hạn thời gian công bố BCTC quý I/2022 với lý do
trong những tháng đầu năm nay, tình hình dịch COVID-19
vẫn diễn biến phức tạp, nhiều cán bộ nhân viên phải cách
ly, điều trị tại nhà dẫn đến thiếu hụt nhân sự làm công
tác kế toán. Các nhân sự còn lại phải ưu tiên hoàn thành
BCTC kiểm toán năm 2021 nên chưa thể tập trung lập
BCTC quý I/2022.

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Thông tư
96/2020/TT-BTC, tổ chức niêm yết cổ phiếu quy mô lớn
phải công bố BCTC quý trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết
thúc quý. Với việc không chấp thuận công văn xin gia hạn,
UBCKNN yêu cầu Vietnam Airlines phải công bố BCTC
quý theo quy định. Đồng thời, đề nghị DN này khẩn trương
công bố BCTC đã kiểm toán và báo cáo thường niên năm
2021. My My

Đáp ứng nhu cầu thiết thực
của người dân 

Số liệu vừa được Vụ Thanh
toán, Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) công bố. Cùng với con số
hơn 1,1 triệu khách hàng đăng ký sử
dụng dịch vu, số liệu thống kê còn
thay cho thấy, có hơn 3.000 điểm
kinh doanh được thiết lập, trong đó:
số lượng điểm kinh doanh thuộc
vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa,
biên giới và hải đảo chiếm 30%
(khoảng gần 900 điểm). Tính đến
cuối tháng 3/2022, đã thiết lập được
hơn 12.800  đơn vị chấp nhận thanh
toán, trong đó chủ yếu là các đơn vị
cung ứng dịch vụ thiết yếu như điện,
nước, giáo dục…, tổng số lượng
giao dịch  đạt hơn 8,5 triệu với tổng
giá trị hơn 370 tỷ đồng.

Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ
trưởng phụ trách Vụ Thanh toán
đánh giá, việc triển khai thí điểm
dịch vụ Mobile - Money đã đáp
ứng nhu cầu thiết thực của người
dân, nhất là nhóm người dân
chưa có tài khoản ngân hàng
hoặc chưa được tiếp cận đầy đủ
dịch vụ ngân hàng. Dịch vụ đã và
đang đi vào cuộc sống. 

Là một trong ba DN triển khai
thí điểm Mobile - Money, ông
Trương Quang Việt, Phó Tổng
Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ
số Viettel  khẳng định, đây là một
trong những bước đi quan trọng nhất
trong “hành trình vạn dặm”, đóng
vai trò kéo gần khoảng cách giữa
các đối tượng trong xã hội, nối liền
và thúc đẩy dòng chảy giao thương
trên cả nước.

Sau 4 tháng chính thức triển khai
nhà mạng này đã có tới 70% thuê
bao kích hoạt tài khoản Tiền di
động trên Viettel - Money đều ở các
vùng sâu, vùng xa; trung bình mỗi
thuê bao phát sinh tới 10 giao dịch
chuyển tiền, mua bán trực tuyến. 

Khẳng định Mobile - Money có
rất nhiều tiện ích, ông Nguyễn Văn
Tấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng
Công ty Dịch vụ viễn thông
VNPT (VinaPhone) cho rằng, để
người dân, nhất là người dân
vùng sâu, vùng xa dễ sử dụng thì

vấn đề đầu tiên là cần phải đơn
giản trong sử dụng. 

Số liệu từ VNPT tính đến hết
tháng 3/2022 cho thấy, tổng số
khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ
nhưng không thành công do không
đáp ứng các yêu cầu tại VNPT-
Media là 156.351 người, chiếm
30% tổng khách hàng đăng ký sử
dụng dịch vụ. 
Tiếp tục gỡ khó

Để tiếp tục phát triển dịch vụ
Mobile - Money trong thời gian tới,
đại diện VinaPhone kiến nghị, xem
xét cho phép thuê bao di động
không cần thực hiện định danh lại,
đồng thời không cần đáp ứng yêu
cầu đã sử dụng liên tục trong ít nhất
3 tháng liền kề tính đến thời điểm
đăng ký mở và sử dụng dịch vụ Mo-
bile -Money (do nhà mạng đã thực
hiện định danh, xác thực theo các
quy định về đăng ký thuê bao di
động). Đồng thời, cho phép khách
hàng sử dụng Mobile -Money thực
hiện thí điểm có thể chuyển/nhận
tiền với nhau. “Nếu như nhà mạng
tiếp cận được nguồn CS-
DLQGVDC thì khách hàng không
cần nhiều bước phức tạp mà có thể
sử dụng Mobile-Money ngay” - ông
Tấn đề xuất.

Đồng tình với đề xuất này, bà
Phạm Minh Tú, Phó Giám đốc
Trung tâm Dịch vụ số MobiFone
cho rằng, việc cho phép các nhà
mạng kết nối vào CSDLQGVDC
để việc đăng ký không sai so với
Chứng minh thư nhân dân cũ. Bà
Tú  đề nghị cơ quan quản lý Nhà
nước có những công cụ hỗ trợ
nhà mạng tuyên truyền rộng rãi,
cũng như có những chính sách
mở tài khoản Mobile.

Đại diện Viettel, ông Trương
Quang Việt đề xuất đẩy mạnh các
hoạt động giải ngân, hỗ trợ sản xuất
kinh doanh cho nhóm đối tượng yếu
thế, người dân ở vùng sâu, vùng xa
thông qua tài khoản tiền di động. Để
tiền di động vừa là phương thức vừa
là động lực cải thiện kinh tế người
dân, kích thích sử dụng và đưa tiền

di động đến gần hơn với đời sống. 
Trước đề xuất về việc cho phép

các nhà mạng kết nối vào CS-
DLQGVDC, ông Phan Đức Hiệp,
Phó Giám đốc Trung tâm nghiên
cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, căn
cước công dân (CCCD) (Bộ Công
an) cho biết, Bộ đã chủ trì làm việc
với các nhà mạng xây dựng quy
trình, quy chế phối hợp để triển khai
thực hiện kết nối làm sạch thuê
bao di động, giải quyết tình trạng
sim rác trên nền tảng dữ liệu dân
cư, cấp tài khoản Mobile -
Money, cấp sim chính chủ gắn
với việc cấp tài khoản định danh
điện tử cho công dân.

Đại diện Bộ Công an cũng cho
biết, Bộ đang triển khai thí điểm việc
xác thực thẻ CCCD thật/giả, xác
thực thông tin cơ bản, thông tin sinh
trắc với dữ liệu được lưu trữ trong
chip của thẻ CCCD nhằm tránh các
rủi ro, gian lận trong hoạt động tài
chính, ngân hàng, viễn thông, công
chứng và các giao dịch dân sự, thủ
tục khác. “Các nhà cung cấp dịch vụ
Mobile - Money cần thiết tích hợp
giải pháp này nhằm tránh các rủi ro
trong hoạt động xác minh tài khoản
qua ứng dụng trực tuyến và các
quầy giao dịch, điểm tiếp nhận trực
tiếp” - ông Hiệp nhấn mạnh.

Ghi nhận những vướng mắc của
DN, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ
Thanh toán Lê Anh Dũng cho biết,
trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp
tục phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ
Công an theo dõi, bám sát, đánh giá
tình hình triển khai thí điểm Mobile
- Money; hướng dẫn, giải đáp
vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh
trong quá trình triển khai của DN.
Đồng thời khẳng định, nguyên tắc
“không thỏa hiệp” của NHNN là
phải bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng, nhất là vấn đề bảo mật; phải
bảo vệ an toàn tài chính (eKYC,
phòng chống rửa tiền…) “Mobile -
Money hoạt động như dịch vụ tài
chính thì phải tuân thủ các nguyên
tắc trên” - Đại diện NHNN nhấn
mạnh.Thanh Thanh

Thúc đẩy Mobile – Money:

Nhà mạng muốn 
kết nối vào cơ sở dữ liệu

Quốc gia về dân cư
Sau hơn 6 tháng triển
khai thí điểm dịch vụ Mo-
bile - Money, đã có hơn
1,1 triệu khách hàng
đăng ký sử dụng, trong đó
60% đến từ khu vực nông
thôn, miền núi, biên giới,
hải đảo. Để thúc đẩy hình
thức thanh toán không có
tài khoản ngân hàng này,
các nhà mạng mong
muốn được kết nối vào cơ
sở dữ liệu Quốc gia về dân
cư (CSDLQGVDC).

lDịch vụ Mobile - Money qua thời gian thí điểm cho thấy hiệu quả nhất định.
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PHÁP LUậT 

TP TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH:
Nhiều cán bộ Phòng LĐ-TB&XH 
bị khởi bị, bắt giam về tội 
“Tham ô tài sản” 

Theo Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Trà Vinh, đơn vị vừa có
quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 người

nguyên là cán bộ Phòng LĐ-TB&XH TP Trà Vinh về tội
“Tham ô tài sản”.

Trong số 7 bị can, CQĐT đã thực hiện bắt tạm giam 3 bị
can gồm: Lê Thị Mỹ Hồng (49 tuổi, ngụ xã Long Đức, TP Trà
Vinh - nguyên Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP Trà Vinh); Lê
Thị Thanh Loan (44 tuổi, ngụ phường 1, TP Trà Vinh) và Trần
Văn Quí (38 tuổi, ngụ xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh
Trà Vinh - đều là nguyên Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP
Trà Vinh. Các bị can còn lại bị áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú,
gồm: Nguyễn Thanh Bình (44 tuổi), Lâm Thị Huỳnh Thơ (38
tuổi - cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh); Thi Hải
Yến (41 tuổi, ngụ phường 8, TP Trà Vinh) và Đỗ Văn No (56
tuổi, ngụ xã Long Đức, TP Trà Vinh - đều là công chức thuộc
Phòng LĐ-TB&XH TP Trà Vinh).

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2018
đến năm 2019, Lê Thị Mỹ Hồng, với vai trò là chủ tài khoản
của đơn vị đã chỉ đạo cấp dưới là: Quí, Loan, Bình, Thơ, Yến
và No lập khống nhiều chứng từ, làm giả hồ sơ giấy tờ để quyết
toán khống nhiều khoản, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của
ngân sách. 

Trong số này, các bị can đã sử dụng hơn 100 triệu đồng để
chia nhau (mỗi người hơn 15 triệu đồng). Đối với số tiền 500
triệu còn lại, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục  làm rõ. 

LONG VĨNH

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng 
Bộ Y tế Cao Minh Quang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) hoàn tất Kết
luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Cao Minh Quang (cựu

Thứ trưởng Bộ Y tế) cùng 7 bị can khác về các tội “Thiếu trách
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền
hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Theo Kết luận điều tra, năm 2005, để đối phó với dịch cúm
A (H5N1), Chính phủ giao Bộ Y tế thực hiện kế hoạch dự trữ
thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc Oseltamivir. Công ty Dược
Cửu Long là một trong những doanh nghiệp được Bộ Y tế chọn
ký hợp đồng sản xuất thuốc Oseltamivir với số lượng 5 triệu
viên, đơn giá 27.765 đồng/viên, tổng giá trị hơn 145 tỉ đồng.

Từ tháng 2/2006 đến tháng 4/2006, Công ty Dược Cửu
Long nhập 520kg nguyên liệu Oseltamivir với giá 9,1 triệu
USD của Công ty Mambo (Singapore), đã thanh toán 5,25 triệu
USD, còn lại hơn 3,84 triệu USD được trả chậm. Công ty đã
sản xuất 2,5 triệu viên thuốc, còn lại lưu trữ dưới dạng nguyên
liệu là 257kg.

Sau đó, Công ty Mambo cho giảm giá số tiền 3,84 triệu
USD chưa thanh toán do giá nguyên liệu giảm. Tuy nhiên, bị
can Lương Văn Hóa (lúc đó là Tổng Giám đốc Công ty Dược
Cửu Long) đã không báo cáo sự việc cho Bộ Y tế và vẫn đòi
tính đúng, tính đủ số tiền ban đầu. 

Đến giữa năm 2006, Bộ Y tế đã nhiều lần thanh toán cho
Công ty Dược Cửu Long với tổng số tiền hơn 143 tỉ đồng, trừ
đi khoản gia công nguyên liệu chưa sản xuất. Đến năm 2009,
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) mới phát hiện ra sự việc và yêu
cầu Công ty này thanh toán số tiền trên nhưng đến nay vẫn
chưa thu hồi được (hơn 3,84 triệu USD).

Theo CQĐT, trong quá trình ký hợp đồng với Công ty
Dược Cửu Long cũng như việc thanh toán, thanh lý hợp đồng
và giải quyết hậu quả, các bị can tại Bộ Y tế đã thực hiện không
đúng nhiệm vụ được giao, không phát hiện được số tiền bị
doanh nghiệp “ém” lại. 

Từ năm 2009, bị can Cao Minh Quang, với nhiệm vụ được
giao đã phát hiện ra sự việc nhưng không có biện pháp xử lý
thu hồi tài sản về cho Nhà nước. 

Để đảm bảo xử lý hậu quả vụ án, CQĐT đã có văn bản gửi
Ngân hàng Nhà nước; Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, TP
HCM đề nghị rà soát và tạm ngừng các giao dịch liên quan đến
các tài khoản, sổ tiết kiệm, nhà đất của bị can Cao Minh Quang
và Dương Huy Liệu (cựu Vụ trưởng Kế hoạch tài chính, Bộ Y
tế). Ngoài ra, từ ngày 4/4, CQĐT đã phong tỏa 2 tài khoản (sổ
tiết kiệm) tổng trị giá 1,5 tỉ đồng và kê biên 4 tài sản là quyền
sử dụng đất đứng tên sở hữu của bị can Lương Văn Hóa và vợ;
kê biên 5 giấy tờ về quyền sử dụng đất đứng tên sở hữu của bị
can Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Kế toán trưởng Công ty
Dược Cửu Long). 

VÂN THANH 

Ngày 14/5, phiên tòa xét
xử cựu Thứ trưởng Bộ Y
tế Trương Quốc Cường và
13 bị cáo về tội “Thiếu
trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng”, “Lợi dụng
chức vụ, quyền hạn trong
khi thi hành công vụ” và
“Buôn bán hàng giả là
thuốc chữa bệnh” bắt đầu
phần tranh luận.

Phát biểu quan điểm luận tội,
kiểm sát viên (KSV) nhận định, đây
là vụ án có tính chất đặc biệt
nghiêm trọng, phức tạp, có liên
quan đến nhiều cơ quan, ban ngành,
từ Trung ương đến địa phương,
nhiều công ty kinh doanh dược
phẩm trong và ngoài nước…, được
dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
Hành vi của các bị cáo đã để lại hậu
quả hết sức nặng nề, cần phải được
xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trong vụ án này, bị cáo Trương
Quốc Cường, với cương vị là Cục
trưởng Cục Quản lý Dược, Phó

Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét
duyệt thuốc, khi được Chủ tịch ủy
quyền điều hành Hội đồng đã thực
hiện không đúng, không đầy đủ
trách nhiệm được giao. Bị cáo đã
thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát
hoạt động của nhóm chuyên gia
thẩm định và bộ phận thường trực
đăng ký thuốc, đồng ý xét duyệt cấp
số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ
không đủ điều kiện cấp dẫn đến hậu
quả 6/7 loại thuốc giả nhãn mác
Health 2000 được nhập khẩu và
tiêu thụ tại Việt Nam, với trị giá hơn
148 tỉ đồng.

Mặc dù nhận được nhiều thông
tin về thuốc Health 2000 Canada là
không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhưng
bị cáo Cường không chỉ đạo đình
chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy thuốc
dẫn đến việc các cơ sở y tế trong
nước tiếp tục sử dụng các loại thuốc
giả nhãn mác Health 2000 Canada
để điều trị cho người bệnh, tổng trị
giá hơn 3,7 tỉ đồng.

Cho rằng bị cáo Cường có nhiều
thành tích trong công tác, tự khắc
phục một phần hậu quả nhưng KSV

cũng cho rằng, tại cơ quan điều tra
và tại toà, bị cáo chỉ thừa nhận trách
nhiệm là người đứng đầu mà chưa
thực sự thành khẩn với các hành vi
phạm tội cụ thể. Vì vật, bị cáo này
bị đề nghị xử phạt từ 7 – 8 năm tù
về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu
quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị
mức án từ 2 năm đến 20 năm tù,
trong đó, Nguyễn Minh Hùng (cựu
Chủ tịch HĐQT, cựu TGĐ Công ty
VN Pharma) và Võ Mạnh Cường
(cựu GĐ Công ty TNHH Thương
mại Hàng hải Quốc tế H&C) cùng
bị đề nghị mức án 20 năm tù. 

KSV cho rằng các bị cáo đều là
những người có kiến thức, trình
độ chuyên môn cao, am hiểu về
thuốc. Tuy nhiên, vì thu lợi bất
chính mà các bị cáo bất chấp vi
phạm pháp luật, bất chấp hậu quả,
sức khỏe người dân, ảnh hưởng
uy tín, hình ảnh của ngành Y tế.
Trong đó, Hùng và Cường phạm
tội tích cực, chủ mưu cầm đầu,
các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng
phạm giúp sức. 

Xây dựng pháp luật là yêu
cầu tất yếu của Nhà
nước, chấp hành pháp
luật là ý thức, trách
nhiệm của công dân. Việc
thượng tôn pháp luật có
vị trí, vai trò rất quan
trọng, có ý nghĩa quyết
định đến thắng lợi của sự
nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, trong xu thế hội nhập
hiện nay, việc giáo dục nâng cao ý
thức pháp luật, chấp hành pháp luật
không chỉ là yêu cầu mà còn là
trách nhiệm của mọi công dân. Đó
là tinh thần “thượng tôn pháp luật”

- thước đo trình độ phản ánh trình
độ dân trí và là cơ sở để “xóa bỏ”
tội phạm trong xã hội.

Không “ngồi” trên luật
Theo Luật sư Lê Hiếu – Giám

đốc Công ty Luật TNHH Hiếu
Hùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)
cho biết: “Thượng tôn pháp luật” là
cách sử dụng từ Hán Việt, mà khi
được diễn đạt thuần túy theo từ ngữ
tiếng Việt thì có nghĩa là “pháp luật
là trên hết” và nếu diễn đạt theo
thuật ngữ trong ngành luật học thì
là “sự nghiêm minh của pháp luật”. 

“Thượng tôn pháp luật” hàm ý
là tất cả mọi thành phần trong xã
hội của một quốc gia, lãnh thổ phải
tôn trọng và chấp hành triệt để luật
pháp của quốc gia, lãnh thổ đó. Một

khi luật pháp đã được ban hành thì
toàn xã hội phải lấy nó làm chuẩn
mực để hành xử theo cho phù hợp,
không phân biệt thành phần, địa vị
xã hội, không một ai có quyền
“ngồi” trên pháp luật.

Bên cạnh đó, “Thượng tôn pháp
luật” hay “pháp quyền” chỉ mối
quan hệ giữa Nhà nước và pháp
luật. Theo đó, mặc dù pháp luật do
các cơ quan nhà nước đặt ra song
nó phải giữ vai trò thượng tôn đối
với Nhà nước và các cơ quan nhà
nước. Trong Nhà nước không có sự
thượng tôn pháp luật thì tất yếu
không có Nhà nước pháp quyền,
Luật sư Hiếu nhấn mạnh.

Ở nước ta, với mục tiêu xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

Làm sao để thượng tôn
pháp luật?

lChương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” của Báo Pháp luật Việt Nam- Một Chương trình hướng đến việc
nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong xã hội.

VỤ THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC ĐƯỢC LƯU HÀNH:

Các bị cáo vì lợi nhuận mà 
bất chấp sức khỏe người dân



Trước đó, trong phần thẩm
vấn, bị cáo Trương Quốc
Cường khai về quy trình thẩm
định đến xét duyệt hồ sơ đăng
ký thuốc gồm 4 giai đoạn: tiếp
nhận và tổng hợp, thẩm định
hồ sơ, xét duyệt hồ sơ trình Bộ
trưởng, thực hiện quyết định
của lãnh đạo Bộ để ban hành.
Ở giai đoạn 2, Hội đồng thẩm
định thuốc gồm 5 người và bị
cáo không phải là thành viên
của Hội đồng.

Bị cáo này cho rằng mình
không tham gia và cũng không
quản lý hoạt động thẩm định
đăng ký thuốc. Vì vậy, trách
nhiệm quyết định cuối cùng
không phải của bị cáo.

Đối với cáo buộc thiếu
trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng, bị cáo  Cường
nhận trách nhiệm là người
đứng đầu Cục Quản lý Dược
thời điểm đó. Tuy nhiên, bị
cáo cũng cho rằng những sai
sót trong thực tiễn là có
nhưng chưa có điều kiện phát
hiện ra, bởi lúc đó không có
hồ sơ. “Tôi thấy mọi việc xảy
ra đều có trách nhiệm từ tôi
nhưng là do tôi không được
báo cáo” - bị cáo Cường nói.

Quá trình trả lời thẩm vấn,
cựu Thứ trưởng Bộ Y tế nói

rằng đối với Hội đồng xét
duyệt thuốc, Thứ trưởng -
Chủ tịch Hội đồng là người
quyết định cuối cùng. Thời
điểm đó, Chủ tịch Hội đồng
xét duyệt thuốc Bộ Y tế là
ông Cao Minh Quang. 

Theo cáo trạng, ông Cao
Minh Quang (nguyên Thứ
trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội
đồng xét duyệt thuốc) đã có
các sai phạm: Là người quyết
định cuối cùng việc cấp số
đăng ký đối với 7 thuốc giả
nhãn mác Health 2000
Canada và ký ban hành Công
văn 2970 có nội dung trái quy
định của pháp luật về hợp
pháp hóa lãnh sự. 

Ông Quang thừa nhận có

trách nhiệm là người đứng
đầu, chịu trách nhiệm cao nhất
trong việc cấp số đăng ký
thuốc nhưng để xảy ra sai
phạm trong lĩnh vực mình
quản lý; thừa nhận việc ký ban
hành Công văn 2970 có nội
dung: Các giấy tờ pháp lý
(FSC, GMP, CPP) trong hồ sơ
thuốc không bắt buộc phải hợp
pháp hóa lãnh sự là trái quy
định của pháp luật. Hành vi
của ông Quang có dấu hiệu
của tội “Thiếu trách nhiệm gây
hậu quả nghiêm trọng”. Do
thời hạn điều tra đã hết nên
trách nhiệm của ông này cần
tiếp tục làm rõ để xem xét xử
lý theo quy định của pháp luật. 

HỒNG MÂY 
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QUẢNG NINH:

Khởi tố, bắt giam 
nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long 
Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức

vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty CP
Quản lý đường sông 3 và Ban Quản lý (BQL) vịnh Hạ Long, cuối
tuần qua, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định
khởi tố, bắt tạm giam thêm một số bị can, trong đó có ông Phạm
Hồng Hà - nguyên Trưởng BQL vịnh Hạ Long, nguyên Chủ tịch
UBND TP Hạ Long.

Điều tra ban đầu cho
thấy, giai đoạn 2017 -
2021, Công ty CP Quản
lý đường sông 3 (Cty
Đường Sông 3) đã tham
gia ký các hợp đồng quản
lý, bảo trì tuyến đường
thủy nội địa trên địa bàn
tỉnh Quảng Ninh; ký hợp
đồng điều tiết đảm bảo
giao thông cầu sông
Chanh với Cục Đường
thủy nội địa Việt Nam và
hợp đồng điều tiết đảm bảo giao thông với một số đơn vị khác.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các hợp đồng nêu trên, một số cá
nhân là lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty CP Quản lý đường sông 3
đã có hành vi hợp thức hóa hồ sơ, lập khống chứng từ nhằm nghiệm thu,
quyết toán vượt quá khối lượng công việc thực tế để chiếm đoạt tiền của
Nhà nước; đồng thời, thông đồng với một số cán bộ BQL vịnh Hạ Long để
tạo điều kiện được ký hợp đồng quản lý, bảo trì, đảm bảo điều tiết giao
thông tại vịnh Hạ Long trái quy định.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT đã khởi tố 6 bị can thuộc Cty
Đường Sông 3 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó thực hiện bắt
giam 3 bị can là Phạm Văn Phả, Chủ tịch HĐQT; Đỗ Công Hào, Giám
đốc; Phạm Văn Chinh - Phó Giám đốc. Ba bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú
gồm: Nguyễn Hải Anh - nguyên Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, Cty
Đường Sông 3; Ngô Thị Thu Lư - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch; Lê
Kim Hoa - nhân viên Cty Đường Sông 3.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 10 và 14/5/2022, Cơ quan
ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị
can nguyên là lãnh đạo và nhân viên BQL vịnh Hạ Long, gồm: Bùi Sĩ Giáp,
nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan BQL vịnh Hạ
Long; Phạm Thái Dương, nhân viên BQL vịnh Hạ Long về tội “Nhận hối
lộ”; Phạm Hồng Hà - nguyên Trưởng BQL vịnh Hạ Long, nguyên Chủ tịch
UBND TP Hạ Long về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành
công vụ”.

Chiều 14/5, cùng với việc khám xét nơi ở của bị can Phạm Hồng Hà,
lực lượng chức năng đã niêm phong, tạm giữ 4 chiếc ô tô trong nhà ông
Hà để phục vụ điều tra, gồm: 1 xe Lexus 570, 1 xe Lexus ES 350, 1 xe
Vinfast Lux SA và 1 xe Mercedes. K.LÂM

CÀ MAU:
Lộ lý do người đàn bà đầu thú 
việc giết chồng 

Do gia đình nhà chồng tát ao bắt cá, bà Hồng sợ mọi việc sẽ bị lộ,
không thể che giấu tội ác của mình nên đã đến cơ quan công an

địa phương đầu thú. Ngày 15/4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà
Mau cho biết, đơn vị này đã bắt khẩn cấp, tạm giam bà Sơn Thị Hồng
(46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) để
điều tra về hành vi "Giết người".

Theo một lãnh đạo Cơ quan CSĐT, do gia đình nhà chồng sẽ tát ao
bắt cá để làm đám giỗ cho mẹ chồng. Biết là mọi việc sẽ bị lộ, không
thể che giấu tội ác của mình nên nghi can đến cơ quan công an địa
phương đầu thú.

Như đã đưa tin, chiều 13/5, bà Sơn Thị Hồng đến Công an xã Khánh
Bình Tây Bắc đầu thú về việc bà giết chồng là ông L.V.T (42 tuổi) và
giấu xác dưới ao cạnh nhà.

Lời khai ban đầu của bà Sơn Thị Hồng tại cơ quan công an, cách
đây khoảng 4 tháng, trong lúc cự cãi với chồng, bà Hồng dùng dao
chém chồng chết. Sau đó, bà Hồng kéo xác chồng dìm xuống dưới ao
cạnh nhà. Bà Hồng cũng khai đã cột vào người chồng 1 cục sắt để làm
cho thi thể chồng chìm xuống đáy ao, tránh bị phát hiện.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đến hiện trường xác minh vụ
việc. Tại vị trí bà Sơn Thị Hồng khai nhận giấu xác chồng, lực lượng công
an phát hiện 1 khúc xương, 1 dây thắt lưng nam, 1 cái quần jean.

Được biết, chồng của bà Hồng là ngư phủ nên sau khi chém chồng chết,
Hồng nói với mọi người là chồng đi theo tàu cá làm ngư phủ nên mọi người
tin, không nghi ngờ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ
việc vợ giết chồng giấu xác dưới ao. 

T.LỘC - N.HUY

chủ nghĩa, pháp luật vì thế ngày
càng được đảm bảo thực thi,
người dân có một cái nhìn tổng
quan và chính xác về pháp luật,
để từ đó, chấp hành, tuân thủ và
thực hiện pháp luật một cách tự
giác, chủ động và nghiêm chỉnh.

Giám đốc Công ty Luật
TNHH Hiếu Hùng dẫn chứng,
việc thực hiện Luật Nghĩa vụ
quân sự của công dân Việt Nam.
Theo đó, công dân Việt Nam
khi đáp ứng đủ các điều kiện
quy định trong Luật đều có thái
độ chấp hành nghiêm túc, trách
nhiệm đầy đủ trong việc thực
hiện nghĩa vụ quân sự. Từ đó
tạo nên một hệ thống quân đội
kỉ cương, vững mạnh để bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam trong mọi
tình huống, mọi hoàn cảnh.

Bên cạnh đó, nhiều vụ tham
nhũng của các cán bộ công chức
nhà nước như tham nhũng liên
quan đến đất đai, tiền đóng góp
của nhân dân... đã bị người dân
khiếu nại, tố cáo. Nhân dân ủng
hộ nhiệt tình với các chủ trương
của Chính phủ trong việc giải
quyết dứt khoát, không tránh né
dù đối tượng có cương vị, trọng
trách cao đến đâu, cũng có
nghĩa rằng nhu cầu công bằng
xã hội được dư luận xã hội quan
tâm, tán thành, ủng hộ, không
chỉ đem lại quyền lợi cho người
dân mà thể hiện tính dân chủ
của Nhà nước. Điều này cũng
cho thấy nhận thức về pháp luật
của người dân đang được củng
cố và nâng cao.

Cũng theo Luật sư Hiếu, bên
cạnh những mặt tích cực trong
thực tiễn thượng tôn pháp luật ở
nước ta hiện nay thì trong thực
tế vẫn còn tồn tại một số hạn
chế, bất cập trong quá trình thực
hiện pháp luật. Mặc dù có sự chỉ
đạo của các cơ quan chức năng

có thẩm quyền, đường lối chính
trị đúng đắn của Nhà nước. Tuy
nhiên, trong xã hội vẫn tồn tại
một bộ phận không nhỏ các cá
nhân, tập thể cố ý làm trái các
quy định pháp luật. Điều này
cho thấy ý thức pháp luật của
những bộ phận này chưa cao,
kém hiểu biết và ảnh hưởng xấu
tới sự ổn định và trật tự xã hội.

Giải pháp là gì?
Để đảm bảo pháp luật được

thực thi, tinh thần thượng tôn
pháp luật được nâng cao, Luật
sư Hiếu đã đưa ra một số giải
pháp cụ thể.

Theo đó, cần đẩy mạnh
triển khai thực hiện Ngày pháp
luật Việt Nam (9/11) nhằm
khẳng định sự tôn vinh các giá
trị, vai trò đặc biệt quan trọng
của Hiến pháp, pháp luật trong
đời sống xã hội và sự phát
triển của quốc gia, đánh dấu
bước phát triển của dân tộc.
Qua đó, làm cho ý thức
thượng tôn pháp luật thực sự
thấm sâu vào đời sống, vào
hành vi, hoạt động của mọi
công dân, của cơ quan, tổ chức
và toàn xã hội.

Mặt khác, để pháp luật thật
sự đi sâu vào cuộc sống, tôn

vinh tinh thần thượng tôn pháp
luật, làm cho ngày pháp luật
ngày càng sinh động, thiết
thực. Các cấp chính quyền,
các bộ, ban, ngành, các tổ
chức quần chúng cần tích cực
tăng cường các hoạt động
tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật nhằm nâng cao
ý thức chấp hành pháp luật của
cán bộ, nhân dân. Làm cho
pháp luật thật sự được lan tỏa
sâu rộng, nhân dân đồng tình
ủng hộ, tích cực hưởng ứng
mạnh mẽ, hiểu pháp luật để
“sống, làm việc theo Hiến
pháp và pháp luật”, đưa pháp
luật vào cuộc sống và bắt kịp
với sự phát triển tích cực của
xã hội. Góp phần xây dựng và
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa.

Cũng theo Luật sư này, để
mỗi người dân tuân thủ pháp
luật, chấp hành pháp luật thì
trước tiên mỗi người cần phải
có đủ kiến thức, hiểu biết về
pháp luật. Vì vậy, công tác bồi
dưỡng, giáo dục, tuyên truyền
pháp luật trong mọi tầng lớp
nhân dân là hết sức quan
trọng. Đồng thời, cần kết hợp
phổ biến, giáo dục pháp luật
với hướng dẫn áp dụng pháp
luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn
pháp luật.

“Ý thức pháp luật của
người dân được hình thành từ
hai yếu tố, đó là tri thức pháp
luật và tình cảm pháp luật. Ý
thức tự giác chấp hành pháp
luật của nhân dân chỉ có thể
được nâng cao khi công tác
phổ biến pháp luật cho nhân
dân được tiến hành thường
xuyên, kịp thời và có tính
thuyết phục” - Luật sư Hiếu
nhấn mạnh. 

GIA HẢI

lLuật sư Lê Hiếu – Giám đốc 
Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng.

lCác bị cáo tại tòa.

lLực lượng công an khám xét nhà riêng nguyên
chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà.
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Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
diễn ra từ ngày 7-8/7 tới. Năm
nay, thí sinh sẽ đăng ký
nguyện vọng sau khi có điểm
thi THPT nên cần cân nhắc để
tăng cơ hội trúng tuyển vào
ngành học yêu thích.

Làm sao chọn ngành “vừa đúng, vừa
trúng”?

Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng
nghiệp vừa qua tại Hà Nội, nhiều thí sinh
băn khoăn, mùa tuyển sinh năm 2022 với
20 phương thức xét tuyển khác nhau sẽ
làm giảm chỉ tiêu xét tuyển dựa vào điểm
thi tốt nghiệp THPT. Điều này khiến các
thí sinh ở vùng nông thôn, những đối
tượng chỉ có thể tiếp cận dễ dàng nhất với
phương thức xét tuyển trên thiệt thòi.

PGS. TS Nguyễn Phong Điền, Phó
Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà
Nội cho rằng, những lo ngại như vậy là
chưa chính xác. Với mùa tuyển sinh năm
nay, phương thức xét tuyển bằng điểm thi
tốt nghiệp THPT và điểm học bạ vẫn là
phương thức cơ bản ở nhiều trường. Các
thí sinh ở khu vực nông thôn đã được cộng
điểm ưu tiên khu vực do điều kiện học tập
khó khăn hơn ở khu vực đô thị. Tuy nhiên,
nếu các em mong muốn đăng ký vào các
ngành “hot” sẽ phải chấp nhận sức cạnh
tranh lớn hơn.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng
Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT cũng cho
biết, hầu hết các cơ sở giáo dục ĐH vẫn
dành tỷ lệ chỉ tiêu nhất định cho phương
thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp
THPT. Số lượng chỉ tiêu dành cho phương
thức này có thể giảm đi nhưng hầu hết chỉ
dịch chuyển giữa 2 phương thức là sử dụng
kết quả học bạ và điểm thi tốt nghiệp. Việc
này sẽ không ảnh hưởng lớn đến những thí
sinh ở khu vực nông thôn, khó khăn. 

Đồng thời, Bà Thủy cũng nhấn mạnh,
với cơ chế lọc ảo, thí sinh vẫn được đăng
ký không giới hạn về số nguyện vọng, và
các em được trúng tuyển ở nguyện vọng
cao nhất, ưu tiên nhất của mình (đã sắp xếp
theo thứ tự nguyện vọng) khi đáp ứng điều
kiện của cơ sở đào tạo. 

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, để
đảm bảo thí sinh trúng tuyển vào nguyện
vọng mình yêu thích nhất, phù hợp nhất thì
các em cần cân nhắc thật kỹ lưỡng và đặt

lên trước các nguyện vọng đó theo thứ tự
từ một đến hết nghề có nhiều cơ hội việc
làm trong tương lai để lựa chọn. Tuy nhiên,
các hiệu trưởng, chuyên gia tuyển sinh
mong muốn thí sinh, phụ huynh hãy cân
nhắc lựa chọn ngành học vừa đáp ứng nhu
cầu xã hội vừa phù hợp năng lực thí sinh.

Các chuyên gia cũng cho rằng, thí sinh
nên lưu ý về số lượng tổ hợp xét tuyển và
chỉ tiêu cho từng tổ hợp. Nếu ngành mình
dự định đăng ký có nhiều tổ hợp xét tuyển,
trường đưa ra chung một điểm chuẩn cho
các tổ hợp thì các em chỉ cần chọn tổ hợp
nào có điểm cao nhất. Nếu trường xét
tuyển theo từng tổ hợp, mỗi tổ hợp có mức
điểm chuẩn riêng thì nên đăng ký hết. 

Ngành “hot” chưa chắc còn sức hút
khi ra trường

Có thể nói, lựa chọn trường hay lựa chọn

nghề sao cho trúng là vấn đề thí sinh quan
tâm hiện nay. Tâm lý chung của phụ huynh
và thí sinh là luôn hướng tới những trường,
những ngành học thời thượng, với sức
“nóng” cao. TS Đồng Văn Ngọc, Hiệu
trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội
nhắn nhủ, trước hết thí sinh phải xác định
được bản thân mình mong muốn điều gì,
năng lực của mình mạnh ở đâu, đâu là nghề
mình yêu thích nhất, từ đó mới đưa ra lựa
chọn ngành học phù hợp. Một điểm quan
trọng, các em nên chọn ngành trước khi chọn
trường. Bởi lẽ, hiện nay, các trường hầu hết
đều đào tạo đa ngành, đa nghề. Thí sinh có
thể chọn được ngành nghề yêu thích tại một
ngôi trường tốt nhất có thể và phù hợp với
năng lực của bản thân.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc
Trung tâm khảo thí, Phó Trưởng ban đào

tạo ĐH Quốc gia Hà Nội cũng nhận
định, một số ngành nghề thời điểm hiện
tại rất “hot”, nhưng chưa chắc trong
tương lai đã có nhu cầu nhân lực cao.
Các ngành có nhu cầu lớn trong tương
lai như giao thông vận tải, cơ khí, ôtô,
điều khiển tự động hóa, ngôn ngữ, y học.
Điểm chung của các ngành này hầu hết
đều thuộc khối khoa học tự nhiên, kỹ
thuật, công nghệ, y dược… 

Theo số liệu thống kê của Vụ Giáo
dục ĐH - Bộ GD&ĐT, năm 2021, nhóm
ngành du lịch, khách sạn, thể thao và
dịch vụ cá nhân có tổng trên 199.000 thí
sinh đăng ký trong khi chỉ tuyển hơn
24.000 chỉ tiêu. Số thí sinh đăng ký NV1
vào nhóm ngành trên là trên 48.000, do
đó số thí sinh đăng ký NV1/tổng chỉ tiêu
vào nhóm ngành du lịch là hơn 201% và
đứng thứ 4 trong 15 nhóm ngành được
thí sinh đăng ký NV nhiều nhất. 

Chuyên gia Trần Anh Tuấn, Chủ tịch
Hội đồng khoa học Viện Đào tạo và Phát
triển nhân lực Việt Nam cho rằng, khi
COVID-19 kết thúc, ngành du lịch sẽ đối
mặt với hiện thực hết sức tàn khốc là thiếu
trầm trọng nguồn nhân lực. Nguyên do là
ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề
vì dịch COVID-19. Khi tình trạng này kéo
dài, nhiều nhân sự không kiên trì, đeo bám
nổi, chán nản, bỏ nghề, đi làm nghề khác…
Khi hết dịch, họ cũng đã có thu nhập ổn
định từ nghề mới, sẽ khó lựa chọn quay lại
nghề cũ. Do vậy, hiện ngành du lịch vẫn
cần một lực lượng nhân lực mới cập nhật
xu hướng công nghệ và kết nối du lịch mà
chúng ta đang thiếu. UYÊN NA 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2022:

Không nên chọn ngành, nghề
theo đám đông

PGS-TS Vũ Duy Hải, Phó trưởng
phòng tuyển sinh Trường Đại học Bách
khoa Hà Nội cho biết, khi quyết định đóng
hay mở bất kỳ ngành đào tạo mới nào,
nhà trường đã có sự phân tích, khảo sát và
nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu việc làm,
định hướng tương lai cũng như sự phát
triển của nghề nghiệp so với tình hình phát
triển kinh tế, xã hội, thăm dò ý kiến doanh
nghiệp, sinh viên...

Vì thế, tất cả các chương trình đào
tạo mà trường đại học thông báo tuyển
sinh đều đem lại cho người học những
cơ hội việc làm nhất định. Thay vì chạy
theo đám đông, trong quá trình chọn
ngành, chọn nghề, thí sinh cần cân nhắc
và tìm hiểu kỹ càng. 

“Tôi cho rằng, ưu tiên số một khi chọn
ngành nghề là dựa trên sự đam mê, sở
thích của bản thân; sau đó là sự cân nhắc,
tính toán dựa trên năng lực của bản thân.
Trước khi chọn ngành, thí sinh cũng cần
quan tâm đến học phí đào tạo của chương
trình đó sao cho phù hợp với điều kiện
kinh tế của bản thân và gia đình” - thầy
Hải nhấn mạnh.

55.53% thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học - Xã hội
Theo số liệu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số thí

sinh đăng ký dự thi là 1.001.011. Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là 934.186
(chiếm 93.32%); Số thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp là 66.827 (chiếm 6.68%).

Phân tích số liệu cụ thể, tổng số thí sinh tự do: 58.797 (chiếm 5.87%); Tổng số thí sinh
đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT: 103.374 (chiếm 10.33%);

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh: 38.108 (chiếm 3.81%); Tổng số thí
sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh: 859.531
(chiếm 85.87%);

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp KHTN: 319.676 (chiếm 31.94%);
Tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp KHXH: 555.813 (chiếm 55.53%).

lThí sinh không nên đăng ký ngành học theo đám đông.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Hội
Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam phối

hợp với Nhà xuất bản (NXB) Khoa học và Kỹ
thuật, Công ty CP Sách Alpha (Alpha Books),
Công ty CP Giáo dục và Phát triển Nghề nghiệp
BnD Edu vừa tổ chức Tuần lễ Sách Khoa học và
Công nghệ lần thứ I năm 2022 và phát động Cuộc
thi trực tuyến “Cuốn sách thay đổi cuộc đời”. 

Đây là hoạt động hưởng ứng ngày Khoa học
và Công nghệ Việt Nam (18/5), ngày Sách và Văn
hóa đọc Việt Nam năm 2022.

Tuần lễ Sách Khoa học và Công nghệ diễn ra
từ ngày 13/5 đến hết ngày 22/5 tại Trung tâm xúc
tiến Thương mại Nông nghiệp, số 489 Hoàng
Quốc Việt, Hà Nội và từ ngày 18/5 đến hết ngày
24/5 tại Nhà văn hóa Thanh niên, số 4 Phạm
Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, TP
HCM với nhiều đầu sách có giá ưu đãi.

Cuộc thi trực tuyến “Cuốn sách thay đổi cuộc
đời” phát động lần đầu tiên vào năm 2021, tạo cơ
hội để độc giả chia sẻ về những cuốn sách hay,
có ý nghĩa thay đổi nhận thức và cuộc sống, ý
thức vươn lên vượt qua khó khăn, thử thách, làm
giàu thêm hành trang tri thức của mỗi người.

Thông qua cuộc thi, Trung ương Hội LHTN
Việt Nam kêu gọi mỗi một cán bộ, hội viên, thanh
niên sẽ xây dựng và duy trì thói quen đọc sách;
chia sẻ những điều tâm đắc từ những cuốn sách
mình đã đọc với bạn bè, với xã hội. Sống, học tập
và làm theo những điều tốt đẹp, giá trị từ những
cuốn sách để góp phần xây dựng gia đình, quê
hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển;
để cuộc sống quanh ta ngày càng nhân văn, tươi
đẹp hơn. Cuộc thi dự kiến diễn ra từ nay đến
tháng 10/2022. 

Q.TUẤN 

Tuần lễ Sách Khoa học và Công nghệ 
năm 2022

Hàng nghìn tăng ni, Phật tử dự Đại lễ
Phật đản

Ngày 15/5, Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2566, dương
lịch 2022 diễn ra trang trọng tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10,

TP HCM) với sự tham gia của hàng ngàn tăng ni, Phật tử.
Sau nghi thức chào cờ trang trọng cùng nghi thức dâng hoa kính

mừng Phật đản, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền
Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đọc thông điệp Phật đản
Phật lịch 2566.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng chia sẻ, Đây là dịp cho
tất cả chúng ta ôn lại lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật, là cơ hội để người Phật tử chiêm nghiệm, sống theo lời dạy
vàng ngọc của Ngài, đi theo con đường giác ngộ của Ngài để đưa
nhân loại đến hòa bình, an lạc và hạnh phúc.

Cũng trong ngày 15/5, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đã được
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trọng thể tại Trụ sở Trung
ương Giáo hội - chùa Quán Sứ, Hà Nội. Tất cả phật tử đến dự lễ
đều hân hoan, hứng khởi và thực hành nghi lễ với lòng thành kính. 

YẾN NHI 
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“Check in” Hoàng thành 
Thăng Long
SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam là sự kiện có ý

nghĩa đặc biệt quan trọng và là cơ hội vàng để quảng
bá hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam đến với
bạn bè quốc tế. Khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng
Long là một trong những điểm đến được mong đợi của bạn
bè quốc tế đến Hà Nội nhân dịp SEA Games 31. Đây là
khu di sản có bề dày lịch sử hơn 1.300 năm, với các dấu
tích khảo cổ học độc đáo và các công trình kiến trúc còn
lại của Hoàng cung xưa kia, một điểm đến không thể bỏ
qua của du khách khi đến Hà Nội.

Hưởng ứng sự kiện SEA Games 31, khu di sản thế giới
Hoàng thành Thăng Long đã trang trí nhiều cụm “check
in” với hình ảnh linh vật Sao La, giảm giá chương trình
tour đêm Giải mã Hoàng thành Thăng Long trong tháng
5/2022 và miễn phí tham quan ban ngày cho các vận động
viên và đại biểu tham dự SEA Games 31.

Ngoài ra, du lịch Thủ đô cũng có nhiều chương trình
hưởng ứng và đồng hành cùng SEA Games 31, như Lễ hội
Du lịch Hà Nội 2022 với chủ đề “Hà Nội - đến để yêu”,
tour đêm Hỏa Lòa, tour “Dấu chân làng cổ Bát Tràng”…

P.H 
Sức hút thể thao điện tử E-Sport
tại SEA Games 31
Với sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây,

thể thao điện tử E-Sport đã có chỗ đứng nhất định
trong thể thao khu vực và châu lục. Các trận đấu thể thao
điện tử càng thêm sức hút khi được tổ chức trong Đại hội
Thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 31, đem đến
niềm vui lớn đối với nhiều người hâm mộ Việt Nam, đặc
biệt là các bạn trẻ với 4 trò chơi bao gồm Free Fire, FIFA
Online 4, Liên Quân Mobile và Liên Minh Huyền Thoại.
Hàng trăm vé xem thi đấu đã được phát hết chỉ trong chưa
đầy 5 phút.

SEA Games 31 cũng đánh dấu lần đầu tiên Free Fire
nằm trong danh sách các bộ môn thể thao điện tử tại Đại
hội Thể thao Đông Nam Á. Không chỉ thu hút sự quan tâm
của người hâm mộ trong nước, các du khách quốc tế cũng
rất hào hứng khi được đến xem và cổ vũ các trận đấu E-
Sport tại SEA Games 31. n.K

Bộ sách giúp trẻ nhận thức 
về tin giả
Khi xem chương trình thời sự trong nước và quốc tế

hoặc lắng nghe các câu chuyện của người lớn, không
ít lần trẻ em nghe thấy những từ ngữ như chính trị, kinh tế,
khủng bố, tin giả, bất bình đẳng,... Nhưng không phải phụ
huynh nào cũng có thể dễ dàng lý giải tường tận cho trẻ.
Đó là lý do Nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền và ra
mắt độc giả nhí bộ sách gồm 5 cuốn: “Thế giới số”, “Kinh
tế,” “Tin giả”, “Khủng bố” và “Bất bình đẳng” góp phần
phát triển tư duy phản biện và khả năng bày tỏ quan điểm
cá nhân của trẻ trước các vấn đề nóng bỏng của thế giới.
Bộ sách vừa được ra mắt trong khuôn khổ “Những ngày
văn học châu Âu 2022” tại Viện Pháp tại Hà Nội. 

Thông qua bộ sách, các độc giả nhí có được những
nhận thức ban đầu về thế nào là vấn nạn tin giả, chủ nghĩa
khủng bố, mặt trái của thế giới số, tình trạng bất bình đẳng
và sự biến động của nền kinh tế. Khắc họa thông tin dưới
góc độ khách quan bằng tranh vẽ và infographic, bộ sách
góp phần xây dựng nhận thức và quan điểm cá nhân cho
trẻ em về các vấn đề xã hội hiện còn nhiều tranh luận.H.m 

“Bỗng dưng bị ném đá”
Những ngày gần đây, một câu

chuyện gia đình gây ồn ào trên
mạng xã hội là “chuyện nhà” của
một doanh nhân được mệnh danh là
“vua cá koi”. Khởi đầu là một đám
cưới ngọt ngào của vị này với người
vợ trẻ là một ca sĩ hải ngoại có tiếng.
Chuyện sẽ không có gì đáng bàn
nếu trên mạng không “bỗng dưng”
xuất hiện một đoạn clip quay cách
đây gần 2 năm về “vua cá koi” và
vợ cũ của ông. Đoạn clip quay cảnh
vợ chồng họ tham gia một chương
trình truyền hình thực tế. “Vua cá
koi” lúc ấy đã dành nhiều lời “có
cánh” cho vợ cũ, rằng lúc ông khó
khăn, trắng tay, bắt đầu tham gia
kinh doanh cá, mọi người đều chê
cười, không ai ủng hộ, chỉ có vợ bán
nhà để hỗ trợ ông. “Vua cá koi”
cũng dành nhiều lời cảm ơn sâu
nặng đến người vợ “tào khang” của
mình. Và vợ ông cũng bày tỏ niềm
tự hào khi có người chồng chăm chỉ
làm ăn, yêu thương gia đình. 

Đoạn clip ấy đã làm dư luận ồn
ào. Từ việc tò mò về đám cưới của
hai người nổi tiếng, một bộ phận dư
luận đã nổi giận, chỉ trích “vua cá
koi” là người ăn ở hai lòng, phụ bạc
vợ để đeo đuổi nhan sắc trẻ trung.
Thậm chí “nghi án” vợ mới là
“người thứ ba” xen vào phá hoại
hạnh phúc gia đình “vua cá koi”
cũng được đặt ra... Doanh nhân này
và người vợ mới đã phải khóa hết
trang cá nhân trên mạng xã hội, từ
chối những tin nhắn, cuộc gọi mang
tính chỉ trích.

Mới đây, “vua cá koi” đã đăng
tải một clip mong muốn được minh
oan. Rằng ông chia tay với vợ cũ
trong sự văn minh và đồng thuận, ly

hôn với vợ cũ rồi mới đến với vợ
mới, rằng tài sản của họ cũng rất rõ
ràng, minh bạch, cả hai đến với nhau
vì tình cảm, không phải vì tiền.
Người đàn ông đặt ra câu hỏi, vì sao
vợ cũ không lên tiếng trách móc, chỉ
trích ông, vì sao con cái vẫn chấp
nhận chuyện ông đi bước nữa,
nhưng “cộng đồng mạng” thì “ném
đá”, trong khi họ không biết rõ
chuyện nhà ông?
Chuyện của mỗi người

Những năm qua, dư luận không
ít lần chứng kiến những cuộc ly hôn
ồn ào như thế. Từ cuộc ly hôn “ngàn
tỉ” của “vua cà phê” cho đến cuộc ly
hôn của vợ chồng nữ diễn viên Diệp
Lâm Anh, cuộc chia tay của nam vũ
công Lâm Vinh Hải với người vợ
gắn bó thuở cơ hàn Lý Phương
Châu... Các nhân vật chính đứng
giữa bao đồn đoán, bao điều tiếng.
Có người bị chỉ trích là “tham vàng
phụ ngãi”, “cạn tình, cạn nghĩa”, có
người bị chỉ trích là ham mê nhan
sắc mới, vì người thứ ba ruồng rẫy
vợ con, có người thì bị cả cộng đồng
quay lưng vì “quên lời thề trong
giông bão”. Giữa những cơn giận dữ
của dư luận, có những tiếng nói của
người thân, người quen cất lên minh
oan cho họ, nhưng dễ chìm lấp giữa
những tiếng gièm pha ồn ào. 

Trong khi đó, như câu hỏi của
“vua cá koi” trong đoạn clip gần
đây, tại sao người trong cuộc không
lên tiếng mà người ngoài cuộc lại

“ném đá”, phán xét? Phải chăng
người ta chỉ tin vào những điều họ
muốn tin? Sự thật như nào chưa
biết, họ cứ chĩa mũi dùi vào những
“kẻ” họ cho là “xấu xa”. Ngay cả
khi người trong cuộc lên tiếng thanh
minh, một bộ phận dư luận cũng
không muốn, “không thèm” tin.
Như chuyện nữ ca sĩ Hòa Minzy ly
hôn. Trong khi vợ chồng cô vẫn bày
tỏ sự tôn trọng dành cho nhau, nữ ca
sĩ liên tục khẳng định họ chia tay vì
không hợp nhau, không hề có sự
xuất hiện của người thứ ba, không
có chuyện phụ bạc, nhưng một bộ
phận cộng đồng mạng vẫn lục tung
mọi ngõ ngách trên mạng xã hội,
tìm ra những chi tiết nhỏ nhất để cho
rằng có “bằng chứng ngoại tình” và
“ném đá” chồng cũ nữ ca sĩ.

Trong khi đó, những “nhân vật
chính” trong câu chuyện, dù bị chê
bai, vùi dập hay được bênh vực đều
“khốn khổ” khi chuyện nhà, chuyện
của riêng mình bị bêu riếu, chê trách,
bị đẩy đi quá xa so với sự thật. Có
những người bị hàm oan đến mất đi
sự bình yên, tan vỡ hạnh phúc, tiêu
tan cả danh tiếng và sự nghiệp.

Chuyện nhà ai nấy biết, ấm lạnh
mỗi người tự cảm nhận. Kết hôn
hay chia tay đều là quyết định của
mỗi người. Sự “đòi công bằng” của
một bộ phận cư dân mạng lại khoét
sâu hơn những vết thương, gây thêm
nỗi khổ cho những người trong cuộc
và người thân của họ.

Trân Trân

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ
niệm 132 năm ngày sinh

Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2022), tại
Quảng trường Hồ Chí Minh, TP
Vinh, Trung ương Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam phối hợp với
UBND tỉnh Nghệ An tổ chức
Chương trình nghệ thuật “Người
mẹ Làng Sen”. Chương trình với
các hoạt động nghệ thuật khắc
họa ý nghĩa nhân văn cao quý của
hình tượng hoa sen, hình tượng
cụ Hoàng Thị Loan - thân mẫu
Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chất
liệu âm nhạc đậm chất dân gian.

Tại Lễ kỷ niệm, bà Hà Thị
Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam nhấn mạnh:
Chương trình nghệ thuật “Người
mẹ Làng Sen” với mục đích tôn
vinh hình tượng bà Hoàng Thị
Loan - người mẹ, người phụ nữ
đảm đang, nhân hậu đã góp phần
quan trọng hình thành nhân cách
Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật như
một lời tri ân sâu sắc đối với bà
Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ
tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời,
cũng là dịp để tưởng nhớ về Bác
kính yêu. Người đã để lại một di

sản vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí
Minh và một tấm gương trong
sáng, mẫu mực, trọn đời phấn
đấu hy sinh vì độc lập tự do của
Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân
dân.

Đồng thời, khẳng định vai trò,
phẩm chất truyền thống tốt đẹp
của người phụ nữ Việt Nam được
kế thừa, hun đúc để tiếp tục xây
dựng hình ảnh người phụ nữ thời
đại mới, học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh về ý chí tự lực, tự
cường và khát vọng phát triển đất
nước phồn vinh hạnh phúc.

Chương trình nghệ thuật
“Người mẹ Làng Sen” được thể
hiện trong 3 chương, gồm:
chương 1 - Người mẹ Làng Sen;
chương 2 - Ân tình mẹ; chương 3

- Hương sen hội tụ đất trời, mang
đến cho khán giả những ý nghĩa
nhân văn cao quý của hình tượng
hoa sen, hình tượng người mẹ. 

Kim Long

Ấm áp chương trình “Người mẹ Làng Sen”

l Hoa sen là biểu tượng xuyên suốt chương trình.

“Cư dân mạng” xâm phạm Chuyện riêng tư Cá nhân:

Báo động 
về văn hóa ứng xử

nỗi niềm của mỗi gia đình
thì thành viên trong gia
đình sẽ là người thấu hiểu
nhất. tình trạng “cư dân
mạng” xâm phạm chuyện
riêng tư cá nhân không chỉ
khoét sâu thêm những nỗi
đau mà còn báo động sự
xuống cấp của văn hóa ứng
xử trong xã hội.

lBáo động về văn hóa ứng xử của một bộ phận “cư dân mạng”. (Ảnh minh họa:)

tin tức
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Chương trình Giao lưu hữu
nghị quốc phòng biên giới
Việt Nam - Campuchia lần
thứ nhất là một trong
những hoạt động lớn, có ý
nghĩa biểu tượng mà Bộ
Quốc phòng hai nước phối
hợp tổ chức trong “Năm
Hữu nghị Việt Nam - 
Campuchia, Campuchia -
Việt Nam 2022”, kỷ niệm
55 năm Ngày thiết lập
quan hệ ngoại giao giữa
hai nước (24/6/1967 -
24/6/2022).
Góp phần củng cố,
tăng cường quan hệ 
hợp tác quốc phòng

Hôm qua (15/5), Giao lưu
hữu nghị quốc phòng biên giới
Việt Nam - Campuchia lần thứ
nhất đã được tổ chức tại huyện
Snoul, tỉnh Kratie (Campuchia)
và huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình
Phước (Việt Nam) với nhiều hoạt
động phong phú, đa dạng, thiết
thực, góp phần tăng cường tình
đoàn kết hữu nghị giữa hai nước,
như: Chào cột mốc chủ quyền,
trồng cây hữu nghị, chứng kiến
tuần tra chung của lực lượng bảo
vệ biên giới hai nước, khánh
thành Trạm Y tế Quân dân y Hữu
nghị Việt Nam - Campuchia,
thăm và tặng quà các cháu học
sinh tại các trường học Việt Nam
và Campuchia... 

Đoàn đại biểu Việt Nam do
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy
viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng dẫn đầu. Đoàn đại
biểu Campuchia do Phó Thủ
tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Campuchia Samdech Pichey
Sena Tea Banh dẫn đầu.

Phát biểu khi tới thăm và tặng
quà tại Trường Tiểu học Hun Sen
2 Thnou, huyện Snoul, tỉnh Kratie
(Campuchia), Bộ trưởng Phan
Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam
- Campuchia là hai nước láng
giềng, núi liền núi, sông liền
sông, cùng uống chung dòng

sông Mê Kông. Hai dân tộc vốn
có mối quan hệ gắn bó, truyền
thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau
từ lâu đời. Trong quá trình đấu
tranh giành độc lập dân tộc trước
đây cũng như xây dựng đất nước
ngày nay, Việt Nam - Campuchia
luôn kề vai, sát cánh bên nhau,
chia sẻ ngọt bùi, dành cho nhau
sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý
báu. Mối quan hệ tốt đẹp ấy được
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thái
Thượng hoàng Norodom Si-
hanouk đặt nền móng và các thế
hệ lãnh đạo hai nước dày công
vun đắp. Lịch sử đã minh chứng
mối quan hệ Việt Nam - Cam-
puchia trở thành yếu tố sống còn
đối với vận mệnh hai đất nước. 

Phát biểu tại Trường Tiểu học
Lộc Tấn A, huyện Lộc Ninh, tỉnh
Bình Phước (Việt Nam), Phó
Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc
phòng Samdech Pichey Sena Tea
Banh khẳng định, Campuchia và
Việt Nam là hai nước láng giềng
anh em, có mối quan hệ hữu
nghị gần gũi, truyền thống từ lâu
đời đã cùng kề vai sát cánh, đồng
cam cộng khổ chiến đấu giành
độc lập từ tay thực dân trước đây.
Đặc biệt, trong bối cảnh dịch
COVID-19 diễn biến phức tạp
vừa qua, Chính phủ, quân đội và

nhân dân hai nước đã tích cực
giúp đỡ lẫn nhau thông qua sự
ủng hộ về trang thiết bị y tế, lực
lượng bác sĩ điều trị cho người
dân. Cùng với đó, hai nước tiếp
tục củng cố, phát triển hợp tác
trên tất cả lĩnh vực như chính trị,
quân sự, giáo dục, kinh tế - xã
hội, đặc biệt mới đây lãnh đạo
hai nước đã quyết tâm đẩy mạnh
hợp tác về lĩnh vực du lịch và
lịch sử. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng Samdech Pichey
Sena Tea Banh nhấn mạnh, quan
hệ truyền thống lịch sử chiến lược
đã thể hiện mong muốn phát triển
mối quan hệ láng giềng tốt đẹp,
hữu nghị truyền thống, hợp tác
toàn diện của hai nước...

Trong những năm qua, hợp tác
giữa các lực lượng bảo vệ biên
giới hai nước là một điểm sáng,
góp phần tích cực xây dựng biên
giới hòa bình hữu nghị, ổn định và
phát triển, góp phần quan trọng
củng cố và tăng cường quan hệ
hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã
cùng với các lực lượng bảo vệ biên
giới Campuchia thiết lập mối quan
hệ gắn bó, đoàn kết, phối hợp thực
hiện tốt các hiệp định và quy chế
quản lý biên giới, cửa khẩu;

thường xuyên phối hợp tuần tra
chung, kịp thời trao đổi thông tin,
ngăn chặn hiệu quả các hoạt động
xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh
phòng, chống các loại tội phạm
qua biên giới, tạo điều kiện thuận
lợi cho nhân dân hai bên biên giới
qua lại làm ăn, phát triển sản xuất
và ổn định cuộc sống... Đặc biệt,
lực lượng bảo vệ biên giới hai
nước đã có nhiều hoạt động thiết
thực, mô hình hợp tác hiệu quả để
tăng cường sự tin cậy, tương trợ
lẫn nhau. 

Phối hợp triển khai 
hiệu quả các hoạt động
hữu nghị năm 2022

Tại Giao lưu, Bộ trưởng Quốc
phòng hai nước đã tiến hành hội
đàm nhằm đánh giá tình hình thế
giới, khu vực, kết quả hợp tác quốc
phòng song phương thời gian qua
và phương hướng hợp tác quốc
phòng song phương thời gian tới.
Về phương hướng hợp tác trong
thời gian tới, hai bên thống nhất
thúc đẩy các nội dung hợp tác:
Phối hợp triển khai hiệu quả Kế
hoạch tổ chức các hoạt động trong
“Năm Hữu nghị Việt Nam - Cam-
puchia, Campuchia - Việt Nam
2022”; tăng cường tiếp xúc, trao
đổi đoàn các cấp với hình thức phù
hợp, duy trì hiệu quả các cơ chế
hợp tác quốc phòng song phương
hiện nay, nhất là Đối thoại chính
sách quốc phòng cấp thứ trưởng;
tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa các
lực lượng quản lý biên giới thông
qua các hình thức như: Giao lưu,
kết nghĩa, chia sẻ thông tin, tuần
tra chung, phòng, chống, trấn áp

tội phạm, ngăn chặn hiệu quả các
hoạt động xuất, nhập cảnh trái
phép; phối hợp phòng, chống dịch
bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo
dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân
dân hai nước nhận thức sâu sắc về
mối quan hệ hữu nghị, truyền
thống tốt đẹp giữa hai Nhà nước,
nhân dân và quân đội hai nước
nhân dịp các ngày lễ, các sự kiện
chính trị lớn của hai nước và hai
quân đội; nâng cao hiệu quả hợp
tác đào tạo; hợp tác chặt chẽ trong
các cơ chế, diễn đàn đa phương...

Trong khuôn khổ chương
trình giao lưu cũng diễn ra Đối
thoại chính sách quốc phòng cấp
Thứ trưởng lần thứ 5. Đây là hoạt
động thường niên của Bộ Quốc
phòng hai nước nhằm chia sẻ
quan điểm về tình hình quốc tế và
khu vực mà hai bên cùng quan
tâm cũng như định hướng về hợp
tác quốc phòng giữa hai nước để
làm cơ sở ký các nghị định thư,
kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt
Nam - Campuchia. Đặc biệt trong
dịp này, lực lượng quân y của hai
nước Việt Nam - Campuchia phối
hợp tổ chức khám, chữa bệnh
chung cho hơn 3.000 người dân
Việt Nam và Campuchia ở khu
vực biên giới, trao học
bổng tặng các cháu học sinh có
hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ
sinh kế (tặng bò giống) đối với
các hộ dân ở hai bên biên giới có
hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan
Văn Giang chúc mừng Bộ Quốc
phòng và Quân đội Hoàng gia
Campuchia vừa qua đã chủ trì rất
thành công các hội nghị ASEAN
theo hình thức trực tiếp (sau hai
năm bị ảnh hưởng do dịch
COVID-19, các hội nghị phải tổ
chức trực tuyến). Trưởng đoàn
Việt Nam khẳng định, Bộ Quốc
phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt
chẽ để Campuchia đảm nhiệm
thành công vai trò Chủ tịch
ASEAN 2022. LAM HẠNH

Toàn quân phát động thi đua
cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2022), những ngày qua, nhiều

đơn vị trong toàn quân đã tổ chức Lễ phát động đợt
thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người
có công với cách mạng”. 

Thấm nhuần truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ
nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, nội dung đợt
thi đua gồm: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền,
giáo dục về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”;
“Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của Quân đội và đơn
vị về chính sách đối với người có công với cách mạng;
Tích cực đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện

có hiệu quả chương trình “Áo ấm tặng mẹ”; các tổ chức
quần chúng thực hiện tốt chương trình xây tặng “Nhà
tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”,
“Nhà mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, “Nhà
mái ấm tình thương”... 

Các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào
thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”,
“Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ
lại phía sau”; Đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng
chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm
kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thi
đua thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương
binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với Quân đội và hậu
phương Quân đội.

Lãnh đạo các đơn vị giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ
nhận thức sâu sắc ý nghĩa, nội dung, chỉ tiêu của đợt thi
đua; tổ chức đăng ký, giao ước, xây dựng động cơ, quyết

tâm trong toàn đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh
thần tích cực, tự giác, trách nhiệm cao. Đồng thời đưa
nội dung, chỉ tiêu vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy,
chi bộ và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công
tác của người chỉ huy; phát huy trách nhiệm nêu gương
của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong
tổ chức thực hiện. 

Cùng với đó, các đơn vị quan tâm bảo đảm tốt đời sống
vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm
vụ; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen
thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
và kiểm điểm nghiêm túc những tập thể, cá nhân thiếu
trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện…

Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ
nguồn, tri ân người có công với cách mạng” được thực
hiện trong thời gian 75 ngày (từ 15/5 đến ngày
27/7/2022). NHẬT TUẤN

TIN TứC

GIAO LƯU HỮU NGHỊ QUỐC PHÒNG BIÊN GIỚI VIỆT NAM - CAMPUCHIA LẦN THỨ NHẤT: 

Phát triển mối quan hệ láng giềng
tốt đẹp, hợp tác toàn diện 

lĐại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Samdech Pichey Sena Tea Banh tại Cốt mốc 69 của Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng,
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, đến nay đã có 32 cặp kết nghĩa
đồn trạm giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng tương ứng
của Campuchia; 45 cặp kết nghĩa cụm dân cư. Ngoài ra, Bộ đội Biên
phòng Việt Nam đã nhận đỡ đầu 102 học sinh là con em đồng bào
vùng biên giới Campuchia, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em. 

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, với vai trò là một
trong những lực lượng tuyến đầu của Chính phủ mỗi nước trên mặt trận
phòng, chống dịch, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đã phối hợp chặt
chẽ, hiệu quả trong việc kiểm soát đường mòn, lối mở, ngăn chặn, không
để dịch bệnh lây lan qua biên giới. Hai bên cũng đã kịp thời chia sẻ khó
khăn, hỗ trợ nhau vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch, qua đó củng
cố thêm tình cảm gắn kết, tương thân tương ái giữa quân đội hai nước...
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Cục Thi hành án dân sự
(THADS) Phú Thọ cho biết, 7
tháng đầu năm 2022, các cơ
quan THADS tỉnh Phú Thọ tiếp
tục nhận được sự quan tâm của
cấp ủy, chính quyền địa phương
các cấp, sự phối hợp của các cơ
quan hữu quan, cấp ủy, Lãnh đạo
Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo
triển khai đồng bộ, sâu sát, kịp
thời các mặt công tác. 

Cục và các Chi cục THADS
huyện, thành, thị tập trung làm
tốt công tác quản lý, chỉ đạo,
điều hành, tổ chức thực hiện
đồng bộ các giải pháp, triển khai
thực hiện nhiệm vụ trong trạng
thái “bình thường mới”; đoàn
kết nhất trí, khắc phục mọi khó
khăn, phấn đấu hoàn thành các
chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Kết
quả THADS 7 tháng năm 2022
của các cơ quan THADS tỉnh
Phú Thọ đạt 56,2% về việc và
30,1% về tiền trên số án có điều
kiện thi hành. 

Đặc biệt, công tác phối hợp
trong THADS được tăng cường.
Cụ thể: Phối hợp với các Trại
giam, Trại tạm giam động viên,
thuyết phục người phải thi hành
án đang chấp hành hình phạt tù,
thân nhân của họ tự nguyện thi
hành phần trách nhiệm dân sự
trong bản án hình sự, cấp giấy
xác nhận kết quả THADS, tống
đạt giấy tờ cho người phải thi
hành án đang chấp hành hình
phạt tù theo Thông tư liên tịch
số 07/TTLT/BTP-BCA-BTC
ngày 06/02/2013 của Bộ Tư
pháp, Bộ Công an và Bộ Tài
chính. Tiếp tục triển khai thực
hiện hiệu quả Quy chế phối
hợp số 789/QCLN/CTHADS-
TGTL ngày 01/7/2021 giữa
Cục THADS tỉnh Phú Thọ và
Trại giam Tân Lập trong công

tác THADS.
Bên cạnh đó, phối hợp với

Sở Tư pháp trong việc cung
cấp thông tin lý lịch tư pháp
của người phải thi hành án
phần dân sự trong bản án hình
sự thông qua việc gửi các
quyết định thi hành án kịp thời,
đầy đủ, chính xác phục vụ
công tác xây dựng, quản lý cơ
sở dữ liệu lý lịch tư pháp và
cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho
cá nhân, tổ chức theo quy định
của Luật Lý lịch tư pháp.

Phối hợp với Tòa án nhân
dân cùng cấp trong việc đối
chiếu, giao nhận bản án, quyết
định; đối chiếu bản án, quyết
định của Toà án để đảm bảo
100% bản án, quyết định đã có
hiệu lực pháp luật được đưa ra
thi hành; Phối hợp tốt với Viện
kiểm sát nhân dân cùng cấp khi
thực hiện hoạt động kiểm sát
THADS, giải quyết việc
THADS phức tạp, có khó khăn,
vướng mắc.

Các cơ quan THADS đã tích
cực phối hợp với các cơ quan:
Tài chính, Tài nguyên và Môi
trường, Công an, Bảo hiểm xã
hội trong việc thi hành án như:
Xác minh điều kiện phải thi
hành án của người phải thi hành
án và những người có quyền lợi,
nghĩa vụ có liên quan; Tổ chức
xử lý, tiêu hủy vật chứng; Giao
nhận vật chứng, tài sản; Định
giá tài sản; Cưỡng chế thi hành
án, thực hiện việc cưỡng chế
khấu trừ thu nhập trong các
việc phải thi hành án cấp
dưỡng nuôi con,...

Phối hợp thường xuyên với
UBND cấp xã trong quá trình
xác minh điều kiện thi hành án,
tống đạt các thông báo về thi
hành án; cưỡng chế, kê biên tài

sản của người phải thi hành án;
niêm yết Quyết định chưa có
điều kiện thi hành án của người
phải thi hành án theo quy định.

Ban Chỉ đạo THADS từ tỉnh
đến huyện tiếp tục được củng cố,
kiện toàn theo đúng quy định,
đảm bảo thiết thực, có hiệu quả.
Với vai trò là cơ quan thường
trực Ban Chỉ đạo, cơ quan
THADS hai cấp làm tốt công tác
tham mưu cho Ban Chỉ đạo
THADS cùng cấp tiếp tục triển
khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị
số 05-CT/TU ngày 07/6/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
tăng cường sự lãnh đạo của các
cấp ủy Đảng đối với công tác
THADS trên địa bàn tỉnh Phú
Thọ, Kế hoạch của UBND tỉnh
triển khai thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TU ngày 07/6/2021 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế
hoạch số 20-KH/TU ngày
16/8/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số
04-CT/TW về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công
tác thu hồi tài sản bị thất thoát,
chiếm đoạt trong các vụ án hình
sự về tham nhũng, kinh tế. Chủ
động báo cáo Trưởng Ban Chỉ
đạo THADS cùng cấp về việc
xin ý kiến chỉ đạo giải quyết
những việc thi hành án có khó

khăn, vướng mắc trên địa bàn,
đồng thời chỉ đạo các các cơ
quan hữu quan phối hợp chặt
chẽ với cơ quan THADS để giải
quyết có hiệu quả đối với việc
THADS trên địa bàn quản lý.

Thời gian tới, Cục THADS
Phú Thọ xác định: nâng cao
công tác xác minh điều kiện thi
hành án, bảo đảm phân loại việc
thi hành án chính xác, đúng
pháp luật; tổ chức thi hành dứt
điểm những vụ việc có điều
kiện thi hành án; rà soát những
vụ việc không có điều kiện thi
hành án nhưng đủ điều kiện xét
miễn, giảm thi hành án; tăng
cường công tác dân vận, kỹ
năng nghiệp vụ, xác định rõ là
nhiệm vụ và giải pháp cơ bản
không thể thiếu trong công tác
thi hành án. Từ đó, động viên,
giáo dục, thuyết phục đương sự
tự nguyện, thỏa thuận trong thi
hành án.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu
quả công tác phối hợp liên
ngành, tiếp tục thực hiện tốt các
Quy chế phối hợp liên ngành đã
ký kết, kịp thời tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc phát sinh
trong thực tiễn công tác phối hợp
góp phần nâng cao hiệu quả
công tác THADS.

THANH NHÀN 

PHÚ THỌ:

Nâng cao hiệu quả công tác
phối hợp liên ngành

HÀ NỘI: 
Ký kết Quy chế
phối hợp trong
công tác THADS

Vừa qua, Cục THADS và
VKSND thành phố Hà

Nội đã phối hợp tổ chức Lễ ký
kết Quy chế phối hợp công tác
THADS. 

Tham dự Lễ ký kết có đồng
chí Đào Thịnh Cường - Viện
trưởng VKSND thành phố Hà
Nội, đồng chí Phạm Văn Dũng -
Cục trưởng Cục THADS thành
phố Hà Nội, cùng các đồng chí
lãnh đạo VKSND và các chấp
hành viên Cục THADS.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí
Đào Thịnh Cường - Viện trưởng
VKSND thành phố Hà Nội đánh
giá Quy chế phối hợp công tác
thi hành án trước đây đã tạo tiền
đề cho mối quan hệ giữa hai cơ
quan, tạo điều kiện thuận lợi để
mỗi cơ quan thực hiện tốt chức
năng, nhiệm vụ của mình. Tuy
nhiên, sau thời gian dài thực
hiện, Quy chế phối hợp trước
đây không còn phù hợp trong
giai đoạn hiện nay. Việc xây
dựng Quy chế phối hợp công tác
thi hành án mới là cần thiết, tạo
tiền đề cho sự phát triển, góp
phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp nối ý kiến phát biểu của
đồng chí Đào Thịnh Cường,
đồng chí Phạm Văn Dũng - Cục
trưởng Cục THADS thành phố
Hà Nội đánh giá mối quan hệ
công tác phối hợp giữa Cục
THADS và VKSND sau 9 năm
triển khai thực hiện Quy chế
phối hợp thực sự ngày càng gắn
kết, tạo sự đồng thuận trong giải
quyết hồ sơ đối với vụ việc khó
khăn, vướng mắc, góp phần tạo
chuyển biến tích cực trong công
tác THADS Thủ đô. Quy chế
phối hợp công tác THADS của
Cục THADS thành phố Hà Nội
và VKSND thành phố Hà Nội đã
có bước tiến quan trọng, nâng
cao chất lượng phối hợp trong
việc xử lý vật chứng, việc tổ
chức thi hành án, việc xử lý đơn,
giải quyết khiếu nại, tố cáo trong
THADS…, đồng thời tạo cơ sở
cho sự phối hợp của các Chi cục
THADS và VKSND quận,
huyện, thị xã trực thuộc theo
chức năng, nhiệm vụ của từng
đơn vị.

Sau một thời gian xây dựng,
hoàn thiện, đóng góp ý kiến và
thảo luận, Viện trưởng VKSND
thành phố Hà Nội và Cục trưởng
Cục THADS thành phố Hà Nội
đã chính thức ký kết Quy chế
phối hợp công tác THADS (thay
thế cho Quy chế phối hợp công
tác thi hành án số 279/QC-VKS-
CTHADS ngày 28/3/2013).

Quy chế phối hợp gồm 3
chương, 15 điều tạo điều kiện
cho hai cơ quan phối hợp
thường xuyên, xuyên suốt
trong công tác THADS, góp
phần phát triển, hoàn thành tốt
nhiệm vụ công tác của cơ quan
đơn vị và công tác THADS
trong những năm tiếp theo.

NGUYỄN XUÂN
PHƯƠNG QUỲNH

Theo quyết định của Bộ Tư pháp, đồng chí Đỗ Ngọc Ba, Phó
Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lào Cai được giao quyền Cục

trưởng Cục THADS tỉnh Lào Cai; đồng chí Lê Anh Tuấn, nguyên
Cục trưởng được bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Giải quyết
khiếu nại, tố cáo, Tổng cục THADS.

Trước khi được bổ nhiệm làm Quyền Cục trưởng Cục THADS
tỉnh Lào Cai, đồng chí Đỗ Ngọc Ba từng đảm nhiệm chức vụ Chi
cục trưởng Chi cục THADS thành phố Lào Cai. Từ tháng 7/2021
đến nay, đồng chí Đỗ Ngọc Ba là Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh
Lào Cai.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư,
Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn những cống hiến, đóng góp của đồng
chí Lê Anh Tuấn, đồng chí Đỗ Ngọc Ba cùng toàn thể công chức,
người lao động các cơ quan THADS tỉnh Lào Cai và chúc mừng 2
đồng chí đã được tin tưởng, giao trọng trách mới, đồng thời cũng
chia sẻ những khó khăn, thách thức đang đặt ra phía trước đối với
các đồng chí.

Mong rằng, từ những kinh nghiệm qua quá trình công tác, 2 đồng
chí sẽ tiếp tục phát huy được những mặt mạnh, vận dụng linh hoạt,
có hiệu quả vào quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu

hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cũng như thực hiện
tốt các nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Ngọc Ba trân trọng gửi
lời cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS,
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai. Đồng chí Quyền Cục trưởng
khẳng định sẽ sớm ổn định, cùng ban lãnh đạo Cục tập trung triển
khai các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Chương
trình, Kế hoạch công tác đã đề ra.

Đồng chí mong muốn nhận được sự đồng tâm, hiệp lực của
tập thể cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan THADS
toàn tỉnh, tiếp tục đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm, nâng cao
năng lực thực thi nhiệm vụ công vụ, thống nhất nhận thức và hành
động với quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, kiên quyết khắc phục
những hạn chế, yếu kém, chung tay xây dựng ngành THADS Lào
Cai ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ được giao.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị
kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh; đánh giá kết quả hoạt động
của Ban Chỉ đạo  THADS 6 tháng đầu năm 2022.

NGUYỄN HẢI - KHÁNH LINH

Lào Cai có Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự

lCục Thi hành án dân sự Phú Thọ và Trại giam Tân Lập ký kết Quy chế phối hợp.

Thời gian qua, các cơ quan thi hành án dân sự
Phú Thọ thường xuyên tăng cường mối quan hệ
và phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan
trong quá trình giải quyết việc thi hành án dân sự.
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản 1: Khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thuận Thiên vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh

Long An, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch bán nợ. Tài sản đảm bảo của khoản nợ bao gồm:
1.2.1. QSDĐ có DT 30,6 m2 đất thổ thuộc thửa đất số 11, TBĐ số 30 và TSGL với đất là Nhà ở có DTXD: 26,58 m2; Tổng DTSD 103,88 m2; Kết

cấu: Khung sàn BTCT, nền vách gạch, mái tole; Số tầng 3 tọa lạc tại số 153/1B Nguyễn Thái Học, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang theo GCNQSDĐ
số phát hành M 264497, số vào sổ cấp GCN: 00560QSDĐ/Aa do UBND tỉnh An Giang cấp ngày 22/07/1998 và GCN quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ
ở số 5001021004, hồ sơ gốc số 10 do UBND tỉnh An Giang cấp ngày 31/01/2002.

1.2.2. QSDĐ có DT 79 m2 đất thổ thuộc thửa đất số 313, TBĐ số 30 và TSGL với đất là Nhà ở có DTXD: 74,5 m2; Tổng DTSD 74,5 m2; Kết cấu:
Khung BTCT, nền ciment, vách gạch, mái tole tọa lạc tại Nguyễn Thái Học, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang theo GCNQSDĐ số phát hành O 290461,
số vào sổ cấp GCN: 00817QSDĐ/Ad do UBND tỉnh An Giang cấp ngày 10/06/1999 và GCN quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ ở số 5001021102, hồ sơ
gốc số 11 do UBND tỉnh An Giang cấp ngày 31/01/2002.

1.2.3. QSDĐ có diện tích 33,5 m2 đất thổ thuộc thửa đất số 317, TBĐ số 15 tọa lạc tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, An Giang
theo GCNQSDĐ số phát hành O 290458, số vào sổ cấp GCN: 000948QSDĐ/Ad do UBND tỉnh An Giang cấp ngày 10/06/1999.

1.2.4. QSDĐ có diện tích 12.600 m2 đất khu công nghiệp có thời hạn sử dụng đến ngày 28/10/2055, nguồn gốc sử dụng: thuê lại đất của
Công ty Cổ phần đầu tư Tân Đức thuộc thửa đất số 475, TBĐ số 18 và TSGL với đất là Nhà máy Thuận Thiên tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An theo GCNQSDĐ số phát hành BO 614154, số vào sổ cấp GCN: CT18347 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày

19/03/2014.

1.2.5. Máy in màu, đóng gói và đóng thùng carton hiệu U2-MR. Chỉnh bằng điện; Hiệu Đài Loan, máy đã qua sử dụng được tân trang bảo
dưỡng hoàn chỉnh. Số lượng 02 máy.

1.2.6. Máy in ngan 2 màu. Kích thước: 1m2x2m4. Tốc độ: 50 sản phẩm/1 phút. Chỉnh tự động; Hiệu Đài Loan, máy đã qua sử dụng được tân
trang bảo dưỡng hoàn chỉnh. Số lượng 02 máy.

1.2.7. Máy dán thùng carton. Kích thước: 1m3. Chỉnh tự động; Hiệu Đài Loan, máy đã qua sử dụng được tân trang bảo dưỡng hoàn chỉnh.
Số lượng 02 máy.

1.2.8. Máy cắt bán tự động. Kích thước: 94cm. Chỉnh bằng điện; Hiệu Đài Loan, máy đã qua sử dụng được tân trang bảo dưỡng hoàn chỉnh.
Số lượng 01 máy.

1.2.9. Máy chạp cán lằn cắt khe. Kích thước 94cm. Chỉnh bằng điện; Hiệu Đài Loan, máy đã qua sử dụng được tân trang bảo dưỡng hoàn
chỉnh. Số lượng 01 máy.

1.2.10. Máy đóng ghim thùng carton. Kích thước 1m2. Chỉnh bằng điện; Hiệu Đài Loan máy đã qua sử dụng được tân trang bảo dưỡng
hoàn chỉnh. Số lượng 01 máy.

1.2.11. Máy dợn sóng 3-5 lớp. Kích thước 1m5x2x4. Tốc độ 50 sản phẩm/1 phút. Chỉnh tự động; Hiệu Đài Loan, máy đã qua sử dụng được
tân trang bảo dưỡng hoàn chỉnh. Số lượng 01 máy.

1.2.12. Máy dợn sóng 7 lớp. Chỉnh tự động; Hiệu Đài Loan, máy đã qua sử dụng được tân trang bảo dưỡng hoàn chỉnh. Số lượng 01 máy.
1.2.13. Một (01) hệ thống kho lạnh có kích thước 23500Lx18000Wx5000Hmm theo hợp đồng số 01-07/2014/LCT- Thuận Thiên, ngày

21/07/2014 giữa Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Thuận Thiên và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Lê Chí Tài. Số lượng: 01 hệ
thống. Giá khởi điểm: 67.452.080.741 đồng. 

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long An. 
Hình thức ĐG: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên. 
Ø Nhận đăng ký và xem tài sản: từ ngày 26/04/2022 đến 16 giờ 00 ngày 03/06/2022; Nhận tiền đặt trước: ngày 06/06/2022 đến 16 giờ 00

ngày 08/06/2022. Ngày ĐG: 09/06/2022 tại: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân miền Nam.

Tài sản 2: Xe ô tô tải biển số kiểm soát 62C-124.72, số khung 5KHBJC087811, số máy J611225D4CB, loại xe tải thùng kín, số loại THACO, màu
sơn trắng, nhãn hiệu KIA, dung tích 2.497cm3, năm sản xuất 2018, Nguyễn Thị Thu đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký ngày 21/12/2018.
Giá khởi điểm: 330.920.000 đồng. 

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vĩnh Hưng.
Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 03/06/2022. 
Xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 03/06/2022.
Nhận tiền đặt trước: ngày 03/06/2022, ngày 06/06/2022 và đến 16 giờ 00 ngày 07/06/2022. 
Ngày đấu giá: 08/06/2022. Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân miền Nam.
Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.
Tài sản 3: Mặt bằng cho thuê làm căn tin, nhà giữ xe nằm trong khuôn viên Trường THPT Kiến Tường. Cụ thể như sau: Mặt bằng cho thuê

làm căn tin. Diện tích sử dụng: 96m2. Kết cấu: Cột sắt, mái tole, vách tole, nền tráng xi măng. Thời gian cho thuê là 02 năm. Giá khởi điểm:
240.000.000 đồng.  Mặt bằng cho thuê làm nhà giữ xe. Diện tích sử dụng: 460m2. Kết cấu: Cột sắt, mái tole, nền tráng bê tông. Thời gian cho thuê
là 02 năm. Giá khởi điểm: 168.000.000 đồng.

Người có tài sản đấu giá: Trường THPT Kiến Tường.
Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 31/05/2022. 
Xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 31/05/2022.
Nhận tiền đặt trước: từ ngày 31/05/2022 đến 11 giờ 30 ngày 02/06/2022. 
Ngày đấu giá: 03/06/2022. Tại Trường THPT Kiến Tường.
Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

Tài sản 4: Mặt bằng cho thuê làm căn tin, nhà giữ xe nằm trong khuôn viên Trường THPT Vĩnh Hưng. Cụ thể như sau: Mặt
bằng cho thuê làm căn tin. Diện tích sử dụng: 270m2. Kết cấu: nhà tiền chế, nền bê tông, tường vách tole, mái tole. Thời gian cho
thuê là 02 năm. Giá khởi điểm: 108.000.000 đồng. Mặt bằng cho thuê làm nhà giữ xe. Diện tích sử dụng: 768 m2. Kết cấu: nhà bê
tông cốt thép, nền bê tông, mái tole. Thời gian cho thuê là 02 năm. Giá khởi điểm: 162.000.000 đồng.

Người có tài sản đấu giá: Trường THPT Vĩnh Hưng.
Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 24/05/2022. 
Xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 24/05/2022.
Nhận tiền đặt trước: từ ngày 24/05/2022 đến 11 giờ 30 ngày 26/05/2022. 
Ngày đấu giá: 27/05/2022. Tại Trường THPT Vĩnh Hưng.
Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.
Tài sản 5: Mặt bằng cho thuê làm căn tin, nhà giữ xe nằm trong khuôn viên Trường THCS&THPT Khánh Hưng. Cụ thể như

sau: Mặt bằng cho thuê làm căn tin. Diện tích sử dụng 170,6m2. Kết cấu: nhà cấp 4 (diện tích 76,6m2) và một phần nhà tiền chế
nền bê tông (diện tích 94m2). Thời gian cho thuê là 02 năm. Giá khởi điểm: 144.000.000 đồng. Mặt bằng cho thuê làm nhà giữ xe.
Diện tích sử dụng 576m2. Kết cấu: nhà tiền chế, nền bê tông, mái tole. Thời gian cho thuê là 02 năm. Giá khởi điểm: 90.000.000
đồng.

Người có tài sản đấu giá: Trường THCS&THPT Khánh Hưng.
Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 24/05/2022. 
Xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 24/05/2022.
Nhận tiền đặt trước: từ ngày 24/05/2022 đến 11 giờ 30 ngày 26/05/2022. 
Ngày đấu giá: 27/05/2022. Tại Trường Trường THCS&THPT Khánh Hưng.
Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.
Tài sản 6: Mặt bằng cho thuê làm căn tin, nhà giữ xe nằm trong khuôn viên Trường THPT Cần Giuộc. Cụ thể như sau: Mặt

bằng cho thuê làm căn tin. Diện tích sử dụng: 160m2. Kết cấu: nhà tiền chế, nền bê tông, tường gạch + vách tole, mái tole. Thời
gian cho thuê là 02 năm. Giá khởi điểm: 240.000.000 đồng. Mặt bằng cho thuê làm nhà giữ xe. Diện tích sử dụng: 320m2. Kết cấu:

nhà tiền chế, nền bê tông, mái tole. Thời gian cho thuê là 02 năm. Giá khởi điểm: 90.000.000 đồng.
Người có tài sản đấu giá: Trường THPT Cần Giuộc.
Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 26/05/2022. 
Xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 26/05/2022.
Nhận tiền đặt trước: ngày 26/05/2022, ngày 27/05/2022 và ngày 30/05/2022 (đến 11 giờ 30). 
Ngày đấu giá: 31/05/2022. Tại Trường THPT Cần Giuộc.
Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.
Tài sản 7: Mặt bằng cho thuê làm căn tin, nhà giữ xe nằm trong khuôn viên Trường THPT Hùng Vương. Cụ thể như sau: Mặt bằng cho thuê

làm căn tin. Diện tích cho thuê: 100m2. Kết cấu: khung thép tiền chế, nền bê tông, mái tole, 4 mặt xây tường cao 0,5m và có vách tole phía trên.
Thời gian cho thuê là 02 năm. Giá khởi điểm: 162.000.000 đồng. Mặt bằng cho thuê làm nhà giữ xe.  Diện tích cho thuê: 559m2 (trong đó dài
86m, rộng 6,5m). Kết cấu: nhà tiền chế, nền bê tông, mái tole. Thời gian cho thuê là 02 năm. Giá khởi điểm: 126.000.000 đồng.

Người có tài sản đấu giá: Trường THPT Hùng Vương.
Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 26/05/2022. 
Xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 26/05/2022.
Nhận tiền đặt trước: ngày 26/05/2022, ngày 27/05/2022 và ngày 30/05/2022 (đến 11 giờ 30). 
Ngày đấu giá: 31/05/2022. Tại Trường THPT Hùng Vương.
Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: 
Doanh Nghiệp Đấu giá Tư Nhân Miền Nam: Số H-06 Đường số 1, Khu Dân cư - Khu Hành chính tỉnh, phường 6, TP. Tân An, Long An. ĐT:

(0272) 3 570 568. 

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN MIỀN NAM

THÔNG BÁO 
Kết quả thẩm định giá tài sản kê biên và quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá 

tài sản kê biên 
Căn cứ Điều 20, Điều 39, Điều 99 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số 37/2020/DS-ST ngày 30/9/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;
Căn cứ công văn số 216/CV-TA ngày 27/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 57/QĐ-CCTHADS ngày 18/01/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 661/QĐ-CCTHADS ngày 12/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên;
Căn cứ Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định thi hành án số 13/QĐ-CCTHADS ngày 08/4/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành

phố Thái Nguyên;Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý quyền sử dụng đất số 18/QĐ-CCTHADS ngày 05/4/2022 của Chi cục Thi
hành án dân sự thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

Biên bản cưỡng chế thi hành án ngày 22/4/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;
Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 120/VB-BCV/CT ngày 12/5/2022 của Chi nhánh thẩm định giá và đấu giá Việt Bắc-Công ty cổ phần tư

vấn và thẩm định giá doanh nghiệp;  
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản kê biên là: Thửa đất số:

91 (nay là thửa đất số: 133), tờ bản đồ số: 29, diện tích: 105m2, địa chỉ: Tổ 1, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Theo
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 637176, số vào sổ cấp GCN: H00006/HT-38 do Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp ngày
11/7/2005 cho hộ ông Ngô Văn Đăng.

Giá trị tài sản trên được thẩm định có mức giá là: 1.260.000.000đ (Một tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng).
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thông báo cho: 
Người được thi hành án:  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK).
Địa chỉ: Số 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Người phải thi hành án: 
- Ông: Ngô Văn Đăng, sinh năm: 1972 - HKTT: Thôn Hương Câu, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
- Bà: Vũ Thị Thủy, sinh năm: 1976 - HKTT tại: Tổ 1, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Và những Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo hoặc thông báo được niêm yết tại Trụ sở UBND phường Tân Lập, thành phố Thái

Nguyên tỉnh Thái Nguyên; Trụ sở UBND xã xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang hoặc thông báo được đăng trên Báo Pháp luật Việt Nam.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK), ông Ngô Văn Đăng, bà Vũ Thị Thủy và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền

yêu cầu thẩm định giá lại hoặc thỏa thuận lựa chọn tổ chức đấu giá đối với tài sản trên.
Trường hợp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK), ông Ngô Văn Đăng, bà Vũ Thị Thủy và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên

quan yêu cầu thẩm định giá lại thì phải có đơn hoặc văn bản gửi đến Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên và phải nộp tạm ứng
chi phí thẩm định giá lại tài sản là: 14.500.000đ (Mười bốn triệu năm trăm nghìn đồng). 

Trường hợp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK), ông Ngô Văn Đăng, bà Vũ Thị Thủy và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thỏa
thuận lựa chọn được tổ chức đấu giá thì phải có văn bản thỏa thuận gửi đến Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên hoặc các bên đương sự
trực tiếp đến Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên để làm biên bản thỏa thuận lựa chọn tổ chức đấu giá để bán đấu giá tài sản kê biên.

Hết thời hạn trên mà Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK), ông Ngô Văn Đăng, bà Vũ Thị Thủy và những người có quyền lợi, nghĩa
vụ liên quan không có đơn yêu cầu thẩm định giá lại hoặc không thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá thì Chi cục thi hành án dân sự thành
phố Thái Nguyên sẽ lựa chọn tổ chức đấu giá để bán đấu giá tài sản kê biên trên. 

Kết quả thẩm định giá nêu trên sẽ là giá khởi điểm để đưa ra bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

CHI CỤC THADS TP THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

THÔNG BÁO
Về việc người được thi hành án nhận tài sản để trừ  vào số tiền được thi hành án hoặc

cưỡng chế thi hành án
Căn cứ bản án số: 28/DSST ngày 19/06/2013 của Tòa án nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 
Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn số: 684/QĐ-CCTHADS ngày  02/07/2013 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Ôn thông báo như sau:
1/ Đối với: ông Nguyễn Hữu Tường sinh năm: 1980 và bà Nguyễn Ngọc Diễm sinh năm: 1982, cùng trú tại: ấp Hiệp Thuận, xã Hòa Bình,

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 
Nội dung:
- Thửa đất số: 33, Tờ bản đồ số: 16, diện tích: 6533,8 m2, loại đất trồng lúa nước, Đất tọa lạc tại: ấp Hiệp Thuận, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn,

tỉnh Vĩnh Long sau 03 lần giảm giá số tiền còn lại là: 358.522.501 đồng (Ba trăm năm mươi tám triệu năm trăm hai mươi hai nghìn năm trăm
lẽ một đồng), người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án.

Nay Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Ôn thông báo cho ông Nguyễn Hữu Tường và bà Nguyễn Ngọc Diễm trong thời hạn 30 ngày
kể từ ngày được thông báo hợp lệ, nếu ông Tường và bà Diễm không nộp đủ số tiền phải thi hành án và chi phí thi hành án hợp lý để lấy lại
tài sản hoặc tự nguyện giao tài sản.

Nếu hết thời hạn nêu trên mà ông Tường và bà Diễm không nộp đủ số tiền phải thi hành án và chi phí thi hành án hợp lý để lấy lại tài
sản hoặc không tự nguyện giao tài sản cho người được thi hành án, thì cơ quan thi hành án sẽ tiến hành cưỡng chế giao tài sản cho người
được thi hành án theo quy định.

Thời gian cưỡng chế: 08 giờ 30 ngày 14 tháng 06 năm 2022
Địa điểm cưỡng chế tại: Thửa đất số: 33, đất tọa lạc tại: ấp Hiệp Thuận, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 
Dự trù chi phí cưỡng chế: ông Tường và bà Diễm phải chịu là khoảng: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng).
Yêu cầu ông Tường và bà Diễm có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên,  nếu ông Tường và bà Diễm vắng mặt, mọi khiếu nại về sau sẽ

không giải quyết.
Vậy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Ôn thông báo cho ông Tường và bà Diễm để thực hiện..

CHI CỤC THADS HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN THỨ BA
THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

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

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam. Địa chỉ: Số 80 đường Đông A,
KĐT Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.
- Tài sản đấu giá: Tàu Hoàng Hiệp 88 theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu số NĐ-95588 –TS do Chi cục thủy sản Nam Định cấp ngày

16/12/2016 cấp cho Ông Nguyễn Minh Hiển, kịch thước vỏ tàu Lmax – Bmax-D(m): 27,50m*7,0m*3,25m, 01 máy chính nhãn hiệu Yanmar với
công suất 829 HP và các ngư lưới, cụ thể kèm theo.

-  Giá khởi điểm: 2.374.875.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm bảy mươi tư triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn). Giá khởi điểm
chưa bao gồm thuế và phí, lệ phí khác có liên quan. Chi phí này do người trúng đấu giá nộp.

- Bước giá: 10.000.000 đồng ( Mười triệu đồng).
- Tiền đặt trước: 400.000.000 (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng ).
- Số tiền đặt trước được nộp vào tài khoản: 12910000250927.
+ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia
+ Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/05/2022 đến ngày 19,20/05/2022 
(Mọi khoản tiền đặt trước đều không phát sinh lãi trong bất kỳ trường hợp nào, khoản tiền đặt trước được về tài khoản của Công ty đấu

giá hợp danh số 6 Quốc gia trước 16h30 ngày 20/05/2022, sau thời gian trên thì tiền đặt trước không hợp lệ)
4. Đối tượng, điều kiện tham giá đấu giá 
Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên. Số vòng đấu 03 vòng.
6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.
* Thời gian thông báo: Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 20/05/2022 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ)
* Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày 16/05/2022 đến 16h ngày 19/05/2022 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ).
* Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia

đấu giá mua tài sản. 
Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia. Địa chỉ: số 101, tầng 1, nhà 129 F1-2, TT 435a, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  hoặc Chi nhánh Nam Đinh - Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia; Địa chỉ: số 125 (số 177 cũ) Đường Đặng
Xuân Bảng, P. Cửa Nam, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định. 

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Thời gian: Ngày 18/05/2022 và ngày 19/05/2022 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Cảng Công ty TNHH
Thủy sản Hải Thắng. Địa chỉ: Xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian: 09h giờ  ngày 21/05/2022. 

- Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Nam Định - Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia. Địa chỉ: Số 125 (số 177 cũ) Đường Đặng Xuân
Bảng, P. Cửa Nam, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định. 

Điện thoại: 0944.957.157 (Mr Trọng).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 6 QUỐC GIA 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS 1: Người có tài sản là: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm, tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất thửa 189a; TBĐ 14, diện tích

: 2.873,0m2, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm. Tài sản gắn liền với đất và Cây trồng trên đất (xem chi tiết hồ sơ đấu giá), tài sản toạ lạc
tại ấp 3, xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Giá khởi điểm: 891.641.000 đồng. Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng.

Thời gian đăng ký đấu giá TS 1 là: từ ngày niêm yết thông báo đến ngày 07/6/2022 (trong giờ hành chánh); Thời gian tổ chức cuộc đấu
giá tài sản: 09 giờ 00  ngày 10/6/2022. 

TS 2: Người có tài sản là: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất một phần thửa đất số 429,
tờ bản đồ số 4, diện tích: 800 m2 ; loại đất: trồng cây lâu năm (CLN), (được tách từ thửa đất số 225, tờ bản đồ số 04 trên giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) và Cây trồng trên đất (xem chi tiết hồ sơ đấu giá), tài sản toạ lạc xã Phước
Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Giá khởi điểm: 373.508.088 đồng. Tiền đặt trước: 38.000.000 đồng. Thời gian đăng ký đấu giá TS 2 là:
từ ngày niêm yết thông báo đến ngày 07/6/2022 (trong giờ hành chánh); Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản: 10 giờ 00  ngày 10/6/2022.

TS 3: Người có tài sản là: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú, tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất thửa đất thửa số 40, tờ bản
đồ số 23, có diện tích: 8.635,4m2, loại đất trồng lúa nước còn lại. Công trình xây dựng trên đất và cây trồng trên đất (xem chi tiết hồ sơ đấu giá),
tài sản toạ lạc ấp Giang Hà, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Giá khởi điểm: 815.648.300 đồng. Tiền đặt trước: 82.000.000 đồng. Thời
gian đăng ký đấu giá TS 3 là: từ ngày niêm yết thông báo đến ngày 14/6/2022 (trong giờ hành chánh); Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản:
09 giờ 00  ngày 17/6/2022. 

TS 4: Người có tài sản là: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất một phần thửa đất số 17,
Tờ bản đồ số 4 diện tích: 902,7 m2 (loại đất trồng cây lâu năm) và cây trồng trên đất (xem chi tiết hồ sơ đấu giá), tài sản toạ lạc xã Phước Thạnh,
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Giá khởi điểm: 337.919.491đồng. Tiền đặt trước: 34.000.000 đồng. Thời gian đăng ký đấu giá TS 4 là: từ ngày
niêm yết thông báo đến ngày 21/6/2022 (trong giờ hành chánh); Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản: 09 giờ 00  ngày 24/6/2022. 

Địa điểm tổ chức đấu giá  TS 1 , TS 2, TS 3, TS 4 tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nam – Chi nhánh Bến Tre, Địa chỉ: số 3E1 khu phố Mỹ Tân,
phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- 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 –chi nhánh Bến Tre. Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên

hệ ĐT: 0945.204593 (Ms Nguyên) để được cung cấp thông tin hoặc Website:dgts.moj.gov.vn. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÂY NAM –CHI NHÁNH BẾN TRE
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THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 101 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008;
Căn cứ Bản án số 78/2018/DS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân Quận

Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 14/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 10 năm

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

2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí
Minh;

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

Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chi cục Thi
hành án dân sự thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 220011-2/TPV-CTTĐ ngày 19 tháng 01 năm 2022 của
Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 2211/ĐGTS-THADS ngày
21 tháng 02 năm 2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh và Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An;

Căn cứ Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (Lần 2) số Hợp đồng
2211/ĐGTS-THADS ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thủ
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An;

Căn cứ Thông báo về kế hoạch đấu giá tài sản số 313/2022/TB-VTA ngày 11 tháng 5 năm
2022 của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An;

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá
theo Thông báo về việc đấu giá tài sản số 313/2022/TB-VTA ngày 11 tháng 5 năm 2022 của
Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Nhà, đất tại số 33 Đường số 8, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2
(nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

a. Theo Bản vẽ sơ đồ nhà đất lập ngày 14/01/2020 của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại
Tạ Phú đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 2 (nay là Tp.Thủ Đức) kiểm tra số
158/CNVPĐKĐĐQ2 ngày 20/01/2020.

* Nhà ở:
Địa chỉ: 33 Đường số 8, P.An Phú, Q.2 (nay là Tp.Thủ Đức), TP.HCM.
Số tầng: 01, cấp (hạng) nhà ở: III. 
Kết cấu nhà: Tường gạch (tường chung), Cột BTCT, Mái tôn.
Tổng diện tích sàn xây dựng: 97,0m2 (DTXD), trong đó:
+ Diện tích sàn xây dựng chưa được công nhận trên đất chưa được công nhận trong hành

lang bảo vệ cống thoát nước: 1,7m2 (DTXD);
+ Diện tích sàn xây dựng chưa được công nhận trên đất đã được công nhận trong hành

lang bảo vệ cống thoát nước: 2,3m2 (DTXD);
+ Diện tích sàn xây dựng chưa được công nhận trên đất đã được công nhận ngoài hành

lang bảo vệ cống thoát nước: 52,6m2 (DTXD);
+ Diện tích sàn xây dựng đã được công nhận trên đất đã được công nhận ngoài hành

lang bảo vệ cống thoát nước: 40,4m2 (DTXD).
* Đất ở:
- Vị trí:  + Thửa đất số: 88 (thửa phân chiết 88-1; 88-2; diện tích: 2.0m2)
+ Thửa đất số: 94 (thửa phân chiết 94-1; 94-2; diện tích: 0.7m2)
+ Thửa đất số: 95 (thửa phân chiết 95-1; 95-2; diện tích: 104.8m2)
+ Tờ bản đồ số: 10, phường An Phú, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức) (theo tài liệu năm 2003)
- Diện tích theo hiện trạng: 107,5m2 (sử dụng riêng: 107,5m2; sử dụng chung: 0,0m2),

trong đó
+ Phần diện tích đất chưa được công nhận trong hành lang bảo vệ cống thoát nước:

2,7m2
+ Phần diện tích đất đã được công nhận trong hành lang bảo vệ cống thoát nước: 11,1m2
+ Phần diện tích đất đã được công nhận ngoài hành lang bảo vệ cống thoát nước: 93,7m2.
b. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 5897/2001

ngày 18/4/2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; cập nhật, thay đổi bổ sung tên
chủ sở hữu ngày 20/6/2001 của Sở Địa chính nhà đất Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

* Nhà ở:
- Địa chỉ: 33 Đường số 8, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức),

Thành phố Hồ Chí Minh (theo cập nhật biến động ngày 12/11/2007).
- Tổng diện tích sử dụng: 35,54m2
- Diện tích xây dựng: 40,38m2
- Kết cấu nhà: Tường gạch, mái Fibro cimen
- Số tầng: 01
* Đất ở:
- Diện tích: 104,76m2
- Hình thức sử dụng: Riêng 104,76m2; chung: 0m2
Lưu ý: 
- Tài sản được giao cho người mua trúng đấu giá theo hiện trạng ghi nhận tại Bản vẽ sơ

đồ nhà đất lập ngày 14/01/2020 của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tạ Phú đã được Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức) kiểm tra số
158/CNVPĐKĐĐQ2 ngày 20/01/2020;

- Theo Văn bản số 114/QLĐT ngày 18/3/2020 của Phòng Quản lý đô thị Quận 2 (nay là TP.
Thủ Đức) thì thông tin qui hoạch tài sản đấu giá như sau:

+ Theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 26/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
về phê duyệt qui hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Xa Lộ Hà Nội, phưởng Thảo Điền
và một phần phường An Phú: Vị trí thửa đất thuộc qui hoạch đất ở hiện hữu.

+ Lộ giới đường số 8: 12m.
- Theo Văn bản số 607/UBND ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân phường An Phú, Quận

2 (nay là thành phố Thủ Đức) thì thông tin về việc xác minh diện tích nhà, đất ngoài chủ quyền
của tài sản đấu giá như sau:

+ Đối với phần diện tích đất ngoài chủ quyền thuộc thửa đất số 88 (thửa phân chiết 88-
1; 88-2 có diện tích 2,0m2) tở bản đồ số 10 (theo tài liệu đo đạc bản đồ 2003) là đất công trình
công cộng (DCK) đường cống thoát nước của nhân dân. Phần diện tích đất thuộc thửa đất số
94 (thửa phân chiết 91-1; 94-2 có diện tích 0,7m2) tờ bản đồ số 10 (theo tài liệu đo đạc bản đồ
2003) chồng lấn ranh đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số H00066 do Ủy ban nhân
dân Quận 2 cấp ngày 12/01/2005 có diện tích 103,9m2 cho bà Trần Thị Sáng và ông Đinh Văn
Hạc.

+ Đối với phần diện tích sàn xây dựng 56,6m2 chưa được công nhận chủ quyền trong
quá trình thi công xây dựng chủ đầu tư không cung cấp giấy phép xây dựng; Ủy ban nhân dân
phường chưa xử phạt vi phạm hành chính không ban hành quyết định tháo dỡ công trình.

+ Đối với nguồn gốc và thời điểm sử dụng 2,74m2 chưa được công nhận; thời điểm xây
dựng trước 2003, phần diện tích thuộc khu vực chưa có qui hoạch chi tiết.

- Đối với phần diện tích xây dựng sai phép chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu,
sử dụng; phần đất chồng lấn ranh người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với các cơ quan có
thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và chịu mọi chi phí liên quan hoặc
chấp hành việc xử lý phần diện tích xây dựng sai phép, phần đất chồng lấn ranh đất theo qui
định của pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải tự mình tìm hiểu xác minh các thông tin quy
hoạch, hiện trạng tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá và cam kết không có thắc mắc
khiếu nại gì về vấn đề này.

2. Tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản bán để thi hành án.
3. Hồ sơ pháp lý:
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 5897/2001

ngày 18/4/2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; cập nhật, thay đổi bổ sung tên
chủ sở hữu ngày 20/6/2001 của Sở Địa chính nhà đất Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bản vẽ sơ đồ nhà đất lập ngày 14/01/2020 của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tạ
Phú đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức) kiểm
tra số 158/CNVPĐKĐĐQ2 ngày 20/01/2020.

- Bản án số 78/2018/DS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân Quận Thủ
Đức (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 14/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 10 năm 2019
của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), Thành Hồ Chí Minh;

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

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

- Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chấp hành viên
Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; 

- Chứng thư thẩm định giá số 220011-2/TPV-CTTĐ ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Công
ty Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú;

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/5/2022 đến ngày 06/6/2022; Địa điểm: Tại

nơi có tài sản (liên hệ Mr Trường, số ĐT 0906.891.693).
5. Thời hạn mua và nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 12/5/2022 đến ngày 06/6/2022 (trong giờ

hành chính, trừ ngày nghỉ lễ).
6. Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Vạn Thành An – Số 03 Lý Văn

Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.
7. Giá khởi điểm: 12.990.254.400 (Mười hai tỷ, chín trăm chín mươi triệu, hai trăm năm

mươi bốn nghìn, bốn trăm) đồng – Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, người mua trúng đấu
giá có trách nhiệm nộp thuế GTGT (nếu có);

8. Tiền mua hồ sơ: 500.000đồng/01 bộ hồ sơ.
9. Khoản tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản; Thời hạn nộp: từ ngày 06/6/2022

đến ngày 08/6/2022 (trong giờ hành chính); Phương thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản số
1450.1003.6145.0001 của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An mở tại Ngân hàng TMCP
Sài Gòn - Chi nhánh Phú Đông;

10. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản:
Đợt 1: Ngay khi tổ chức đấu giá thành, khoản tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu

giá sẽ được chuyển thành tiền cọc đảm bảo giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu
giá.

Đợt 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua phải nộp đủ 100%
tiền mua tài sản sau khi đã trừ số tiền đã nộp Đợt 1 vào tài khoản số 3949.0.3030599.00000 của
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức mở tại Kho bạc Nhà nước Thủ Đức và không
được gia hạn thêm.

Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản đấu giá
không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và thuộc trường
hợp từ chối mua tài sản, khoản tiền của người mua tài sản đã nộp sẽ được xử lý theo quy định
của pháp luật

11.Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan:
a. Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp phí công chứng Hợp đồng mua bán

tài sản đấu giá, lệ phí trước bạ và các lệ phí khác (nếu có) phát sinh trong quá trình làm thủ tục
chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá theo thuế suất do Nhà nước
quy định. Đối với công trình xây dựng trên đất và diện tích đất chưa được công nhận: Người
mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục cấp
Giấy chứng nhận và chịu toàn bộ các chi phí có liên quan theo quy định.

b. Các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho Nhà nước như tiền sử dụng đất, tiền xử
phạt vi phạm hành chính, tiền điện, tiền nước, cước điện thoại... (nếu có) phát sinh trước thời
điểm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá và thuế thu nhập cá nhân, thuế thu
nhập doanh nghiệp từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Người
có nghĩa vụ nộp là chủ cũ của tài sản. Trường hợp chủ cũ của tài sản không thực hiện thì Công
ty đấu giá có trách nhiệm kê khai thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng và cơ quan thi hành
án trích từ tiền bán đấu giá để nộp thay. Tiền nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan
được tính theo quy định của pháp luật hiện hành và được trừ vào tiền bán tài sản.

12. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp
tại Công ty Vạn Thành An. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho
người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại
thông báo này. 

13. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Lúc 9 giờ 30 phút ngày 09/6/2022 tại số 03 Lý
Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

14. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.
15. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên, theo đó người tham gia

đấu giá trả giá từ thấp đến cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi
điểm là người mua trúng đấu giá.

16. Chuộc lại tài sản: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 101 Luật thi hành án Dân sự số
12/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 thì trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người
phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi
phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải
thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức
phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

17. Trường hợp hủy kết quả đấu giá: Đây là tài sản bán để đảm bảo cho việc thi hành án,
Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và văn bản bán đấu giá tài sản có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi
có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy vì
bất cứ lý do gì thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận
và trong mọi trường hợp các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau (nếu có).

Thông báo này thay cho Thư mời tham gia dự đấu giá./.

CHI CỤC THADS TP. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO CÔNG KHAI 
VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Tổ chức đấu giá lần 02)
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình - Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình. 
2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới - Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Văn Linh, Đồng Hới,

Quảng Bình
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất 78A (nay là thửa đất số 9), tờ bản đồ số 16 tại tổ dân phố

1, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
- Quyền sử dụng đất có diện tích theo thực tế kê biên là 129,1m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị có thời hạn sử dụng: Lâu dài. Ngoài

ra có 10,6m2  đất đã được xác nhận là phần đất quy hoạch đường Lê Thành Đồng, hội đồng cưỡng chế không kê biên phần diện tích đất này.
- Tài sản gắn liền với đất: 
+ 01 ngôi nhà 03 tầng, diện tích xây dựng 100,0m2, diện tích sàn 250,7m2. Nhà có kết cấu tường gạch; khung, sàn bằng bê tông cốt

thép; mái lợp tôn có xà gồ bằng sắt. Móng xây bằng đá hộc, tường xây được tô trát, sơn, vôi ve hoàn chỉnh.
+ Cổng và tường rào phía trước tầng 1 có chiều dài 16,56m, tường rào xây cao khoảng 1,5m, hệ thống cổng được hàn bằng các que sắt,

gồm 2 cổng, mỗi cổng gồm 2 cánh, cao khoảng 2,5m, phía trên có gắn lưới B40. Mái che có khung, giá đỡ bằng các que sắt, phía trên bắn tôn
có diện tích 26,3m2.

- Ghi chú: Hệ thống cổng và một phần công trình tường rào, mái che phía trước tầng 1 xây dựng chồng lấn lên phần đất quy hoạch
đường Lê Thành Đồng, với diện tích chồng lấn là 10,6m2. Do vậy, trường hợp người mua trúng tài sản đấu giá tài sản phải có trách nhiệm tháo
dở khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà không được yêu cầu bồi thường.

(Chi tiết, hiện trạng tài sản trên theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 29/12/2021 tại thửa đất 78A, tờ bản đồ số 16 (nay thuộc thửa số
9 tờ bản đồ số 16), Tổ dân phố 01, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số nhà số 26, Lê Thành Đồng, phường Hải Thành,
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)

Giá khởi điểm: 4.964.888.632 đồng (Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và chi phi khác theo quy định pháp luật, người
mua trúng đấu giá tài sản phải chịu thuế GTGT nếu tài sản thuộc diện phải chịu thuế theo quy định và các loại phí, lệ phí, chi phí khác nếu có)

Tiền đặt trước: 992.977.000 đồng.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (không giới

hạn số vòng).
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/5/2022 đến hết ngày 07/6/2022 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ

đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình (thực hiện trong giờ hành chính).
Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 02/6/2022 và ngày 03/6/2022 tại số nhà số 26, Lê Thành Đồng, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới,

tỉnh Quảng Bình. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/6/2022 đến hết ngày 09/6/2022 vào tài khoản số 122 000000 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 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 10/6/2022 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

THÔNG BÁO
Về việc thi hành án

Căn cứ Điều 43 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); 
Căn cứ Điều 15 Nghị định 62/2015/NĐ – CP, ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

điều của Luật thi hành án dân sự; 
Căn cứ Bản án số 29/2013/DSST ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Toà án nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 76/QĐ - CCTHADS ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh đang tổ chức thi hành án đối với:
Người phải thi hành án: Ông Đỗ Tiến Nguyên, sinh năm 1969, bà Tô Thị Như Hoa (tức Tô Như Hoa), sinh năm 1969. Cùng địa chỉ: Số nhà

97A, tổ 3, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Khoản phải thi hành án: 
Ông Đỗ Tiến Nguyên và bà Tô Thị Như Hoa có trách nhiệm trả nợ Ngân 
hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam theo khế ước nhận nợ số 034/KUNN1-VIB038/10 ngày 21/4/2010 tạm tính đến ngày 24/12/2013 số tiền là:

2.542.185.062 đồng (Hai tỷ, năm trăm bốn mươi hai triệu, một trăm tám mươi năm nghìn, không trăm sáu hai đồng). Trong đó: Nợ gốc:
1.620.878.160 đồng; Nợ lãi trong hạn: 465.706.544 đồng; Nợ lãi quá hạn: 455.600.358 đồng.

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án mà bên phải thi hành án không thi hành thì còn
phải chịu khoản lãi suất của toàn bộ số tiền nợ gốc và lãi bằng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước quy định tại thời điểm trả nợ trên
số tiền chưa thi hành án tương ứng với thời gian chậm thi hành án.

Trường hợp ông Đỗ Tiến Nguyên và bà Tô Thị Như Hoa không trả được nợ thì Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam có quyền đề nghị Chi
cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền phát mại tài sản thế chấp gồm: 

+ Quyền sử dụng đất tại thửa số 148, tờ bản đồ số 23, diện tích 370 m2 tại thôn Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 454991 do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 12/5/2009 cho ông Ngô Đăng Long. Hợp đồng
thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ 3, số công chứng 857/2010, quyển số 02TP/CC-SCC/HĐTC ký ngày 14/4/2010 tại Phòng công chứng
Hà Đông, Hà Nội. Đã được đăng ký giao dịch tại phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 

+ Quyền sử dụng đất tại thửa số 9B, tờ bản đồ số 06, diện tích 51 m2 tại phố Yết Kiêu, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AT 496227 do UBND thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) cấp ngày 28/5/2007
cho ông Tô Xuân Lâm. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ 3, số công chứng 858/2010, quyển số 02TP/CC-SCC/HĐTC ký ngày
14/4/2010 tại Phòng công chứng Hà Đông, Hà Nội. Đã được đăng ký giao dịch tại phòng Tài nguyên Môi trường quận Hà Đông, thành phố Hà
Nội ngày 14/4/2010.

Trong trường hợp phải xử lý tài sản đảm bảo các thành viên trong hộ gia đình ông Ngô Đăng Long và hộ gia đình ông Tô Xuân Lâm đang
cư trú tại diện tích đất nêu trên, nếu tại thời điểm xử lý tài sản đảm bảo còn có những người khác có hộ khẩu tại địa chỉ trên hoặc không có hộ
khẩu nhưng thực tế đang sinh sống tại địa chỉ trên cũng phải có trách nhiệm chuyển dọn tài sản, đồ đạc đi chỗ khác để thi hành án.

Nếu giá trị đảm bảo không đủ để trả nợ thì ông Đỗ Tiến Nguyên và bà Tô Thị Như Hoa phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho đến
khi trả nợ xong.

Qua xác minh điều kiện thi hành án được biết: Ông Ngô Đăng Long là người có tài sản bảo đảm thi hành án đã chết ngày 01/6/2021.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh thông báo cho: Những người thừa kế của ông Ngô Đăng Long được biết,

liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh, địa chỉ: Đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để thực hiện
nghĩa vụ thi hành án của ông Ngô Đăng Long theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày được thông báo, nếu không có người khai nhận thừa kế, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông
Anh sẽ xử lý tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật.

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Anh thông báo cho những người biết và thực hiện./.

CHI CỤC THADS HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TSĐG01: 01 quyền sử dụng đất tại thửa đất số 272 (1f ), tờ bản đồ số 51-1-06, diện tích: 36.9m2  tại địa chỉ: Số 34 ngõ 559 Kim Ngưu, tổ

49 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. GKĐ: 2.879.000.000 đồng.
TSĐG02: 01 quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 197, tờ bản đồ số 06, diện tích: 197,0m2  tại địa chỉ: Thôn Kim Thiều, xã Hương Mạc, huyện

Tiên Sơn (nay là thị xã Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh. GKĐ: 965.100.000 đồng.
TSĐG03: 01 quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 480, tờ bản đồ số P13-9, diện tích: 281,6m2  tại địa chỉ: Phố Khánh Yên, phường Phố Mới,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. GKĐ:5.276.300.000 đồng
TSĐG04: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota, số loại Innova, biển kiểm soát: 29A-210.68 theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 137020 do

Phòng CSGT – Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 29/08/2015, đăng ký lần đầu ngày 10/05/2011 để tại Tòa nhà Golden Palm, số 21 Lê Văn
Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. GKĐ: 244.000.000 đồng 

TCĐG: CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành – Đ/c: P 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, tổ
chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến Tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://lacvietauction.vn.

Người có TS: TS01-TS03: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), địa chỉ: Số 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;
TS04: BIDV – Chi nhánh Thái Hà. Địa chỉ: Tòa nhà Golden Palm – Tầng 1 và tầng 2, số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,
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 trực tiếp tại Trụ sở CN Hà Nội Công ty ĐGHD Bến Thành 

+TS01-TS03: hoặc tại Khối QL & XLN SHB (Địa chỉ: 71B Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) hoặc đăng ký bằng hình thức gửi
thư điện tử (email) tới hòm thư điện tử của Công ty là: Hanoi.daugiabenthanh@gmail.com từ ngày 10/05/2022 đến ngày 30/05/2022  .

+TS04 từ ngày 16/05/2022 đến ngày 31/05/2022.
Tiền đặt trước nộp vào TK CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành nộp trong giờ hành chính các ngày TS01-TS03: 30, 31/05/2022 và 01/06/2022;

TS04: 31/05/2022 và 01,02/06/2022. Số tiền đặt trước 10% giá khởi điểm của từng tài sản.
Đấu giá tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://lacvietauction.vn: TSĐG01: Từ 09h00-10h00 ngày 02/06/2022; TSĐG02: Từ

13h30-14h30 ngày 02/06/2022; TSĐG03: Từ lúc 10h30-11h30 ngày 02/06/2022; tại CN Hà Nội Công ty ĐGHD Bến Thành lúc 10h00 ngày
03/06/2022.

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

THÔNG BÁO 
Về thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá  

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số: 01/2021/DS-ST ngày 30/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 03/QĐ-CCTHA ngày 01/10/2021 và Quyết định thi hành án số: 12/QĐ-CCTHA ngày

04/10/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền số: 01/QĐ-CCTHA ngày 08/12/2021 của

Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh;
Căn cứ thông báo số: 11/TB-CCTHA ngày 10/2/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh về kết quả thẩm định

giá và ưu tiên mua tài sản chung;
Chi cục thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh thông báo cho: Người được thi hành án là: Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh và người phải thi hành án: Bà Chu Thị Hoa – Địa chỉ: thôn Thượng Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ
Anh, tỉnh Hà Tĩnh được biết.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh và bà Chu Thị Hoa có quyền thỏa thuận về tổ chức
bán đấu giá tài sản trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Trường hợp các bên đương sự không
có ý kiến về thỏa thuận tổ chức bán đấu giá, Chi cục thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh sẽ lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký
hợp đồng bán đấu giá đối với tài sản là: Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 27, địa chỉ: thôn Hải Vân, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh
Hà Tĩnh (nay là thôn Thượng Hải, xã Kỳ Hải), thửa đất đã được UBND huyện Kỳ Anh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số BX 646555 ngày 27/01/2015 mang tên ông Nguyễn Sông Lam, bà Chu Thị Hoa và công trình xây dựng gắn liền với đất.

Vậy, Chi cục thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh thông báo để các bên đương sự được biết./.

CHI CỤC THADS HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ 
sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS: QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số 502, TBĐ số 151, phường Hiệp Bình Chánh, quận

Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), Tp. Hồ Chí Minh theo GCN QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp
GCN: CH04782 do UBND quận Thủ Đức cấp ngày 16/05/2013. QSDĐ: Theo GCN: TĐ số: 502; TBĐ số: 151; DT: 1513,8 m2; HTSD:
SD riêng: 1513,8 m2. MĐSD đất: Đất trồng cây hàng năm khác; THSD đất: Năm 2032. Theo BĐHTVT xác định ranh giới – diện
tích: Nhằm thửa: trọn thửa 502; TBĐ: số 151, Bộ địa chính P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM (theo tài liệu năm 2005). DT:
1513,8m2. Nhà ở: Theo GCN: không có tài sản gắn liền trên đất. Theo BĐHTVT xác định ranh giới – diện tích: Hiện trạng bên
trên: Nhà tường tôn, vách tôn mái tôn, hiên, nền nhà, hồ nước, ao, vườn tạp. Lưu ý: Toàn bộ diện tích đất kê biên là đất trống,
không có lối đi, trên thửa đất có 01 nhà tôn dựng tạm, diện tích khoảng 10 m2 không phải tài sản của người phải thi hành
án, không thuộc đối tượng phải kê biên. Người trúng đấu giá phải tự liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ
tục mở lối đi và chịu các chi phí phát sinh liên quan nếu được phép. GKĐ: 5.605.503.775 đồng.

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức-954A Kha Vạn Cân, P.Linh Chiểu, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.
Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm.
Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 17h00  ngày 06/06/2022.
Đấu giá: lúc 09h00 ngày 09/06/2022 tại số 25 đường D3, khu nhà ở Linh Tây, Khu phố 1, P. Linh Tây, thành phố Thủ

Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Đối tượng đăng ký: khách hàng không thuộc các trường hợp tại K4 Đ38 Luật Đấu giá tham khảo và nộp hồ sơ tại

Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang–trụ sở tại 21 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM, địa chỉ liên hệ: 25 đường D3,
khu nhà ở Linh Tây, Khu phố 1, P. Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM GIANG
THÔNG BÁO

V/v thi hành án
Căn cứ Điều 9, Điều 39, Điều 43 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Bản án số 73/2020/KDTM-ST ngày 23 tháng 09 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định sửa chữa bản án sơ thẩm số 08/2021/QĐ-SCBSBA ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố

Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định sửa chữa bản án sơ thẩm số 17/2021/QĐ-SCBSBA ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố

Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định sửa chữa bản án sơ thẩm số 29/2021/QĐ-SCBSBA ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Tòa án nhân dân Quận 7, Thành

phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định về việc ủy thác thi hành án số 03/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7,

Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án số 43/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Chi cục Thi hành án

dân sự Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 428/QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giuộc thì

Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa – Khuôn OMNICELL Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa – Khuôn Omnicell, địa chỉ: Lô B1-1, Khu công
nghiệp Tân Kim mở rộng, ấp Tân Phước, xã Tân Kim (nay là Khu phố Tân Phước, thị trấn Cần Giuộc), huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có nghĩa vụ
trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 7 Sài Gòn tổng số tiền nợ gốc và lãi 12.597.500.867
(Mười hai tỷ năm trăm chín trăm chín mươi bảy triệu năm trăm nghìn tám trăm sáu mươi bảy đồng) và lãi phát sinh từ Hợp đồng tín dụng theo
mức lãi suất các bên đã thỏa thuận tại các Hợp đồng tín dụng cho đến khi trả hết số tiền nợ.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thông báo cho bên phải thi hành án Công ty TNHH Nhựa – Khuôn OMNICELL
(Người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Ngô Nhật Văn, sinh năm 1971, chức vụ Giám đốc) trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được
thông báo hợp lệ theo quy định, thì Công ty TNHH Nhựa – Khuôn OMNICELL  phải thực hiện nghĩa vụthi hành án cho Ngân hàng như nêu
trên. Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Nhựa Khuôn OMNICELL được quyền liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần
Giuộc để thi hành nghĩa vụ thi hành án và giải quyết việc thi hành án theo quy định. 

Hết thời hạn nêu trên, Công ty TNHH Nhựa – Khuôn OMNICELL không tự nguyện thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An thực hiện kê biên, xử lý tài sản thế chấp Ngân hàng để thi hành án theo quy định pháp luật.

CHI CỤC THADS HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO
V/v thi hành án

Căn cứ Điều 9, Điều 39, Điều 43 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Bản án số 49/2017/DS-PT ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 253/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi

hành án dân sự huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thì buộc bà Quách Thị Kim Lệ, sinh năm 1964, địa chỉ: Tổ 09, ấp Kim
Điền, xã Tân Kim (nay là Khu phố Kim Điền, thị trấn Cần Giuộc), huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có trách nhiệm trả cho
ông Dương Văn Hắnsố tiền 150.000.000 đồng (Một trămnăm mươi triệu đồng) và lãi suất chậm thi hành án theo mức
lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thông báo cho người phải thi hành án bà Quách
Thị Kim Lệtrong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ theo quy định, có nghĩa vụthi hành án cho
ông Dương Văn Hắn như nêu trên. Bà Quách Thị Kim Lệ được quyền liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An để thi hành nghĩa vụ thi hành án và giải quyết việc thi hành án theo quy định pháp luật. 

Hết thời hạn nêu trên, bà Quách Thị Kim Lệ không tự nguyện thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An thực hiện kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất và nhà ở duy nhất do bà Quách Thị
Kim Lệ đứng tên chủ quyền sử dụng đất, tọa lạc tại Khu phố Kim Điền, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh
Long Anđể thi hành án theo quy định pháp luật.

CHI CỤC THADS HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO
V/v thi hành án

Căn cứ Điều 9, Điều 39, Điều 43 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐST-DS ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 1177/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành

án dân sự huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thì buộc bà Lê Thị Kim Mai, sinh năm 1953 và bà Đào Lê Mai Thảo, sinh năm
1978, địa chỉ: Tổ 3, ấp Trị Yên, xã Tân Kim (nay là Khu phố Trị Yên, thị trấn Cần Giuộc), huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có
trách nhiệm liên đới thanh toán cho bà Trần Thị Hồng Thu số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) và lãi suất
chậm thi hành án theo Khoản 2, Điều 468 Bộ Luật Dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thông báo cho người phải thi hành án bà Lê Thị Kim Mai
và bà Đào Lê Mai Thảotrong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ theo quy định, thì có nghĩa vụthi hành
án cho bà Trần Thị Hồng Thu như nêu trên. Bà Lê Thị Kim Mai và bà Đào Lê Mai Thảo được quyền liên hệ với Chi cục Thi
hành án dân sự huyện Cần Giuộc để thi hành nghĩa vụ thi hành án và giải quyết việc thi hành án theo quy định. 

Hết thời hạn nêu trên, bà Lê Thị Kim Mai và bà Đào Lê Mai Thảo không tự nguyện thi hành án, Chi cục Thi hành án
dân sự huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thực hiện kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất và nhà ở duy nhất do bà Lê Thị
Kim Mai đứng tên chủ quyền sử dụng đất, tọa lạc tại Khu phố Trị Yên, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long Anđể
thi hành án theo quy định pháp luật.

CHI CỤC THADS HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO
Về kết quả bán đấu giá tài sản và cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán

đấu giá
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 105/QĐ-CCTHADS ngày 23/12/2020; Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 72/QĐ-CCTHADS

ngày 12/01/2021 và Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án số 39/QĐ-CCTHADS ngày 04/3/2021 Chi cục Thi hành án
dân sự huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

Ngày 12/01/2022 Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa đã kê biên tài sản của ông Mẫn Văn Cường tại Thôn Đại
Đồng 1, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang để thi hành án. Kết quả thẩm định giá tài sản kê biên cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất có diện tích 679,0m2 (Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 120,0m2, đất trồng cây lâu năm 559,0m2), thời hạn sử
dụng: Đất ở: Lâu dài, đất trồng cây lâu năm: 15/10/2043, thuộc thửa đất số 126, tờ bản đồ số 17, địa chỉ thửa đất: Thôn Đại Đồng 1, xã Danh
Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
số CT 101842, số vào sổ cấp GCN: CH-00230, do Uỷ ban nhân dân huyện Hiệp Hòa cấp ngày 26/8/2019, cho ông Mẫn Văn Cường, sinh năm
1978 và các tài sản gắn liền với đất.     

Tổng giá trị tài sản kê biên là: 661.836.000đ (Sáu trăm sáu mươi mốt triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn).
Kết quả đấu giá: Ngày 31/3/2022 Công ty đấu giá hợp danh DHL đã bán đấu giá thành, người trúng đấu giá là bà Trần Thị Biên, sinh năm

1968, địa chỉ: Thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh với giá trúng đấu giá là: 750.568.999đ (Bẩy trăm năm mươi triệu năm
trăm sáu mươi tám nghìn chín trăm chín mươi chín đồng chẵn).

Để đảm bảo cho việc thi hành án và giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa
đã ban hành Quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho người mua được tài sản bán đấu giá số
26/QĐ-CCTHADS ngày 10/5/2022 và Thông báo cưỡng chế chuyển giao tài sản cho người trúng đấu giá số /TB-THADS ngày 10/5/2022. Thời
gian tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá đối với ông Mẫn Văn Cường vào hồi 8 giờ 10 phút, ngày 26/5/2022,
Tại thửa đất đã kê biên để đảm bảo việc thi hành án của ông Mẫn Văn Cường, địa chỉ: Thôn Đại Đồng 1, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh
Bắc Giang. 

Dự trù chi phí cưỡng chế ông Mẫn Văn Cường phải chịu khoảng: 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn).      
Yêu cầu ông Mẫn Văn Cường có mặt đúng thời gian, địa điểm trên. Nếu ông Mẫn Văn Cường cố tình vắng mặt, Chi cục Thi hành án dân

sự huyện Hiệp Hòa vẫn tiến hành tổ chức cưỡng chế chuyển giao tài sản cho người trúng đấu giá vắng mặt theo quy định của pháp luật.
Vậy thông báo để các bên đương sự được biết và thực hiện. 

CHI CỤC THADS HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
Địa chỉ: Tầng G2- Nhà B4 Kim Liên, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 
3. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài

sản khác gắn liền với đất số DC 635046; Số vào sổ cấp GCN: CS 40091 do Sở tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 22/06/2021
cho Ông Nguyễn Thanh Tuấn.

( Chi tiết  trong hồ sơ đấu giá).
*Giá khởi điểm : 2.598.000.000 đồng
* Tiền đặt trước: 519.000.000 đồng.
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 31/05/2022 (trong giờ hành chính)

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

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Từ ngày 31/05/2022 đến ngày
01/06/2022 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản: Thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 31/05/2022 đến ngày 02/06/2022 
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:  Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 03/06/2022 tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh

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

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Mr Thắng ĐT: 0386131313      

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản lần 03 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)
- Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH ĐÔ
- Địa chỉ: 469 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 
3. Tài sản đấu giá là: 678.000 Cổ phần và toàn bộ quyền, lợi tức phát sinh tại Công ty CP cảng Tân Cảng – Hiệp Phước (Địa chỉ: Lô A9 khu

A Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh; MST: 0309924984).
( Chi tiết  trong hồ sơ đấu giá). 

*Giá khởi điểm : 7.935.990.000 đồng * Tiền đặt trước: 793.000.000 đồng
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 27/05/2022 (trong giờ hành chính)

tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà
Nội hoặc tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN Chi nhánh Thành Đô – Địa chỉ: 469 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long
Biên, Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Từ ngày 25/05/2022 đến ngày
27/05/2022 (trong giờ hành chính): Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Công ty CP cảng Tân Cảng – Hiệp Phước
- Địa chỉ: Lô A9 khu A Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/05/2022 đến ngày 27/05/2022
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 30/05/2022 tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh

Thành An - Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 
Mọi chi tiết xin liên hệ:  Mr Thắng ĐT: 0915551423         

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Nam Tiến (tên cũ: Công ty cổ phần Nam Tiến,

GCN ĐKKD số 0302720558 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/9/2002 và đăng ký thay đổi lần 21 ngày
12/10/2016) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh TP.HCM, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi phát
sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ. Tổng dư nợ của Khoản Nợ tạm tính đến hết ngày 01/03/2022 là
19.179.546.735 đồng (trong đó, dư nợ gốc là 5.206.442.440 đồng, dư nợ lãi là 13.973.104.295 đồng). Khoản nợ không có tài
sản bảo đảm. 

Giá khởi điểm: 8.166.000.000 đồng, tiền đặt trước: 816.600.000 đồng. 
Người có tài sản và nơi lưu trữ hồ sơ khoản nợ: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM,

địa chỉ tại 79A Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h30 ngày 16/05/2022 đến 16h00 ngày 18/05/2022.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp (số 151 Trần Huy Liệu, P.8,
Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Điều kiện ĐK tham gia đấu giá: mọi cá nhân tổ chức, ngoại trừ những trường hợp quy định
tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h30 ngày 17/05/2022 đến 16h00 ngày 19/05/2022.
Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 20/05/2022 tại Công ty ĐGHD Minh Pháp số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q. Phú

Nhuận, TP. HCM. ĐT 028.38453169.  
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản đấu giá: Xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET CRUZE, biển số 93A-098.78, Màu ghi, 05 chỗ ngồi.

Xem xe tại: Bãi xe Thủ Thiêm, 818 Xa lộ Hà Nội, đường số 25, P.An Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh. 
Gía khởi điểm 252.000.000 đồng, đặt trước 50.400.000 đồng.
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ,

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 18/05/2022 đến

16 giờ 00 phút ngày 27/05/2022.
Điều kiện ĐK tham gia đấu giá: mọi cá nhân tổ chức, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản

4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 30 phút ngày 25/05/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 27/05/2022.
Đấu giá tài sản: vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 30/05/2022. Đấu giá và Đăng kí tham gia đấu giá trực tiếp

tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Minh Pháp số 151 Trần Huy Liệu, P8, Phú Nhuận, TP. HCM. ĐT 028.38453169. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

THÔNG BÁO
Về việc thi hành án

Căn cứ Điều 43 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi bổ sung năm 2014
Căn cứ Bản án số: 01/KDTM-ST ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên(nay là TP Phổ Yên), tỉnh Thái

Nguyên;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 51/QĐ-CCTHADS. ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân

sự thị xã Phổ Yên(nay là TP Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên;
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;
Thông báo để ông: Lê Văn Thọ, sinh năm 1976; địa chỉ: xóm Thành Lập, xã Tân Hương, TX Phổ Yên(nay là TP Phổ Yên), tỉnh Thái

Nguyên biết.
Theo quyết định của Bản án và Quyết định thi hành án nêu trên thì ông Lê Văn Thọ, Địa chỉ: óm Thành Lập, xã Tân Hương, TX

Phổ Yên(nay là TP Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên biết phải thi hành khoản trả nợ cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- chi
nhánh Thái Nguyên, địa chỉ: Số 10, đường Cánh mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng TP Thái Nguyên số tiền 4.276.336.776đ
(Bốn tỉ hai trăm bẩy mươi sáu triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn bẩy trăm bẩy mươi sáu đồng) và lãi suất chậm thi hành án. Cụ thể: 

Để giải quyết việc thi hành án. Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thông báo cho ông
Lê Văn Thọ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày đăng trên báo Pháp Luật 02 số liên tiếp ông Thọ phải có nghĩa vụ đến Chi cục Thi
hành án dân sự TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Tổ 4, phường Ba Hàng, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (vào giờ hành chính và
các ngày làm việc trong tuần) để nộp tiền trả nợ Ngân hàng. 

Nếu quá thời hạn thông báo mà ông Thọ không đến làm việc và nộp khoản tiền nêu trên thì Chi cục Thi hành án sẽ kê biên tài
sản thế chấp là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa 209, tờ bản đồ số 29, địa chỉ: xóm Thành Lập, xã Tân
Hương, TP Phổ Yên để thu hồi nợ.

CHI CỤC THADS TP PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
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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
Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia tổ chức đấu giá tài sản sau:
1. Tên tài sản: 02 Cầu trục dầm đôi 20T/5T (Chiều dài đường chạy: 79,80m; Khẩu độ: 24,28m; Chiều cao nâng: 13m).
2. Giá khởi điểm: 950.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn). 
Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tài sản thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng; thuế chuyển nhượng; phí công chứng; các loại thuế, phí khác nếu phát sinh để

hoàn tất việc chuyển nhượng sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu.
3. Người có tài sản đấu giá: Công ty Tài chính TNHH MTV công nghiệp tàu thủy - 120 Hàng Trống, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
4. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 18/05/2022 và ngày 19/05/2022 (trong giờ hành chính)  
5. Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 11/05/2022 đến 16h30’ ngày 23/05/2022 (trong giờ hành chính).  
- Giá bán hồ sơ: 500.000 đồng/bộ
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.

7. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia (Tầng 7 tòa
nhà Nam Hải Lakeview, Lô số 01-9a, cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

8. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 23/05/2022 đến 12h00’ ngày 25/05/2022.
- Tiền đặt trước: 180.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn).                                      
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 15h00’ ngày 26/05/2022 - Phòng Đấu giá - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia. 
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia (Tầng 7 tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô số 01-9a,  cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, phường

Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) - ĐT: 024.62843536

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ (LẦN 09)
Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia tổ chức đấu giá tài sản sau:
1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 33, tờ bản đồ số: 33, có địa chỉ: Trạm điện Ba La,

phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (nay là ngõ 14 Đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội).
2. Giá khởi điểm của tài sản: 5.103.949.100 đồng (Năm tỷ, một trăm linh ba triệu, chín trăm bốn mươi chín nghìn, một trăm

đồng./.). Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, các loại thuế và chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, phí khác (chi
phí Công chứng Hợp đồng mua bán) theo quy định của pháp luật do người mua được tài sản đấu giá chịu.  

3. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội 
4. Xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 19/05/2022 và ngày 20/05/2022.
5. Bán hồ sơ mời đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 11/05/2022 đến 16h30’ ngày 27/05/2022.
6. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 27/05/2022 đến 12h00’ ngày 31/05/2022.
Tiền đặt trước: 510.394.910 đồng (Năm trăm mười triệu, ba trăm chín mươi tư nghìn, chín trăm mười đồng).
7. Tổ chức đấu giá: 14h30’ ngày 01/06/2022.
8. 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

LẦN 2
Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt

Nam - CN Thái Nguyên, ủy quyền cho Công ty
Đấu giá Hợp danh Thành An – Chi nhánh Việt
Bắc  tổ chức đấu giá tài sản như sau: 

*Tài sản đấu giá: Công trình xây dựng gắn liền với đất tại khu
đất có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 113266 do UBND tỉnh Lạng Sơn
cấp ngày 18/04/2011. Tổng diện tích khu đất: 18.055 m2. Mục đích
sản xuất là Đất sản xuất vật liệu xây dựng. Thời hạn sử dụng đất:
19/01/2060. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền
hàng năm của Công ty Cổ phần Lan Thái tại Nhà máy gạch Lan Thái

Tài sản bao gồm: 
Nhà cửa vật kiến trúc
1/ Nhà làm việc cấp 4, năm đưa vào sử dụng 2011; diện tích: 121m2
2/ Nhà ăn + Nhà bếp + Nhà công nhân, năm đưa vào sử dụng

2011; diện tích: 272m2
3/ Nhà ở công nhân số 1 + Bếp, năm đưa vào sử dụng 2011;

diện tích: 148m2
4/ Bể nước số 01,  năm đưa vào sử dụng 2011; khối lượng: 11m3
5/ Bể nước số 01,  năm đưa vào sử dụng 2018; diện tích: 26,5m2
6/ Nhà ở công nhân số 02. năm đưa vào sử dụng 2014; diện

tích: 48m2
7/ Tường rào, năm đưa vào sử dụng 2014; diện tích: 29m2
8/ Nhà che lò gạch: Nhà tạm, năm đưa vào sử dụng 2011; diện

tích: 2342m2
9/ Nhà cơ khí: Nhà tạm năm đưa vào sử dụng 2014; diện tích:

290m2
10/ Mái che đường đi, Nhà tạm, năm đưa vào sử dụng 2011;

diện tích: 115m2
11/ Nhà chứa hệ thống máy gạch, Nhà tạm, năm đưa vào sử

dụng 2011; diện tích: 433m2
12/ Kè đá, năm đưa vào sử dụng 2011; khối lượng: 114m3
13/ Hệ thống lò vòng 12 triệu viên/năm, năm đưa vào sử dụng

2011; diện tích: 3325m2
14/ Phòng nghỉ, năm đưa vào sử dụng 2014; diện tích: 54m2
15/ Tường rào, năm đưa vào sử dụng 2015; diện tích: 24,4m2
16/ Sân bê tông, năm đưa vào sử dụng 2015; diện tích:

860,15m2
II/ Dây chuyền, Máy móc thiết bị

1/ Hệ thống máy móc sản xuất gạch mộc, năm đưa vào sử
dụng 2010

2/ Hệ thống đường dây 10KV và trạm biến áp 400KVA, năm đưa
vào sử dụng 2010

3/ Máy nén khí động cơ Y132 S2 – 2, Xuất xứ: TQ, năm đưa vào
sử dụng 2011

4/ Máy Cưa vanh đứng,  năm đưa vào sử dụng 2011
5/ Băng tải than B500, năm đưa vào sử dụng 2011, 6.3m
6/ Mô tơ hút khỏi lò, năm đưa vào sử dụng 2011
- Giá khởi điểm: 14.610.055.770,đ (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, sáu

trăm mười triệu, không trăm năm mươi lăm nghìn, bẩy trăm bẩy
mươi đồng./.)

Giá khởi điểm là giá chưa bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm
thuế, phí, lệ phí làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản
và các chi phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.
Người trúng đấu giá phải chịu thuế thu nhập (nếu có) và các loại chi
phí liên quan tới việc chuyển nhượng, đăng ký quyền sở hữu và sử
dụng tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi chi phí liên quan đến việc tháo dỡ, di dời, lưu giữ tài sản,
do Người mua được tài sản đấu giá chịu.

- Tiền đặt trước: 730.502.789,đ (Bằng chữ: Bẩy trăm ba mươi
triệu, năm trăm linh hai nghìn, bảy trăm tám mươi chín đồng./.)

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ
- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá,

theo phương thức trả giá lên
-  Bước giá: 1.000.000,đ (Một triệu đồng chẵn) cho 1 lần trả giá
*Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ

ngày 11/05/2022 đến ngày 01/06/2022 (trong giờ hành chính) tại-
Văn phòng số 17 đường Lương Thế Vinh, phường Quang Trung thành
phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên.

* Thời gian, địa điểm xem hồ sơ tài sản  và tài liệu liên quan: Từ
ngày 30/05/2022 đến ngày 01/06/2022  (trong giờ hành chính) Khách
hàng tham gia đấu giá xem tài sản tài sản tại: Nhà máy gạch Lan Thái
- Công ty Cổ phần Lan Thái, địa chỉ Thôn Lân Hát, xã Bắc Quỳnh,
huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, xem hồ sơ tài sản tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên

*Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 31/05/2022 đến ngày
02/06/2022 (trong giờ hành chính): Khách hàng tham gia đấu giá
nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Thành
An – Chi nhánh Việt Bắc; số: 3901.000.1256535 tại Ngân hàng BIDV
Thái Nguyên. Trừ trường hợp khách hàng có nhu cầu nộp trước
không chờ đến thời gian quy định. 

*Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày
04/06/2022 tại: Hội trường tầng 1 số 17 đường Lương Thế Vinh thành
phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: 0913992049

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
THÀNH AN – CHI NHÁNH VIỆT BẮC

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao tài sản cho người được thi hành án theo Bản án

CHẤP HÀNH VIÊN
Căn cứ khoản 1 Điều 20, Điều 103 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); 
Căn cứ Bản án số: 143/2021/DS- PT ngày 26/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Bản án số: 53/2020/DS- ST  ngày 17/8/2020

của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, TP Hà Nội ;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 284/QĐ-CCTHA ngày 28/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông;
Xét đơn xin nhận tài sản bà Vi Thị Vĩnh; HKTT và trú tại: Tổ 9 Nhân Trạch, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao tài sản cho: Bà Vi Thị Vĩnh; HKTT và trú tại: Tổ 9 Nhân Trạch, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội . 
Tài sản gồm:
Giao cho bà Vi Thị Vĩnh được sở hữu 01 bể nước và một phần 02 gian công trình phụ xây tường gạch, khung tre gỗ lợp ngói Sông Cầu

nằm trên diện tích 142,6m2 đất, trong đó có 101,2m2 đất sử dụng riêng và 41,4m2 đất ngõ đi chung.
Bà Vi Thị Vĩnh được quản lý sử dụng chung 62m2 là ngõ đi chung (trên một phần ngõ đi chung có lợp tôn, khung sắt).
Phần diện tích nhà đất của bà Vĩnh được chia (kể cả ngõ đi chung) nằm trên thửa đất số 288, tờ bản đồ số 05, diện tích 219m2; địa chỉ số:

91, tổ 9 Nhân Trạch, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội ( có sơ đồ kỹ thuật kèm theo).
Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHI CỤC THADS QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO
Về việc giao tài sản theo Bản án

CHẤP HÀNH VIÊN 
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Bản án số: 143/2021/DS- PT ngày 26/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Bản án số: 53/2020/DS- ST  ngày 17/8/2020

của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, TP Hà Nội;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 284/QĐ-CCTHA ngày 28/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông;
Thông báo để cho: 
1. Người được thi hành án: Bà Vi Thị Vĩnh
HKTT và trú tại: Tổ 9 Nhân Trạch, phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội.
2. Người phải thi hành án: Bà Vi Thị Mơ
HKTT và trú tại: Số 91, Tổ 9, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội.
3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 
- Ông Nguyễn Đắc Bích, ông Nguyễn Đắc Hùng; trú tại: số 80, tổ dân phố số 9, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Chị Đắc Thị Hạnh, địa chỉ: Tổ 11, phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội.
- Chị Đắc Thị Học, địa chỉ: xóm Kênh, thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội
Được biết và thực hiện: 
Xét đơn của bà Vi Thị Vĩnh về việc xin nhận tài sản theo Quyết định thi hành án số: 284/QĐ-CCTHA ngày 28/5/2021 của Chi cục Thi hành

án dân sự quận Hà Đông, TP Hà Nội. Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông cùng UBND phường Phú Lương, các cơ quan ban ngành có liên
quan chứng kiến việc giao tài sản cho cho bà Vi Thị Vĩnh:

Được sở hữu 01 bể nước và một phần 02 gian công trình phụ xây tường gạch, khung tre gỗ lợp ngói Sông Cầu nằm trên diện tích 142,6m2
đất, trong đó có 101,2m2 đất sử dụng riêng và 41,4m2 đất ngõ đi chung.

Bà Vi Thị Vĩnh được quản lý sử dụng chung 62m2 là ngõ đi chung (trên một phần ngõ đi chung có lợp tôn, khung sắt).Phần diện tích nhà
đất của bà Vĩnh được chia (kể cả ngõ đi chung) nằm trên thửa đất số 288, tờ bản đồ số 05, diện tích 219m2; địa chỉ số: 91, tổ 9 Nhân Trạch,
phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội ( có sơ đồ kỹ thuật kèm theo).

Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 5 năm 2022 ( thứ 6 )
Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông thông báo để bà được biết./.  

CHI CỤC THADS QUẬN HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 3)
Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh tổ chức đấu giá xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi 07 chỗ

ngồi, Biển kiểm soát 28A-003.31 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc 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: Tổ 1, P Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:
2.1. Tên cơ quan: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc;
2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, 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:  Xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi; Biển kiểm soát: 28A-003.31; Màu sơn: Màu xám; Số chỗ

ngồi: 07 chỗ; Nước sản xuất: Việt Nam; Năm sản xuất: Năm 2003; Đăng ký lần đầu: Năm 2003;Số khung: RLA00V33V31000287; Số máy: 6G72-QQ0593.
4. Giá khởi điểm của tài sản: 80.000.000 đồng.
5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 16.000.000 đồng. Khi mua hồ sơ tham gia đấu giá được Công ty ĐG hợp danh Hòa Bình Xanh hướng dẫn cụ thể.
6. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có đủ năng lực, hành vi dân sự và thực hiện đầy đủ quy chế của tổ chức đấu giá.
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 17/5/2022 đến ngày 23/5/2022; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh.
8.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 24/5/2022 đến ngày 25/5/2022; Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc.
9. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh: Từ ngày 17/5/2022 đến 11 giờ 00 phút ngày 26/5/2022.
10. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 
11. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: 
Khi mua hồ sơ tham gia đấu giá được Công ty ĐG hợp danh Hòa Bình Xanh hướng dẫn cụ thể.
12. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá
- Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 30/5/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/5/2022.
- Địa điểm nhận phiếu trả giá: 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.
13. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá
13.1. Thời gian: Từ 09 giờ 30 phút ngày 31/5/2022;
13.2. 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.
14. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
- Văn phòng Công ty ĐG Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, P Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình – SĐT: 02183 600607.
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc: Tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÒA BÌNH XANH 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 075396; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CH

01373/6089/QĐ-UBND cấp ngày 26/7/2018 của UBND Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cấp cho bà Đàm Thị Huệ tại thửa đất số 54; Tờ bản đồ số
3. Tại địa chỉ 01B Tô Vĩnh Diện, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở 04 có tổng diện tích sàn là 148,8m2
(Một trăm bốn mươi tám phẩy tám mét vuông). (Chi tiết tài sản trong Thông báo đấu giá do Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu ban hành).

Giá khởi điểm: 2.754.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm năm mươi tư triệu đồng) (Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế,
phí và lệ phí theo quy định). 

Tiền đặt trước tham gia đấu giá 550.000.000  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 kín 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 19/05/2022 đến hết ngày  18/06/2022 (trong giờ hành chính) tại
trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16,17/06/2022 và ngày 20/06/2022.
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: 09h00 ngày 21/06/2022 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: 0989.589.052/ 0904 235 586.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU
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Ngày 13/5, trao đổi với
PLVN, ông Mai Văn Lượng,
Chủ tịch UBND thị trấn Tiên
Lãng cho biết: Ngay sau khi
nhận được thông tin từ cơ sở về
việc gia đình cụ Phạm Thị Gái
xây dựng công trình trên thửa đất
số 88, tại tờ bản đồ số 56 thuộc
khu 1, thị trấn Tiên Lãng (thửa
đất đang có tranh chấp), địa
phương đã cử công chức phụ
trách lĩnh vực xuống hiện trường
để kiểm tra và lập biên bản. 

Ngày 11/5, 2 ngày sau khi lập
biên bản, UBND thị trấn Tiên
Lãng tiếp tục ban hành Thông
báo số 70/TB-UBND về việc
“tạm dừng thi công” đối với gia
đình cụ Gái. Nhưng thực tế kiểm
tra cho thấy, gia đình cụ Gái đang
thực hiện thi công công trình nhà
ở khoảng 21m2 bằng gạch chỉ
nung trên thửa đất nêu trên. 

Liên quan đến quyền sử dụng
thửa đất nêu trên, ngày
13/5/2021, TAND TP Hải Phòng
đã xét xử sơ thẩm vụ án dân sự
giữa ông Vũ Ngọc Tường (SN
1960, KHTT tại quận Hoàn
Kiếm, TP Hà Nội) và cụ Phạm
Thị Gái cùng con trai là ông
Nguyễn Đăng Quyết (SN 1969).
Ông Tường khởi kiện đòi tài sản
là quyền sử dụng đất và đề nghị
hủy Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất do UBND huyện Tiên
Lãng cấp cho vợ chồng cụ Gái tại
thửa đất số 88. 

TAND TP Hải Phòng đã chấp
nhận yêu cầu khởi kiện của ông
Tường, tuyên hủy Giấy chứng

nhận quyền
sử dụng số AH 353193

ngày 26/11/2006 do UBND
huyện Tiên Lãng cấp cho cụ
Nguyễn Đăng Đảo (hiện đã qua
đời - PV) cùng vợ là cụ Phạm Thị
Gái tại thửa đất số 88; yêu cầu cụ
Phạm Thị Gái và ông Nguyễn
Đăng Quyết phải trả cho 4 anh
chị em ông Tường 241,1m2 đất ở
thửa số 88 do đây là tài sản thừa
kế hợp pháp do bố mẹ ông
Tường để lại cho 4 người con. 

Ngoài ra, Tòa cũng yêu cầu
nguyên đơn phải trả cho hai mẹ
con cụ Gái hơn 37 triệu đồng là
giá trị tài sản trên đất và 578 triệu
đồng công sức bảo quản tài sản.

Sau đó, cả nguyên đơn và
bị đơn đều có đơn kháng cáo
bản án. Trong khi hai mẹ con
cụ Gái kháng cáo, đề nghị Tòa
cấp phúc thẩm bác toàn bộ yêu
cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Còn 4 anh chị em ông
Tường kháng cáo một
phần bản án sơ thẩm vì
cho rằng mình không
phải trả chi phí trông coi
tài sản và thanh toán giá

trị tài sản cho bị đơn.
Cùng với đó, ông Vũ
Ngọc Tường cũng có

đơn đề nghị UBND thị trấn
Tiên Lãng yêu cầu gia đình cụ
Gái dừng thi công công trình
trên đất trong khi chờ phán
quyết của Tòa phúc thẩm.

Trao đổi với phóng viên, ông
Mai Văn Lượng, Chủ tịch
UBND thị trấn Tiên Lãng xác
nhận địa phương đã 2 lần lập
biên bản và 1 lần ban hành
Thông báo đình chỉ thi công đối
với công trình của gia đình cụ
Gái. Tuy nhiên, đến sáng 13/5,
gia đình cụ Gái vẫn cho thợ tiếp
tục hoàn thiện phần mái của căn
nhà nêu trên. 

Trước diễn biến trên, ông Mai
Văn Lượng cho biết: “Địa
phương đã cho lực lượng túc trực
ở khu vực đất tranh chấp nhưng
cũng có cái… khó! Chúng tôi đã
báo cáo UBND huyện Tiên Lãng
để xử lý vụ việc”.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.
nhóM PV

Hải PHòNg: 

Đất đang tranh chấp, 
vẫn ngang nhiên dựng nhà

kiên cố
Dù đã nhận được Thông
báo đình chỉ thi công từ
chính quyền nhưng gia
đình cụ Phạm Thị Gái
(SN 1929, HKTT tại khu
1, TT Tiên Lãng, TP Hải
Phòng)  vẫn tiếp tục xây
dựng căn nhà trên đất
có tranh chấp. 

lCăn nhà được xây dựng “thần tốc”
trên diện tích đất đang tranh chấp từ
ngày 9/5.

lThông báo đình chỉ thi công của

UBNd thị trấn Tiên Lãng.

UBND TP Hà Nội:
Giao thanh tra kiểm tra, 

đề xuất giải quyết đơn tố cáo đối với
Phó chủ tịch quận Nam Từ Liêm

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 3406/VP-
BTCD gửi Thanh tra TP Hà Nội về việc kiểm tra, đề xuất
giải quyết tố cáo của công dân ở phường Tây Tựu, quận Bắc

Từ Liêm.
Theo văn bản, “UBND TP Hà Nội nhận được đơn của công dân

ở phố Trung Tựu, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm tố cáo ông
Nguyễn Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đã
cố ý làm trái với Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 16/3/2020
của UBND thành phố về việc giao đất tại phường Xuân Phương cho
UBND quận Nam Từ Liêm để thực hiện Dự án hạ tầng kỹ thuật khu
tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) khu đất xây dựng
Đề-Pô, đường vào khu Đề-Pô tuyến đường sắt đô thị (đoạn Nhổn -
ga Hà Nội); Sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất (GCNQSDĐ) số DA 749953 ngày 18/02/2021; tố cáo ông Lê
Thanh Nam, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thiếu
trách nhiệm, tiếp tay cho sai phạm của ông Nguyễn Quốc Nam khi
ký cấp 2 GCNQSDĐ ngày 04/8/2020 và ngày 15/3/2021.

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng
Đông chỉ đạo giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý tố
cáo, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết
theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018”.

Liên quan đến công tác bồi thường GPMB của dự án Đề pô
tuyến đường sắt nêu trên, thời gian qua, ông Nguyễn Khắc Kiên
(phố Trung Tựu, phường Trung Tựu, quận Nam Bắc Từ Liên) cũng
có đơn tố cáo đối với nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo UBND
quận Nam Từ Liêm và UBND quận Bắc Từ Liêm.

Theo ông Kiên, ngày 16/3/2020, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã
ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND về việc giao 16.679,5m2

đất tại phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) cho UBND quận
Nam Từ Liêm để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái
định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu đất xây dựng Đề-Pô,
đường vào khu Đề-Pô tuyến đường sắt. Tuy nhiên, đến nay, 135 hộ
dân bị thu hồi đất để phục vụ dự án vẫn chưa có ai nhận được đất tái
định cư 

Tuy nhiên, ngày 13/1/2022, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có
Thông báo số 47/TB-UBND về việc tạm đình chỉ giải quyết tố cáo
của ông Nguyễn Khắc Kiên. Đơn của ông Kiên có nội dung tố cáo
ông Nguyễn Chí Tuân, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm
có vi phạm khi ký Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 29/3/2007
về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt 5) tại Dự án
Đề pô xe điện. Tuy nhiên, tố cáo này liên quan đến việc UBND
thành phố đang xem xét giải quyết việc giao đất dịch vụ khi bị thu
hồi trên 30% đất nông nghiệp tại Dự án Đề pô xe điện thuộc Dự án
tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (đoạn Nhổn - ga
Hà Nội).

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 34 Luật tố cáo (Cần đợi kết quả
giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc đợi kết quả giải
quyết vụ việc khác có liên quan- PV), ngày 13/1/2022, Chủ tịch
UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND về
việc tạm đình chỉ giải quyết tố cáo trên của ông Kiên.

Liên quan đến vụ việc này, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ
TN&MT) từng có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, trong đó có nội
dung: Việc UBND TP Hà Nội chậm ban hành chính sách để thực
hiện việc giao đất dịch vụ, đất ở cho 135 hộ gia đình nêu trên dẫn
đến sự không công bằng cho các hộ gia đình có đất thu hồi và chưa
thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP, Nghị
định số 84/NĐ-CP.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Quốc Minh - hương Vũ

THÔNG BÁO
Căn cứ theo bản án, quyết định số 10/2021/DSST ngày 30/8/2021

của TAND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nội dung quyết định tuyên:
Bà Long Thị Lăng sinh năm 1959, thường trú tại thôn Bình Hiếu, xã
Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận phải thi hành các khoản
sau: hoàn trả cho bà Kim Thị Ngọc Bền và ông Tồn Duy Tân Nhiên, địa
chỉ: thôn Bình Hiếu, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình số tiền là
350.000.000 đồng và nộp 17.500.000 đồng án phí DSSS. Tuy nhiên hiện
nay bà Long Thị Lăng không có mặt tại địa phương, đi đâu sống và
làm gì không rõ.

Chi cục THADS huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thông báo cho là
Long Thị Lăng có địa chỉ thôn Bình Hiếu, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình,
tỉnh Bình Thuận trong thời gian kể từ ngày 16/5/2022 đến hết ngày
26/5/2022 phải có mặt tại Chi cục  THADS huyện Bắc Bình, địa chỉ số:
02, đường Võ Hữu, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình để giải quyết thi
hành án và những vấn đề liên quan đến tài sản của bà.

Hết thời hạn trên mà bà Long Thị Lăng không có mặt, Chi cục
THADS huyện Bắc Bình sẽ tiến hành thông báo kê biên, xử lý tài sản
của bà để giải quyết việc thi hành án hoàn trả nợ cho bà Kim Thị Ngọc
Bền và nộp án phí nhà nước.

CHI CỤC THadS HUyệN BẮC BÌNH, 
TỉNH BÌNH THUậN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt  
2. Người có TS1: Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội - Số 50 Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;

TS2: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - Số 77 Phố Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
3. Thông tin về tài sản đấu giá: 
TS1: QSDĐ với diện tích sử dụng chung là 69,5 m2 tại thửa đất số: 948/1F, tờ bản đồ: A19 Lập 1956; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử

dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSD đất như được Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ và tài sản gắn liền với đất là nhà mua theo
Nghị định 61/CP có diện tích sử dụng là 32,1 m2 và phần diện tích ban công 2,2 m2 tại địa chỉ số 9 Đào Duy Từ, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội theo
GCNQSDĐ số AC 418854 do UBND quận Hoàn Kiếm cấp ngày 01/9/2005 và 01 gác xép 20m2 trong nhà. Đặc điểm TS gắn liền với đất: Tài sản là phần diện
tích thuộc tầng 2, số 9 phố Đào Duy Từ, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội nằm trong khu tập thể 4 tầng cũ.

TS2: Toàn bộ QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 214, Tờ bản đồ số 16, tại địa chỉ: Ô A6 - TĐC 2, Khu đô thị Phú Lộc 3, P. Hoàng Văn Thụ,
TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo GCNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 171792, số vào sổ cấp GCNQSDĐ: CH 01486 do UBND thành
phố Lạng Sơn cấp ngày 30/12/2012 cho ông Triệu Văn Cóong. Chi tiết hiện trạng tài sản: Diện tích đất: 72 m2.(đấu giá theo thủ tục rút gọn)

- Giá khởi điểm TS1: 1.063.300.000 VNĐ; TS2: 1.733.000.000 VNĐ
- Tiền đặt trước TS1: 200.000.000 VNĐ; TS2: 173.000.000 VNĐ.
4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, TS1: từ 16/05/2022 đến 03/06/2022 tại Trụ sở Công ty Sao Việt; TS2:

16/05/2022 đến 23/05/2022 tại Trụ sở Công ty Sao Việt và Tầng 3, số 71B Hàng Trống, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm đấu giá: TS1: 14h00 ngày 07/06/2022 tại Công ty Sao Việt - Số 1 Lô B11C, KĐT Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội; TS2:

10h00 ngày 25/05/2022 Trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: https//daugiaso5.vn hoặc https//daugiaviet.vn
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt: Số 1 Lô B11c Khu đô thị Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
- ĐT: 0246.6505360/ 096 554 9895

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH SaO VIệT  


