
http://baophapluat.vn | http://phapluatplus.vn | http://tvphapluat.vn | http://doanhnhan.vn  | http://sao.baophapluat.vn

Hôm qua (16/5), Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ
đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng,

tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng
Nghĩa làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự
Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Trang 3)

Cả chục năm gần đây, xuất hiện một “cặp đôi”
“vợ” già – “chồng” trẻ “làm mưa làm gió”,

“chiếm sóng” một số trang mạng. Nói chính xác họ
không phải vợ chồng, mà chỉ là một cặp nhân tình như
lời họ nói, người nữ hơn người nam đến 18 tuổi.

(Trang 2)

CHào Ngày mới

kiểm tra về công tác phòng chống
tham nhũng, tiêu cực tại bộ kH&ĐT

và bộ y tế 
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CHươNG TRìNH bìNH CHọN, TôN ViNH  “GươNG sáNG pHáp LuậT” 

Ngày 16/5, 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” tiếp tục diễn ra. (Trang 10-11)

Năm 23 tuổi, Nguyễn Minh Thủy, cô sinh viên vừa tốt
nghiệp ngành Chế biến, Đại học Cần Thơ được trường

giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Sự kiện ấy đã bắt đầu cuộc đời
giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhiều thành tựu của nữ GS
Nguyễn Minh Thủy, người vừa vinh dự nhận giải Ko-
valevskaia năm 2021. (Trang 6)

gS.tS. nhà giáo ưu tú nguyễn Minh thủy:

Người con sống hết mình
với mảnh đất Chín Rồng

lẢnh minh họa. Chuyện nhảm nhí, 
nhưng hậu quả rất thật

Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp Việt Nam – Hy Lạp

Ngày 16/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Hy Lạp Katerina
Sakellaropoulou và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hy Lạp đến chào xã giao nhân dịp thăm chính thức

Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 19/5 theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Trang 2)

Giảm gánh nặng 
ngân sách nhà nước

Sửa đổi Luật Công chứng nếu xác định đúng nhiệm vụ, quyền hạn và có cơ chế bảo đảm
tính khả thi nhằm phát huy cao nhất vai trò tự quản nghề nghiệp của Hiệp hội công chứng
viên Việt Nam và các Hội công chứng viên địa phương, sẽ tạo kênh quản lý hiệu quả, kịp
thời và hỗ trợ đắc lực cho quản lý nhà nước. (Trang 5)

Chủ tịch Quốc hội hai nước Việt Nam – Lào khẳng
định sẽ đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối

hai nền kinh tế; phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho các dự án hợp tác giữa hai nước.

(Trang 4)

Tìm giải pháp gỡ vướng cho các dự án
hợp tác giữa hai nước Việt - Lào

Phiên xử cựu thứ trưởng y tế:
Luật sư cho rằng Trương Quốc Cường

bị cấp trên “o ép”

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

Phát huy vai trò tổ chức xã hội - nghề nghiệP của công chứng viên:

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong trái tim Việt Nam và thế giới

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ kính yêu
của nhân dân Việt Nam mà còn là nhà lãnh đạo,

người anh hùng giải phóng dân tộc được nhân dân thế
giới ngưỡng mộ với tấm lòng chân thành. Rất nhiều
nơi trên thế giới đã dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí
Minh về Người - một danh nhân văn hóa của thế giới. 

(Trang 7)
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Cả chục năm gần đây, xuất hiện một
“cặp đôi” “vợ” già – “chồng” trẻ
“làm mưa làm gió”, “chiếm

sóng” một số trang mạng. Nói chính xác
họ không phải vợ chồng, mà chỉ là một cặp
nhân tình như lời họ nói, người nữ hơn
người nam đến 18 tuổi. Họ cùng là nghệ
sĩ, nhưng công bằng mà nói, họ không quá
tài năng, mà chỉ được nhiều người biết tới
sau khi công khai mối quan hệ “tình cảm”
này và thường xuyên lên mạng cập nhật
thông tin, nói bô bô về chuyện lẽ ra phải
giữ kín này.

Mối quan hệ này từng được một số
trang mạng mô tả là “Cách nhau 18 tuổi,
hai người từng được đồng nghiệp ngưỡng
mộ với chuyện tình đẹp. Họ quen nhau từ
cuối thập niên 2000, lúc đó chàng vẫn là
diễn viên vô danh. Từ chỗ đồng nghiệp,
tình cảm đôi bên lớn dần theo thời gian.
Cuối năm 2008, trong một lần đi ăn chè ở

vỉa hè, chàng ngỏ lời: “Em yêu chị”. Khi
ấy, nam diễn viên thương đàn chị ở vẻ
ngoài bản lĩnh, cứng cáp nhưng bên trong
yếu đuối, nhạy cảm. Nàng đáp: “Ừ, yêu
được thì cứ yêu”. Từ đó, họ chuyển cách
xưng hô “chị - em” sang “em - anh”, tình
yêu cứ thế nảy nở”.

Một số trang mạng còn mô tả “lâm
ly bi đát” cứ như là chính chuyện của
người viết: “Sự chín chắn, trưởng thành
của chàng dần khiến nàng thấy yên tâm
và muốn gắn bó. Nam diễn viên già dặn
trước tuổi (…). Nhiều đồng nghiệp từng
nhận xét chị nóng tính, có phần háo
thắng, còn anh điềm tĩnh, biết ăn nói,
ứng xử. Từ khi quen bạn trai, nàng mềm
mỏng hơn nhờ học cách lắng nghe. Mỗi
khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, chàng hiếm
khi tranh cãi. Chờ bạn gái qua cơn giận,
anh nhắn tin, phân tích những điểm
chưa đúng. “Người trượng phu, chững

chạc như vậy sẽ thuần phục được tôi”,
nàng từng nói”.

Nhưng mục đích của mối quan hệ này
là gì, có phải là tình yêu vượt tuổi tác, vượt
khoảng cách, yêu chỉ vì yêu hay không?
Cũng theo trang mạng: “Ban đầu, đôi
nghệ sĩ giữ kín mối quan hệ để chàng tập
trung phát triển sự nghiệp, tránh bị gắn
mác “bạn trai người nổi tiếng”. Họ chạy
show khắp các sân khấu lớn nhỏ các tỉnh.
Chàng từng chán nản khi đi diễn lâu vẫn
chưa được chú ý. Nàng khuyên chàng trui
rèn hơn trong nghề. Chàng từng bước tạo
tiếng vang trên màn ảnh rộng”. Và “đôi
nghệ sĩ nâng đỡ nhau để cùng hái “trái
ngọt” trong sự nghiệp”, và “trân trọng
từng ngày bên nhau”.

Thế nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày
cũng lòi ra”. Cuối 2021, dự buổi ra mắt
một game show ở TP HCM, hai người
tránh đứng gần, trò chuyện cùng nhau. Và

mới đây, “tại tiệc sinh nhật lần thứ 52”,
người nữ xác nhận chia tay “tình trẻ”
“sau 12 năm gắn bó”, dù mối quan hệ tình
cảm đã kết thúc cách đây hơn 1 năm.

Một số trang mạng lại được dịp ào
vào bàn tán chuyện “tình yêu” này,
“chàng” và “nàng” một lần nữa được
nổi tiếng, những người mê truyện ngôn
tình một lần nữa được sụt sùi lâm ly bi
đát bình luận tiếc nuối… 

Một câu chuyện lệch chuẩn, chưa rõ
ý đồ, cứ lặp đi lặp lại nhiều năm đã thu
hút sự chú ý của không ít người; là điều
chúng ta cần nhận diện, cảnh báo, dẹp
bỏ trong sự việc này. Trào lưu một số
người u mê “yêu lệch tuổi”, bất chấp
hiện tại và không tính tới tương lai,
cũng vì câu chuyện này mà càng bùng
phát. Chuyện nhảm nhí, nhố nhăng; lại
được một số trang mạng nhằm lý do
“câu view” khai thác; lại được một số
người quan niệm lệch lạc hưởng ứng,
bỏ chồng con đi cặp bồ trẻ, rồi cay
đắng nhận ra hậu quả nặng nề “mất cả
chì lẫn chài”. Minh Khang

CHÀO NGÀY MỚI

Chuyện nhảm nhí, nhưng hậu quả rất thật

lKỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -
19/5/2022), chiều qua (16/5), Nhà
xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
đã tổ chức Lễ ra mắt “Tủ sách Hồ Chí
Minh” và khai trương Phòng trưng
bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. “
Tủ sách Hồ Chí Minh” tập hợp hàng
trăm tựa sách do Nhà xuất bản Chính
trị Quốc gia Sự thật xuất bản, được
chia thành nhiều mảng đề tài, có giá
trị cả về lý luận và thực tiễn, giúp cán
bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế
hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn cuộc đời vì
nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí
Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức,
phong cách của Người thực sự thấm
sâu vào đời sống xã hội. BảO LaM 
lSáng 16/5, UBND TP Hà Nội tổ
chức hội nghị công bố quyết định về
việc sáp nhập 4 Ban quản lý dự án
(BQLDA) của TP thành 2 ban. Cụ thể,
thành lập BQLDA Đầu tư Xây dựng
công trình hạ tầng kỹ thuật và nông
nghiệp TP trên cơ sở hợp nhất
BQLDA Đầu tư Xây dựng công trình
NN&PTNT TP và BQLDA Đầu tư
Xây dựng công trình cấp nước, thoát
nước và môi trường TP; Thành lập
BQLDA Đầu tư Xây dựng công trình
dân dụng TP trên cơ sở hợp nhất
BQLDA Dầu tư Xây dựng công trình
dân dụng và công nghiệp TP và
BQLDA Đầu tư Xây dựng công trình
văn hóa - xã hội TP. BảO an
lTrung ương Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh vừa phối hợp
với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai tổ
chức tuyên dương 41 Người thợ trẻ
giỏi toàn quốc lần thứ 13, năm 2022.
Đây là những tấm gương có thành
tích đặc biệt xuất sắc trong học tập,
lao động, công tác, đại diện cho hàng
triệu thanh niên công nhân ở khắp mọi
miền của Tổ quốc và là những hạt
nhân tiêu biểu, nổi trội trong công tác
Đoàn của cơ quan, đơn vị… Giải
thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn
quốc là hoạt động thường niên nhằm
động viên, tôn vinh, khen thưởng
những gương thợ trẻ giỏi có tay nghề
cao, có thành tích lao động xuất sắc,
có nhiều ý tưởng, sáng kiến sáng tạo
được áp dụng trong học tập, lao động,
sản xuất tại cơ quan, đơn vị.

T.Oanh

TIN VẮN

Ngày 16/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp

Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakel-
laropoulou và Đoàn đại biểu cấp cao Chính
phủ Hy Lạp đến chào xã giao nhân dịp thăm
chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến ngày
19/5 theo lời mời của Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng
định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị
truyền thống với Hy Lạp và vui mừng trước
những bước phát triển quan trọng trong
quan hệ Việt Nam - Hy Lạp. 

Tổng Bí thư đã trao đổi với Tổng thống
Hy Lạp về những thành tựu đổi mới, mục
tiêu phát triển của Việt Nam đến giữa thế kỷ
XXI, những kết quả tích cực đạt được trong
việc phòng, chống dịch COVID-19, bảo
đảm an sinh xã hội, phục hồi và phát triển

kinh tế và đường lối đối ngoại độc lập, tự
chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát
triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ;
Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên
có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chủ
động, tích cực hội nhập quốc tế. 

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng
cường quan hệ chính trị, đẩy mạnh sự phối
hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc
tế và khẳng định tầm quan trọng của việc
duy trì hòa bình, phát triển hợp tác, đề cao
luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước
năm 1982 của Liên Hợp quốc về Luật Biển
(UNCLOS 1982) tại các vùng biển.

Trước đó, ngày 16/5, Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng
thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou.
Tại hội đàm, hai bên nhất trí cùng nỗ lực
thúc đẩy quan hệ kinh tế có lợi cho cả hai

bên, khuyến khích và tạo điều kiện cho cộng
đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường
tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm và kết nối đối
tác, tập trung vào một số lĩnh vực mà Việt
Nam có nhu cầu và Hy Lạp có thế mạnh
như đóng tàu, sửa chữa tàu, cung ứng dịch
vụ vận tải biển, năng lượng, nông nghiệp....

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh
hợp tác trong các lĩnh vực song phương
khác như hợp tác quốc phòng, an ninh, văn
hóa, giáo dục, thể thao, du lịch và giao lưu
nhân dân. 

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn
đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong
đó có vấn đề duy trì hoà bình, ổn định, bảo
đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở các
khu vực trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc
tế và Công ước của Liên Hợp quốc về Luật
Biển (UNCLOS) 1982. Minh ngọc 

Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp 
Việt Nam - Hy Lạp

Tổng Thư ký Quốc hội (QH) Bùi Văn
Cường vừa ký Thông báo Kết luận

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(UBTVQH) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ
3, QH khóa XV.

Theo Thông báo, UBTVQH cơ bản
đồng tình với những đề xuất được nêu trong
Báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 do
Tổng Thư ký QH trình; đồng thời, đề nghị
các cơ quan cần tập trung cao độ, rà soát kỹ
lưỡng các nội dung Kỳ họp vừa bảo đảm
chất lượng, vừa rút ngắn được tối đa thời
gian để tổ chức thành công Kỳ họp.

UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ có
đánh giá cụ thể công tác chỉ đạo thực hiện
đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo
dục phổ thông trong Báo cáo về kinh tế - xã
hội để đại biểu QH thảo luận. Đồng thời, bổ
sung các báo cáo gửi đại biểu QH tự nghiên
cứu: Báo cáo về tình hình năm học 2021-

2022, trong đó có đề cập các nội dung như:
tổ chức cho học sinh đi học trở lại, khả năng
thích ứng và bảo đảm an toàn trong phòng,
chống dịch; bảo đảm phương thức tổ chức
dạy và học; giảm tải nội dung, chương trình
học tập; công tác tổ chức thi cuối năm; kỳ
thi Trung học phổ thông, xét tuyển sinh vào
đại học, cao đẳng,…; bảo đảm chất lượng
dạy và học, thi, tuyển sinh và an toàn cho
học sinh; Báo cáo về thực hiện các mục tiêu
phát triển bền vững; Báo cáo về tình hình
xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo UBTVQH, hiện nay, tiến độ gửi
tài liệu rất chậm, mới có rất ít tài liệu kỳ
họp được gửi đến các vị đại biểu QH, sẽ
ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, chuẩn
bị kỹ lưỡng ý kiến phát biểu thảo luận tại
kỳ họp của đại biểu. UBTVQH giao
Tổng Thư ký QH gửi văn bản (kèm theo
danh mục tài liệu kỳ họp) đến các cơ

quan có liên quan để đôn đốc những cơ
quan chưa gửi, gửi thiếu, trong đó nêu rõ
thời hạn gửi theo quy định của pháp luật;
đồng thời, công khai danh sách các cơ
quan chưa gửi hoặc gửi thiếu tài liệu
phục vụ cho Kỳ họp.

UBTVQH yêu cầu tiếp tục nghiên cứu,
rà soát, bố trí thời gian cho từng nội dung
một cách phù hợp để cố gắng giảm tối đa
thời gian kỳ họp nhưng vẫn bảo đảm được
chất lượng kỳ họp, trong đó giữ nguyên thời
gian chất vấn là 2,5 ngày; bố trí thảo luận
các nội dung về công tác thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí và việc kéo dài thời
hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14
cùng phiên thảo luận về kinh tế - xã hội;
giảm thời gian trình bày tờ trình đối với các
dự án về các công trình quan trọng quốc gia
(chỉ tối đa 15 phút)… T.Quyên 

Đôn đốc các cơ quan gửi tài liệu cho Đại biểu Quốc hội nghiên cứu

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành
kế hoạch thực hiện chương trình phát

triển công viên và cây xanh công cộng trên
địa bàn TP năm 2022. Theo đó, mục tiêu
của kế hoạch là đầu tư xây dựng mới tối
thiểu 10ha công viên công cộng và 2 ha
mảng xanh công cộng, thực hiện trồng mới
và cải tạo 6.000 cây xanh trên địa bàn TP.

Kế hoạch cũng nêu nhiệm vụ cụ thể
như: đầu tư xây dựng, bàn giao quản lý công

viên, cây xanh trong các dự án phát triển nhà
ở; rà soát, thu hồi việc sử dụng, cho thuê các
khu đất có nguồn gốc là đất công được quy
hoạch là đất công viên; triển khai hướng dẫn
lập và phê duyệt phương án sử dụng tổng
mặt bằng đối với các dự án xây dựng công
viên công cộng tập trung; gia tăng quỹ đất
công viên công cộng trên địa bàn TP. Thực
hiện trồng mới và cải tạo cây xanh trên địa
bàn quản lý; xây dựng, điều chỉnh một số

hướng dẫn, quy định kỹ thuật chuyên
ngành; xây dựng cơ sở dữ liệu cây xanh trên
địa bàn TP. Đồng thời, nâng cao hiệu quả
quản lý, khai thác công viên, cây xanh trên
địa bàn TP; rà soát các trụ sở, cơ quan, nhà
dân chiếm dụng trên mặt bằng các công
viên và lập đề án thực hiện việc di dời để trả
lại mặt bằng các công viên; điều chỉnh mô
hình quản lý, phân cấp quản lý công viên,
cây xanh trên địa bàn TP... Oanh Triệu

TP Hồ CHí MinH: 
Đầu tư xây dựng mới tối thiểu 10ha công viên công cộng

THỜI SỰ
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TIN TứC

Gặp các trí thức, sinh viên
Việt kiều tại New York
(Mỹ), Thủ tướng Phạm
Minh Chính mong mỗi
người là một “đại sứ” tiếp
tục đóng góp để nâng cao
hình ảnh, ảnh hưởng Việt
Nam trong mắt bạn bè, đối
tác quốc tế. 

Chiều 15/5 (theo giờ địa phương),
tiếp tục chương trình chuyến thăm và
làm việc tại Mỹ, Thủ tướng Phạm
Minh Chính gặp gỡ một số trí thức
Việt kiều và thanh niên, sinh viên Việt
Nam, cán bộ, nhân viên cơ quan đại
diện Việt Nam tại New York. 

Xây dựng môi trường làm việc
công khai, minh bạch, văn minh

Trả lời câu hỏi về giải pháp thu
hút chất xám vào khu vực công, để
những người đi học ở nước ngoài có
thêm động lực vào làm việc trong các
cơ quan nhà nước, Thủ tướng cho
rằng, muốn tuyển dụng được những
nhân lực chất lượng cao, phải bảo
đảm lợi ích vật chất và tinh thần cho
họ. Nếu giải quyết được cả hai vấn đề
này là tốt nhất. Song, trong thực tế,
những người có điều kiện tương đối
tốt về vật chất thì có thể quan tâm hơn
tới những nhu cầu tinh thần. Do đó, ở
những nơi lợi ích vật chất chưa thật
bảo đảm, cần chú ý việc xây dựng
môi trường làm việc công khai, minh
bạch, văn minh, người làm việc nhận
được sự tôn trọng… 

Chính phủ đang cố gắng tiếp tục
triển khai việc nâng lương cho cán bộ,

công chức, viên chức trong khu vực
công phù hợp với điều kiện đất nước;
đồng thời chỉ đạo các cơ quan xây
dựng môi trường làm việc ngày càng
tốt hơn; ban hành Nghị định về chính
sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh
viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa
học trẻ. 

Thủ tướng cũng cho rằng, dù
làm việc ở đâu, kiều bào vẫn có thể
vừa giải quyết được nhu cầu của cá
nhân, vừa đóng góp được cho đất
nước, như một “đại sứ” của Việt
Nam ở nước sở tại.

Nhà nước có những ưu đãi nhất
định để thu hút nguồn nhân lực chất
lượng cao, nhưng phải phù hợp điều
kiện chung của đất nước. Mặt khác,
trong nước cũng có những điều kiện
thuận lợi khác, như tình cảm đồng
bào, văn hóa đất nước… và mỗi
người sẽ cân nhắc, quyết định phù hợp
với điều kiện, hoàn cảnh của mình. 

Tự hào về truyền thống văn hóa
– lịch sử của đất nước

Chia sẻ với những khó khăn, vất
vả của những Việt kiều, sinh viên,
thanh niên Việt Nam khi ở nước
ngoài, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh
COVID-19, Thủ tướng nêu rõ, Đảng,
Nhà nước đã có nhiều chủ trương,
chính sách đối với người Việt Nam ở
nước ngoài; luôn coi cộng đồng người
Việt Nam ở nước ngoài là một bộ
phận không tách rời của cộng đồng
dân tộc Việt Nam, đã đề ra nhiều chủ
trương, chính sách rộng mở và biện
pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày
càng thuận lợi hơn cho đồng bào về
thăm đất nước, người thân, đầu tư,

kinh doanh, hợp tác khoa học - công
nghệ, hoạt động văn hóa - nghệ thuật.

Thủ tướng mong muốn bà con
Việt kiều luôn khỏe mạnh, làm việc
ổn định, các học sinh, sinh viên Việt
Nam học tập “không thua kém ai”,
giữ vững đoàn kết, phát huy vai trò
cầu nối, bằng những hành động cụ
thể, đóng góp vào quan hệ Việt Nam
– Mỹ vì lợi ích của nhân dân hai
nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác,
phát triển và thịnh vượng trong khu
vực và trên thế giới. Thủ tướng cũng
mong bà con luôn tự hào về truyền
thống văn hóa – lịch sử, về những
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà
đất nước ta đã đạt được trong thời
gian qua, mỗi người là một “đại sứ”
tiếp tục đóng góp để nâng cao hình
ảnh, ảnh hưởng Việt Nam trong mắt
bạn bè, đối tác quốc tế. 

Cũng tại cuộc gặp, Thủ tướng đã
trao đổi về những cam kết ứng phó
của biến đổi khí hậu của Việt Nam,
cách tiếp cận toàn cầu, đề cao hợp tác
quốc tế và kêu gọi công bằng, công
lý của Việt Nam… MINH NGỌC

Kiểm tra về công tác phòng chống
tham nhũng, tiêu cực tại Bộ KH&ĐT
và Bộ Y tế 

Hôm qua (16/5), Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban

Chỉ đạo) do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo
Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đã làm
việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).

Nội dung kiểm tra tại Bộ KH&ĐT tập trung vào hai chuyên
đề: kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết
tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu
hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; kiểm tra công tác
giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc
kinh tế, tham nhũng, tiêu cực. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo
Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đây là hoạt động
thường xuyên, hàng năm của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát, xem xét,
đánh giá kết quả đạt được, nội dung còn tồn tại, hạn chế để rút ra
nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp với mục
tiêu cuối cùng là chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, đội
ngũ cán bộ các cấp nhất là người đứng đầu.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm
tra nêu cao tinh thần chủ động, tích cực với phương châm công
tâm, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh,
không bao che các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của các tổ
chức, cá nhân nếu có. 

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng tin tưởng, Ban Cán sự Đảng
Bộ KH&ĐT thật sự mẫu mực trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo,
tổ chức thực hiện, cũng như trong quá trình kiểm tra, tự phê bình
và phê bình, rà soát trung thực, thẳng thắn với tinh thần cầu thị
cao nhất.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do ông Lê Minh Trí, Ủy
viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC làm Trưởng
đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. 

Theo ông Lê Minh Trí, phạm vi kiểm tra sẽ tập trung vào công
tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát
hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm,
tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực;
công tác giám định, định giá tài sản trong lĩnh vực y tế, nhất là
trong các vụ việc, vụ án tham ô, tham nhũng, kinh tế, chức vụ.  

Qua kiểm tra còn giúp tổng kết, đánh giá về công tác giám
định, định giá tài sản… làm rõ những vấn đề có liên quan để có
những kiến nghị xác đáng. VIỆT NGA 

Kịp thời chuyển giao nguồn vốn
của các dự án giải ngân chậm

Sáng 16/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm
Bình Minh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 về tháo gỡ khó

khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 chủ trì
cuộc họp với 9 cơ quan, đơn vị có tốc độ giải ngân chậm hơn
so với mặt bằng chung nhằm tháo gỡ khó khăn về giải ngân
vốn đầu tư công.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị
các cơ quan, bộ, ngành dự họp cần tập trung nêu rõ về năng lực
giải ngân của từng dự án, nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ giải
ngân, đề xuất giải pháp, trong đó có hướng điều chuyển nguồn
vốn cho những dự án có khả năng giải ngân nhanh.  

Tại cuộc họp, đại diện một số đơn vị đã báo cáo về tình hình
giải ngân vốn đầu tư công cũng như nguyên nhân, khó khăn trong
quá trình giải ngân như vướng mắc trong công tác đền bù, giải
phóng mặt bằng; các sản phẩm thép và vật liệu xây dựng thiếu
hụt, giá cả tăng cao; một số dự án được giao năm 2022 chưa hoàn
thiện thủ tục đầu tư theo quy định… Đồng thời, các đơn vị cũng
nêu một số kiến nghị như xem xét, trình Chính phủ có phương
án và giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu thi công
bị ảnh hưởng bởi giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng tăng cao… 

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị
9 cơ quan, đơn vị xem xét lại khả năng giải ngân theo từng quý
để kịp thời chuyển giao nguồn vốn của các dự án giải ngân chậm
sang các dự án giải ngân tốt; yêu cầu Ban Quản lý các dự án có
biện pháp chấn chỉnh, nâng cao năng lực, thẩm quyền, từ đó góp
phần đẩy mạnh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đối với
từng cơ quan, đơn vị, đóng góp kịp thời cho quá trình phục hồi
và phát triển kinh tế của đất nước.  

Trước tình hình giá vật liệu xây dựng và các sản phẩm thép
tăng cao, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát lại quy trình, thủ tục giải
ngân, tạo điều kiện tạm ứng tối đa, thanh toán nhanh, hỗ trợ phần
nào khó khăn cho nhà thầu. BẢO AN 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:

Mỗi kiều bào là một 
“đại sứ” nâng cao hình ảnh

của Việt Nam 

lThủ tướng Phạm Minh Chính trả lời các câu hỏi của trí thức Việt kiều, sinh viên Việt Nam tại New York.

Làm việc với các cơ quan đại diện
Việt Nam tại New York, Thủ tướng
Phạm Minh Chính đề nghị các cán
bộ, nhân viên các cơ quan đại diện
không ngừng nâng cao trình độ, chú
ý việc giao lưu, học hỏi với các cơ quan
đại diện các nước, bạn bè quốc tế,
nhất là các kỹ năng ngoại giao; giữ
vững đoàn kết, thống nhất; chăm lo
cho cộng đồng người Việt, nhất là đội
ngũ trí thức, sinh viên để đóng góp
nhiều hơn cho đất nước, quan hệ Việt
Nam – Mỹ và các nước… 

Thúc đẩy khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam
Sáng 15/5 (giờ địa phương), tại buổi gặp ông John McAuliff, một người bạn lâu năm, thân thiết của Việt Nam, Thủ tướng

cho biết, một trong những mục tiêu của chuyến công tác tới Mỹ là góp phần thúc đẩy khắc phục hậu quả chiến tranh. Thủ
tướng bày tỏ cảm ơn ông John McAuliff và những người bạn về những nỗ lực của ông đối với hoạt động ngoại giao nhân dân
của Việt Nam, đóng góp cho những vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam; đặc biệt đã dành nhiều tình cảm,
nhiệt huyết, thời gian để hỗ trợ những nạn nhân của chất độc da cam. 

Tại buổi gặp một số người bạn thân thiết với Việt Nam cùng ngày, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt
Nam, Thủ tướng bày tỏ tri ân những người bạn Mỹ đã phản đối chiến tranh tại Việt Nam, vận động Mỹ bình thường hóa
quan hệ với Việt Nam, ký kết hiệp định thương mại Việt Nam – Mỹ năm 2000, thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát
triển, đóng góp vào sự phát triển của đất nước Việt Nam, tích cực hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam…;

Thủ tướng mong muốn những người bạn của Việt Nam tiếp tục phát huy những việc đã làm được, đóng góp vào quan
hệ tốt đẹp Việt Nam – Mỹ theo nền tảng, định hướng chung đã được hai nước xác định, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp
tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
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Chủ tịch Quốc hội hai nước
Việt Nam — Lào khẳng định sẽ
đẩy mạnh hợp tác thương mại,
đầu tư, kết nối hai nền kinh tế;
phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc cho các
dự án hợp tác giữa hai nước.

Sáng 16/5, ngay sau Lễ đón chính thức
tại Nhà Quốc hội (QH) Lào, Chủ tịch QH
Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch
QH Lào Saysomphone Phomvihan.

Trong bầu không khí thắm tình đoàn
kết, hữu nghị và tin cậy, hai bên đã thông
báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao
đổi định hướng và các biện pháp nhằm tiếp
tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết
đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam -
Lào cũng như quan hệ hợp tác truyền
thống giữa QH hai nước đi vào chiều sâu,
đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề khu
vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm và hợp
tác giữa hai nước, hai QH tại các diễn đàn
đa phương.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ và Chủ
tịch QH Lào Saysomphone Phomvihan
nhấn mạnh, trước những diễn biến phức
tạp hiện nay trong tình hình quốc tế và khu
vực, hai bên càng thấy rõ giá trị của việc
duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng
gắn bó, thủy chung “có một không hai” đối
với an ninh và phát triển của Việt Nam và
Lào, coi đó là quy luật phát triển, có ý
nghĩa sống còn và là một trong những
nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi của
sự nghiệp cách mạng mỗi nước. Hai Chủ
tịch QH bày tỏ vui mừng về sự phát triển

tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước
và hai QH. Vượt qua những khó khăn, cản
trở do dịch COVID-19 thời gian qua, hai
bên đã cùng nỗ lực duy trì thường xuyên
các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các
cơ chế hợp tác song phương trên tất cả các
kênh, trong đó có nhiều hoạt động trao đổi
và hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai
nước. Hai bên cũng hài lòng về kết quả
hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an
ninh, giáo dục và đào tạo, giao thông vận
tải, hợp tác giữa các địa phương... 

Ngay trong bối cảnh dịch bệnh, hai
bên vẫn giữ được đà phát triển thương
mại và đầu tư. Kim ngạch xuất nhập khẩu
hai chiều 4 tháng đầu năm 2022 đạt 558,2
triệu USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ
năm 2021; Việt Nam duy trì vị trí nước
đầu tư trực tiếp lớn thứ ba tại Lào, với 214
dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký
khoảng 5,33 tỷ USD. Hai bên nhất trí
phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả
các thỏa thuận và kết quả các chuyến
thăm cấp cao gần đây, trong đó có Thỏa
thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào
giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định về hợp
tác song phương Việt Nam - Lào giai

đoạn 2021-2025; tiếp tục duy trì trao đổi
đoàn cấp cao thường xuyên và phát huy
hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương;
phối hợp chức tốt các hoạt động ý nghĩa
trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết Hữu
nghị” chào mừng các ngày lễ lớn giữa hai
nước trong năm 2022. 

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường
hợp tác quốc phòng, an ninh và biên giới
để đối phó hiệu quả với các thách thức an
ninh truyền thống và phi truyền thống;
nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục - đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao; tăng cường hợp tác giữa các địa
phương, giao lưu nhân dân và tạo điều kiện
thuận lợi hơn nữa cho công dân, kiều dân
và doanh nghiệp mỗi nước sinh sống, học
tập và làm ăn trên lãnh thổ của nhau; đẩy
mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối
hai nền kinh tế; phối hợp tìm giải pháp
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự
án hợp tác giữa hai nước.

Hai Chủ tịch QH cũng trao đổi về hợp
tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam và
Lào; chia sẻ đánh giá về một số vấn đề
quốc tế và khu vực cùng quan tâm; thống
nhất quan điểm giải quyết các vấn đề tranh
chấp trong khu vực và thế giới, trong đó
có vấn đề Biển Đông, bằng biện pháp hòa
bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hai
bên nhất trí tiếp tục truyền thống phối hợp
chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn
quốc tế, khu vực và tiểu vùng Mekong.

Sau hội đàm, Chủ tịch QH Vương
Đình Huệ và Chủ tịch QH Lào đã chứng
kiến Lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp
tác giữa một số cơ quan của hai bên. 

T.HOÀNG

Tìm giải pháp gỡ vướng cho các 
dự án hợp tác giữa hai nước Việt - Lào

l Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm
chính thức nước Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân (CHDCND) Lào, ngày 16/5,
tại Thủ đô Viêng-chăn, Chủ tịch QH
Vương Đình Huệ đã chào xã giao Tổng
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ
tịch nước CHDCND Lào Thongloun
Sisoulith. 

Chiều 16/5, Chủ tịch QH Vương
Đình Huệ và Chủ tịch QH Lào Saysom-
phone Phomvihane đã đồng chủ trì Hội
thảo chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế,
chính sách để phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19. 

Hội thảo là dịp các cơ quan của
Chính phủ, các đại biểu QH, HĐND các
địa phương hai nước cùng nhau trao đổi
kinh nghiệm thực tiễn của mỗi quốc gia,
tích cực thảo luận để làm rõ và làm sáng
tỏ hơn những vấn đề cùng quan tâm. 

Theo đánh giá của Chủ tịch QH
Vương Đình Huệ, thông tin và các bài
học kinh nghiệm từ Hội thảo sẽ là hữu
ích, thiết thực cho mỗi quốc gia trong
xây dựng hoặc tiếp tục hoàn thiện các
cơ chế, chính sách hiệu quả, phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội của hai nước
trong tình hình mới.

KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC HIỆU QUẢ:

Cần có thể chế 
thông minh, chặt chẽ
Hôm qua ((16/5) Ban Chỉ đạo Đề án

“Chiến lược xây dựng và hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến
năm 2045” (BCĐ) đã tổ chức cuộc tọa
đàm thứ ba  với chủ đề: “Kiểm soát quyền
lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Phát biểu tại
tọa đàm, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó
trưởng Ban Thường trực BCĐ nêu rõ,
Hiến pháp 2013 đã quy định: Quyền lực
nhà nước là thống nhất, có sự phân công,
phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan
nhà nước trong việc thực hiện các quyền
lập pháp, hành pháp, tư pháp. Trong thực
tế, Đảng, Nhà nước ta đang ngày càng
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức vận
hành và kiểm soát quyền lực nhà nước
theo tinh thần của Hiến pháp, trong đó coi
trọng kiểm soát quyền lực nhà nước. Đặc
biệt từ nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng,
Trung ương đã đề ra nhiều chủ trương,
giải pháp rất quyết liệt để “nhốt quyền lực
vào lồng thể chế”.

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho
thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ
chế kiểm soát quyền lực chưa hoàn thiện,
quyền lực Nhà nước vẫn chưa được kiểm
soát chặt chẽ, hiệu quả, dẫn đến quyền lực
Nhà nước bị tha hóa, bị lợi dụng, lạm
dụng để tham nhũng, tiêu cực, lợi ích
nhóm. Từ đó tác động tiêu cực đến việc
bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền
công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của
tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng xấu đến uy
tín của Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi
mới của đất nước.

Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà
khoa học đã tập trung trao đổi, thảo
luận, phân tích thực tế để từ đó đưa ra
những đề xuất kiểm soát quyền lực nhà
nước hiệu quả; phân tích nội hàm
nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước;
làm rõ vai trò, vị trí, thẩm quyền của
Chủ tịch nước trong tổ chức, vận hành
và kiểm soát quyền lực nhà nước...

Các chuyên gia, nhà khoa học cũng
thống nhất phương thức kiểm soát quyền
lực Nhà nước, gồm kiểm soát từ bên
trong mỗi cơ quan Nhà nước; kiểm soát
giữa các cơ quan nhà nước trong việc
thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp
và tư pháp và các thiết chế khác (Chủ
tịch nước, Viện kiểm sát, Kiểm toán nhà
nước...); kiểm soát giữa các cơ quan
Trung ương và địa phương; phương thức
thực hiện kiểm soát quyền lực nhà nước
là kiểm soát của Đảng, của nhân dân, của
xã hội, của báo chí... Các ý kiến cho
rằng, muốn kiểm soát tốt quyền lực nhà
nước, cần có 5 điều kiện cụ thể. Theo đó,
cần có thể chế thông minh, chặt chẽ; xác
định, phân công rõ ràng, rành mạch
nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan
nhà nước, từ đó xác định mô hình tổng
thể nhà nước cho tốt; đổi mới tổ chức và
bổ sung thêm một số thẩm quyền của cơ
quan nhà nước (như Quốc hội, Chính
phủ, Viện Kiểm sát, Chủ tịch nước...) và
thành lập một số thiết chế độc lập....

Ngoài ra, cần tăng cường công khai
minh bạch, trách nhiệm giải trình, trách
nhiệm người đứng đầu và đảm bảo
quyền tiếp cận thông tin và các quyền
cơ bản khác của công dân; có đội ngũ
cán bộ công chức gương mẫu, trách
nhiệm, chuyên nghiệp, đủ phẩm chất
năng lực và thực hiện thật nghiêm các
quy định đã có... KHÁNH CHI 

Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam (LĐLĐVN) do Phó

Chủ tịch Thái Thu Xương làm Trưởng
đoàn vừa kết thúc chuyến thăm quân, dân
huyện đảo Trường Sa và cán bộ chiến sĩ
nhà giàn DK1. Chuyến thăm thể hiện trách
nhiệm, tình cảm, sự quan tâm của Tổng
LĐLĐVN, cán bộ, đoàn viên, công nhân,
viên chức, người lao động trong cả nước
đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển,
đảo của Tổ quốc và là nguồn cổ vũ, động
viên to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ hải quân
vượt qua khó khăn, đoàn kết một lòng, trụ
vững nơi đầu sóng ngọn gió, xứng đáng là
lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ

vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng
liêng của Tổ quốc.

Tại các đảo thuộc huyện đảo Trường
Sa, Tổng LĐLĐVN đã trao hỗ trợ 10,5
tỉ đồng để đóng 3 xuồng CQ (3,5
tỉ/xuồng) tặng quân và dân các đảo thuộc
quần đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1
nhằm góp phần nâng cao khả năng sẵn
sàng chiến đấu, tăng cường thế trận
phòng thủ liên hoàn, vững chắc và là
điểm tựa cho ngư dân, đoàn viên, công
nhân, viên chức, người lao động làm
việc trên biển, đảo. Ngoài ra, Tổng
LĐLĐVN cũng hỗ trợ 1 tỉ đồng để mua
hàng hóa, trang thiết bị phục vụ đời sống

của quân, dân huyện đảo Trường Sa.
Thăm và làm việc tại các đảo, Phó Chủ

tịch Tổng LĐLĐVN đã ân cần thăm hỏi,
động viên cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên
đảo luôn phát huy truyền thống quê hương,
tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội,
không ngừng nâng cao cảnh giác. Luôn
bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo
thiêng liêng của tổ quốc, xây dựng vùng
biển đảo Trường Sa thành vùng biển giàu
đẹp ổn định và ngày càng phát triển. Với
vai trò của mình, công nhân viên chức, liên
đoàn, đoàn viên, công đoàn cả nước luôn
quan tâm, chia sẻ, kề vai sát cánh bên cạnh
cán bộ chiến sĩ hải quân nói chung, quân
và dân trên quần đảo Trường Sa nói riêng
trong nhiệm vụ thiêng liêng cao cả này. 

HƯƠNG GIANG 

Xây dựng vùng biển đảo Trường Sa ngày càng 
giàu đẹp, phát triển
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thanh hóa:
Sở Tư pháp xếp thứ 3 Chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp sở, ban, ngành

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố Chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh

Thanh Hóa năm 2021, trong đó Sở Tư pháp xếp vị trí thứ 3 với
74,62 điểm.

Bộ Chỉ số DDCI Thanh Hóa được xây dựng gồm 8 chỉ số thành
phần: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và vai
trò của người đứng đầu, chi phí thời gian, chi phí không chính thức,
cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, tiếp
cận đất đai. Trong đó, các chỉ số từ 1 đến 7 được dùng để chấm điểm,
xếp hạng đối với nhóm 25 sở, ban, ngành cấp tỉnh; các chỉ số từ 1
đến 8 được dùng để chấm điểm, xếp hạng đối với nhóm 27 UBND
cấp huyện, thị xã, thành phố.

Trong các chỉ số thành phần, Sở Tư pháp được xếp hạng nhất về
chỉ số Chi phí không chính thức và xếp thứ hạng 2 chỉ số Cạnh tranh
bình đẳng của khối sở, ban, ngành.

Theo báo cáo của Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt
Nam (VCCI), Chi nhánh Thanh Hóa, sau khi lựa chọn cơ cấu doanh
nghiệp, đã có 4.450 doanh nghiệp được lựa chọn để gửi phiếu khảo
sát bản in. Ngoài khảo sát bằng phương pháp bưu chính, cán bộ khảo
sát đã đa dạng hóa các hình thức khảo sát trực tiếp, khảo sát online,
khảo sát qua điện thoại… để bảo đảm tiến độ đề ra. Kết quả, có 1.124
đơn vị tham gia khảo sát với 2.048 phiếu khảo sát hợp lệ để đưa vào
xử lý dữ liệu tính toán, xếp hạng. T.TRÀ 

Bắc giang:
Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động
cho người dân tại Sơn Động

Mới đây, Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh Bắc
Giang phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Sơn Động tổ chức

TGPL lưu động cho nhân dân tại các xã: Tuấn Đạo, Vĩnh An, Yên
Định và Giáo Liêm thuộc huyện Sơn Động.

Tại các buổi TGPL lưu động, các trợ giúp viên pháp lý, lãnh đạo
Phòng Tư pháp và chuyên viên của Trung tâm TGPL đã hướng dẫn,
cung cấp thông tin pháp luật miễn phí cho các đối tượng tập trung
chủ yếu về các lĩnh vực: Đất đai, chế độ chính sách đối với người
nghèo, người có công với cách mạng, dân sự, hôn nhân và gia đình,
xử lý vi phạm hành chính…

Bên cạnh đó, Đoàn TGPL đã thực hiện tư vấn, giải đáp thắc mắc
cho hơn 40 lượt người, các ý kiến thắc mắc của người dân địa
phương tập trung vào các vấn đề như: Các quy định về thu hồi
đất, hiến đất thực hiện các công trình xây dựng của Nhà nước,
tranh chấp đất đai, chế độ chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo,
chính sách việc làm…

Thông qua hoạt động TGPL lưu động đã kịp thời tuyên truyền
phổ biến các quy định mới của pháp luật và giải đáp các vướng
mắc của người dân ở cơ sở, góp phần nâng cao hiểu biết pháp
luật, trình độ dân trí của người dân trên địa bàn huyện Sơn Động,
tỉnh Bắc Giang. P.V

trường Đại học Luật hà nội:
Chuẩn bị Diễn đàn Luật học và 
Phát triển năm 2022
Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022 (dự kiến diễn ra từ

ngày 18/5/2022 đến ngày 31/5/20220) là sự tiếp nối thành công
của Tuần lễ Nghiên cứu khoa học được tổ chức thường niên ở
Trường Đại học Luật Hà Nội từ năm 2017 và Diễn đàn Luật học và
Phát triển từ năm 2021. 

Với mục tiêu phát triển thành trường đại học trọng điểm định
hướng nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tiên phong và với
mong muốn góp phần tích cực hơn nữa trong tư vấn chính sách cho
Đảng và Nhà nước, trực tiếp là “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030,
định hướng đến năm 2045”, Trường Đại học Luật Hà Nội chọn chủ
đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
XHCN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm trọng tâm cho toàn
bộ các hoạt động khoa học thuộc khuôn khổ Diễn đàn Luật học và
Phát triển (LSDF) năm 2022. 

Ngoài Lễ khai mạc và các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học
và Công nghệ Việt Nam 18/5, Diễn dàn sẽ có 4 hội thảo trọng điểm,
một toạ đàm khoa học và một hội thảo khoa học dành cho sinh viên.

Các Hội thảo quy tụ sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa
học hàng đầu trong lĩnh vực luật học, không chỉ của Trường Đại học
Luật Hà Nội mà đến từ nhiều cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu luật
học trên khắp cả nước. Các tham luận tham gia Hội thảo 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;
yêu cầu đối với pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, đảm bảo tính khả thi của pháp luật; nhiều vấn đề
trên nhiều lĩnh vực pháp luật như pháp luật dân sự, tố tụng dân sự,
hình sự, tố tụng hình sự, pháp luật thương mại quốc tế… P.MAI

Hiện nay, cả nước đã thành
lập được 62/63 Hội công chứng
viên (CCV), tăng 15 lần so với
thời điểm thực hiện Luật Công
chứng năm 2006. Hiện, Hiệp hội
Công chứng viên Việt Nam đã cơ
bản hoàn thiện hệ thống tổ chức
xã hội nghề nghiệp của CCV từ
Trung ương đến địa phương. Sự
ra đời và đi vào hoạt động của
tổ chức xã hội nghề nghiệp này
đã góp phần giúp cho các cơ
quan quản lý nhà nước về công
chứng thực hiện tốt công tác
quản lý nhà nước trong điều
kiện tiếp tục xã hội hóa mạnh
mẽ hoạt động công chứng. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của
Bộ Tư pháp, tổ chức xã hội nghề
nghiệp của CCV chưa phát huy
đầy đủ vai trò tự quản nghề
nghiệp; hoạt động của Hiệp hội
và các Hội CCV chưa phong
phú, đa dạng; có không ít Hội
CCV hầu như chỉ thực hiện thủ
tục gia nhập và rút khỏi Hội mà
chưa triển khai được các nhiệm
vụ, quyền hạn khác của Hội đối
với quá trình hành nghề của hội
viên, đặc biệt là nhiệm vụ đại
diện, bảo vệ hội viên, tháo gỡ các
khó khăn, vướng mắc về nghiệp
vụ hoặc chủ động phát hiện sớm
các hành vi vi phạm, phối hợp
với Sở Tư pháp trong việc quản
lý hội viên…

Một lý do cơ bản, theo Bộ Tư
pháp là Luật Công chứng 2014
quy định khá nhiều nhiệm vụ,
quyền hạn cho tổ chức xã hội –
nghề nghiệp của CCV, cụ thể là
đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp của các CCV; ban hành
quy tắc đạo đức hành nghề công
chứng; giám sát việc tuân thủ quy
định của pháp luật về công
chứng, quy tắc đạo đức hành
nghề công chứng; tham gia cùng
cơ quan nhà nước trong việc tổ

chức đào tạo, bồi dưỡng, tập sự
hành nghề công chứng; tham gia
ý kiến với cơ quan có thẩm
quyền trong việc bổ nhiệm, miễn
nhiệm CCV, thành lập, hợp nhất,
sáp nhập, chuyển nhượng, chấm
dứt hoạt động của tổ chức hành
nghề công chứng và thực hiện
các nhiệm vụ khác liên quan đến
hoạt động công chứng theo quy
định của Chính phủ (khoản 1
Điều 39 Luật Công chứng). 

Tuy nhiên, trong các quy định
có liên quan, như quy định về bổ
nhiệm, miễn nhiệm CCV, thành
lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển
nhượng, chấm dứt hoạt động của
tổ chức hành nghề công chứng
thì lại không hề quy định về vị trí,
vai trò của tổ chức xã hội - nghề
nghiệp của CCV. 

Do đó, sửa đổi Luật Công
chứng nếu xác định đúng nhiệm
vụ, quyền hạn và có cơ chế bảo
đảm tính khả thi nhằm phát huy
cao nhất vai trò tự quản nghề
nghiệp của Hiệp hội CCV Việt
Nam và các Hội CCV địa
phương, sẽ tạo kênh quản lý hiệu
quả, kịp thời và hỗ trợ đắc lực
cho quản lý nhà nước.

Dự thảo mới cùng với việc
xác định công chứng là một nghề
đặc thù, cần sự điều tiết và quản
lý chặt chẽ của Nhà nước với đối
tượng trọng tâm quản lý là CCV
kết hợp với việc tăng cường các
công cụ quản lý phù hợp, hiệu
quả đối với các tổ chức hành
nghề công chứng; quy định phù

hợp hơn về nhiệm vụ, quyền hạn
của tổ chức xã hội nghề nghiệp
để bảo đảm thực hiện vai trò
quan trọng nhất của tổ chức này
là vai trò tự quản nghề nghiệp và
đạo đức hành nghề của CCV chứ
không phải là vai trò quản lý. Tổ
chức này tập trung làm tốt nhiệm
vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp của các CCV, ban
hành quy tắc đạo đức hành nghề
công chứng, giám sát việc tuân
thủ quy định của pháp luật về
công chứng, quy tắc đạo đức
hành nghề công chứng; đối với
việc bổ nhiệm, miễn nhiệm CCV,
thành lập, hợp nhất, sáp nhập,
chuyển nhượng, chấm dứt hoạt
động của tổ chức hành nghề công
chứng thì tổ chức xã hội nghề
nghiệp chỉ tham gia ý kiến trong
trường hợp cần thiết, không quy
định chung chung là “tham gia”
như hiện nay.

Theo Bộ Tư pháp, nếu quy
định theo hướng này, sẽ giảm
gánh nặng của Nhà nước (ngân
sách, biên chế, thời gian) dành
cho việc quản lý tổ chức và hoạt
động công chứng nhờ sự việc
phát huy tối đa vai trò tự quản
của tổ chức xã hội nghề nghiệp.
Tổ chức xã hội nghề nghiệp của
CCV cũng có cơ hội và buộc
phải thể hiện tốt hơn nhiệm vụ,
quyền hạn của mình đáp ứng
đúng yêu cầu, quy định của Luật
Công chứng về vai trò, chức
năng của tổ chức.

THANH NHÀN

Phát huy vai trò tổ chức xã hội - nghề nghiệP của công chứng viên:

Giảm gánh nặng 
ngân sách nhà nước

Quy định về vị trí, vai trò của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên
trong Luật Công chứng hiện nay còn rất mờ nhạt. Do đó, tổ chức này chưa phát
huy thực sự hiệu quả trên thực tế.

Bộ Tư pháp cho rằng, thời gian qua, công tác quản lý nhà
nước, đặc biệt là tại các địa phương về công chứng còn chưa thực

sự hiệu quả, sâu sát, trong đó việc thanh tra, kiểm tra vẫn còn hạn chế,
chưa phát hiện và xử lý dứt điểm những hiện tượng tiêu cực làm ảnh
hưởng đến uy tín nghề công chứng, gây mất trật tự an toàn xã hội, gây
bức xúc trong đội ngũ CCV và tạo dư luận xã hội không tốt. Do đó, cần
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước để phát triển hoạt động công chứng
đúng hướng, được điều tiết hợp lý; phát huy mạnh mẽ vai trò tự
quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của CCV.

l Ảnh minh họa.

TƯ PHÁP
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Năm 23 tuổi, Nguyễn
Minh Thủy, cô sinh viên
vừa tốt nghiệp ngành Chế
biến, Đại học Cần Thơ
được trường giữ lại làm
cán bộ giảng dạy. Sự kiện
ấy đã bắt đầu cuộc đời
giảng dạy và nghiên cứu
khoa học nhiều thành tựu
của nữ GS Nguyễn Minh
Thủy, người vừa vinh dự
nhận giải Kovalevskaia
năm 2021.
Thành tựu nghiên cứu bắt
nguồn từ yêu cầu thực tiễn

Quê gốc Chợ Mới, An Giang,
là người con miền Tây sông nước,
ruộng đồng, mối quan tâm lớn nhất
của GS Thủy kể từ khi còn là một
nữ sinh, đó là làm sao để cải thiện
nguồn thực phẩm, dinh dưỡng
người dân, làm sao để nâng cao
chất lượng nông sản, cải thiện đời
sống cộng đồng. Quá trình giảng
dạy nghiên cứu, GS Thủy đã
nhận ra tầm quan trọng của dinh
dưỡng trong đời sống, đồng thời
xác định được yếu tố quan trọng
liên quan dinh dưỡng chính là
nguồn thực phẩm. 

Suốt 38 năm miệt mài giảng
dạy nghiên cứu, dù là chủ nhân của
nhiều đề tài công trình nghiên cứu
khoa học trong nước và quốc tế thì
hướng đi chính mà GS Thủy lựa
chọn vẫn là dinh dưỡng và nông
nghiệp, với hai chủ đề cụ thể:
“Dinh dưỡng trong mối liên quan
với thực phẩm và con người” và
“Ứng dụng các kỹ thuật bảo quản
và chế biến các loại nông sản nhiệt
đới sau thu hoạch”. 

Trong suốt chiều dài của lịch sử,
Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) đã chứng minh lợi thế
vựa lúa số một cả nước khi đóng
góp hơn 90% lượng gạo xuất
khẩu; là nơi có nhiều giống cây
ăn trái bản địa nổi tiếng. Nhưng
ngành sản xuất cây ăn trái ở
ĐBSCL nhiều năm qua gặp khó
khăn, tình trạng được mùa mất
giá vẫn thường xảy ra.  

Sản xuất trái cây an toàn theo
quy trình thực hành nông nghiệp tốt
(GAP) dù đã hình thành, nhưng
diện tích trồng đạt theo quy trình

này còn hạn chế. Hầu hết sản lượng
trái cây sản xuất ở ĐBSCL chủ yếu
được sử dụng dạng ăn tươi, các
công nghệ chế biến còn hạn chế,
đây cũng là điểm yếu để có thể xuất
khẩu đi các thị trường xa và khó
tính. Hơn nữa, với khí hậu nóng của
quốc gia nhiệt đới, các loại trái cây
chỉ duy trì được thời gian ngắn, tỷ
lệ hư hỏng cao. Trong khi điều kiện
chế biến thiếu cùng với hoạt động
của công nghệ sau thu hoạch kém,
đã, đang dẫn đến nhiều hệ lụy cho
nhà vườn, DN, nông dân. 

Những mặt hạn chế trên làm
giảm khả năng tiếp cận thị trường
cho các mặt hàng cây ăn quả. Từ đó
góp phần gây ra tình trạng nghèo
đói, suy dinh dưỡng, bất ổn xã hội,
dòng người di cư lên các TP lớn
vẫn còn tồn tại ở ĐBSCL. 

Thực tế ấy đã khiến GS Thủy
luôn trăn trở tìm ra một giải pháp
hữu ích nhằm giải quyết lâu dài vấn
đề tiêu thụ nông sản, hỗ trợ nông
dân nông nghiệp. Làm sao để chế
phẩm từ nông sản được đa dạng,
làm sao bảo quản lâu nhất nông sản
tươi, tận dụng được nguồn dinh
dưỡng sẵn có, hỗ trợ tích cực cho
sự phát triển dinh dưỡng của cả khu
vực và đất nước, nâng cao chất
lượng cuộc sống của cộng đồng?
Nếu nền nông nghiệp phát triển bền
vững đúng hướng thì có thể giúp
thực hiện được các mục tiêu phát
triển bền vững, giúp nông dân gắn

bó với mảnh đất. Xa hơn nữa, việc
liên kết thành những tổ chức nông
dân sản xuất tiêu thụ sẽ hình thành
vùng nông sản ổn định, xây dựng
thương hiệu nông sản.

Các nghiên cứu của GS Thủy
trong nhiều năm tập trung vào
nhóm nông sản địa phương với các
hoạt động bảo quản dạng tươi và
chế biến đa dạng. GS Thủy cũng
đặt ra tầm quan trọng của hoạt động
điều tra và xác định tình trạng dinh
dưỡng người dân. Trong quá trình
nghiên cứu khoa học, GS Thủy
cũng luôn hướng đến những đối
tượng yếu thế trong xã hội, làm
sao để ứng dụng khoa học có thể
cải thiện đời sống của họ. Theo
bà, cần có kế hoạch sản xuất cung
cấp các sản phẩm dinh dưỡng
thích hợp cho người dân, đặc biệt
các bà mẹ, trẻ em vùng bị thiên
tai bão lũ. Khi tình trạng dịch
bệnh COVID-19 kéo dài, GS
Thủy cũng mong muốn hướng
đến các nghiên cứu tạo ra sản
phẩm dinh dưỡng hỗ trợ phòng
bệnh, trong giai đoạn điều trị
bệnh, hoặc cho người bệnh giai
đoạn phục hồi.

“Truyền lửa” cho hậu thế 
38 năm là một nhà khoa học,

đồng thời là một nhà giáo, GS.TS
Thủy vẫn cho rằng tình yêu nghề
của bà... đến muộn. Ban đầu, đến
với nghề giáo là một cơ duyên chứ
chưa thực sự hiểu rõ, nhưng dần dà,
khi bắt đầu đứng trên giảng đường,
cô giáo Thủy lại bị lôi cuốn bởi
nguồn kiến thức mới phải giảng
dạy, bởi những ánh mắt yêu thương
của sinh viên.

“Khi ấy, tôi thấy cần phải hỗ trợ
các em thật nhiều khi các em vẫn
thật ngây thơ, vô tư trước môi
trường học tập ĐH mới rất khác với
trường học các cấp trước đây của
các em. Tôi khát khao đem những
điều mình đã tìm hiểu, nghiên cứu,
đã biết để truyền dạy các em. Niềm
vui và hạnh phúc không phải là
điều gì quá lớn lao xa xôi, dần dần
lớp học đã là nơi mà cả cô trò
chúng tôi đều muốn đến mỗi ngày,
là nơi có tình yêu thương, sinh viên
được tôn trọng và được là chính
mình trong những buổi học tập thảo
luận hăng say. Để rồi, không biết từ
lúc nào, lòng yêu khoa học hòa
quyện trong tình yêu nghề giáo, trở

thành một phần đời tôi”. 
“Và tôi nhận ra rằng dù mình

chọn nghề hay nghề chọn mình thì
vẫn phải cống hiến nhiệt tâm. Tôi
luôn miệt mài lao động, luôn cố
gắng để công việc luôn tốt hơn mỗi
ngày, kiến thức mới luôn được cập
nhật. Tôi đã làm tất cả công việc
thật tốt cũng là để cảm ơn nghề đã
chọn tôi”, GS  Thủy chia sẻ.

Với GS Thủy, nghiên cứu khoa
học và nghề giáo là hai lĩnh vực
không tách rời nhau, mà còn mang
lại “sự bổ trợ tuyệt vời”. Những kết
quả nghiên cứu đạt được đã được
cô giáo Thủy lồng ghép và truyền
tải trong các buổi học, giúp sinh
viên, học viên có thể tiếp cận các
kiến thức mới nhất và áp dụng hiệu
quả vào thực tế.

Thông qua các sinh viên, học
viên, những người làm việc trong
lĩnh vực, GS Thủy đã truyền tải các
kiến thức bổ ích cho rộng rãi cộng
đồng. Với bà, giảng dạy cũng chính
là truyền thông vận động. Từ việc
giảng dạy và sự lan tỏa kiến thức
của người học, hiểu biết của người
dân sẽ được nâng lên. 

Dù là đồng nghiệp, sinh viên,
học viên đều có một nhận xét
chung, GS Thủy là nhà giáo, nhà
nghiên cứu hăng say với công việc,
luôn cố gắng mang kiến thức thực
tiễn và kết quả nghiên cứu khoa học
vào bài giảng, chọn phương pháp
dạy học tích cực để sinh viên nhanh
hiểu bài…

Mới đây, Ủy ban Giải thưởng
Kovalevskaia Việt Nam vừa công
bố kết quả xét Giải thưởng Ko-
valevskaia năm 2021 cho hai nhà
khoa học nữ có thành tích xuất sắc
trong trong hoạt động nghiên cứu,
đóng góp tích cực cho sự phát triển
của đất nước. Trong đó, GS.TS.
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Minh
Thủy, Giảng viên bộ môn công
nghệ thực phẩm, khoa Nông
nghiệp, ĐH Cần Thơ là một trong
hai nhà khoa học nữ vinh dự nhận
giải thưởng. Ngày 16/5/2022, tại
Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng
Kovalevskaia 2021 nhân dịp kỷ
niệm Ngày Khoa học và Công
nghệ Việt Nam cho bà Thủy.

Trong niềm xúc động, bà Thủy
bày tỏ cảm xúc: “Tôi rất vinh dự
khi được nhận Giải thưởng Ko-
valevskaia năm 2021, đây có
thể xem là giải thưởng cao quý
nhất trong cuộc đời làm nghiên
cứu của tôi. Nhìn lại chặng
đường 38 năm nghiên cứu khoa
học và giảng dạy của mình, tôi
đã thấy thật có ý nghĩa vì tôi đã
đồng hành lâu dài với sự phát
triển của nền khoa học Việt
Nam và khẳng định vai trò của
các nhà khoa học nữ trong
nghiên cứu và ứng dụng, góp
phần mang lại các giá trị kinh tế
cho đất nước. Tôi lại càng nhận
thức rõ hơn vai trò và trách
nhiệm trong công tác nghiên
cứu, thấy cần phải hỗ trợ nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực
nữ chất lượng cao, góp phần
cùng cả nước nâng cao cả về số
lượng và chất lượng đội ngũ nữ
trí thức... đặc biệt là ở vùng đất
chín Rồng”. NGỌC MAI

GS.TS. NHÀ GIÁO ƯU TÚ NGUYỄN MINH THỦY:

Người con sống hết mình 
với mảnh đất Chín Rồng

lGiáo sư Thủy (người ngoài cùng bên phải ảnh) trong Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 cho hai nhà khoa
học nữ xuất sắc. 

GS Nguyễn Minh Thủy SN
1961, hiện là Giảng viên cao cấp,
Phó Trưởng khoa; Đảng ủy viên
Đảng bộ khoa Nông nghiệp &
Sinh học ứng dụng, Chi ủy viên cơ
sở; Phụ trách sau đại học, Bộ môn
Công nghệ thực phẩm, khoa
Nông nghiệp ĐH Cần Thơ.

GS Thủy đã có hơn 150 bài
báo (tiếng Việt và tiếng Anh) được
công bố trong các Tạp chí khoa
học có phản biện trong nước (có
chỉ số ISSN) và Tạp chí quốc tế có
uy tín (SCOPUS, Indexed ISI).

Bà có 28 công trình khoa học
được công bố ở các kỷ yếu trong
nước và quốc tế (một số kỷ yếu
sau năm 2012 có chỉ số ISBN);
đã báo cáo (oral, poster) 48 công trình/kết quả nghiên cứu tại các hội
thảo khoa học chuyên ngành trong nước (16 công trình) và quốc tế (32
công trình).

Bà Thủy đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chiến
sĩ thi đua toàn quốc; 10 Bằng khen của Bộ GD&ĐT; 2 lần đạt danh hiệu
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Giải thưởng “100 Phụ nữ Việt Nam tự tin
tiến bước”...

lVới Giáo sư Thủy, nghiên cứu khoa
học và nghề giáo là hai lĩnh vực không
tách rời nhau, mà còn mang lại “sự bổ
trợ tuyệt vời”.

lGiáo sư Nguyễn Minh Thủy đã có có 28 công trình khoa học được công bố ở
các kỷ yếu trong nước và quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN, TÔN VINH  “GƯƠNG SÁNG PHÁP LUẬT” 
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Mỗi năm, hàng chục vạn
khách đến tham quan, tưởng
niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
tại các khu di tích, tượng đài

Ngày 9/5 vừa qua, Khu Di tích
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ
Chủ tịch đã khai mạc triển lãm
“Di tích lưu niệm và Tượng đài
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt
Nam và trên thế giới”.

Triển lãm gồm 200 ảnh tư liệu,
được trưng bày thành 2 phần: Di
tích lưu niệm và Tượng đài Chủ
tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam; Di
tích lưu niệm và tượng đài Chủ
tịch Hồ Chí Minh trên thế giới. 

Tại Lễ khai mạc triển lãm, ông
Đỗ Hoàng Linh - Phó Giám đốc
phụ trách Khu Di tích Chủ tịch Hồ
Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho
biết, tới nay, Việt Nam có khoảng
700 di tích, 30 tượng đài, quảng
trường và hơn 100 công trình
tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí
Minh ở các địa phương trong cả
nước. Hàng năm đón tiếp hàng
chục vạn khách đến tham quan,
tưởng niệm. Riêng Khu Di tích
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ
Chủ tịch, từ năm 1969 đến nay đã
đón 73 triệu lượt khách trong
nước và 12 triệu khách quốc tế
đến tham quan, học tập.

Trên thế giới có 35 công trình,
tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ
Chí Minh, đã trở thành nơi tổ chức
các sự kiện văn hóa của cộng
đồng người Việt Nam ở nước
ngoài. Những địa điểm ở các
nước mà Người từng sống, học
tập, làm việc hoặc đến thăm được
đặt bia, khắc tượng đồng tưởng
niệm. Nhiều quốc gia đã đặt tên
công viên, trường học, đường
phố, quảng trường, nhà máy, đội
sản xuất, câu lạc bộ, vườn trẻ
mang tên Người. Một số thư viện
quốc gia, trường đại học quốc tế
còn sáng tạo các hình thức xây
dựng Không gian Hồ Chí Minh
để trưng bày hình ảnh, ấn phẩm về
cuộc đời, sự nghiệp của Người...

Triển lãm “Di tích lưu niệm và
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

tại Việt Nam và trên thế giới” góp
phần khẳng định công lao to lớn
của Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong việc tìm thấy con đường
cứu nước, giải phóng dân tộc
Việt Nam, đóng góp quan trọng
vào cuộc đấu tranh chung của
các dân tộc vì hòa bình, độc lập
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã
hội trên thế giới. 

Đồng thời, triển lãm thể hiện
lòng thành kính tưởng nhớ,
tri ân sâu sắc của nhân
dân Việt Nam và tình
cảm yêu mến, kính
trọng của nhân dân
thế giới đối với
Người; minh
chứng rõ nét Nghị
quyết của UN-
ESCO năm 1987:
“Chủ tịch Hồ Chí
Minh là một biểu
tượng xuất chúng, đã
cống hiến cả cuộc đời
mình cho sự nghiệp giải
phóng dân tộc của nhân dân
Việt Nam, góp phần
vào cuộc đấu tranh
chung của các dân tộc
vì hòa bình, độc lập dân
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; đã
có đóng góp quan trọng về nhiều
mặt trong các lĩnh vực văn hóa,
giáo dục và nghệ thuật”.
Sự vĩnh hằng trong tư tưởng
Hồ Chí Minh làm cho Người
trở thành bất tử

Những tượng đài, những nơi
lưu niệm điểm dừng chân ý
nghĩa ở nước ngoài của Chủ
tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài
và các hoạt động sôi nổi trong
nước, quốc tế đã, đang và sẽ
tiếp tục diễn ra cho thấy “Hồ
Chí Minh là một con người của
truyền thuyết và của mọi thời
đại, một nhân vật như vẫn đang
sống cùng chúng ta ngày nay.
Hồ Chí Minh không phải là ký
ức của quá khứ. Sự vĩnh hằng
trong tư tưởng Hồ Chí Minh
làm cho Người trở thành bất

tử...” - như lời nhấn mạnh của
ông Đỗ Hoàng Linh.

Trên thế giới, có thể kể đến
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
bằng đồng tại Công viên Hòa
Bình cạnh Đại lộ 26, một trong
những công viên đẹp nhất ở trung
tâm Thủ đô La Havana (Cu Ba)
do kiến trúc sư Joel Diaz (Phó
Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba -
Việt Nam) thiết kế, được khánh
thành vào năm 2003, nhân dịp 113
năm Ngày sinh của Người.

Ở Mexico, bức tượng Chủ tịch
Hồ Chí Minh bên bộ bàn ghế mây
giản dị, đằng sau phía trên là dòng
chữ vàng “Không có gì quý hơn
độc lập tự do” bằng tiếng Tây Ban
Nha với chữ ký của Người, đặt
ngày 16/1/2009 trong Công viên
“Tự do cho các dân tộc”, Thủ đô
Mexico. Tượng đài Chủ tịch Hồ
Chí Minh tại thành phố Acapulco,
thuộc bang Guerrereo (miền Nam

Mexico) được đặt đối diện tượng
đài người Anh hùng dân tộc Mỹ
Latin Simon Bolivar, tại đại lộ
Miguel Aleman, đại lộ chính và
lớn nhất thành phố Acapulco.

Tại Nga, Quảng trường và
Tượng đài Hồ Chí Minh nằm ở
nơi giao nhau giữa phố Dmitri
Ulianov (anh trai nhà cách mạng
V.I.Lenin) và phố “Sáu mươi năm
Cách mạng Tháng Mười”,
Moscow. Đây là tác phẩm của
Vladimir Efimovich Tsigal, Nghệ
sĩ Nhân dân, Viện sĩ Viện Hàn lâm
Mỹ thuật Liên Xô, tác giả của hơn
40 nhóm tượng đài nổi tiếng. Đại
lộ và Tượng đài Hồ Chí Minh tại
quận Zasviyazhski, thành phố
Ulyanovsk, quê hương Lenin,
nằm bên bờ sông Volga, cách Thủ
đô Moscow khoảng 893km về
phía đông Tượng đài Chủ tịch Hồ
Chí Minh tại Vườn hoa
Borisenko, thành phố Vladivostok
(Liên bang Nga), khánh thành
năm 2019. Viện Hồ Chí Minh và
bức tượng của Người được đặt
trong khuôn viên khoa ngữ văn,
Đại học tổng hợp quốc gia St. Pe-
tersburg, khánh thành nhân dịp
120 năm Ngày sinh nhật Bác
(19/5/2010).

Tại Pháp, ngày 19/5/2005,
chính quyền thành phố Montreuil
đã dựng tượng bán thân Chủ tịch
Hồ Chí Minh trong “Không gian
Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng Lịch
sử của thành phố (cách Paris
khoảng 15km về phía Đông) là

nơi lưu giữ những kỷ vật của
Người trong thời kỳ sống tại Pháp.
Đây là nơi cán bộ các cơ quan đại
diện Việt Nam và kiều bào tại
Pháp đến dâng hương tưởng nhớ
Bác vào mỗi dịp 19/5, là nơi các
đoàn cán bộ trong nước sang công
tác đến bày tỏ lòng thành kính
trước anh linh vị lãnh tụ đã hy sinh
cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc.

Tại Singapore, bia tưởng
niệm và Tượng Chủ tịch Hồ
Chí Minh tại Công viên Bảo
tàng Văn minh châu Á, bên bờ
sông Singapore. Bia tưởng
niệm được khánh thành tháng
5/2008 nhân kỷ niệm 118 năm
Ngày sinh của Người và 35
năm thiết lập quan hệ ngoại
giao giữa Việt Nam và Singa-
pore. Tượng Chủ tịch Hồ Chí
Minh là tượng đài đầu tiên
trong chương trình tôn vinh
“Những người bạn đến bờ biển
chúng ta” của Singapore, khánh
thành năm 2011…

Bên cạnh đó, các hoạt động
tôn tạo và xây dựng mới
Tượng, Tượng đài Chủ tịch Hồ
Chí Minh vẫn đang được triển
khai tại nhiều nước. Trước
năm 2009, có 6 tượng Bác
được đặt tại một số nước ở các
châu: Á, Âu, Phi, Mỹ Latinh.
Sau 10 năm, đã có thêm 29
công trình mới, nâng số lượng
Tượng, Tượng đài Bác ở nước
ngoài lên 35 công trình tại 22
quốc gia. HồNg MiNH

CHào MừNg kỷ NiệM 132 NăM Ngày siNH CHủ tịCH Hồ CHí MiNH (19/5/1890 - 19/5/2022)

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong trái tim Việt Nam và thế giới

Đồng áp: Sắp khánh thành Nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Dự kiến ngày 19/5 tới, tỉnh Đồng áp sẽ tổ chức Lễ khánh thành Nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ

Chí Minh trong khuôn viên Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc,  nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh.

Nhà trưng bày có diện tích 600m2, trưng bày trên 200 hình ảnh, hiện vật theo 06 chuyên đề nhằm phản
ánh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với từng giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Tại buổi kiểm tra, khảo sát mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng áp Phạm iện Nghĩa nhấn mạnh,
công trình Nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa to lớn, thể hiện đạo lý “uống
nước nhớ nguồn”, góp phần tôn vinh các giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, các hiện vật
trưng bày ngoài ý nghĩa sâu sắc, cần có tính kết nối cao.

Ông Phạm iện Nghĩa cũng đề nghị các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện các hạng mục còn
lại, lưu ý công tác phòng cháy, chữa cháy và bố trí hệ thống điện. PV

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ kính yêu
của nhân dân Việt Nam mà còn là nhà lãnh đạo, người
anh hùng giải phóng dân tộc được nhân dân thế giới
ngưỡng mộ với tấm lòng chân thành. Rất nhiều nơi
trên thế giới đã dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
về Người - một danh nhân văn hóa của thế giới. 

lTượng đài Bác Hồ tại Công viên Bảo tàng Văn minh châu Á (Singapore).

lTượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây
dựng nổi bật giữa Công viên Hòa Bình, trung
tâm Thủ đô La Havana. 

Ảnh: baotanglichsuquocgia.vn
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Ban Quản lý dự án (PMU)
Đường sắt vừa trình Bộ Giao

thông Vận tải (GTVT) thẩm định
và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng 3 dự án cải
tạo, nâng cấp đường sắt, tổng vốn
hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo đó, Dự án đoạn Nha Trang
- Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội
– TP HCM có giá trị tổng mức đầu
tư dự kiến hơn 1.098 tỷ đồng, sử
dụng ngân sách nhà nước trong kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025. Phạm vi thực hiện
dự án thuộc đoạn đường sắt Nha
Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt

Hà Nội - TP. HCM, điểm đầu tại ga
Nha Trang (Km1314+930), điểm
cuối tại ga Sài Gòn (Km1726+200)
với tổng chiều dài khoảng 411km.

Phạm vi đầu tư không bao gồm
các hạng mục đã được đầu tư trong
Dự án cải tạo, nâng cấp các công
trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài
Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội -
TP.HCM.

Dự án sẽ thực hiện cải tạo, nâng
cấp các hạng mục như cải tạo, nâng
cấp cầu yếu; cải tạo kiến trúc tầng
trên và một số hạng mục công trình
đồng bộ, cải tạo, nâng cấp một số
ga hành khách và hàng hóa…

Ngoài ra, cũng từ nguồn vốn
trung hạn 2021-2025, PMU
Đường sắt đã trình Bộ GTVT
thẩm định và phê duyệt báo cáo
nghiên cứu khả thi một số đường
sắt như cải tạo, nâng cấp đoạn Hà
Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà
Nội - TP HCM, với tổng mức đầu
tư dự kiến hơn 854 tỷ đồng; cải
tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha
Trang, tuyến đường sắt Hà Nội -
TP HCM, với tổng mức đầu tư dự
kiến hơn 1.190 tỷ đồng. Cả 3 dự
án trên được đề xuất triển khai
trong giai đoạn 2022 -2025.

Minh hữu

Mục tiêu của Nghị quyết
11/NQ-CP rất rõ là phục hồi, phát
triển nhanh hoạt động sản xuất kinh
doanh, thúc đẩy các động lực tăng
trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh
vực quan trọng, phấn đấu đạt mục
tiêu của giai đoạn 2021 - 2025. Tiết
giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền, bảo
đảm tính chủ động, tạo thuận lợi
cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh
tế và người dân. Bảo đảm an sinh
xã hội và đời sống của người dân,
nhất là người lao động, người
nghèo, người yếu thế, đối tượng
chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch
bệnh… Với nhiều người dân,
người lao động tại Phú Yên, Nghị
quyết trên mang lại những sự hỗ trợ
thiết thực, trực tiếp, nhất là khi đã
nhận được tiền từ các gói vay hỗ trợ
từ Nhà nước.

Anh Võ Đức Luận ở xã Hòa
Kiến, TP Tuy Hòa chia sẻ: Sau 2
năm dịch bệnh COVID-19 hoành
hành, anh trở thành lao động tự do,

không có việc làm ổn định. Sau khi
biết được thông tin Nhà nước hỗ trợ
người lao động vay vốn để có điều
kiện phục hồi kinh tế, anh được
Ngân hàng Chính sách xã hội
(NHCSXH) cho vay 30 triệu đồng.
Khoản tiền này giúp anh có vốn để
mua các loại trái cây buôn bán
kiếm lời. Công việc này cũng đem
lại cho anh nguồn thu nhập ổn định
để có thể chăm lo cho cuộc sống
gia đình của mình.

Chị Nguyễn Thị Minh Tuyền -
nhân viên tại một nhà hàng ở TP
Tuy Hòa vui mừng chia sẻ: “Qua
các đợt dịch, tài chính cá nhân của
tôi cũng hết. Tôi được NHCSXH
cho vay 30 triệu đồng. Tôi dùng số
tiền này mua 2 con bò để nuôi, giúp
cải thiện thu nhập hơn trong thời
gian tới. Hiện tại, tâm lý tôi cũng
nhẹ nhàng hẳn, không còn áp lực lo

việc làm hay chuyện tiền bạc nữa”.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ

được giao, Chi nhánh NHCSXH
tỉnh Phú Yên đang tập trung giải
ngân nguồn vốn hỗ trợ các nhóm
đối tượng thụ hưởng vượt qua khó
khăn sau đại dịch. Đặc biệt là nhóm
đối tượng: Người dân, người lao
động bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Giám đốc Chi nhánh NHCSXH
tỉnh Phú Yên Hồ Văn Thục cho
biết: Qua khảo sát nhu cầu vay vốn
các chương trình tín dụng chính
sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP
trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm
2022 là 605 tỷ đồng. Trong đó, nhu
cầu vay vốn của người lao động
khoảng 400 tỷ đồng. Trong 4 tháng
đầu năm 2022, Chi nhánh NHC-
SXH tỉnh đã giải ngân 759 tỷ đồng
để cho 20.947 lượt hộ nghèo và các
đối tượng chính sách khác vay vốn.
Trong đó, nguồn vốn cho vay hỗ
trợ tạo việc làm là 143 tỷ đồng, với
3.425 lao động. Hiện tại, Chi nhánh
đã cân đối giải ngân được 1/3 nhu
cầu của người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động
tỉnh Phú Yên Phan Quốc Thắng
cho biết: Các gói vay hỗ trợ theo
Nghị quyết 11/NQ-CP có ý nghĩa
sâu sắc và kịp thời đối với người
lao động trên khắp cả nước, giúp
người lao động có thêm điều kiện
về nhà ở, về tài chính để sớm
quay trở lại phục hồi kinh tế, ổn
định đời sống. hoài Luân

Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh
năm 2022 hút khách

Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2022 đang
diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1 đã thu

hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, tìm
hiểu và săn tour du lịch giá rẻ. Đại diện các công ty lữ
hành lớn tại TP Hồ Chí Minh cho biết, để kích cầu du
lịch hè, các công ty đều áp dụng chương trình giảm giá,
ưu đãi đến 50% dành cho du khách mua tour trong và
ngoài nước từ sớm. 

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group)
và các đơn vị thành viên sẽ triển khai loạt chương trình
ưu đãi đặc biệt, giảm đến 20 triệu đồng dịch vụ tour nước
ngoài cùng các dịch vụ lưu trú, ẩm thực và voucher
phòng khách sạn cho khách hàng đến tham quan, giao
dịch tại gian hàng của Saigontourist Group. Nhiều tour
du lịch hè đặc sắc với mức ưu đãi cao, voucher phòng
khách sạn giá siêu khuyến mãi cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn
khác trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ẩm thực… cũng được
triển khai.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí
Minh cho biết, thành phố mong muốn xây dựng Ngày
hội Du lịch không chỉ là sự kiện thường niên mà còn là
sự kiện đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của du lịch Việt Nam
trong trạng thái bình thường để các doanh nghiệp lữ hành,
khách sạn, hàng không, điểm tham quan khắp cả nước
có nhiều cơ hội phục hồi sau mùa dịch.

“Năm nay, việc tổ chức Ngày hội Du lịch còn cho
thấy sự sẵn sàng của ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh và
ngành Du lịch Việt Nam trước cao điểm du lịch nội địa
là dịp hè sắp tới. Đây còn là thời điểm để doanh nghiệp
du lịch có những chuẩn bị kỹ lưỡng cho cao điểm du lịch
quốc tế vào cuối năm của thành phố và cả nước. Đặc biệt,
Ngày hội còn thể hiện quyết tâm phục hồi và phát triển
của du lịch các địa phương trên cả nước, đóng góp tích
cực vào sự phát triển chung của ngành “công nghiệp
không khói” của nước nhà”, ông Võ Văn Hoan cho biết.

B.Chánh
Ưu tiên vật liệu xây dựng 
thi công cao tốc 
Bảo Lộc - Liên Khương

Theo Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng, qua làm việc với
đại diện Liên danh nhà đầu tư là Công ty CP Tập

đoàn T&T và Công ty CP Tập đoàn Phương Trang thì
nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng để thi công Dự án cao
tốc Bảo Lộc - Liên Khương là hơn 10 triệu m3, gồm:
Hơn 8 triệu m3 đất đắp K95 và K98, hơn 1,6 triệu m3 đá
các loại và cát xây dựng hơn 50.000m3. Sau khi cân đối
giữa trữ lượng cấp phép khai thác khoáng sản tại các
huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng và TP Bảo Lộc thì
khối lượng đá và cát xây dựng tại địa phương cơ bản đáp
ứng đủ. Tuy nhiên, khối lượng đất san lấp chưa đảm bảo
và cần thêm hơn 2 triệu m3.

Theo đề xuất của Liên danh nhà đầu tư là Công ty CP
Tập đoàn T&T và Công ty CP Tập đoàn Phương Trang,
nguồn vật liệu xây dựng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương
sử dụng từ các mỏ được cấp phép xung quanh dự án. Bên
cạnh đó, Liên danh nhà đầu tư còn đề xuất bổ sung quy
hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tại 9 vị trí trên địa
bàn các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng với diện
tích 56,7ha đá xây dựng và hơn 27ha đất san lấp. Do vậy,
Sở TN&MT Lâm Đồng đã đề nghị UBND tỉnh vận dụng
các quy định của pháp luật để đơn giản hóa hồ sơ thủ tục
hành chính trong việc cấp phép, nâng công suất khai thác
khoáng sản/năm của các tổ chức để cung cấp đủ và kịp
thời vật liệu xây dựng theo tiến độ thi công dự án. Đồng
thời, đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường đã cấp phép, đang hoạt động, còn thời hạn
khai thác được phép nâng công suất không quá 50% công
suất ghi trong giấy phép mà không phải lập dự án đầu tư
điều chỉnh hoặc đánh giá tác động môi trường. Sau khi
đã khai thác cung cấp đủ khối lượng cho dự án cao tốc
thì dừng việc nâng công suất, tiếp tục khai thác theo công
suất đã được cấp phép.

Sở TN&MT cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ
đạo ưu tiên sử dụng nguồn vật liệu xây dựng các mỏ hiện
có tại các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng và TP
Bảo Lộc. Trước mắt, tập trung cung cấp nguồn vật liệu
xây dựng cho Dự án
cao tốc Bảo Lộc -
Liên Khương.

Dương Tùng

Đề xuất hơn 3.000 tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa đường sắt

Được vay vốn ưu đãi theo
Nghị quyết 11/NQ-CP ban
hành ngày 30/1/2022 của
Chính phủ về Chương trình
phục hồi và phát triển kinh
tế - xã hội, nhiều người dân
Phú Yên phấn khởi khi
được Nhà nước tạo điều
kiện để sớm quay trở lại
phát triển kinh tế sau
những ảnh hưởng nặng nề
của đại dịch COVID-19
trong 2 năm qua.

lChi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên giải ngân cho nhiều người lao động bị ảnh
hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.

lNhiều lao động được hướng dẫn nhiệt tình để hoàn tất thủ tục vay vốn.

PHÚ YÊN:

Vốn chính sách “tiếp sức” 
người lao động phục hồi kinh tế

Số 137 (8.581) Thứ Ba 17/5/2022



Số 137 (8.581) Thứ  Ba 17/5/2022 9XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

http://baophapluat.vn
THươNG TRườNG

kinhteplvn@gmail.com

Công khai, minh bạch,
khách quan, vô tư trong
giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 16/5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ
tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Tổ trưởng Tổ

công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc
với 8 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long (Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang,
Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu) để
kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh
giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Theo Báo cáo của Bộ KH&ĐT, tính đến ngày
30/4, cả 8 tỉnh đã giải ngân được 5.768 tỷ đồng vốn
ngân sách trung ương đạt 14,2%, tuy cao hơn cùng
kỳ năm trước nhưng thấp hơn bình quân chung của
cả nước 15,08%. Ước giải ngân 5 tháng của 8 địa
phương (tính đến 30/5) khoảng 7.657,790 tỷ đồng,
đạt 18,9% kế hoạch Thủ tướng giao, thấp hơn mức
bình quân chung của cả nước là 20,61%.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, tuy 8 tỉnh
không đạt mức bình quân chung cả nước, nhưng
kết quả giải ngân cũng có tăng lên so với cùng kỳ
năm trước, đây cũng là dấu hiệu thể hiện sự chuyển
biến theo hướng tích cực hơn. Đề nghị các địa
phương sẽ tiếp tục cố gắng, tháo gỡ khó khăn, triển
khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư
công, bảo đảm tiến độ chung của cả nước.

Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương phải hết
sức quan tâm đến công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là
đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục, phê duyệt dự án…
linh hoạt, sáng tạo, theo đúng quy định; đồng thời,
cần chủ động hơn nữa trong việc giải quyết các vấn
đề liên quan đến quản lý giá cả vật liệu xây dựng;
giải ngân vốn ODA...

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa
phương, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải sát
sao hơn nữa với công việc, phải nắm rõ từng dự án,
từng khó khăn, vướng mắc cụ thể để kịp thời tháo
gỡ; cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển
khai các dự án để bảo đảm tiến độ theo đúng tinh
thần “người thật, việc thật, hiệu quả thật”, khen
thưởng phân minh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, giải ngân
phải đảm bảo công khai, minh bạch, vô tư, khách
quan, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát để thực
hiện theo đúng quy định, nhất là trong những lĩnh
vực nhạy cảm. S.THU

NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ CỦA BỘ TÀI CHÍNH:
Không được thành lập 
một số loại doanh nghiệp
sau khi thôi chức

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư
quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn

người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập,
giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh
nghiệp (DN) tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ
phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực
trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi
chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của
Bộ Tài chính.

Theo đó, người có chức vụ, quyền hạn không
được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý,
điều hành DN tư nhân, công ty, hợp tác xã sau khi
thôi chức vụ thuộc các lĩnh vực sau: quản lý nhà
nước (QLNN) về kế toán, kiểm toán; QLNN về
chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý
hoạt động xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện
tử có thưởng; QLNN về giá, thẩm định giá; tài
chính DN; bảo hiểm; thuế, phí và lệ phí; hải quan;
quản lý DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều
lệ do Bộ Tài chính thành lập, hoặc được giao quản
lý người đại diện phần vốn nhà nước tại DN do Bộ
Tài chính quản lý.

Trong thời hạn 24 tháng kể từ khi thôi chức vụ
theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong các
cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài
chính, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong
các lĩnh vực quy định nêu trên không được thành
lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành DN
tư nhân, công ty, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước
đây mình quản lý. THANH THANH

Tổng Công ty Truyền tải
điện Quốc gia (EVNNPT)
đang đẩy nhanh tiến độ các
dự án, đảm bảo kết nối,
truyền tải công suất các
nguồn năng lượng tái tạo
khu vực miền Trung, Tây
Nguyên và Tây Nam bộ… 

Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm
Lê Phú thông tin về việc thực hiện các
dự án lớn trong năm 2022.

l Thưa ông, kế hoạch giải tỏa
công suất phát tại một số tỉnh đang
dư thừa nguồn điện năng lượng tái
tạo (NLTT) của EVNNPT trong năm
nay như thế nào?

- Năm 2022, EVNNPT đã lập kế
hoạch và đang tập trung chỉ đạo triển
khai nhiều dự án lưới điện truyền tải
phục vụ giải tỏa các nguồn NLTT.

Cụ thể, đối với khu vực Nam Trung
bộ và Tây Nguyên, EVNNPT sẽ hoàn
thành các dự án phục vụ giải tỏa công
suất các nguồn điện NLTT trên địa bàn
như: Nâng công suất các trạm biến áp
500kV Pleiku 2 và Đắk Nông. Thời
điểm hiện tại đã hoàn thành nâng công
suất 1 máy biến áp tại mỗi trạm từ
450MVA lên 900MVA và sẽ hoàn
thành nâng công suất máy biến áp còn
lại của các trạm này vào cuối năm 2022.

Khu vực này sẽ còn các dự án như
trạm biến áp 220kV Cam Ranh; các
đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy
Nhơn, Ninh Phước - Thuận Nam, Dốc
Sỏi - Quảng Ngãi, Krông Buk - Nha
Trang, Nha Trang - Tháp Chàm...

Đối với khu vực Tây Nam bộ, EVN-
NPT đang tập trung triển khai các dự án
phục vụ giải tỏa các nguồn điện gió trên
địa bàn như các TBA 220kV Năm Căn,
Vĩnh Châu, Duyên Hải cùng các đường
dây đấu nối để hoàn thành trong năm
2022 đúng theo kế hoạch đề ra.

Đồng thời trong năm 2022, EVN-
NPT cũng đã lập kế hoạch và đang tập
trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công
tác chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công,
thi công và đưa vào vận hành các dự án
phục vụ giải tỏa công suất các nguồn

NLTT có kế hoạch đưa vào vận hành
trong các năm tiếp theo như dự án: các
TBA 500kV Quảng Trị, Krông Buk
cùng các đường dây đấu nối; đường dây
500kV Thuận Nam - Chơn Thành; các
đường dây 220kV Tuy Hòa - Quy
Nhơn, Tuy Hòa - Phước An, Đa Nhim
- Đức Trọng Di Linh; các TBA 220kV
An Khê, Hòa Bình, Bến Cát 2…

l Được biết, EVNNPT là chủ đầu tư
các dự án lưới điện, đấu nối đồng bộ
Dự án Trạm biến áp 500kV Vân Phong;
Dự án đường dây 500kV đấu nối TBA
500kV Thuận Nam vào đường dây
500kV Vân Phong - Vĩnh Tân bàn giao
vào tháng 12/2022. Vậy Tổng Công ty
sẽ thực hiện những giải pháp gì để dự
án này hoàn thành đúng tiến độ?

- Đây là dự án trọng điểm, cấp bách
cần hoàn thành đóng điện trong tháng
12/2022 nhằm giải tỏa công suất Nhà
máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 và
các nguồn NLTT trong khu vực. Do đó,
EVNNPT và các nhà thầu thi công phải
tập trung tối đa nguồn lực và có những
giải pháp phù hợp để đảm bảo tiến độ
dự án này.

Trong đó, công tác bồi thường giải
phóng mặt bằng (GPMB) luôn là trở
ngại, thách thức lớn khi thực hiện các
dự án truyền tải điện, đặc biệt đối với
các dự án đi qua địa bàn nhiều tỉnh thì
nguy cơ chậm tiến độ do bồi thường
GPMB rất cao.

Tuy nhiên, chúng tôi đã xác định
trước những khó khăn nên ngay từ khi
triển khai dự án, EVNNPT đã cùng Tập
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các
đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với
các địa phương có dự án đi qua (tỉnh
Khánh Hòa, Ninh Thuận) để trao đổi
thông tin, tìm biện pháp tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn
thành công tác này.

Đến thời điểm hiện tại, được sự
quan tâm, tạo điều kiện của các địa
phương cùng sự chỉ đạo sát sao của
Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban
Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện
lực, EVN và sự nỗ lực của đơn vị
quản lý dự án nên công tác bồi

thường GPMB cơ bản đáp ứng tiến
độ đề ra.

l Công tác thi công dự án này được
thực hiện như thế nào để đảm bảo về
đích đúng tiến độ, thưa ông?

- Để đảm bảo dự án đúng tiến độ,
EVNNPT đã khẩn trương phê duyệt
tổng tiến độ đối với từng dự án thành
phần ngay sau khi khởi công để làm
cơ sở điều hành.

Trong điều hành, đối với từng dự án
cụ thể, EVNNPT giao cho Ban quản lý
dự án các công trình điện miền Trung
(CPMB), đơn vị được giao quản lý,
điều hành dự án kiểm soát chặt chẽ các
mốc tiến độ để điều hành và đưa ra các
giải pháp cảnh báo, bù tiến độ trong
trường hợp tiến độ thực hiện bị chậm.

EVNNPT cũng chỉ đạo CPMB
thành lập Ban điều hành dự án, cán bộ
của ban điều hành thường xuyên có mặt
tại hiện trường để kiểm soát tiến độ,
chất lượng của dự án và phối hợp với
các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám
sát, nhà thầu thi công xử lý ngay những
vướng mắc trong thẩm quyền cho phép,
kịp thời báo cáo EVNNPT để có biện
pháp tháo gỡ sao cho vừa đảm bảo tiến
độ, vừa tuân thủ các quy định hiện
hành. Nói cách khác, EVNNPT đang
cùng các đơn vị tham gia dự án tập
trung nguồn lực cao nhất để hoàn thành
dự án này.

Ngoài ra, để hoàn thành dự án đúng
tiến độ rất cần sự đồng thuận của chính
quyền và người dân khu vực có dự án
đi qua cũng như sự quyết tâm cao độ
của đơn vị quản lý dự án và nhà thầu thi
công. Do vậy, công tác truyền thông
cho dự án cũng được EVNNPT đặc biệt
quan tâm.

EVN, EVNNPT cũng đã tổ chức Lễ
phát động thi đua nhằm phát huy tinh thần
cao nhất của các đơn vị tham gia dự án,
thăm hỏi, động viên người lao động trên
công trường khắc phục khó khăn, phấn
đấu hoàn thành các mốc tiến độ đề ra để
đóng điện dự án này trong tháng 12/2022.

l Trân trọng cảm ơn ông!
BẢO NHI (thực hiện)

Thúc các dự án lưới điện 
để giải tỏa năng lượng tái tạo

l Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú.

l Lắp đồng hồ đếm ngược để đẩy tiến độ dự án giải tỏa công suất Nhiệt điện BOT Vân Phong 1.

TIN TỨC

Xúc tiến tiêu thụ 
vải thiều 

Ngày 25/5 tới, UBND tỉnh Bắc
Giang phối hợp Bộ Công Thương,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến xúc
tiến tiêu thụ vải thiều năm 2022”. Bên
cạnh điểm cầu chính tại Trung tâm Hội
nghị tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành
còn có 4 điểm cầu tại Trung Quốc và
các điểm cầu quốc tế khác ở Nhật Bản,

Úc, Thái Lan, Singapore và Tiểu vương
quốc Ả Rập Thống nhất.

Theo Sở Công Thương Bắc Giang,
tỉnh vẫn duy trì sản xuất 18 mã vùng
trồng, diện tích 218ha, sản lượng 1.600
tấn cho các thị trường Mỹ, Úc, EU. Với
thị trường Nhật Bản và thị trường khác,
tỉnh đã cấp mới thêm 5 mã vùng trồng,
nâng tổng mã vùng trồng lên 35 mã với
diện tích hơn 269ha, sản lượng khoảng
2.000 tấn. Riêng thị trường Trung Quốc,
tỉnh tập trung chỉ đạo sản xuất 149 mã
vùng trồng đã được Trung Quốc chấp

thuận với 15.867ha, sản lượng khoảng
95.000 tấn. Duy trì 300 cơ sở đóng gói
phục vụ đủ nhu cầu xuất khẩu.

Cập nhật mới nhất từ Sở Công
Thương Bắc Giang cho thấy, đã có 103
thương nhân Trung Quốc được cơ quan
chức năng Việt Nam đồng ý nhập cảnh
sang Bắc Giang thu mua vải thiều. Địa
phương đang đề xuất thêm 96 thương
nhân Trung Quốc được sang Bắc Giang
thu mua vải thiều (năm 2021 có 190
thương nhân Trung Quốc). 

HOÀNG TÚ
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HÀ NỘI:
Tìm kiếm cơ hội kinh doanh, các dịch vụ
mới trên Nền tảng Địa chỉ số

Sáng qua, 16/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã chủ
trì cuộc họp về việc triển khai thử nghiệm Nền tảng Địa chỉ số quốc gia

gắn với bản đồ số trên địa bàn TP.  
Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Hà Nội

Nguyễn Việt Hùng cho biết, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về
triển khai thử nghiệm Nền tảng Địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên
địa bàn TP. Trong giai đoạn thử nghiệm, TP Hà Nội tập trung vào 4 nhiệm
vụ chính bao gồm thu thập, cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc
gia; triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ Nền tảng Địa chỉ số gắn với
bản đồ số trong các lĩnh vực là du lịch, bưu chính, phòng cháy chữa cháy;
thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; thông tin, tuyên truyền. Trên cơ
sở kết quả triển khai thử nghiệm, các cơ quan chuyên môn sẽ đánh giá, đề
xuất triển khai diện rộng trên địa bàn TP Hà Nội và mở rộng ứng dụng, khai
thác dữ liệu địa chỉ số trong các lĩnh vực chuyên ngành phục vụ phát triển
chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của TP.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng
đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, quận, huyện bố trí nguồn lực phù hợp,
hợp pháp theo đúng quy định; đồng thời, để triển khai kế hoạch đảm bảo
tiến độ, chất lượng. 

Các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn TP khai thác và ứng dụng hiệu
quả Nền tảng Địa chỉ số để nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động vận chuyển
và giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử và logistics; tạo ra các cơ hội
kinh doanh, các dịch vụ mới trên Nền tảng Địa chỉ số. TUỆ MINH

LỄ HỘI VÍA BÀ CHÚA XỨ NÚI SAM:
Trình UNESCO đưa vào danh sách di sản
văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại

UBND TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) vừa tổ chức họp báo thông tin về
việc tổ chức Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2022.

Lễ hội sẽ được diễn ra từ 22-27/5 với nhiều hoạt động, sự kiện. Phần lễ
gồm có lễ phục hiện rước tượng Bà và lễ hội đường phố; Lễ tắm bà; Lễ
thỉnh sắc thần, Lễ Túc yết và Xây chầu, Lễ Chánh tế, Lễ hồi sắc. Phần hội
gồm có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao như: Hội thi
chọi gà nghệ thuật, Hội thi thả đèn hoa đăng, triểm lãm giao lưu ảnh nghệ
thuật truyền thống; giao lưu thể dục dưỡng sinh; giải cờ tướng; tuần lễ văn
hóa văn nghệ 4 dân tộc; hội thi leo núi; diễu hành Lân…

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc cho biết, lễ
hội được tổ chức hướng đến đảm bảo mục tiêu an toàn cao nhất cho du
khách và nhân dân. Qua lễ hội, góp phần phát huy giá trị di sản, phục
hồi toàn diện kinh tế, xã hội sau dịch. Đồng thời, huy động ngày càng
lớn giá trị từ cộng đồng, đảm bảo có sự tham gia của cộng đồng nhân
dân, du khách với những nghi thức truyền thống, các hoạt động mang
đặc sắc văn hóa dân gian. 

Theo ông Tuấn, hiện địa phương đang hoàn thiện đề án trình UNESCO
xem xét đưa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào Danh sách di sản văn
hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là lễ hội truyền thống được giữ gìn và
thực hành qua nhiều thế hệ tại Châu Đốc (An Giang). Đây là lễ hội tâm linh
lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mang đậm văn hóa cư dân vùng
Tây Nam bộ. Lễ hội chứa đựng những cứ liệu sinh động về dấu ấn lịch sử
thời kỳ người Việt đến vùng đất An Giang, với sự giao lưu, hội nhập về các
mặt kinh tế, văn hóa, chính trị và quân sự cùng các dân tộc Khmer, Chăm,
Hoa để rồi tạo ra sự đồng thuận trong quá trình dựng nước và giữ nước, sự
hài hòa trong quan hệ cộng đồng về mặt văn hóa. ĐÌNH THƯƠNG

TP HỒ CHÍ MINH:
Hơn 9.200 tỷ đồng cho công nhân vay
tạo việc làm thêm

Tổ chức tài chính vi mô CEP thuộc Liên đoàn Lao động TP HCM năm
nay dành hơn 9.200 tỷ đồng cho gần 360.000 công nhân vay tạo việc

làm thêm, tránh tín dụng đen. 
Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó GĐ CEP cho biết, tổng vốn vay năm nay

tăng 10% so với các năm trước do người lao động, công nhân nhu cầu cần
vốn tăng cao sau COVID-19. Phần lớn người vay để mua sắm công cụ lao
động, tạo việc làm thêm tại nhà. Nhiều trường hợp cần tiền để trả các chi
phí phát sinh, chăm sóc sức khỏe sau đợt bùng phát dịch.

Người lao động được vay tối đa 50 triệu đồng bằng hình thức tín chấp,
hàng tháng trả lãi 0,4-0,68%, thấp hơn một nửa so với lãi suất ngân hàng.
CEP phối hợp công đoàn cơ sở triển khai cho công nhân vay vốn ngay tại
nhà máy. Ngoài được hỗ trợ vốn tạo việc làm, công nhân còn được vay để
học nghề, xử lý các trường hợp khẩn cấp như tai nạn, bệnh tật... với thủ tục
xét duyệt, giải ngân nhanh, lãi suất thấp.

CEP do Liên đoàn Lao động TP HCM lập năm 1991. Hơn 30 năm qua,
tổ chức này cho 4,8 triệu lượt công nhân nghèo vay vốn lãi suất thấp để làm
ăn, cải thiện thu nhập, giảm tệ nạn xã hội, nhất là tín dụng đen trong công
nhân. Nguồn vốn hoạt động của quỹ hiện hơn 5.500 tỷ đồng, phát triển tại
9 tỉnh, thành phía Nam nhiều khu công nghiệp, đông công nhân. BÙI YÊN

Gán nhà đất để trả nợ
Theo hồ sơ, vợ chồng con trai bà

Phan Thị Ngọc Liên (SN 1945, ngụ
ấp Hòa Thành, xã Hòa Định, huyện
Chợ Gạo, Tiền Giang) là ông Ngô
Trần Luân và bà Võ Thị Thu Thủy
có nợ của bà Chi số tiền hơn 600
triệu đồng thức ăn chăn nuôi. 

Ngày 15/5/2018, Chi cục Thi
hành án dân sự huyện Chợ Gạo ban
hành Quyết định thi hành án
1030/QĐ-CCTHADS buộc vợ
chồng ông Luân thi hành án trả nợ
số tiền nêu trên.

Bà Liên và vợ chồng ông Luân
thỏa thuận sẽ chuyển nhượng quyền
sử dụng đất (QSDĐ) có diện tích
4.074,2m2 và quyền sở hữu căn nhà
có diện tích 163,2m2 cùng tài sản

gắn liền với đất thuộc thửa số 159,
tờ bản đồ số 10 tại ấp Hòa Thành,
xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo do bà
Liên đứng tên cho bà Chi để trừ nợ.

Theo đó, số tiền được thỏa thuận
chuyển nhượng bao gồm tiền nợ
thức ăn hơn 600 triệu đồng (theo
quyết định thi hành án) và 208 triệu
đồng bà Liên đang nợ tại Ngân
hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh
Tiền Giang.

Để thực hiện thỏa thuận trên,
ngày 2/8/2018 bà Liên làm hợp
đồng ủy quyền cho ông Cao Ngọc
Thanh Sum (chồng bà Chi) tại Văn
phòng Công chứng Kim Cương
tỉnh Bến Tre thay mặt bà Liên trả số
tiền 208 triệu đồng và tiền lãi cho
Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi

nhánh Tiền Giang.
Ngày 24/8/2018, bà Liên tiếp

tục ký hợp đồng ủy quyền cho ông
Sum được toàn quyền sang nhượng,
tặng cho, đặt cọc… QSDĐ
4.074,2m2 và quyền sử hữu căn nhà
có diện tích 163,2m2 thuộc thửa số
159, tờ bản đồ số 10 tại ấp Hòa
Thành, xã Hòa Định, huyện Chợ
Gạo, tỉnh Tiền Giang tại Văn phòng
Công chứng Kim Cương tỉnh Bến
Tre cho bên thứ ba.

Ngày 29/8/2018, ông Sum ký
hợp đồng tặng cho QSDĐ và quyền
sở hữu căn nhà nói trên cho bà Chi.
Ngày 19/11/2018, bà Chi được Sở
TN&MT cấp giấy chứng nhận
QSDĐ và nhà ở.

Ngày 25/11/2018, bà Chi và bà

Ngày 16/5, 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” tiếp
tục diễn ra.

Bào chữa cho Trương Quốc
Cường, LS cho rằng nội dung truy
tố của VKS đã mâu thuẫn với Kết
luận điều tra trong việc quy kết
trách nhiệm hình sự với sai phạm
của Cục Quản lý Dược trong việc
thực hiện xét duyệt thuốc, mâu
thuẫn với Kết luận giám định của
Hội đồng giám định Bộ Y tế.

“Chúng tôi cảm nhận rằng cáo
trạng chưa làm chủ được hệ thống
chứng cứ nên chưa đánh giá đúng
hành vi cũng như đánh giá đúng
phạm vi trách nhiệm hành chính
của Cục trưởng Quản lý Dược với
nhiệm vụ được phân công…, dùng
chứng cứ buộc tội ông Cao Minh
Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế để
buộc tội với ông Trương Quốc
Cường là không đúng bản chất sự
thật”, LS nêu quan điểm. 

Tiếp lời, vị này cho rằng cáo
trạng quy buộc Cường về hành vi
thiếu trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng trong việc thành lập,

quản lý hoạt động của nhóm
chuyên gia thẩm định là “chưa có
căn cứ”. Theo quan điểm của LS,
Cục trưởng Quản lý Dược là người
đứng đầu trong một đơn vị hành
chính nhà nước, thực hiện chức
năng quản lý nhà nước và thực thi
pháp luật, điều hành các hoạt động
chuyên môn, nhiệm vụ về lĩnh vực
dược, không thực hiện chức năng
quản lý nhà nước với nhóm chuyên
gia thẩm định thuốc.

Sau một hồi đưa ra ý kiến, LS
đề nghị HĐXX xem xét ông Cường
trong bối cảnh nhiều khó khăn, dưới
quyền điều hành của cựu Thứ
trưởng Cao Minh Quang. Trong bối
cảnh “o ép” như thế nhưng Cường
vẫn cố gắng ra được thông tư, rồi
xây dựng các văn bản khác. “Tôi
cho rằng thành công nhất của
Trương Quốc Cường là xây dựng
ra Thông tư 22 mà phải trình 19 lần
Cao Minh Quang mới phê duyệt”,
LS nói.

Đối với cáo buộc dù đã được

cảnh báo nhưng không cho thu hồi
thuốc ngay, LS cho rằng tại thời
điểm năm 2014, bản thân bị cáo
Cường chưa thấy đủ căn cứ pháp lý
để đình chỉ lưu hành thuốc. Nhận
định khi đó của Cường phù hợp với
4 bản Kết luận giám định của hội
đồng y tế, phù hợp với 3 bản Kết
luận của Cơ quan An ninh điều tra.

Tiếp lời, LS cho rằng trong quá
trình điều tra và tại tòa, bị cáo
Cường luôn hợp tác, thành khẩn
khai báo, bị cáo cũng bày tỏ sự đau
lòng về những sự việc xảy ra tại
Cục Quản lý Dược… Khi biết
thuốc giả về nhãn mác, bị cáo “rất
áy náy nên đã tự nguyện nộp số tiền
hơn 1,8 tỷ đồng để vơi đi sự áy náy
của mình với những người đã sử
dụng thuốc đó”.

“Kết luận điều tra số 02, 05
không khởi tố Trương Quốc
Cường, Kết luận điều tra số 08 chỉ
kết luận Trương Quốc Cường phải
chịu trách nhiệm người đứng đầu.
Đặc biệt, trong Kết luận điều tra bổ

TIỀN GIANG: 

Hi hữu vụ gán nhà đất trả nợ 
rồi “phản tố” đòi lại

Cấn trừ nhà đất để trả nợ cho con trai và ngân hàng; sau đó ký hợp đồng thuê lại
nhà để ở nhưng không trả tiền thuê, bị kiện đòi giao nhà thì “phản tố” đòi lại nhà.
Vụ kiện hi hữu xảy ra tại huyện Chợ Gạo, Tiền Giang khiến bà Võ Thị Kim Chi (SN
1965, ngụ ấp Thuận Phong B, Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang) cho rằng phải
khốn khổ suốt 3 năm qua.

PHIÊN XỬ CỰU THỨ TRƯỞNG Y TẾ:

Luật sư cho rằng 
Trương Quốc Cường 
bị cấp trên “o ép”

lViện kiểm sát: “Các bị cáo chỉ vì ham muốn tìm kiếm lợi nhuận, thu lợi bất chính mà

bất chấp pháp luật và đạo đức”.



Liên ký kết hợp đồng thuê lại nhà và
đất thời hạn 36 tháng, giá thuê mỗi
tháng là 6 triệu đồng. Do bà Liên
không trả tiền thuê nhà, vi phạm thỏa
thuận nên bà Chi khởi kiện ra TAND
huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) buộc
bà Liên, vợ chồng ông Luân cùng các
thành viên đang sinh sống phải giao
trả nhà và đất cho bà Chi.

Quyết định hợp lý của TAND
cấp sơ thẩm

Mặc dù nhà đất đã chuyển
nhượng để trừ nợ, ký hợp đồng thuê
lại nhà đất nhưng khi bị kiện đòi nhà,
bà Liên vẫn phản tố đòi lại nhà. Bà
Liên trình bày tại tòa rằng bản thân
không ký hợp đồng sang nhượng, tặng
cho, đặt cọc… QSDĐ và nhà ở cho bà
Chi. Nhưng bà Liên lại không đưa ra
được chứng cứ, tài liệu nào liên quan.

Bà Liên cho rằng bà chỉ ủy quyền
phần thuộc QSDĐ chứ không ủy
quyền về sở hữu nhà ở.

Tuy nhiên, tại hợp đồng ủy quyền
ngày 24/8/2018 nêu rõ ủy quyền cả
phần sở hữu nhà ở. Và kể từ ngày
10/9/2012 căn nhà có diện tích
163,2m2 là tài sản gắn liền với đất
theo giấy chứng nhận QSDĐ thuộc
thửa số 159.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày
9/6/2021, tòa nhận định giữa bà và bà

Chi có thỏa thuận trừ nợ và thực tế bà
Chi đã trả số tiền 208 triệu đồng vay
tại ngân hàng để bà Liên lấy lại giấy
chứng nhận QSDĐ và quyền sở hữu
nhà ở.

Từ những tài liệu, chứng cứ xác
thực, TAND huyện Chợ Gạo đã
tuyên bà Chi được quyền quản lý, sử
dụng toàn bộ diện tích đất và căn nhà
cùng tài sản gắn liền với đất nói trên;
đồng thời buộc gia đình bà Liên phải
trao trả toàn bộ các phần tài sản này. 

Không đồng ý với bản án sơ
thẩm, bà Liên đã kháng cáo đòi lại
căn nhà.

Bà Chi cho biết: “Xuất phát từ
việc hỗ trợ làm ăn, tôi cho nợ tiền
thức ăn hơn 600 triệu đồng, đến cuối
phải vác đơn kiện đòi tiền. Sau khi
thỏa thuận gán nợ bằng tài sản, đất và
nhà đã sang tên đổi chủ; tôi nghĩ
nghĩa tình nên cho thuê lại tài sản hơn
1 năm qua chưa nhận một đồng tiền
thuê, rồi vô cùng bàng hoàng khi bị
gia đình bà Liên phản tố đòi lại tài sản
đã gán nợ. Tranh chấp kiện tụng 3
năm qua, tôi đã phải bán đất, trả nợ
ngân hàng hàng tháng, một thân một
mình chạy đi chạy lại hầu toà, lại phải
lo lắng cho chồng bệnh nặng không
tiện đi lại; nên đề nghị tòa phúc thẩm
sớm có phán quyết cuối cùng để bảo
vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng
của tôi”. BẠCH DƯƠNG
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Trả hồ sơ vụ cán bộ quản lý 
thị trường “nhận hối lộ”

VKSND Tối cao vừa trả hồ sơ lần thứ hai, yêu cầu điều tra lại
vụ Trần Hùng, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường (QLTT)

Hà Nội, bị kết luận nhận 300 triệu đồng khi bao che sản xuất sách
giáo khoa giả.

VKS muốn làm rõ thêm việc nhận hối lộ, môi giới hối lộ liên
quan thế nào tới vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ hàng triệu
cuốn sách giả tại Cty In & Văn hóa truyền thông Hà Nội, Cty
Phú Hưng Phát.

Trước đó, VKS đã trả hồ sơ một lần và ông Hùng vẫn tiếp tục
bị CQĐT Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Ban đầu,
Hùng bị khởi tố về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi
thi hành công vụ, và 3 tháng sau tội danh được thay đổi.

Trong 33 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về ba tội Sản xuất,
buôn bán hàng giả, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn
trong khi thi hành công vụ, có nhiều người là cấp dưới của Hùng.

Theo kết luận điều tra, Hùng làm Trưởng tổ công tác 304, có
thẩm quyền chỉ đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công Thương và các
Cục QLTT triển khai các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành
chính. Tháng 7/2020, tổ này phát hiện và thu hơn 27.000 quyển
sách giáo khoa giả tại Cty Phú Hưng Phát do Cao Thị Minh Thuận
làm GĐ.

Tuy nhiên, Hùng không báo cáo với Tổng cục trưởng mà trực
tiếp chỉ đạo Cục QLTT Hà Nội và Đội QLTT số 17 kiểm tra, xử lý.

Cảnh sát xác định, Thuận nhờ Nguyễn Duy Hải (lao động tự
do) liên hệ với Hùng để xin "chỉ đạo xử lý nhẹ" với giá 400 triệu
đồng gồm 300 triệu đưa trước và 100 triệu sau khi xong việc. Tiền
được Hải đưa tại phòng làm việc của Hùng hôm 15/7/2020.

Hùng bị cho rằng đã giúp Thuận chỉ bị xử phạt hành chính;
hướng dẫn thay đổi lời trình bày về nguồn gốc sách giả bị thu giữ
từ mua sang "nhận ký gửi".

Trước việc Hùng khai có gặp Hải tại phòng làm việc nhưng
không cầm 300 triệu đồng, CQĐT cho rằng có đủ căn cứ xác định
Hùng đã nhận 300 triệu đồng để không xử lý Thuận theo quy định.
Sau khi được Hùng giúp "xử lý nhẹ", Cty Phú Hưng Phát tiếp tục
sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả với số lượng lớn, cho đến
khi bị phát hiện.

Chỉ tính riêng năm 2021, DN này đã sản xuất, buôn bán số
lượng sách giáo khoa giả, ước tính trị giá khoảng 140 tỷ đồng. 

THANH KHANG

HÀ NỘI: 
Bắt đối tượng làm giả bằng đại học,
căn cước công dân... quy mô cực lớn

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phát hiện
đối tượng Hà Văn Nghĩa (sinh năm 1983; thường trú Ninh Hải,

Nghi Sơn, Thanh Hoá, trú tại Phú Lãm, quận Hà Đông) đã có tiền
án về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, hiện có biểu
hiện nghi vấn tiếp tục hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của Cơ
quan tổ chức tại địa bàn phường Mộ Lao, Hà Đông.

Trinh sát nhận định đối tượng Nghĩa hoạt động phạm tội với
phương thức thủ đoạt thực hiện rất tinh vi, sử dụng công nghệ cao,
thực hiện làm giả con dấu, tài liệu của nhiều cơ quan nhà nước để
bán cho các nhóm đối tượng thông qua mạng Internet thu lợi bất
chính. Xác định cần tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ hành vi
sai phạm của Hà Văn Nghĩa, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông
chỉ đạo lực lượng CSHS xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá ổ
nhóm tội phạm này.

Ngày 10/5/2022, lực lượng CSHS Công an quận Hà Đông đã quyết
định phá án bắt giữ Hà Văn Nghĩa, khám xét khẩn cấp tại nơi Nghĩa
thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu tại Phòng 402 nhà số 06LK03
Khu tái định cư tổ 4, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội thu giữ:

- Hình dấu của các cơ quan nhà nước: Trường Đại học ngoại
ngữ Hà Nội, Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Trường Đại học
Công Đoàn…; Mẫu dấu tròn Công an huyện Thanh Trì, Công an
quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội, Công an
quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh…; Ngân hàng thương mại cổ phần
Việt Nam thịnh vượng; Chi cục đăng kiểm số 1 - Bộ Giao thông
Vận tải, Sở Y tế Gia Lai.

- Thu giữ nhiều phôi căn cước công dân và phôi sổ hộ khẩu;
- Thiết bị máy móc thu giữ gồm: 02 Máy in nhãn hiệu Epson, loại

Stylus Photo 1390, màu xám; 01 Máy scan, photo nhãn hiệu Samsung;
01 Máy scan, photo nhãn hiệu Samsung; 01 Máy ép plastic màu trắng-
xám; 02 Máy cắt laser màu trắng-xám, 01 Máy in nhãn hiệu Epson, 01
Máy in nhãn hiệu Canon, 02 thiết bị dập dấu nổi.

Tại Cơ quan điều tra, Hà Văn Nghĩa khai nhận đã thực hiện
hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức từ tháng
10/2021, Nghĩa mua các thiết bị máy móc trên rồi làm giả con dấu
của các cơ quan nhà nước và liên hệ qua mạng xã hội với các đối
tượng có nhu cầu mua để bán các giấy tờ giả trên thu lợi bất chính
khoảng 500 triệu đồng. ANH TUẤN

sung lần cuối cùng dành riêng hẳn 1
trang kết luận hành vi của Cao Minh
Quang nhưng không hề đả động gì
đến Cao Minh Quang mà cuối cùng
cáo trạng chỉ nêu Cao Minh Quang
có hành vi phạm tội nhưng vì thời
gian điều tra đã hết rồi nên điều tra
xử lý sau. Chúng tôi thấy rằng nếu
như tại phiên tòa này mà có mặt ông
Quang thì làm rất sáng tỏ, rất rõ hành
vi của bị cáo Cường, bị cáo Châu...”,
LS nói.

Sau đó, LS đề nghị VKS nên
nghiên cứu, xem xét lại: “Đánh giá
như thế đúng không, có cơ sở
không”. Trước khi dừng lời, vị này
cho rằng nội dung bản cáo trạng
không hội đủ yếu tố cấu thành tội, đề
nghị HĐXX xem xét cho bị cáo
Cường được hưởng sự khoan hồng
của pháp luật.

Bào chữa cho bị cáo Phạm Hồng
Châu (Trưởng phòng Đăng ký thuốc,
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế), LS cho
rằng bị cáo Châu có hành vi sai phạm
và có phần trách nhiệm trong vụ án,
nhưng bị cáo không phạm tội “Lợi
dụng chức vụ, quyền hạn trong khi
thi hành công vụ” như quan điểm
truy tố và luận tội; mà hành vi của bị
cáo Châu phạm vào tội danh khác. 

“Việc cáo buộc trách nhiệm hình

sự của cơ quan tố tụng với bị cáo
Châu trong vụ án này là không oan
nhưng có sai, còn trách nhiệm hình
sự của bị cáo Châu phạm vào dấu
hiệu của hành vi nào, tội danh nào,
xử lý trách nhiệm hình sự ra sao là
thuộc trách nhiệm của cơ quan tiến
hành tố tụng, không phải trách nhiệm
của bị cáo Châu cũng như của người
bào chữa chúng tôi”, LS bào chữa
cho bị cáo Châu nói.  

Theo LS, xuyên suốt quá trình
điều tra vụ án từ khi khởi tố bị can
với bị cáo Châu, tại các Bản Kết luận
giám định số 02, 05, Cơ quan An
ninh điều tra đều kết luận Châu có
hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu
quả nghiêm trọng” trong vụ án và
hoàn toàn không có căn cứ buộc tội

lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi
hành công vụ. Các kết luận điều tra
này đều kết luận Châu phạm tội
“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng” trên cơ sở chỉ quy kết
trách nhiệm hình sự liên quan đến 2
thuốc H2K là Levofloxacin và
Ciprofloxacin, chứ không phải trách
nhiệm với 7 thuốc như quan điểm
truy tố trong vụ án.

Chiều 14/5, sau hơn hai ngày xét
hỏi, đại diện VKSND Hà Nội đọc
bản luận tội và đề nghị mức án với
Cường cùng cựu Chủ tịch VN
Pharma Nguyễn Minh Hùng và 12
bị cáo trong vụ án nhập 838.100 hộp
thuốc giả.

Ngoài mức án đề nghị 7-8 năm
tù, VKS kiến nghị TAND Hà Nội ra
phán quyết về việc Cường sau khi
chấp hành xong án tù sẽ bị cấm hành
nghề liên quan y dược 3-5 năm.

"Các bị cáo đều là người có kiến
thức chuyên môn cao trong lĩnh vực
thuốc chữa bệnh, nhưng chỉ vì ham
muốn tìm kiếm lợi nhuận, thu lợi bất
chính mà bất chấp pháp luật và đạo
đức. Hành vi thể hiện sự coi thường
pháp luật, sức khỏe người dân, ảnh
hưởng đến uy tín ngành y tế, phạm
tội nhiều lần", VKS nêu quan điểm.

HỒNG MÂY

lQuyết định thi hành án ông Luân và bà

Thủy phải trả cho bà Chi số tiền hơn 600

triệu đồng.

lSau khi cấn đất và nhà để trừ nợ, bà Liên

ký hợp đồng thuê nhà đất với bà Chi.

Theo cáo buộc, năm 2008-2014, với vai trò Cục trưởng
Quản lý Dược, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét
duyệt thuốc, Cường thực hiện không đúng, không đầy đủ
trách nhiệm được giao, thiếu giám sát dẫn đến hậu quả 6/7
loại thuốc giả được nhập khẩu và tiêu thụ, với trị giá hơn
148 tỷ đồng.

Nhà chức trách cho rằng dù nhận được thông tin về
thuốc Health 2000 Canada không rõ nguồn gốc, xuất xứ,
Cường không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy.
Điều này dẫn đến hệ quả các cơ sở y tế trong nước tiếp tục
sử dụng Health 2000 Canada để điều trị, tổng trị giá hơn
3,7 tỷ.

Lời khai của Cường trong ba ngày xét hỏi được VKS
đánh giá "chưa thực sự thành khẩn với các hành vi phạm
tội, do Cường mới nhận tội với trách nhiệm của người đứng
đầu cục Quản lý Dược", nói "rất tiếc" trước những sai phạm
của các cấp dưới.

Trước lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu
Phó phòng Quản lý giá thuốc tại Cục Quản lý Dược, cho
rằng một phần sai phạm của mình do Cục và Bộ Y tế "chưa

từng có quy định hay văn bản hướng dẫn nhóm chuyên gia
về công tác thẩm định hồ sơ thuốc", Cường cho biết thời
điểm vụ án, chưa có văn bản quy phạm pháp luật. Nhưng
Bộ Y tế đã tổ chức nhiều buổi tập huấn cho chuyên gia,
"nguyên tắc là cứ ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn, hiệu
quả thì không cấp giấy phép".

Cường sau đó thừa nhận có nhiều "lỗ hổng lớn" tại quy
trình thẩm định hồ sơ thuốc, trong đó có việc quản lý hoạt
động, ban hành quy chế, quy định với nhóm chuyên gia.
Ngoài ra, còn có việc bỏ qua bước hợp thức hóa lãnh sự, với
các tài liệu thuộc cơ quan y tế nước ngoài, trong vụ án này
là Giấy chứng nhận lưu hành tự do (FSC) và Giấy chứng
nhận thực hành sản xuất tốt (GMP).

"Tôi thấy mọi việc xảy ra đều có trách nhiệm từ tôi,
nhưng là do không được báo cáo. Còn trong vai trò Phó Chủ
tịch Hội đồng xét duyệt thuốc, nếu Chủ tịch không đồng ý,
tôi cũng không được phép ban hành", Cường nói.

Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuốc Bộ Y tế thời điểm đó
là Cao Minh Quang, Thứ trưởng Y tế, hiện bị đề nghị truy
tố trong vụ án khác.

lTrương Quốc Cường tại tòa.
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Hai nhà khoa học nữ nhận
Giải thưởng Kovalevskaia
năm 2021

Ngày 16/5/2022, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Ko-

valevskaia năm 2021 nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa
học và Công nghệ Việt Nam.

Giải thưởng Kovalevskaia mang tên nhà toán học
Nga Sophia Kovalevskaia bắt đầu trao tại Việt Nam vào
năm 1985, là giải thưởng quốc tế đầu tiên dành cho các
nhà khoa học nữ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Đây
là giải thưởng uy tín thường niên dành tặng cho những
tập thể, cá nhân nữ khoa học có thành tích xuất sắc
trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn
cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích trên các lĩnh vực kinh
tế, xã hội... Từ năm 1985 đến nay, giải thưởng được
trao cho 21 tập thể và 50 cá nhân nhà khoa học nữ xuất
sắc trên các lĩnh vực toán, lý, hóa, sinh, nông nghiệp, y
học, công nghệ thông tin…

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 được trao
cho GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu
trưởng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại
học Quốc gia TP HCM và GS.TS. NGƯT Nguyễn
Minh Thủy, Giảng viên cao cấp Bộ môn Công nghệ
Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học
Cần Thơ bởi những thành tích xuất sắc trong lĩnh
vực nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu
khoa học tự nhiên nói riêng 

Nhân dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ tặng
Bằng khen cho 04 cá nhân nhà khoa học nữ vì đã có
những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học
là: TS. Nguyễn Kim Anh - Nghiên cứu viên chính,
Phòng Nghiên cứu và Xử lý thông tin Môi trường,
Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Thị Bảy - Giảng viên,
Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách
khoa, Đại học Quốc gia TP HCM; GS.TS. Nguyễn
Phương Thảo - Trưởng phòng, Phòng Quan hệ đối
ngoại, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP
HCM; PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân - Trưởng phòng,
Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Đối ngoại,
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM,
Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài hoạt động trao giải thưởng Kovalevskaia
thường niên, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia trao
học bổng Kovalevskaia năm 2022 cho 03 nữ sinh
chuyên Toán có thành tích học tập xuất sắc của
Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học
Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

X.HOA

Khai mạc Chợ Công nghệ và
Thiết bị Hải Phòng năm 2022

Sáng 16/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN)
Hải Phòng tổ chức khai mạc Chợ Công nghệ và

Thiết bị Hải Phòng năm 2022 (Techmart Haiphong
2022) với chủ đề “Công nghệ số thúc đẩy phục hồi
phát triển kinh tế - xã hội”.

Techmart Haiphong 2022 có sự tham gia của hơn
40 gian hàng trưng bày trực tiếp và hơn 300 gian
hàng trực tuyến (http://techmarthaiphong.iscl.vn)
của các viện, trường, tổ chức, doanh nghiệp trong
nước và nước ngoài.

Bên cạnh đó, Techmart Haiphong 2022 còn diễn
ra các hội thảo, tọa đàm, phiên kết nối cung - cầu, các
hoạt động tư vấn, đàm phán - ký kết hợp đồng...

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh
Cường cho biết, trong thời gian qua, Hải Phòng đã
triển khai nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá sản
phẩm KH&CN, thiết bị công nghệ mới có hàm lượng
khoa học và giá trị gia tăng cao, xúc tiến kết nối cung
- cầu, tư vấn môi giới chuyển giao công nghệ thiết
bị hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng triển khai lộ
trình đổi mới công nghệ và nhiều hoạt động khác.
Những hoạt động này bước đầu đã mang lại những
hiệu quả tích cực, thúc đẩy quá trình đổi mới
KH&CN, nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa,
dịch vụ và năng lực cạnh tranh trên địa bàn TP. Các
hoạt động nằm trong khuôn khổ của Techmart Hải
Phòng 2022 sẽ đóng góp thiết thực cho sự phát triển
của các doanh nghiệp trong quá trình thúc đẩy kinh
tế - xã hội của TP. HỒNG NHUNG

Song hành, đoàn kết, phát triển
cùng với nền báo chí hiện đại

Phát biểu khai mạc Hội nghị,
ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung
ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên
giáo Trung ương, Tổng Biên tập
Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà
báo Việt Nam cho biết, thời gian
qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối
hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo
Trung ương, Bộ Thông tin Truyền
thông tiếp tục triển khai quy hoạch
phát triển và quản lý báo chí đến
năm 2025, xây dựng nền báo chí
truyền thông chuyên nghiệp, nhân
văn, hiện đại. 

Theo ông Lê Quốc Minh, nền báo
chí thế giới đang có những thay đổi
toàn diện về cách thức làm báo trong
kỷ nguyên công nghệ số. Chuyển đổi
số trong các cơ quan báo chí ở nước
ta cũng đang diễn ra sôi động. Hội
Nhà báo Việt Nam với vai trò tổ chức
xã hội - chính trị - nghề nghiệp của
những người làm báo càng cần có sự
đổi mới trong hoạt động công tác hội
và các hoạt động khác để song hành,
đoàn kết, phát triển cùng với nền báo
chí hiện đại.

Ghi nhận, biểu dương công sức,
thành tích to lớn của Hội Nhà báo
Việt Nam, của đội ngũ người làm báo
trong thời gian qua, Bí thư Trung
ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ
Văn Chiến nhấn mạnh, Hội nhà báo
Việt Nam cần quán triệt sâu sắc, triển
khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng trong hệ thống tổ chức
hội, tập trung thực hiện Chỉ thị 43
của Ban Bí thư Trung ương Đảng
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với hội nhà báo.

Tránh được tình trạng 
khen thưởng tràn lan, không
thực chất

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết thi
đua khen thưởng diễn ra sáng 16/5,
ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch
Hội Nhà báo Việt Nam cho biết,
năm 2021, trước hoàn cảnh đại dịch
COVID-19, lãnh đạo Hội đã kịp
thời chỉ đạo các bộ phận chức năng
và các Hội địa phương linh hoạt
thích ứng triển khai nhiều hoạt động
theo hình thức trực tuyến, đảm bảo
duy trì và hoàn thành tốt các nhiệm
vụ công tác Hội; hướng dẫn tổng kết
và bình xét thi đua, khen thưởng

năm 2021 kịp thời, nền nếp và thực
chất hơn. Từ đó, nhiều cấp Hội đã
chủ động phát động và tổ chức các
phong trào thi đua vừa về chuyên
môn nghiệp vụ làm báo vừa về các
hoạt động vì cộng đồng, qua đó đã
xuất hiện nhiều hội viên, nhà báo
không quản ngại khó khăn, nguy
hiểm, xung phong trên tuyến đầu
chống dịch, tích cực tuyên truyền
thông tin các chủ trương, chính
sách, giải pháp chống dịch của
Đảng, Nhà nước, địa phương…

Hội đồng thi đua khen thưởng
các cấp Hội đã làm tốt vai trò tham
mưu cho Lãnh đạo Hội trong việc
xây dựng chương trình, kế hoạch
công tác thi đua, khen thưởng, giúp
các cấp Hội tránh được tình trạng
khen thưởng tràn lan, không thực
chất; tạo ra sự chuyển biến tích cực
về nhận thức của cán bộ, hội viên về
vai trò, động lực của công tác thi
đua khen thưởng” - ông Trần Trọng
Dũng cho biết.

Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt
động thi đua và phong trào thi đua ở
một số cấp Hội còn chậm, còn mang
tính hình thức. Việc khen thưởng chủ
yếu vẫn còn theo niên hạn, chưa chú
trọng khen thưởng đột xuất… 

Phát huy kết quả đạt được trong
năm 2021, tiếp tục động viên cán
bộ, hội viên hăng hái thi đua thực
hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng; năm 2022 là năm đầu tiên
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt
Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng
Đoàn, Ban Thường vụ, Hội đồng
Thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo
Việt Nam phát động phong trào thi
đua với phương châm của Đại hội
XI “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới

- Sáng tạo - Phát triển”. 
Nội dung của phong trào thi đua

năm 2022 tập trung bám sát và thực
hiện những nhiệm vụ trọng tâm như:
tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng
đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, triển
khai Chỉ thị 43-CT/TW, ngày
08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.
Đổi mới nội dung, phương thức tổ
chức các phong trào thi đua gắn với
việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
chính trị, qua đó nâng cao hơn nữa
nhận thức của mỗi cán bộ, hội viên về
vai trò, vị trí và tầm quan trọng của
công tác thi đua khen thưởng…

Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác
tuyên truyền, bảo vệ nền tảng, tư
tưởng của Đảng và đấu tranh, phản
bác quan điểm sai trái, thù địch, phục
vụ đắc lực nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc;
nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh
đạo, quản lý hoạt động báo chí giữ
vững vai trò chỉ đạo, định hướng để
báo chí cách mạng thực hiện tốt sứ
mệnh, tạo đồng thuận xã hội vì mục
tiêu ổn định chính trị, khơi dậy ý thức,
khát vọng xây dựng đất nước phồn
vinh, hạnh phúc. Cùng với đó, cần đẩy
mạnh công tác xây dựng đảng trong
cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo. 

Tại hội nghị, Hội Nhà báo Việt
Nam đã quyết định trao cờ thi đua cho
8 tập thể Hội, tặng Bằng khen cho 15
tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích
xuất sắc về nghiệp vụ hoạt động Hội
năm 2021; đặc biệt là các hội viên,
nhà báo dấn thân vào vùng dịch, các
khu cách ly, vùng sâu, vùng xa thực
hiện các tác phẩm báo chí sống động,
làm lay động lòng người. 

HƯƠNG GIANG 

Xây dựng nền báo chí 
chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

lTrao tặng Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam cho 8 đơn vị đạt danh hiệu tập thể xuất sắc năm 2021.

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác hội năm 2022 diễn ra chiều
16/5, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi

cho biết, để thực hiện thắng lợi các kế hoạch đề ra, Hội Nhà báo Việt Nam đã
đưa ra 14 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có thể kể đến như:
Tuyên truyền, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tăng cường
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,
thù địch; Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam,
Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung; triển khai Chỉ thị 43-CT/TW;
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, các cơ quan liên quan thực
hiện tốt công tác quy hoạch báo chí; Triển khai công tác hỗ trợ báo chí chất lượng
cao; Tăng cường rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức
nghề nghiệp cho hội viên, người làm báo; Tăng cường phối hợp với các ban, sở,
ngành địa phương quản lý việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên cơ quan báo
chí thường trú tại các địa phương; Kiện toàn tổ chức Hội, công tác nhân sự
Cơ quan Trung ương Hội....

Đây là nhấn mạnh của ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban
Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại
Hội nghị triển khai công tác Hội năm 2022 diễn ra chiều qua (16/5). 
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Hình người này, tiếng
người khác

Mới đây, cô gái người Huế đã
làm đơn tố cáo đến công an vì bị
một thanh niên cắt ghép clip,
khiến cô bị tấn công trên mạng.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất
hiện một clip có hình ảnh cô gái
trẻ phát ngôn gây sốc: không thích
con trai đi xe số vì nhìn “dơ dơ”,
nghèo khổ giống xe ôm. Cách nói
này đã khiến nhân vật trong clip
hứng chịu sự phẫn nộ của cộng
đồng mạng. Clip được chia sẻ
nhanh chóng và cô gái trong clip
cũng nhận nhiều lời xúc phạm.
Thậm chí hình ảnh cô có đeo khẩu
trang nhưng vẫn bị nhiều “cư dân
mạng” truy lùng ra tên tuổi, trang
cá nhân và tấn công.

Ngay sau đó, cô gái đã lên
mạng xã hội nói rõ sự việc, cô
không hề có phát ngôn như trên
mà bị “bẫy” bởi chủ kênh
youtube. Sự việc bắt nguồn từ
một chuyến du lịch Đà Lạt. Trên
đường phố, cô gái được một
nhóm quay phim tự giới thiệu là
chủ kênh Fanpage muốn phỏng
vấn vài điều về cuộc sống. Có
không ít câu hỏi khá “sốc” về
phân biệt vùng miền nên cô
không trả lời. Sự việc chỉ có vậy,
nhưng đến khi clip được tung lên
mạng, vẫn là hình ảnh cô nhưng
tiếng nói trong clip lại là một
giọng nữ ở vùng miền khác. Cô
cho biết, cuộc sống, danh dự của
cô bị ảnh hưởng rất nhiều sau sự
việc. Cô cũng đã liên lạc với chủ
kênh Fanpage yêu cầu có lời giải
thích rõ ràng để minh oan cho
mình nhưng chủ kênh không hợp
tác. Cô phải gửi đơn đến cơ quan
công an nhằm bảo vệ bản thân.

Sau sự việc trên, không ít cô
gái khác cũng lên tiếng về việc
từng là nạn nhân bị cắt ghép clip
của Fanpage Hoàng Minh nói
trên và một số kênh Youtube
khác. Huyền Như, một nữ sinh
viên tại TP HCM chia sẻ: “Năm
ngoái, khi mình đang đi dạo cùng

bạn bè ở phố đi bộ Nguyễn Huệ
thì có một nhóm bạn nam đến
muốn phỏng vấn mình về cảm
nhận phố đi bộ. Mình cùng bạn
mình vui vẻ trả lời. Không hiểu
sao khi xuất hiện trên kênh
Youtube thì là mặt mình, nhưng
giọng khác, chê bai hàng rong
không văn minh và so sánh giữa
phố đi bộ Nguyễn Huệ với phố đi
bộ Hồ Gươm. Lúc ấy mình bức
xúc kể với người nhà, người nhà
liên lạc doạ kiện chủ kênh
Youtube nên họ mới hạ ngay clip
xuống. Từ đó mình cũng không
mấy tin vào các clip phát ngôn
sốc đang lan truyền trên mạng
nữa. Nay lại thấy có nạn nhân
giống mình hồi trước”. 

Cần xử lý nghiêm để răn đe
Không cắt ghép hình ảnh nạn

nhân với những câu phát ngôn
sốc, nhiều kênh trên mạng xã hội
lại “cắt lời nói” để “câu view”.
Những người bị “cắt đoạn” câu
nói thường là người nổi tiếng,
người tham gia các chương trình
truyền hình thực tế, hoặc cũng có
thể là người bình thường được
phỏng vấn và cắt ghép lời nói...
Câu nói một khi xuất hiện trong
ngữ cảnh nhất định thì không sao,
nhưng một khi bị cắt ghép, lại
dùng chiêu trò tạo drama thì dễ
gây hiểu lầm, khiến chủ nhân của

phát ngôn bị “ném đá”. 
Như trường hợp của Lê Ly,

thành viên một nhóm múa tại TP
HCM. Sau tiết mục múa minh
hoạ trong một chương trình, Lê
Ly được một nhóm Youtuber
phỏng vấn cảm nghĩ về các điệu
múa của nhiều nhóm khác nhau.
Cô chia sẻ suy nghĩ một cách thật
lòng trên cơ sở chuyên môn,
nhưng cuối cùng trong đoạn clip

xuất hiện trên kênh Youtube này
chỉ có một trích đoạn Lê Ly chia
sẻ nghe “có vẻ” chê bai đồng
nghiệp. “Khi clip xuất hiện, tôi
lập tức liên hệ kênh Youtube
nhưng họ không phản hồi. Rất
may là kênh Youtube nói trên
không nổi tiếng, ít người xem nên
tôi không chịu những lời không
hay từ dư luận, nhưng cũng phải
đi giải thích với nhiều đồng

nghiệp vì sợ người ta hiểu lầm.
Từ đó tôi cũng không bao giờ
dám nhận trả lời phỏng vấn từ các
kênh Youtube nữa”. 

Có thể thấy, không ít người
từng là nạn nhân của các trò cắt
ghép clip, hình ảnh nhằm “câu
view” trên mạng xã hội. Phản
ứng của hầu hết nạn nhân chỉ là
liên hệ với “thủ phạm” nhằm hạ
clip, nhiều khi bất lực trước độ “lì
lợm” của những kẻ “câu view”.
Chính vì thế, những đối tượng
này ngày càng ngang nhiên bất
chấp thủ đoạn để hút người xem.

Pháp luật hiện hành có chế tài
nghiêm khắc cho hành vi trên, cụ
thể theo Điều 84 Nghị định
15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi
khoản 30 Điều 1 Nghị định
14/2022/NĐ-CP), mức phạt với
hành vi tự ý thu thập, sử dụng
thông tin của người khác quy
định người thu thập thông tin cá
nhân khi chưa có sự đồng ý của
chủ thể thông tin cá nhân về
phạm vi, mục đích của việc thu
thập và sử dụng thông tin đó bị
phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu
đồng; người sử dụng không đúng
mục đích thông tin cá nhân đã
thỏa thuận khi thu thập hoặc khi
chưa có sự đồng ý của chủ thể
thông tin cá nhân bị phạt tiền từ
40 triệu đến 60 triệu đồng. Trong
trường hợp người sử dụng hình
ảnh, video của người khác cắt,
ghép thành hình ảnh, thông tin sai
sự thật có thể bị truy cứu trách
nhiệm hình sự về tội danh vu
khống quy định tại Điều 156 Bộ
luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017)
có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến
50 triệu đồng, phạt cải tạo không
giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù
từ 03 tháng đến 01 năm. 

Nhiều ý kiến cho rằng các nạn
nhân bị “cắt ghép” hình và tiếng
như trên nên kiên trì đến cùng để
những đối tượng bất chấp tổn
thương người khác trục lợi sẽ
phải trả giá trước pháp luật.

TRÂN TRÂN 

4.335 trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19

Con số này được đưa ra tại Hội thảo Công tác chăm sóc, giáo dục
và bảo vệ trẻ em trước tác động của đại dịch COVID-19 do Ban

Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Quỹ Nhi đồng
Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức mới đây. Bà Vũ Thị Kim Hoa,
Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, đến nay, cả
nước có 4.335 trẻ em mồ côi do đại dịch COVID -19, tập trung nhiều
nhất ở TP HCM và một số tỉnh, thành phía Nam.

Đại dịch COVID-19 sẽ còn ảnh hưởng rất lâu dài tới đời sống của
các em; khiến trẻ bị gián đoạn học tập và làm gia tăng sự bất bình đẳng
trong tiếp cận nền giáo dục chất lượng của trẻ em. Cũng theo bà Vũ
Thị Kim Hoa, khảo sát cho thấy năm 2021, hàng nghìn trẻ em phải đi
cách ly, điều trị không được ở cùng cha mẹ… dẫn đến trẻ em cảm thấy
bị cô lập, căng thẳng tâm lý. Đặc biệt, không ít trẻ phải đối mặt với
nguy cơ cao bị xâm hại. Các vụ việc trẻ tự tử hay uống thuốc ngủ liều
cao thời gian qua cũng chính một phần do bí bức thời gian dài do dịch
COVID-19 gây ra.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương
Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định đại dịch
COVID-19 đã tác động tiêu cực, kéo dài đến kinh tế và đời sống xã
hội; trong đó trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, cần được
bảo vệ. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp, ngành đẩy mạnh
công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, tiêm vaccine phòng COVID
-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, đảm bảo quyền trẻ em và
tiến tới thực hiện đầy đủ Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt
Nam đã phê chuẩn. Đồng thời yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐ-TB&XH và các cơ quan liên
quan chắt lọc kết quả nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà
nước các nhiệm vụ cụ thể, giải pháp phù hợp để thực hiện hiệu quả
công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em thuộc
gia đình nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. D.NHI

Loạn chiêu trò cắt hình,
ghép tiếng “câu view”

Nhiều kênh youtube,
trang Facebook đã lấy
hình ảnh người khác,
cắt ghép tạo phát ngôn
gây sốc nhằm “câu
view”, bất chấp có thể
gây nên hậu quả cho
các nạn nhân.

l Đoạn cắt từ clip “giả mạo” cô gái phát ngôn chê người đi xe số.

Theo thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH, Hội nghị toàn
cầu lần thứ 5 về xóa bỏ lao động trẻ em đã chính

thức khai mạc tại thành phố cảng Durban, tỉnh
KwaZulu-Natal, Nam Phi. Đây là lần đầu tiên Hội
nghị được tổ chức tại một nước châu Phi với nỗ lực
hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Quỹ
Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) và Bộ Việc
làm và Lao động Nam Phi. Hội nghị thu hút sự tham
gia của hơn 2.000 đại biểu đến từ hơn 180 nước, bao
gồm các nguyên thủ quốc gia, các bộ trưởng, các
học giả và thành viên các tổ chức xã hội dân sự.

Báo cáo mới nhất của ILO với UNICEF cho
thấy hiện có hơn 160 triệu trẻ em trên toàn cầu đang

phải tham gia lao động, trong khi hơn một nửa trong
số đó ở độ tuổi từ 5 đến 11. Con số này đã tăng thêm
8,4 triệu trẻ em chỉ trong vài năm qua. Số liệu của
tổ chức toàn cầu này cho thấy lao động trẻ em xuất
hiện nhiều nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm
tỷ lệ đến 70%.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ LĐ-
TB&XH Nguyễn Thị Hà dẫn đầu, sẽ có bài phát biểu
về tầm quan trọng của giáo dục đối với xóa bỏ lao
động trẻ em nhằm thúc đẩy hành động nhanh chóng
nhằm xóa bỏ lao động trẻ em và đánh giá những tiến
bộ trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền
vững liên quan đến lao động trẻ em. H.MINH

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa
công bố giảm giá vé tàu dịp cao điểm hè cho nhiều

đối tượng chính sách xã hội từ ngày 1/6 đến 21/8/2022.
Cụ thể, người hoạt động cách mạng trước Cách

mạng Tháng 8/1945, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
được giảm đến 90% giá vé. Thương binh, người
hưởng chính sách như thương binh, người hoạt
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người
khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng
được giảm 30%. Người cao tuổi là công dân Việt
Nam đủ từ 60 tuổi trở lên được giảm 15%.

Cùng với đó, trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người
lớn được miễn vé và mỗi người lớn được kèm 2 trẻ
em thuộc diện miễn vé. Tuy nhiên, trẻ em từ 6 - 10

tuổi vẫn phải mua vé trẻ em, được giảm 25% giá vé
hiện hành. Học sinh các trường dạy nghề, trung học
chuyên nghiệp, sinh viên, học viên các trường cao
đẳng, đại học, học viện (không bao gồm các học
viên sau đại học) được giảm 10%. Đoàn viên công
đoàn các ngành, tập đoàn, doanh nghiệp, địa
phương, khu công nghiệp, chế xuất khi mua vé cá
nhân được giảm 5%; khi mua vé tập thể được giảm
7% (nếu đoàn đi từ 10 - 39 người, giảm 10% nếu
đoàn đi từ 40 người trở lên).

Trước đó, VNR cho biết, cũng trong giai đoạn
cao điểm hè 1/6 - 21/8, đơn vị áp dụng nhiều mức
giảm giá vé tàu hấp dẫn đối với cá nhân mua vé xa
ngày đi tàu. AN HẠ 

Hội nghị toàn cầu về xóa bỏ lao động trẻ em tại Nam Phi

Đường sắt giảm giá vé tàu dịp cao điểm hè 
cho đối tượng chính sách 
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Đối tượng nào được hưởng?
Thông tư hướng dẫn một số

nội dung về đối tượng, hồ sơ xét
hưởng trợ cấp một lần đối với
người được cử làm chuyên gia
sang giúp Lào và Campuchia theo
yêu cầu của bạn và công nhân viên
đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên
gia trên đất bạn theo Quyết định
số 57/2013/QĐ-TTg ngày
14/10/2013 đã được sửa đổi, bổ
sung một số điều tại Quyết định số
62/2015/QĐ-TTg ngày
04/12/2015 của Thủ tướng Chính
phủ về trợ cấp một lần đối với
người được cử làm chuyên gia
sang giúp Lào và Campuchia.  Đối
tượng được hưởng trợ cấp một lần
theo quy định tại văn bản trên là
những người được cơ quan có
thẩm quyền cử làm chuyên gia
theo yêu cầu của bạn và công nhân
viên đi làm nhiệm vụ phục vụ
chuyên gia trên đất bạn (chuyên
gia), gồm:  

Thứ nhất, người làm việc trong
cơ quan Đảng, Nhà nước, lực
lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, tổ chức chính trị - xã
hội hưởng lương từ ngân sách nhà
nước được cử làm chuyên gia tại
Lào đến hết ngày 31/12/1988 và
tại Campuchia đến hết ngày
31/8/1989, nay đã nghỉ hưu hoặc
nghỉ việc vì mất sức lao động
nhưng chưa được hưởng chế độ
trợ cấp theo quy định tại khoản 7
Điều 2 Quyết định số 87-CT
ngày 01/3/1985 của Chủ tịch
Hội đồng Bộ trưởng về chế độ,
chính sách đối với cán bộ sang
giúp Lào và Campuchia hoặc
người đang công tác hoặc người
nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu
trí hoặc người đã thôi việc.

Thứ hai, công nhân viên được
cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà
nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính
trị - xã hội cử đi phục vụ chuyên
gia triển khai thực hiện nhiệm vụ
tại Lào đến hết ngày 31/12/1988
và tại Campuchia đến hết ngày
31/8/1989, nay đã nghỉ hưu hoặc
nghỉ việc vì mất sức lao động
nhưng chưa được hưởng chế độ
trợ cấp theo quy định tại khoản 7
Điều 2 Quyết định số 87-CT
ngày 01/3/1985 của Chủ tịch
Hội đồng Bộ trưởng về chế độ,
chính sách đối với cán bộ sang
giúp Lào và Campuchia hoặc
người đang công tác hoặc người
nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu
trí hoặc người đã thôi việc. 
hồ  sơ  xét  hưởng  trợ  cấp
gồm giấy tờ gì?

Theo Thông tư 07/2022/TT-
BLĐTBXH, hồ sơ xét hưởng trợ
cấp một lần được thực hiện theo
quy định tại Điều 3 Thông tư
liên tịch số 17/2014/TTLT-
BLĐTBXH-BTC ngày
01/8/2014 của liên Bộ LĐ-
TB&XH, Bộ Tài chính. 

Trường hợp chuyên gia không
có Quyết định cử đi và Quyết định
về nước của cơ quan có thẩm
quyền (bản chính hoặc bản sao
được chứng thực từ bản chính
hoặc bản sao kèm theo bản chính
để đối chiếu) hoặc Giấy xác nhận
thời gian làm chuyên gia tại Lào,
Campuchia thì phải có bản sao

được chứng thực từ bản chính
hoặc bản sao (kèm theo bản
chính để đối chiếu) lý lịch Đảng
viên hoặc lý lịch cán bộ, công
chức, viên chức khai trước ngày
01/01/1995, mà trong đó có khai
thời gian được cử làm chuyên
gia tại Lào và Campuchia; 

Trường hợp cơ quan, tổ chức
cử đi là đơn vị của cơ quan nhà
nước đã được chuyển đổi, tổ chức
lại theo mô hình doanh nghiệp mà
hồ sơ của đối tượng không có
Quyết định cử đi và Quyết định về
nước của cơ quan có thẩm quyền
hoặc lý lịch Đảng viên hoặc lý lịch
cán bộ, công chức, viên chức theo
quy định tại khoản 2 Điều này thì
phải có Giấy xác nhận thời gian
làm chuyên gia tại Lào, Cam-
puchia của thủ trưởng cơ quan
quản lý nhà nước cấp trên của cơ
quan, tổ chức cử đi theo mẫu tại
Phụ lục ban hành kèm theo Thông
tư này.

Nếu cơ quan có thẩm quyền
xác nhận theo quy định tại khoản
này không quản lý tài liệu lưu trữ
làm cơ sở để xác nhận thì yêu cầu
cơ quan quản lý tài liệu lưu trữ
theo quy định tại Điều 24 Luật
Lưu trữ cung cấp tài liệu lưu trữ
hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá
nhân có liên quan cung cấp tài liệu
theo quy định của pháp luật.

Thông tư 07/2022/TT-
BLĐTBXH có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 24/6/2022.

gia Khánh

BẠN CẦN BIẾT

Hướng dẫn trợ cấp một lần
đối với chuyên gia 

giúp Lào và Campuchia
Bộ trưởng Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội
vừa ban hành Thông tư
07/2022/TT-BLĐTBXH
hướng dẫn thực hiện về
trợ cấp một lần đối với
người được cử làm
chuyên gia sang giúp
Lào và Campuchia.

lHội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Quảng Ninh tặng quà, hỗ trợ những
hội viên gặp khó khăn.

Những đối tượng nên tiêm vaccine
COVID-19 mũi 4

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, có 3 nhóm đối tượng được tiêm
mũi 4 vaccine phòng COVID-19 là người từ 50 tuổi trở lên;

người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến
thể nặng; người thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với
COVID-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu
công nghiệp. Ở các đối tượng này, các chuyên gia cho rằng mũi
thứ 4 có ý nghĩa bảo vệ quan trọng.

Theo nghiên cứu mới đây, mũi tiêm thứ 4 có thể tăng cường
khả năng bảo vệ miễn dịch vượt quá mức đỉnh đạt được sau mũi
tiêm thứ 3. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, mũi thứ 4 có
thể cải thiện hơn nữa các phản ứng miễn dịch.

Theo TS.BS Phạm Quang Thái - Trưởng Văn phòng Tiêm
chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương,
mũi thứ 4 vaccine phòng COVID-19 đặc biệt giá trị với
nhóm đối tượng có tình trạng suy giảm miễn dịch, có bệnh
lý nền, người có tình trạng suy kiệt… Do đó, mũi 4 có ý
nghĩa bảo vệ quan trọng.

Còn bác sĩ Đỗ Quốc Phong - Phó Trưởng Khoa Hồi sức
tích cực nội khoa và Chống độc, Bệnh viện E cho biết thêm,
vaccine sẽ ưu tiên ở nhóm đối tượng có nhiều yếu tố nguy
cơ cao đó là người có các bệnh lý nền như tiểu đường, huyết
áp hoặc duy trì thuốc ức chế miễn dịch, hoặc phổi tắc nghẽn
mãn tính, bệnh lý tim mạch… để tránh nguy cơ trở nặng khi
bị nhiễm COVID-19.

Đối với những người khỏe mạnh bình thường, TS.BS Phạm
Quang Thái chia sẻ: “Mũi tiêm thứ 4 cho người khỏe, những
người hoàn toàn bình thường thì chưa có khuyến cáo và cho đến
giờ phút này, chưa thấy lợi ích đặc biệt của mũi thứ 4 đem lại
cho nhóm người khỏe”. 

Ngày 16/5, UBND TP HCM cũng đã có kế hoạch tổ chức
tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho
1,8 triệu người trong tuần tới,  ngay khi Bộ Y tế cung ứng vac-
cine theo nguyên tắc đơn vị nào chuẩn bị sẵn sàng và bảo đảm
an toàn tiêm chủng thì triển khai.

Tùy vào số lượng người đến hạn tiêm chủng để tổ chức các
điểm tiêm; thông báo lịch tiêm cho người dân, tạo điều kiện
thuận lợi để người dân tiếp cận điểm tiêm dễ dàng. Tất cả điểm
tiêm chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thuốc, trang thiết bị cấp
cứu. Bố trí mạng lưới cấp cứu ngoại viện và xe cấp cứu của các
bệnh viện trực tại vị trí được công bố để hỗ trợ kịp thời các điểm
tiêm khi có tình huống phát sinh. Dương Thắng

TP Hồ CHí MinH: 
Phẫu thuật miễn phí cho trẻ 
bị dị tật khe hở môi, vòm miệng

Theo đó, từ 16-20/5,  Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương
(TP HCM) phối hợp với Tổ chức phẫu thuật Nụ cười Việt

Nam (Operation Smile) tiếp nhận khám và phẫu thuật nhân đạo
cho bệnh nhân bị dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ các tỉnh
thành miền Trung, miền Nam. Đây là đợt phẫu thuật tập trung
đầu tiên của bệnh viện sau khoảng thời gian dài gián đoạn do
diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Theo đó, gần 80 trẻ được khám, tư vấn, trong đó có 70 trẻ
đủ điều kiện được lên chương trình phẫu thuật miễn phí. Các
trẻ còn lại chưa đủ điều kiện sức khỏe vẫn được bệnh viện tiếp
tục theo dõi và hẹn điều trị trong những đợt sau.

Mục tiêu của chương trình là chăm sóc, bảo vệ và phục hồi
cho trẻ không may mắc phải dị tật bẩm sinh này từ lúc thai nhi
đến tuổi trưởng thành, giúp trẻ sinh ra và lớn lên hoàn toàn lành
lặn như bao trẻ khác, có thể đến trường cùng bè bạn mà không bị
mặc cảm hay tự ti về thẩm mỹ khuôn mặt, ăn nhai và phát âm.

Trước đó, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (TP HCM)
đã phẫu thuật thành công cho hơn 40.000 trẻ em không may
mắc dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt trên khắp mọi miền đất nước,
mang lại nụ cười cho các em và gia đình. Diệu Thảo

Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) châu Âu thông tin, 70% số

ca “viêm gan bí ẩn” trong khu vực từng
nhiễm COVID-19.

Theo nhóm chuyên gia tại Đại học Im-
perial College London cho rằng các ca
viêm gan cấp tính ở trẻ em gần đây có thể
là kết quả của tình trạng nhiễm nCoV, sau
đó là adeno. Tình trạng này tạo thành ổ
chứa virus trong đường ruột của trẻ.

Sau khi trẻ mắc COVID-19, nCoV có
thể di chuyển tới đường ruột, hình thành ổ
chứa virus. Khi adeno xâm nhập, chúng

cộng hưởng và kích hoạt tế bào miễn dịch
lặp đi lặp lại. Nói cách khác, ổ chứa virus
“làm nhiễu” tín hiệu phản ứng của hệ miễn
dịch, tạo thành các siêu kháng nguyên lặp
lại và gây ra tình trạng phản ứng quá mức
trong cơ thể. Đây cũng là cơ chế khiến
nhiều trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ (MIS-
C) trong và sau COVID-19. Sự xuất hiện
của adeno trong ổ chứa virus khiến tác
động thêm nặng hơn và dẫn đến các bất
thường miễn dịch như viêm gan cấp tính
được báo cáo gần đây.

Trong khi đó, Isabella Eckerle, đồng

Giám đốc Trung tâm Các bệnh do virus
mới tại Bệnh viện Đại học Geneva (Thụy
Sĩ), cho biết không thể loại trừ khả năng
bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em sau khi
nhiễm COVID-19. 

Sự tồn tại của virus SARS-CoV-2
trong đường tiêu hóa của trẻ sẽ giải phóng
liên tục các protein virus trong tế bào biểu
mô ruột. Điều đó kích hoạt tế bào miễn
dịch bất thường đã được xác định là cơ chế
gây ra MIS-C. MIS-C làm dấy lên mối lo
ngại rộng rãi kể từ tháng 4/2020. Bệnh
nhân mắc hội chứng này bị viêm ở nhiều

cơ quan bao gồm tim, phổi, thận, não, da,
mắt, dạ dày và gan, thậm chí có thể dẫn
đến suy đa tạng, trường hợp nặng tử vong.

Các chuyên gia y tế lưu ý, nhiễm
COVID-19 nghiêm trọng có khả năng gây
tổn thương gan. Điều đó đồng nghĩa bệnh
viêm gan không rõ nguyên nhân có thể là
một trong những triệu chứng lâu dài của
COVID-19.

Đặc biệt, các chuyên gia y tế bày tỏ lo
ngại về nguy cơ một loại virus mới lây lan
không kiểm soát được ở những trẻ em, đối
tượng phần lớn chưa tiêm chủng và biến
chứng hậu COVID-19 vẫn chưa được biết
tới hết. Yến nhi

Bệnh “viêm gan bí ẩn” có thể là biến chứng hậu COVID-19
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THÔNG BÁO
Về việc không có khách hàng đăng kýtham gia đấu giá

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 đang tổ chức thi hành Quyết định thi hành án số 87/QĐ-CCTHA ngày 03 tháng 01 năm
2014 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh và đã tiến hành kê biên, bán đấu giá tài sản là Quyền sở hữu
nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 2117/7B Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh của người phải thi
hành án ông Lê Văn Sang và bà Châu Thị Thùy Linh.

Ngày 10/5/2022, Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An có văn bản số 1412/2022/TB-VTA về việckhông có khách hàng đăng
ký tham gia đấu giá đối với tài sản là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 2117/7B Phạm Thế Hiển, Phường 6,
Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh với giá khởi điểm là 8.764.434.840 đồng (Tám tỷ bảy trăm sáu mươi bốn triệu bốn trăm ba mươi
bốn ngàn tám trăm bốn mươi đồng).

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo các bên có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài sản hoặc nhận tài sản để trừ
vào số tiền được thi hành án. Nếu các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá hoặc không đồng ý
nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản (cụ thể giảm 5% trên tổng số tiền
8.764.434.840 đồng, là 438.221.742đồng) để tiếp tục bán đấu giá tài sản nêu trên với giá đã giảm là: 8.326.213.098đồng (Tám tỷ ba
trăm hai mươi sáu triệu hai trăm mười ba ngàn không trăm chín mươi tám đồng).

Vậy, thông báo để ông Lê Văn Sang và bà Châu Thị Thùy Linh biết./.

CHI CỤC THADS QUẬN 8, TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TSĐG01: Toàn bộ giá trị khoản nợ của ông Hoàng Hữu Sơn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình theo Hợp đồng

tín dụng số 119/2015/HĐTDTDH-CN/SHB.111100 ngày 21/07/2015. Thông tin khoản nợ: Chi tiết theo hồ sơ, tài liệu do SHB cung cấp. GKĐ:
14.337.296.058 đồng.

TSĐG02: 05 động sản là xe ô tô:
+ TSĐG02-1 : 01 xe ô tô nhãn hiệu Vinfast, Số loại: LUX A2.0, Số máy: 10082VF20SED, Số khung: 2RSGKV008008, biển kiểm soát 24A-

156.72, đ/c: Lô E2 ngõ 24 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giầy, thành phố Hà Nội. GKĐ : 710.320.000 đồng
+ TSĐG02-2 : 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota, số loại Lexus, Số máy: 4314472, Số khung: 32U49C083157, biển kiểm soát 30A-330.48, đ/c: Lô

E2 ngõ 24 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giầy, thành phố Hà Nội. GKĐ : 320.800.000 đồng
+ TSĐG02-3 : 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota, số loại Fortuner, Số máy: 2TR7675452, Số khung: 69GXD9005991, biển kiểm soát 30E-972.44,

đ/c: SHB –CN Vĩnh Phúc, số 361 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. GKĐ : 366.150.000 đồng
+ TSĐG02-4 : 01 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai, số loại Grand i10, Số máy: G3LAEM257236, Số khung: 51AAFM220167, biển kiểm soát 19A-086.97,

đ/c: SHB – CN Vĩnh Phúc, số 361 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. GKĐ : 165.090.000 đồng
+ TSĐG02-5 : 01 xe ô tô nhãn hiệu HONG HA, số loại UNIVERSE NOBLE-V1006, Số máy: J0BE-YA*P10128, Số khung: RLYB3RHYHJH000007,

biển kiểm soát 37B-024.38, đ/c: B2 – 18 Trần Nhật Duật, Khối 8, phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. GKĐ : 1.100.384.000 đồng
TSĐG03: 01 động sản là xe ô tô khách, nhãn hiệu: Thaco, Số máy: 03617F009364, Số khung:7SMCHC010539, Số loại: TB120S, biển kiểm

soát: 14B-028.67, đ/c: KCN Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. GKĐ: 1.100.000.000 đồng.
TCĐG: Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành – Địa chỉ: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh,

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.73036056.
Người có TS: SHB, địa chỉ: Số 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký TGĐG: Tổ chức cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật mua và nộp hồ

sơ đăng ký TGĐG Trong giờ hành chính tại Trụ sở CN Hà Nội Công ty ĐGHD Bến Thành hoặc: 
TS01: Từ 11/05/2022 đến ngày 30/05/2022 Khối QL & XLN SHB (Địa chỉ: 71B Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
TS02: Từ 12/05/2022 đến ngày 24/05/2022 tại Khối QL & XLN SHB.
TS03: Từ ngày 12/05/2022 đến ngày 27/05/2022 tại Khối QL & XLN SHB hoặc đăng ký bằng hình thức gửi thư điện tử (email) tới hòm thư

điện tử của Công ty là: Hanoi.daugiabenthanh@gmail.com.
Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm tương ứng với từng tài sản nộp vào TK CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành trong giờ hành chính các ngày:

TS01: 30,31/05/2022 và 01/06/2022; TS02: 24,25,26/05/2022; TS03: 25,26,27/05/2022.
Đấu giá trực tiếp tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành đối với tài sản: 
+TS01: 15 giờ 00 phút ngày 02/06/2022
+TS02: cùng ngày 27/05/2022
TSĐG02-1: 09 giờ 00 phút;
TSĐG02-2: 10 giờ 00 phút;
TSĐG02-3: 11 giờ 00 phút;
TSĐG02-4: 13 giờ 30 phút;
TSĐG02-4: 14 giơ 30 phút.
Đấu giá trực tuyến tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://lacvietauction.vn + TS03: 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút

ngày 30/05/2022.
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 BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1/ Tàu cá vỏ gỗ số đăng ký ĐNa-90719-TS ký hiệu máy Yanmar (6AYM-WET) số máy 5591- công suất 829 CV do Chi Cục thủy

sản Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 16/10/2015.
GKĐ: 1.863.763.587 đồng. Tiền mua hồ sơ 500.000 đồng, tiền đặt trước 200.000.000 đồng.
Xem tài sản 11/5/2022 đến ngày 27/5/2022 tại HTX Trục vớt tàu thuyền Bắc Mỹ An.
ĐKĐG đến 17 giờ ngày 27/5/2022. Nộp tiền đặt trước trong các ngày 30,31/5 ; 01/6/2022. 
Dự kiến ĐG lúc 14 giờ 00 ngày 02/6/2022 tại Hội Trường Tòa nhà Diamond Time số 35 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng.
2/ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 211, TBĐ số 8, địa chỉ K122/H42/11 Phan Thanh, (Tổ 27 mới, tổ

22 cũ) Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng; 
GKĐ: 1.847.088.677 đồng. Tiền mua hồ sơ 500.000 đồng, tiền đặt trước 200.000.000 đồng.
Xem tài sản từ 23/5 đến 08/6/2022 tại K122/H42/11 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng.
ĐKĐG đến 17 giờ ngày 13/6/2022. Nộp tiền đặt trước từ 13/6 đến hết 15/6/2022. 
Dự kiến ĐG lúc 14 giờ 00 ngày 16/6/2022 tại Hội Trường Tòa nhà Diamond Time số 35 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu có năng lực tài chính và không vi phạm khoản 4 điều 28 luật đấu giá tài sản Liên hệ mua hồ sơ,

đăng ký đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Đại Việt Phát – số 02 Chi Lăng, tp Đà Nẵng (trong giờ hành chính) ĐT: 0914.112184
Tất cả các tài sản trên được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư Pháp: dgts.moj.gov.vn 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI VIỆT PHÁT

THÔNG BÁO
Về việc thỏa thuận 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: 291/2018/HSPT ngày 30/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Bản án số: 56/2018/HS-ST ngày 09/02/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án hình sự sơ thẩm số: 26/TB-TA ngày 09/01/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số: 397/2021/TB-TA ngày 03/6/2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ quyết định về việc ủy thác thi hành án số: 813/QĐ-CCTHADS ngày 22/6/2021 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố

Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 2583/QĐ-CCTHADS ngày 07/7/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa,

tỉnh Long An
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 21/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục

Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 10/5/2022 của Công ty TNHH thẩm định giá Nova
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo cho:
Người phải thi hành án: bà Vũ Thị Mỹ Linh, sinh năm 1983
Địa chỉ cư trú cuối cùng: 53/112/51 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Biết, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được thông báo hợp lệ văn bản này, người được thi hành án, người phải thi hành án có

quyền thỏa thuận với nhau về việc chọn tổ chức bán đấu giá đối với tài sản kê biên theo quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số:
21/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa. Hết thời hạn nêu trên mà bên
được thi hành án, bên phải thi hành án không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về việc chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên thì
chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên. Yêu cầu bà
Vũ Thị Mỹ Linh đúng 10 giờ 00 phút, ngày 26/5/2022 có mặt tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Địa chỉ: Đường
Nguyễn Trọng Thế, Ô7 khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để thỏa thuận chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo cho bà Vũ Thị Mỹ Linh biết để thực hiện./.

CHI CỤC THADS HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Căn cứ Bản án số: 291/2018/HSPT ngày 30/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Bản án số: 56/2018/HS-ST ngày 09/02/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án hình sự sơ thẩm số: 26/TB-TA ngày 09/01/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số: 397/2021/TB-TA ngày 03/6/2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ quyết định về việc ủy thác thi hành án số: 813/QĐ-CCTHADS ngày 22/6/2021 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố

Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 2583/QĐ-CCTHADS ngày 07/7/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Căn cứ Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá số: 539/TB-CCTHADS ngày 26/4/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa
Do người được thi hành án, người phải thi hành án không thỏa thuận được giá tài sản kê biên, không thỏa thuận được việc lựa chọn tổ

chức thẩm định giá để định giá tài sản kê biên.
Căn cứ khoản 2 Điều 98 Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014.
Sau khi hết hạn nộp hồ sơ theo Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá số: 539/TB-CCTHADS ngày 26/4/2022, Chi cục Thi hành

án dân sự huyện Đức Hòa chọn và ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá để thẩm định giá tài sản kê biên theo Quyết định về việc cưỡng chế kê
biên, xử lý tài sản số: 21/QĐ-CCTHADS ngày 13/01/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa. Kết quả như sau:

Tổ chức thẩm định giá được chọn để ký hợp đồng: Công ty TNHH thẩm định giá Nova.
Địa chỉ trụ sở: 728 – 730 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Chi nhánh tại Long An: Công ty TNHH thẩm định giá Nova – Chi nhánh tại Long An
Địa chỉ: Số 175 Võ Công Tồn, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo cho bà Vũ Thị Mỹ Linh (người phải thi hành án) biết./.

CHI CỤC THADS HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO
Về kết quả thẩm định giá tài sản

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 99 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Bản án số: 291/2018/HSPT ngày 30/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Bản án số: 56/2018/HS-ST ngày 09/02/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án hình sự sơ thẩm số: 26/TB-TA ngày 09/01/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số: 397/2021/TB-TA ngày 03/6/2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ quyết định về việc ủy thác thi hành án số: 813/QĐ-CCTHADS ngày 22/6/2021 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 2583/QĐ-CCTHADS ngày 07/7/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa,

tỉnh Long An
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 21/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục

Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 10/5/2022 của Công ty TNHH thẩm định giá Nova; 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo cho:
Người phải thi hành án: bà Vũ Thị Mỹ Linh, sinh năm 1983
Địa chỉ cư trú cuối cùng: 53/112/51 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Kết quả thẩm định giá tài sản theo quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 21/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 01 năm 2022

của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa như sau: 
- Quyền sử dụng đất thửa số 2636, diện tích đo đạc thực tế 3.561 m2 (ba ngàn năm trăm sáu mươi mốt mét vuông), loại đất CLN (cây lâu

năm) thuộc tờ bản đồ số 3 tọa lạc tại ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa tỉnh Long An do ông Vũ Minh Hải đứng tên giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất có giá là: 3.597.863.000đ (ba tỷ năm trăm chín mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi ba ngàn đồng).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được (hoặc được thông báo hợp lệ) thông báo này, bà Vũ Thị Mỹ Linh được quyền gởi
đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi phí  định giá lại tài sản.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo cho bà Vũ Thị Mỹ Linh biết để thực hiện./.

CHI CỤC THADS HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO 
Về kết quả thẩm định giá tài sản, quyền

định giá lại tài sản một lần và thỏa thuận 
về tổ chức bán đấu giá

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 99; khoản 2 Điều 101 Luật Thi
hành án dân sự (được  sửa đổi bổ sung năm 2014);

Căn cứ  Bản án, Quyết định số: 24/2018/KDTM - ST ngày 28
tháng 12 năm 2018 của Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố
Hà Nội; Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án số: 27/2021/QĐ-SCB-
SBA ngày 08/11/2021 của Tòa án nhân dân quận Ba Đình,thành phố
Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số: 16/QĐ_CCTHADS ngày 26
tháng 12 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm;

Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn số: 12/QĐ-CCTHADS
ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận
Hoàn Kiếm;Quyết định sửa đổi bổ sung quyết định thi hành án số
11/QĐCCTHADS ngày 11/11/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự
quận Hoàn Kiếm;

Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số:
02/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Chi cục Thi hành
án dân sự quận Hoàn Kiếm;

Căn cứ biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 21/04/2022
của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm tại địa chỉ số 21 phố
Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
(theo địa chỉ nhà đất theo biên bản xem xét thẩm định là  số 2/21
Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ).

Căn cứ công văn số: 1576/2022/CV-SHB ngày 22/04/2022 của
Ngân  hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội  về việc lựa chọn Công ty thẩm
định giá, công ty đấu giá.

Căn cứ  chứng thư thẩm định giá  số 0021/2022/BC-AEC ngày
13/05/2022 của Công ty Cổ phần giám định và Thẩm định Á Âu.

Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm
thông báo cho:

Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội
(SHB).

Địa chỉ: 77 phố Trần Hưng Đạo,quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người phải thi hành án: Bà: Trần Thị Vân
Địa chỉ: số 18 ngõ 127 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình,

Hà Nội.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1/ Ông Ngô Quang Bích và bà Nguyễn Thị Bích Vân
Hộ khẩu: 13 phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, Hoàn

Kiếm, Hà Nội.
Địa chỉ cư trú tại: 15.03 Chung cư Xi Riverview palace, số 190

Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận II, thành phố Hồ Chí
Minh.

2/ Chị Trần Phương Hoa

Hộ khẩu thường trú tại số 6 Lý Đạo Thành, phường Tràng Tiền,
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Địa chỉ: số 18 ngõ 127 phố Văn Cao, phường
Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

3/Chị Đinh Thị Vóc có địa chỉ cư trú: 72 Nguyễn Chí Thanh,
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố  Hà Nội; (hiện đang
kinh doanh tại số 2/21 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tài sản thế chấp của ông Ngô Quang Bích, bà Nguyễn Thị Bích
Vân, bà Trần Phương Hoa .

Kết quả thẩm định giá  tài sản sau: 
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: 
- Tài sản : Tại  thửa đất số 700/1F, Tờ bản đồ H3 lập 1956 địa chỉ

tài sản số nhà 21 phố Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận
Hoàn Kiếm Hà Nội; Hình thức sử dụng riêng: 55,8m2 ; Thời gian sử
dụng lâu dài; Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC
418528; MS:10105075508 do UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cấp
ngày 27/05/2005 cho ông  Ngô Quang Bích và bà Nguyễn Thị Bích
Vân (địa chỉ nhà đất theo biên bản xem xét thẩm định là  số 2/21
Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Có diện tích đất là  55,8 m2 được xây dựng 5 tầng 1 tum ông Ngô
Quang Bích, bà Nguyễn Thị Bích Vân, bà Trần Phương Hoa  là chủ tài
sản bảo lãnh thế chấp của Hợp đồng bảo lãnh bên thứ ba hợp đồng
thế chấp số công chứng 1842.2011.HĐTC ngày 16/8/2011 do Văn
phòng công chứng Nguyễn Tú chứng nhận người vay Ngân hàng
thương mại cổ phần Sài Gòn , Hà Nội (SHB) là bà Trần Thị Vân  có địa
chỉ tại số 18 ngõ 127 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

-   Giá trị Quyền sử dụng đất : Đất ở
m2 x  200.121.101 =  11.166.757.408 đồng
Công trình xây dựng tổng giá trị thẩm định (đã làm tròn):
TT Công trình xây dựng Diện tích  xây dựng (m2) Đơn giá xây

dựng mới CLCL Giá thẩm định đã  
(đã làm tròn)  1 Nhà ở 309.0 6.207.367 68% 1.304.292.007  Tổng

giá trị thẩm định   (đã làm tròn) = 11.166.757.408 + 1.304.292.007
đồng = 12.471.000.000  (Bằng chữ: Mười hai tỷ bốn trăm bảy mươi
mốt nghìn đồng).  Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày
nhận được hoặc thông báo hợp lệ thông báo này, người được thi
hành án, người phải thi hành án được quyền gửi đơn yêu cầu định
giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại
tài sản và có quyền thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá. Chấp hành
viên ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá
do đương sự thỏa thuận. Trường hợp đương sự không thỏa thuận
được thì Chấp hành viên lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp
đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Vậy thông báo để  cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)
ông Ngô Quang Bích, bà Nguyễn Thị Bích Vân, bà Trần Phương Hoa
và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được biết.

CHI CỤC THADS 
QUẬN HOÀN KIẾM, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá tài sản thi hành án

Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 506/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 12 năm 2020 và Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu

số 505/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng kê biên quyền sử dụng đất số 40/QĐ-CCTHADS ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục

Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;
Căn cứ kết quả biên bản kê biên ngày 11/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá, Đấu giá tài sản như sau:
- Tài sản đưa ra thẩm định giá là: 
- Quyền sử dụng đất có tổng diện tích: 2.730,4m2   tại thửa đất số 690, tờ bản đồ số 29 thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CP

597690, vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS08578 ngày 03/4/2019 được Sở Tài Nguyên môi trường tỉnh Bình Dương cấp cho ông Huỳnh Đức Loan
đứng tên. Tọa lạc tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

- Quyền sử dụng đất có tổng diện tích: 1.647,0m2  tại thửa đất số: 323, tờ bản đồ số 29 thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số
CP597691, vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS08579 ngày 03/4/2019 được Sở Tài Nguyên môi trường tỉnh Bình Dương cấp cho ông Huỳnh Đức
Loan đứng tên. Tọa lạc tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; 

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá tài sản là: trong hai ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin.
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá tài sản là: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát; Địa chỉ: Khu phố 2,

phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại liên lạc: 0274.3553.793.
- Hồ sơ đăng ký gồm: Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá, hồ sơ năng lực của Tổ chức thẩm định giá tài sản (Giấy

phép đăng ký Doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; dịch vụ Công ty cung cấp , mô hình, quy trình
thực hiện, nhân sự, giấy tờ pháp lý, dự án tiêu biểu...) và các tài liệu khác có liên quan.

Tổ chức thẩm định giá cung cấp bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu do tổ chức minh ban hành, cung cấp bản sao
có chứng thực các giấy tờ tài liệu không do tổ chức mình ban hành. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương không hoàn
trả hồ sơ đối với tổ chức thẩm định giá không được lựa chọn.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thông báo để các Tổ chức Thẩm định giá tài sản, người phải thi hành án, người
được thi hành án biết./.

CHI CỤC THADS TX BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS1: QSDĐ 182 m2 thuộc Thửa đất số: 2659; Tờ bản đồ số: 02 tại Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.GKĐ: 2.234.590.000đ

TĐT: 446.918.000đ.
TS2: 01 xe ô tô; Nhãn hiệu: Ford; Số loại: Ranger; Màu: Trắng; BKS: 48C-070.49 tại Bãi xe Thủ Thiêm, 818 Xa Lộ Hà Nội, đường 25,  Tp.Thủ

Đức, TP.HCM. GKĐ: 630.000.000đ giá chưa bao gồm thuế,phí, lệ phí liên quan đến việc đấu giá tài sản.Tiền đặt trước: 126.000.000đ
TS3: 01 xe ô tô; Nhãn hiệu: CHEVROLET; Số loại: CRUZE; Màu: Nâu; BKS: 85A-030.19; tại Bãi xe Thủ Thiêm, 818 Xa Lộ Hà Nội, đường 25,

Tp.Thủ Đức, TP.HCM.GKĐ: 280.000.000đ,giá chưa bao gồm thuế,phí, lệ phí liên quan đến việc đấu giá tài sản.Tiền đặt trước: 56.000.000đ.
Người có TS:TS1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam-Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội;TS2,3:

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng-Số 89 Láng Hạ,P.Láng Hạ,Q.Đống Đa,TP.HN
Tổ chức đấu giá:Cty ĐGHD Bến Thành-336An Dương Vương,P.4,Q.5,TP.HCM;
Bán,tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:TS1: Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày03/06/2022; TS2,3:Từ ngày niêm yết đến 17h00

ngày27/05/2022tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TP.HCM
Thời hạn nộp tiền đặt trước(cũng là hạn nộp phiếu trả giá đối với TS2,3) (trong giờ hành chính):TS1: các ngày 01,02,03/06/2022; TS2,3:các

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

Mở phiên đấu giá:TS1:Lúc 14h30ngày06/06/2022; TS2:Lúc 08h30ngày30/05/2022; TS3:Lúc 09h30 ngày 30/05/2022tại 336An Dương
Vương,P4,Q5,TPHCM

Liên hệ:028.66820690;097.300.9390.Website:daugiabenthanh.com

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

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành) 
- Địa chỉ: Tầng 04 Tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tài sản đấu giá: (1): 01 xe ô tô nhãn hiệu VINFAST Lux SA 2.0 màu xám, sản xuất năm 2020 tại Việt Nam, số khung: RPXAB2RXGLV001741,

số máy 200790054VF20SUV, biển kiểm soát: 30G – 778.97. Theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 813446 do Phòng cảnh sát giao thông
Công an TP Hà Nội cấp. GKĐ: 960.000.000 VNĐ. TĐT: 120.000.000 VNĐ.

(2): 01 xe ô tô tải có mui 2 chỗ ngồi, màu xanh, nhãn hiệu CHANGAN, số khung: RPMMN2F4CKN000503, số máy: JL466Q4G64F000487,
biển kiểm soát: 90C-092.03 theo chứng nhận đăng ký xe ô tô số 018886 do Phòng cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hà Nam cấp ngày
13/04/2019. GKĐ: 129.000.000 VNĐ. TĐT: 20.000.000 VNĐ.

- Giá đã bao gồm phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thuế TNCN (nếu có). 
- Bên có TS bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Số 191, Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 
Thông tin chi tiết về lô TS nêu trên, khách hàng có thể tham khảo thêm hồ sơ tại CT Hà Thành:
- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/5/2022 đối

với (1); (2) trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty Hà Thành. 
- Thời hạn đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 25/05/2022 đối với (1); (2)  tại trụ sở Công ty Hà Thành.
- Thời gian xem tài sản: Ngày 26/05/2022 và ngày 27/05/2022 tại địa chỉ: Đường Foresa 8, Khu sinh thái Xuân Phương, phường Xuân

Phương, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội đối với (1); (2).
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/05/2022 đến 17h30 ngày 01/06/2022 (Bằng hình thức chuyển khoản). Tiền đặt trước phải được

chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: 19132909365011 tại Trung tâm giao dịch Hội sở Techcombank và
Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành phải nhận được chậm nhất là 17h30 ngày 01/06/2022 đối với (1); (2).

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09h30 ngày 02/06/2022 đối với (1); 14h00 ngày 02/06/2022 đối với (2) tại Công ty Hà Thành: Tầng 04 Tòa
nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ THÀNH

THÔNG BÁO 
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình

Xanh, tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công
tại Trường Đại học Thương Mại vào mục
đích cho thuê như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:
1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa

Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:
2.1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Đại học Thương Mại;
2.2. Địa chỉ: Số 79, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, quận

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá cho thuê: (Chỉ cho thuê mặt bằng, không sử

dụng đất vào mục đích cho thuê).
3.1. Nhà B Trường Đại học Thương mại cơ sở Hà Nam.
3.2. Diện tích cho thuê: Khoảng 836 m2.
3.3. Mục đích/Nội dung cho thuê: Cho thuê mặt bằng tài sản

phục vụ hoạt động giảng dạy, đào tạo người học.
4. Thời gian cho thuê: Đến hết năm 2026.
5. Hình thức cho thuê: Đấu giá cho thuê tài sản.
6. Giá cho thuê: 560.000.000 đồng. Giá trên chưa bao gồm thuế

VAT.
7. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 112.000.000 đồng được nộp

vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh. 
7.1. Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;
7.2. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương

mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.
8. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ

năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng
ký tham gia đấu giá.

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

Hòa Bình Xanh.
9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
10.  Tổ chức xem tài sản: 
10.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 19/5/2022

đến ngày 25/5/2022; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình
Xanh;

10.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 26/5/2022 và ngày
27/5/2022; Địa điểm: Tại Trường Đại học Thương mại cơ sở Hà Nam.

11. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá,
nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 18/5/2022 đến 11 giờ 00 phút ngày
30/5/2022.

- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình
Xanh, Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa
Bình.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 
12. Thời gian nộp tiền đặt trước và nhận phiếu trả giá
12.1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Thời gian nộp tiền

đặt trước ngày 31/5/2022 đến 11 giờ 00 phút ngày 01/6/2022. 
12.2. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá
- Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày

01/6/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 01/6/2022. Tại Trường Đại học
thương mại; Địa chỉ: Số 79, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch,
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

13. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá
13.1. Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút ngày 02/6/2022.
13.2. Địa điểm: Tại Trường Đại học Thương mại; Địa chỉ: Số 79,

đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố
Hà Nội. 

14. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47,

đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh
Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

- Trường Đại học Thương Mại: Số 79, đường Hồ Tùng Mậu,
Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
HÒA BÌNH XANH

THÔNG BÁO 
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức đấu giá

sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Thương Mại vào mục
đích cho thuê như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:
1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa

Bình, tỉnh Hòa Bình.
1.3. Văn phòng: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng

Tiến thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.
2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:
2.1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Đại học Thương Mại;
2.2. Địa chỉ: Số 79, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, quận

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá cho thuê: (Chỉ cho thuê mặt bằng, không sử

dụng đất vào mục đích cho thuê).
3.1. Tum nhà P Trường Đại học Thương mại cơ sở Hà Nội.
3.2. Diện tích cho thuê: Khoảng 103 m2.
3.3. Mục đích/Nội dung cho thuê: Cho thuê mặt bằng tài sản

để kinh doanh dịch vụ giải khát phục vụ CBVC, sinh viên.
5. Thời gian cho thuê: Đến hết năm 2026.
6. Hình thức cho thuê: Đấu giá cho thuê tài sản.
7. Giá cho thuê: 559.000.000 đồng. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
8. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 111.800.000 đồng được nộp

vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh. 
8.1. Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;
8.2. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương

mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.
9. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ

năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng
ký tham gia đấu giá.

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

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
10.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
10.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
11.  Tổ chức xem tài sản: 
11.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 19/5/2022

đến ngày 25/5/2022; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình
Xanh;

11.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 26/5/2022 và ngày
27/5/2022; Địa điểm: Tại Trường Đại học Thương mại.

12. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá,
nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 18/5/2022 đến 11 giờ 00 phút ngày
30/5/2022.

- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình
Xanh, Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa
Bình.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 
13. Thời gian nộp tiền đặt trước và nhận phiếu trả giá
13.1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Thời gian nộp tiền

đặt trước ngày 31/5/2022 đến 11 giờ 00 phút ngày 01/6/2022. 
13.2. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá
- Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày

01/6/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 01/6/2022.
- Địa điểm nhận phiếu trả giá: Tại Trường Đại học thương mại;

Địa chỉ: Số 79, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy,
thành phố Hà Nội.

14. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá
14.1. Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút ngày 02/6/2022.
14.2. Địa điểm: Tại Trường Đại học Thương mại; Địa chỉ: Số 79,

đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố
Hà Nội. 

15. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47,

đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh
Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

- Trường Đại học Thương Mại: Số 79, đường Hồ Tùng Mậu,
Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
HÒA BÌNH XANH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức đấu giá tài sản sau:
1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 25 (phần còn lại), tờ bản đồ số 13(350 593-5) tại thôn Phước

Sơn, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 389941, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất H 27363 do UBND thành phố Nha Trang cấp ngày 01/9/2008 cho ông Lê Trung Phụng và bà Đặng Thị Kim Loan. 

* Diện tích đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 4.590,5m2, trong đó: Đất ở tại nông thôn 50m2; Đất trồng cây lâu năm
4540,5m2.

* Diện tích đo đạc thực tế: Theo Bản đồ hiện trạng: 70 – 2021 Hệ tọa độ VN: 2000; Đo đạc chỉnh lý thửa đất số 25; Tờ đồ số 13 (350 593-5)
do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa trích đo và phê duyệt ngày 26/10/2021 thì thửa đất số 25 có diện tích 3.625,7m2 (50,0m2: ONT;
3575,7m2: CLN) – giảm 964,8m2 so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Giá khởi điểm: 5.715.441.810 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bảy trăm mười lăm triệu, bốn trăm bốn mươi mốt nghìn, tám trăm mười đồng).Lệ
phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng, phí và lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản và các
loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật do người trúng đấu giá chịu. Trong đó thuế thu nhập cá nhân (nếu có) người bán tài sản phải
chịu hoặc các bên thỏa thuận theo Hợp đồng bán đấu giá.

3. Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: 105 đường Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha
Trang, tỉnh Khánh Hòa).

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn). 
5. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/05/2022 đến 16h30’ ngày 07/06/2022.  
6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định, không thuộc các trường hợp quy

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

7. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 23/05/2022 và 24/05/2022 (Trong giờ hành chính). 
8. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 07/06/2022 đến 16h30’ ngày 08/06/2022. 
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14h30’ - Ngày 10/06/2022 - Phòng đấu giá - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh

Khánh Hòa.
10. Địa điểm đăng ký, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Khánh Hòa, (Địa chỉ: Phòng 8

- Tầng 2 - Khu Văn phòng Vinalines Nha Trang - 34 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). ĐT: 024.62843536.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

THÔNG BÁO 
Về việc thi hành án dân sự

Chi cục thi hành án dân sự quận Hải An tổ chức thi hành Bản án số: 05/2021/DSST ngày 21/05/2021 của TAND quận Lê Chân, thành
phố Hải Phòng; Quyết định thi hành án số: 191/ QĐ-CCTHADS ngày 04/04/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An đối với:

Bên được thi hành án: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 
Bên phải thi hành án: Ông Lê Minh Hiếu  – Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8/282 Lạch Tray, phường Kênh Dương, Lê Chân,

Hải Phòng; Tạm trú: Số 86/66 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng.
Theo Bản án, Quyết định trên: 
Buộc ông Lê Minh Hiếu phải trả cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tính đến hết ngày 21/05/2021 là: 1.475.531.668 đồng cộng

với tiền lãi phát sinh kể từ ngày 22/5/2021 đến khi thi hành án xong.  
Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An thông báo cho ông Lê Minh Hiếu biết
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định thi hành án phải tự

nguyện thi hành khoản nợ trên. 
Hết thời hạn trên nếu ông Lê Minh Hiếu không tự nguyện nộp cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An khoản tiền trên để trả

cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thì Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An sẽ phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương
cưỡng chế kê biên, phát mại tài sản bảo đảm thế chấp là:

Quyền sử dụng đất ở đối với diện tích 70m2 đất tại địa chỉ: Tổ dân số Phương Lưu 6, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải
Phòng thửa đất số 20/801B, tờ bản đồ số 02 theo Giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
số BU 330690, số vào sổ cấp GCN:CH03619 do UBND quận Hải An, thành phố Hải Phòng cấp ngày 14/02/2015 cho ông Nguyễn Văn Kỳ và
bà Hoàng Thị Thận. Ngày 09/11/2018 đã chuyển nhượng cho ông Lê Minh Hiếu để thu hồi nợ cho Ngân hàng theo quy định của pháp
luật. Ông Lê Minh Hiếu phải chịu thêm các chi phí xác minh và chi phí cưỡng chế theo quy định. 

Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An thông báo./. 

CHI CỤC THADS QUẬN HẢI AN, TP HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Chi cục TTHADS huyện Gò Công Đông có các tài sản đấu giá, gồm:
48. Ông Nguyễn Hồng Khánh đứng tên 02 tàu cá võ gỗ số đăng ký TG-94666-TS, hiệu YAN-

MAR, số máy 5943, công xuất 829 và số đăng ký TG-90990-TS, hiệu MITSUBISHI, số máy 78037,
công xuất 950. Giá khởi điểm chung là 3.188.646.000 đồng, tiền đặt trước 600 triệu đồng; đăng
ký đến 16 giờ 30 ngày 24/5/2022, đấu giá 08 giờ 30 phút, ngày 27/5/2022.

49. Ông Lê Văn Gằn đứng tên, diện tích 208,50m2 đất ỞTĐT + 3101,80m2 đất CTLN và nhà
ở 117,40m2, kết cấu: vách tường, khung BTCT, mái tole, tại khu phố Chợ 1, thị trấn Vàm Láng,
huyện GCĐ. Giá khởi điểm 2.006.774.518 đồng, tiền đặt trước 390 triệu đồng; đăng ký đến 16
giờ 30 ngày 31/5/2022, đấu giá từ 08 giờ 30 ngày 03/6/2022.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGUYỄN QUẾ 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (Cty Đông Sài Gòn)
Trụ sở: 693 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM. ĐT: 028.66865120.
VPĐD: Lầu 02, Tòa nhà Galaxy 09, 09 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM
2. Tài sản đấu giá: 
TS01: QSD 23153 m2 đất thuộc các TĐ số 785, 815, 866 cùng thuộc TBĐ số 07 tại ấp Thạnh Hưng 2, X.Trung Hưng, H.Thốt Nốt, T.Cần Thơ

(nay là H.Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) theo GCN QSDĐ số N475257, vào sổ cấp GCN QSDĐ số 000505QSDĐ do UBND H.Thốt Nốt, Cần Thơ cấp ngày
01/03/1999. Cụ thể: 

TĐ 785: DT: 300m2; MĐSD: T; THSD: Lâu dài;
TĐ 785: DT: 561m2; MĐSD: LNK; THSD: 50 năm;
TĐ 815: DT: 7540m2; MĐSD: 2L; THSD: 20 năm;
TĐ 866: DT: 14752m2; MĐSD: 2L; THSD: 20 năm.
TS02: QSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ thuộc TĐ số 32, TBĐ số 2 tại: 476/27B Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP.HCM theo GCN QSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ

số BP 991170, số vào sổ cấp GCN: CH 09572/2013/GCN do UBND Q.3 cấp ngày 15/11/2013. TĐ: DT: 51,4m2; HTSD: riêng; MĐSD: ODT; THSD:
Lâu dài; NGSD: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất. Nhà ở: DTXD: 51,4m2; DT sàn: 98,4m2; Kết cấu: Tường gạch, sàn gỗ, mái
tôn; Cấp (Hạng): Cấp 3; Số tầng: 02 tầng. (Lưu ý: Tài sản được bán đấu giá theo hiện trạng thực tế. Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ
với chủ cũ và/hoặc người đang quản lý, sử dụng tài sản để bàn giao tài sản và chịu mọi chi phí liên quan (nếu có).

3. Người có tài sản: TS01: TPBank – Tòa nhà TPBank, số 57 Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. TS02: Agribank CN
Sài Gòn - 02 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

4. Giá khởi điểm: TS01: 1.262.355.852 đồng. TS02: 3.627.990.000 đồng
5. Tiền đặt trước: TS01: 126.235.585 đồng. TS02: 362.799.000 đồng
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở và VPĐD Cty Đông Sài Gòn từ

08h00 ngày 16/05/2022 đến 17h00 ngày 23/05/2022 (Đối với TS01),  từ 08h00 ngày 11/05/2022 đến 17h00 ngày 30/05/2022 (Đối với TS02).
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản

4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.
7. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08h00 ngày 16/05/2022 đến 17h00 ngày 23/05/2022 (Đối với TS01), từ 08h00 ngày 11/05/2022 đến

17h00 ngày 30/05/2022 (Đối với TS02) tại nơi có tài sản.
8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 20/05/2022, 23/05/2022, 24/05/2022 (Đối với TS01), các ngày 30/05/2022,

31/05/2022 và 01/06/2022 (Đối với TS02) (Bằng hình thức chuyển khoản).
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: TS01: Lúc 10h00 ngày 25/05/2022, TS02: Lúc 10h00 ngày 02/06/2022 cùng tại VPĐD Cty Đông Sài Gòn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG SÀI GÒN 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
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 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Mường Ảng, Điện Biên.

Địa chỉ: Bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.
3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Phí tham gia đấu giá:
500.000/1 bộ hồ sơ/ 1 tài sản
(Bằng chữ: Năm trăm nghìn
đồng chẵn).

- Bước giá: + Tài sản thứ 1:
5.000.000 đồng

+ Tài sản thứ 2: 5.000.000
đồng

- Ghi chú: Giá trên chưa
bao gồm thuế, phí các chi phí
liên quan đến quá trình chuyển
nhượng. Mọi chi phí liên quan
đến việc chuyển quyền sở
hữu/sử dụng tài sản, bao gồm
lệ phí trước bạ, phí sang tên,
công chứng và các chi phí khác

(nếu có) sẽ do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp.
-  Số tiền đặt trước được nộp vào tài khoản: 19037098686012.
+ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia
+ Tại : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Hội sở. 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/06/2022 đến ngày 06,07/06/2022 (Trong giờ hành chính). 
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. 

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.
* Thời gian thông báo: Từ ngày 17/05/2022 đến ngày 07/06/2022 
* Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày 17/05/2022 đến ngày 03/06/2022  (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. 
Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Mường Ảng Điện Biên. Địa chỉ: Bản Hón thị trấn Mường

Ảng, huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên, 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 tỉnh Điện Biên - Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia;
Địa chỉ: Số 849, tổ 17, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 01/06/2022 và ngày 02/06/2022  (trong giờ hành chính). Địa điểm: Huổi Báng Ben, bản Tọ Nọ, xã
Ảng Tở, huyện Mường Ảng và Bản Pá Khoang, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian: 14 giờ  ngày 08/06/2022. 
- Địa điểm: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Mường Ảng, Điện Biên. Địa chỉ: Bản Hón thị trấn

Mường Ảng, huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0944.957.157 (Mr Trọng).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 6 QUỐC GIA
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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
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
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
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 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh DHL, địa chỉ: số 59, Đ.Cả Trọng, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc

Giang; ĐT: 02043.525.676.
2. Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang, địa chỉ: Thôn An Phong, xã Tân Tiến, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
3. Tài sản đấu giá: TS 1: 01 bộ bàn ghế gồm 04 ghế đơn, 01 ghế dài, 02 đôn mặt kính, 01 bàn gỗ mặt kính loại gỗ Hương Lào;

TS 2: 01 kệ ti vi có chiều dài 2,4m loại gỗ Hương Lào; TS 3: 01 phản gỗ gồm 02 tấm: 01 tấm dài 2,37m, rộng 91cm, dầy 10cm và 01
tấm có chiều dài 2,37m, rộng 85cm, dầy 10cm; TS 4: 3,450m3 khối gỗ thành phẩm được sẻ thành từng tấm có kích thước khác nhau.

4. Tổng giá khởi điểm: TS 1: 40.000.000đ, TS 2: 18.000.000đ, TS 3: 10.400.000đ, TS 4: 51.750.000 đồng; Tiền đặt trước: TS 1L
6.000.000 đồng, TS 2: 3.000.000đ, TS 3: 2.000.000đ, TS 4: 10.000.000 đồng

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp
luật nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính đến hết ngày 24/5/2022 tại Công ty DHL.
Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty DHL vào ngày 24, 25 và 26/4/2022.

6. Thời gian, địa điểm công bố giá:
- Thời gian đấu giá: 09 giờ ngày 27/5/2022.
- Địa điểm: trụ sở Công ty đấu giá hợp danh DHL.
7. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.     

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DHL

THÔNG BÁO
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

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
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ 
sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá

hợp danh VNA; Địa chỉ: Xóm 15, Trung Lễ,
xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định, tổ chức đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên bao gồm:
+ Tài sản 01: 01 tàu cá vỏ thép lưới rê, số đăng ký: NĐ - 95333 – TS

do Chi cục Thủy sản Nam Định cấp ngày 22/12/2016, chủ tàu: Nguyễn
Công Tháp, tổng công suất 01 máy chính nhãn hiệu Yanmar công suất
829, số máy hoạt động của tàu là 6082 (số máy theo Giấy chứng nhận
đăng kiểm là 6083), nơi chế tạo: Nhật Bản, năm đóng: 2015, mẫu thiết
kế: 1416RC do Công ty cổ phần Tư vấn Biển Việt thiết kế.

+ Tài sản 02: Bộ lưới rê 67 treo đã cũ.
- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hậu; Địa

chỉ: Tổ dân phố số 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
- Giá khởi điểm: 
+ Tài sản 01: 1.679.087.000 đồng.
+ Tài sản 02: 71.456.000 đồng.
Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan về

việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Khách
hàng trúng đấu giá tự chịu mọi thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc
phá dỡ, vận chuyển, bốc xếp, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

- Tiền đặt trước: 
+ Tài sản 01: 320.000.000 đồng.
+ Tài sản 02: 14.000.000 đồng.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 
+ Tài sản 01: 500.000 đồng/hồ sơ.
+ Tài sản 02: 150.000 đồng/hồ sơ.
- Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham

gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 12/5/2022 đến 16h00’ ngày 27/5/2022
(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật) tại: 

+ Phòng đấu giá Chi nhánh Nam Định – Công ty đấu giá Hợp

danh VNA; Địa chỉ: Khu Văn phòng Bến xe khách Hải Hậu, xã Hải
Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

+ Trụ sở Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá hợp danh VNA;
Địa chỉ: Xóm 15, Trung Lễ, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định. 

+ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hậu; Địa chỉ: Tổ dân
phố số 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Xem tài sản: Từ 08h00’-16h00’ ngày 23/5/2022 và ngày
24/5/2022 tại: Cảng Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long; Địa
chỉ: Khu 8, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/5/2022 đến ngày 30/5/2022.
Tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản

của Chi nhánh trước 17h00’ ngày 30/5/2022.
- Điều kiện khách hàng tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ

sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo
đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia
đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực
tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên:

* Thời gian: 
+ Tài sản 01: 09h00’ ngày 31/5/2022.
+ Tài sản 02: 10h30’ ngày 31/5/2022.
* Địa điểm: Phòng đấu giá Chi nhánh Nam Định – Công ty đấu

giá Hợp danh VNA; Địa chỉ: Khu Văn phòng Bến xe khách Hải Hậu, xã
Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Trường hợp trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc,
người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi
hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc
cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá, hoàn trả phí tổn thực tế, hợp
lý cho người đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT:
0989.993.139 hoặc 0978.750.844.

CHI NHÁNH NAM ĐỊNH – 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VNA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá

hợp danh VNA; Địa chỉ: Xóm 15, Trung Lễ,
xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định, tổ chức đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên vụ Công ty cổ phần Thủy sản
Châu – Thiện –Phát, địa chỉ: Xóm 25, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy,
tỉnh Nam Định, gồm:

+ Tài sản 01: 01 tàu cá vỏ thép Châu Thiện Phát 05, số đăng ký:
NĐ-95958-TS do Chi cục thủy sản Nam Định cấp ngày 24 tháng 11
năm 2016, chủ tàu: Công ty Cp thủy sản Châu Thiện Phát. Tổng Công
suất 01 máy chính nhãn hiệu Yanmar công suất 829, số máy 5979,
nơi chế tạo Nhật Bản, năm đóng 2015, mẫu thiết kế SLR -27B, do
Công ty CP phát triển công nghệ Sao Kim thiết kế.

+ Tài sản 02: 01 tàu cá vỏ thép Châu Thiện Phát 06, số đăng ký:
NĐ-95969-TS do Chi cục thủy sản Nam Định cấp ngày 24 tháng 11
năm 2016, chủ tàu: Công ty Cp thủy sản Châu Thiện Phát. Tổng Công
suất 01 máy chính nhãn hiệu Yanmar công suất 829, số máy 5961,
nơi chế tạo Nhật Bản, năm đóng 2015, mẫu thiết kế SLR -27A, do
Công ty CP phát triển công nghệ Sao Kim thiết kế.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hậu;
Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định.

- Giá khởi điểm: 
+ Tài sản 01: 1.619.990.000 đồng.
+ Tài sản 02: 1.668.589.700 đồng.
Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan về

việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Khách
hàng trúng đấu giá tự chịu mọi thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc
phá dỡ, vận chuyển, bốc xếp, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

- Tiền đặt trước: 
+ Tài sản 01: 320.000.000 đồng.
+ Tài sản 02: 320.000.000 đồng.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/tài sản.
- Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham

gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 12/5/2022 đến 16h00’ ngày 27/5/2022
(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật) tại: 

+ Phòng đấu giá Chi nhánh Nam Định – Công ty đấu giá Hợp
danh VNA; Địa chỉ: Khu Văn phòng Bến xe khách Hải Hậu, xã Hải
Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

+ Trụ sở Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá hợp danh
VNA; Địa chỉ: Xóm 15, Trung Lễ, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh
Nam Định. 

+ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hậu; Địa chỉ: Tổ dân
phố số 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Xem tài sản: Từ 08h00’-16h00’ ngày 23/5/2022 và ngày
24/5/2022 tại: Cảng Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long; Địa
chỉ: Khu 8, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/5/2022 đến ngày 27/5/2022.
Tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản

của Chi nhánh trước 17h00’ ngày 27/5/2022.
- Điều kiện khách hàng tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ

sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo
đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia
đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực
tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên:

+ Thời gian: 
* Tài sản 01: 14h00’ ngày 30/5/2022.
* Tài sản 02: 15h00’ ngày 30/5/2022.
+ Địa điểm: Phòng đấu giá Chi nhánh Nam Định – Công ty đấu

giá Hợp danh VNA; Địa chỉ: Khu Văn phòng Bến xe khách Hải Hậu, xã
Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Trường hợp trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc,
người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi
hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc
cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá, hoàn trả phí tổn thực tế, hợp
lý cho người đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT:
0989.993.139 hoặc 0978.750.844.

CHI NHÁNH NAM ĐỊNH – 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VNA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá

hợp danh VNA; Địa chỉ: Xóm 15, Trung Lễ,
xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định, tổ chức đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên bao gồm:
+ Tài sản 01: Tàu cá lưới rê, tên Hoàng Nam 95, số đăng ký NĐ

95555-TS do Công ty thủy sản Nam Định cấp ngày 15 tháng 12 năm
2016, chủ tàu: Vũ Văn Kiên. Tổng Công suất 02 máy chính 1.055HP
(máy chính 1 hiệu YANMAR số máy 3277, công suất 650 HP và máy
chính 2 hiệu YANMAR số 2016 công suất 405HP (nơi chế tạo Nhật
Bản), tàu được đóng năm 2016, mẫu thiết kế SLR295.01 do Công ty
CPKT và PTCN hàng hải Việt Nam thiết kế cùng các ngư lưới cụ kèm
theo tàu.

+ Tài sản 02: Một bộ lưới rê 108 treo, mỗi treo lưới dài 45m.
- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hậu; Địa

chỉ: Tổ dân phố số 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
- Giá khởi điểm: 
+ Tài sản 01: 2.188.516.000 đồng. 
+ Tài sản 02: 115.182.000 đồng.
Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan về

việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Khách
hàng trúng đấu giá tự chịu mọi thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc
phá dỡ, vận chuyển, bốc xếp, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

- Tiền đặt trước: 
+ Tài sản 01: 420.000.000 đồng.
+ Tài sản 02: 23.000.000 đồng.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:
+ Tài sản 01: 500.000 đồng/hồ sơ.
+ Tài sản 02: 200.000 đồng/hồ sơ.
- Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham

gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 12/5/2022 đến 16h00’ ngày 27/5/2022
(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật) tại: 

+ Phòng đấu giá Chi nhánh Nam Định – Công ty đấu giá Hợp
danh VNA; Địa chỉ: Khu Văn phòng Bến xe khách Hải Hậu, xã Hải
Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

+ Trụ sở Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá hợp danh VNA;
Địa chỉ: Xóm 15, Trung Lễ, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định. 

+ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hậu; Địa chỉ: Tổ dân
phố số 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Xem tài sản: Từ 08h00’-16h00’ ngày 23/5/2022 và ngày
24/5/2022 tại: Cảng Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long; Địa
chỉ: Khu 8, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/5/2022 đến ngày 30/5/2022.
Tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản

của Chi nhánh trước 17h00’ ngày 30/5/2022.
- Điều kiện khách hàng tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ

sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo
đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia
đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực
tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên:

+ Thời gian: 
+ Tài sản 01: 14h00’ ngày 31/5/2022.
+ Tài sản 02: 15h30’ ngày 31/5/2022.
+ Địa điểm: Phòng đấu giá Chi nhánh Nam Định – Công ty đấu

giá Hợp danh VNA; Địa chỉ: Khu Văn phòng Bến xe khách Hải Hậu, xã
Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Trường hợp trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc,
người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi
hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc
cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá, hoàn trả phí tổn thực tế, hợp
lý cho người đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT:
0989.993.139 hoặc 0978.750.844.

CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VNA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá

hợp danh VNA; Địa chỉ: Xóm 15, Trung Lễ,
xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định, tổ chức đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên bao gồm:
+ Tài sản 01: 01 tàu cá vỏ thép, số đăng ký: NĐ-95978-TS do Chi

cục Thủy sản Nam Định cấp ngày 08/11/2016, tàu mang tên Lợi Tám
08, (Máy chính hiệu YANMAR, số máy 5951, Công suất 829, nơi chế
tạo Nhật Bản, đóng năm 2015, mẫu thiết kế SLR27Q, do Công ty Cổ
phần phát triển công nghệ Sao Kim thiết kế).

+ Tài sản 02: 01 bộ lưới rê (gồm 94 treo).
- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hậu;

Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định.

- Giá khởi điểm: 
+ Tài sản 01: 1.875.110.000 đồng.
+ Tài sản 02: 115.846.000 đồng.
Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan về

việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Khách
hàng trúng đấu giá tự chịu mọi thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc
phá dỡ, vận chuyển, bốc xếp, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

- Tiền đặt trước:
+ Tài sản 01: 360.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi

triệu đồng).
+ Tài sản 02: 22.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu

đồng). 
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 
+ Tài sản 01: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn

đồng trên một hồ sơ).
+ Tài sản 02: 200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn

đồng trên một hồ sơ).
- Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham

gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 12/5/2022 đến 16h00’ ngày 27/5/2022

(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật) tại: 
+ Phòng đấu giá Chi nhánh Nam Định – Công ty đấu giá Hợp

danh VNA; Địa chỉ: Khu Văn phòng Bến xe khách Hải Hậu, xã Hải
Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

+ Trụ sở Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá hợp danh VNA;
Địa chỉ: Xóm 15, Trung Lễ, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định. 

+ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hậu; Địa chỉ: Tổ dân
phố số 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Xem tài sản: Từ 08h00’-16h00’ ngày 23/5/2022 và ngày
24/5/2022 tại: Cảng Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long; Địa
chỉ: Khu 8, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/5/2022 đến ngày 27/5/2022.
Tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản

của Chi nhánh trước 17h00’ ngày 27/5/2022.
- Điều kiện khách hàng tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ

sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo
đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia
đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực
tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên:

+ Thời gian: 
* Tài sản 01: 09h00’ ngày 30/5/2022.
* Tài sản 02: 10h30’ ngày 30/5/2022.
+ Địa điểm: Phòng đấu giá Chi nhánh Nam Định – Công ty đấu

giá Hợp danh VNA; Địa chỉ: Khu Văn phòng Bến xe khách Hải Hậu, xã
Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Trường hợp trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc,
người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi
hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc
cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá, hoàn trả phí tổn thực tế, hợp
lý cho người đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT:
0989.993.139 hoặc 0978.750.844.

CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VNA

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 (SEA-
BANK).

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 (SEA-
BANK), 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 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 Nhà, đất tọa lạc tại số 33 Đường số 8, KP4, P.An Phú, Q.2 (nay là Tp.Thủ Đức), TP.HCM; thuộc TĐsố 88 (thửa

phân chiết 88-1; 88-2), số 94 (thửa phân chiết 94-1; 94-2), số 95 (thửa phân chiết 95-1; 95-2); TBĐsố 10 (TL năm 2003); DTKV:
107,5m2 (theo GCN là 104,76m2); DTSD: 97m2 (theo GCN là 35,54m2); DTXD: 97m2 (theo GCN: 40,38m2); Kết cấu: 01 tầng,
Tường gạch (tường chung), Cột BTCT, Mái tôn. GKĐ: 12.990.254.400đồng - Người mua nộp thuế GTGT (nếu có); Tiền đặt
trước: 20% GKĐ.

(Chi tiết tài sản tham khảo tại hồ sơ đấu giá)
Người có tài sản: Chi Cục Thi hành án dân sự TP.Thủ Đức – số 2/267 Xa Lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM.
Xem tài sản: Từ ngày 12/5/2022 đến ngày 06/6/2022 - Tại nơi có tài sản.
Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An: Từ ngày 12/5/2022 đến ngày 06/6/2022 (trong giờ hành chính).
Đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/6/2022.
Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Số 03 Lý Văn

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Tài sản của Ngân hàng TMCP An Bình. Đ/c: 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. TS đấu giá là: Hệ thống Cảng Thanh Hiểu,

gồm 06 QSDĐ cùng TBĐ 01, TS gắn liền với đất và CTXD trên đất tại ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cụ thể: 
* Quyền sử dụng đất: Thửa 1093, 1273: DT 1,100 m2; (Đất ONT 175m2; Đất CLN 925 m2, SD đến ngày 06/09/2049); Thửa 2604: DT

239.2 m2, ONT; Thửa 2609: DT 412.8 m2, đất ONT; Thửa 1092: DT 1,747.5 m2 , đất CLN, SD đến 19/08/2048; Thửa 2830: DT 127,5 m2, đất
ONT; Thửa 1092B: DT 15 m2, đất ONT. 

* Tài sản gắn liền với đất: 
- Nhà ở cấp 3:  DT 118,9 m2; DT sàn 594,5 m2; Thuộc thửa 2830;
- Bến Thủy nội địa Thanh Hiểu: gồm nhà máy Ôxi/CO2, trạm cân, văn phòng điều hành, đường trung chuyển nội Cảng, DT 3,641.9 m2.
* CTXD trên đất: Cầu tàu: DTXD 915.2 m2, trên thửa đất thuê bãi bồi 2833, DT đất thuê bãi bồi 3,367.9 m2. 
Lưu ý: Đối với thửa 2833, TBĐ 01 thuộc hợp đồng thuê đất số 132/HĐTĐ ngày 10/01/2018 ký giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Tiền Giang và Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiểu không nằm trong tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP An Bình. Khách hàng trúng đấu
giá bằng chi phí của mình tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền và các cá nhân, tổ chức có liên quan để được sử dụng phần diện tích đất
chứa cầu tàu thuộc đất thuê bãi bồi nêu trên.

Giá khởi điểm: 40.966.211.630 đồng.
Tiền đặt trước 15% của GKĐ nộp từ ngày 06–08/06/2022. Hạn bán hồ sơ, đăng ký TGĐG: Hết ngày 06/06/2022. Ngày bán: 09h00

ngày 09/06/2022 (tại Cty Nguyên Tâm). Điều kiện, cách thức TGĐG: Cá nhân, tổ chức liên hệ trực tiếp Cty Nguyên Tâm. Đ/c: E2-26 đường
số 5, KDC 586, P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ. Liên hệ Công ty (Giờ hành chính) làm theo hướng dẫn - ĐT: 02923 917 786. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGUYÊN TÂM 
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ
sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty đấu giá hợp danh Công Minh thông báo đấu giá tài sản như sau:
1. Người có tài sản đấu giá: Công ty điện Lực Tuyên Quang (Địa chỉ: 431 đường 17/8, P. Phan Thiết, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).
2. Tài sản đấu giá: Là VTTB thu hồi thanh lý của Công ty Điện lực Tuyên Quang (có danh mục chi tiết trong hồ sơ đấu giá).
Giá khởi điểm: 2.673.412.664 đồng (Đã bao gồm thuế VAT); Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng. 
Giá khởi điểm đã bao gồm thuế VAT. Mọi chi phí liên quan đến việc bốc dỡ, vận chuyển, di dời, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản do

khách hàng trúng đấu giá chịu.
3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 18, 19/05/2022 tại Kho Công ty Điện lực Tuyên Quang - Đường Tân Hà, P. Minh Xuân, TP. Tuyên

Quang, tỉnh Tuyên Quang.
4. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến 17h00’ ngày 24/05/2022

trong giờ hành chính tại Trụ sở của Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh.
+ Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ.
5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/05/2022 đến 17h00’ ngày 26/05/2022 trong giờ hành chính theo hướng dẫn tại quy chế đấu

giá tài sản của Công ty.
6. Điều kiện tham gia đấu giá: 
- Điều kiện: Khách hàng tham gia đấu giá là Tổ chức, đơn vị đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện và nộp đủ khoản tiền đặt trước, hồ sơ tham

gia đấu giá theo quy định tại quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành, có giấy phép: 
+ Giấy đăng ký hoạt động kinh doanh ngành nghề phù hợp; có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông

thường theo đúng quy định;
+ Giấy phép xử lý CTNH (còn hiệu lực ít nhất 03 tháng), địa bàn hoạt động, phương tiện chuyên dụng, vận chuyển, xử lý phù hợp với

chủng loại, khối lượng CTNH và các mã quản lý CTNH theo đúng qui định tại Thông tư số: 36/2015-TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý chất
thải nguy hại: (15 01 01, 15 01 06, 19 06 01, 17 03 04, 18 01 01, 19 02 06); khách hàng khi đến mua hồ sơ phải mang bản gốc giấy phép xử lý
CTNH để đối chiếu.

- Cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Công Minh.
Lưu ý: Trường hợp các khách hàng có liên danh, liên kết với nhau thì chỉ 01 khách hàng được đăng ký tham gia đấu giá.
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h30’ ngày 27/05/2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Công Minh; địa chỉ: Số 7/B8 Ngõ

8 Đường Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Cty Đấu giá Hợp danh Công Minh; Trụ sở: Số 7/B8, Ngõ 8, Đường Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội;

Điện thoại: 0936308939.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CÔNG MINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 4)
1. Tài sản đấu giá bao gồm: Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất Tại thửa đất số 469, tờ bản đồ số 11, (Bản đồ định chính xã Hải

Lộc), diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 216m2, diện tích đất đo đạc tại thực địa là: 187m2 (Như vậy diện tích đất đo tại thực
địa ít hơn so với diện tích đất được cấp là 29m2), thửa đất có địa chỉ tại thôn Y Bích, xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Theo Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 404813, số vào sổ cấp giấy chứng nhân 02816, do ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cấp ngày 30/10/2004
cho hộ ông Lê Doãn Úy.

(Chi tiết tài sản đấu giá trong Thông báo đấu giá của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu ban hành).
Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản nêu trên: 230.364.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn) (Đơn

giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí). 
Tiền đặt trước tham gia đấu giá 46.000.000 đồng /01 hồ sơ. Phí hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ.
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải được photo chứng

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

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

quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 17/5/2022 đến hết ngày 31/05/2022 (giờ

hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 31/5/2022 đến hết ngày 02/6/2022 (giờ hành chính);
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh

tỉnh Thanh Hóa 
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 8h30 ngày 03/6/2022. 
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh
Hóa. Điện thoại: 098.284.1998.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản    
- Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Khương 
- Địa chỉ: Số 137 đường Giải phóng,TT Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản  
- Thời gian: Vào hồi  09 giờ 00 phút ngày 03/6/2022. 
- Địa điểm: Tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Khương. 
4. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ, nơi có tài sản đấu giá 
4.1. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
4.1.1. Tài sản đấu giá:
+) Tài sản 1:  Quyền sử dụng đất có diện tích 2.309,0 m², hình thức sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh; Thời

hạn sử dụng đất: đến tháng 8/2062
+) Tài sản 2: Quyền sử dụng đất có diện tích 1.270,79 m², hình thức sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất rừng sản xuất; Thời hạn sử dụng

đất đến tháng 02/2057
+) Tài sản 3: Quyền sử dụng đất có diện tích 2.289,9 m², hình thức sử dụng riêng; mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

Thời hạn sử dụng đất đến ngày 27/12/2064
+) Tài sản 4: Quyền sử dụng có diện tích đất thực tế đang sử dụng 1.354,7 m², hình thức sử dụng riêng; mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản

xuất phi nông nghiệp; Thời hạn sử dụng đất đến ngày 26/12/2064
+) Các tài sản gắn liền trên 04 thửa đất đã kê biên: Được thể hiện trong Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 27/07/2021 của Chi

cục Thi hành án dân sự huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai;
Lưu ý: Do một số tài sản được xây dựng nằm trên 02 thửa đất liền kề nền không thể bán tách rời từng thửa đất. Vì vậy yêu cầu bán tổng

thể cả khu đất gồm 04 thửa và các tài sản trên đất, đối với phần tài sản đã xây dựng trên thửa đất rừng sản xuất, người trúng đấu giá tài sản có
thể chuyển mục đích diện tích đất đã xây dựng theo quy định. Người trúng đấu giá tài sản phải chịu các khoản thuế, phí liên quan đến việc
chuyển nhượng, sang tên tài sản tại cơ quan Nhà  nước có thẩm quyền.

* Địa chỉ các thửa dất trên tại: Thôn Pạc Po, Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào 
* Khách hàng xem chi tiết tại hồ sơ quy chế cuộc đấu giá tài sản
4.1.2. Tổng giá khởi điểm của các tài sản đấu giá là: 3.509.347.680 đồng. Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm linh chín triệu, ba trăm bốn mươi bảy

nghìn sáu trăm tám mươi đồng
4.1.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:
Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá là: 3.000.000 đ/01hồ sơ
4.2. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Pạc Po, Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào 
5. Tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước
- Tiền đặt trước: 10%/ tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản số: 37510000114453 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tại Ngân hàng Đầu tư &

PT Việt Nam - CN Lào Cai.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày 31/5/2022 và ngày 01; 02/6/2022
6. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022
7. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 
- Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ: Từ ngày 12/5/2022 đến hết ngày 31/5/2022, ngày làm việc, trong giờ hành chính.
- Địa điểm bán hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai 
8. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước

theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
Lào Cai.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 02143.824914 - 02143 822 867

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  TỈNH LÀO CAI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam. Trụ sở:56 Hiền Vương, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú,

TP.HCM, tổ chức đấu giá:
TS:QSHNỞ và QSDĐỞ địa chỉ 13/92 KP3, P.Trung Mỹ Tây, Quận12, TP.HCM thửa đất số 125-9, tờ bản đồ số 2E (SĐN) theo GCNQSHNỞ

và QSDĐỞ số hồ sơ gốc 6751 do UBND Quận12 cấp ngày 06/7/2004. Theo GCN: DT đất 205,8m2;  Nhà ở DTXD: 146,6m2 (kết cấu: tường
gạch, mái tôn). Theo bản đồ hiện trạng vị trí: DT đất:198,1m2, DTXD:198,1m2, DT sàn xây dựng: 433,9 m2. Kết cấu: tường gạch, sàn BTCT
+ sàn gỗ + sàn đúc giả, mái tôn, nền gạch bông (gồm 04 căn nhà tiếp giáp, liền kề kết cấu xây dựng khác nhau). Lưu ý: Toàn bộ diện tích
nhà, đất nằm trong quy hoạch công viên cây xanh và quy hoạch lộ giới đường dự phòng.GKĐ: 5,238,478,079đ. Tiền đặt trước:
1,047,695,615đ.

Người có TS: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12. ĐC: số 49/94 KP.3, P.Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM.
Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên. Xem TS:từ 08h00 ngày 23/5/2022

đến 17h00 ngày 27/5/2022 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem TS: Tại nơi có tài sản. Bán hồ sơ, nhận đăng ký TS: từ 08h00 ngày 12/5/2022
đến 17h00 ngày 30/5/2022 (trong giờ hành chính).Nhận tiền đặt trước:các ngày 30/5/2022, ngày 31/5/2022 và ngày 01/6/2022 (trong giờ
hành chính).Đấu giá TSvào lúc 10h00 ngày 02/06/2022.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật
khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký, địa điểm tổ chức đấu giá TS: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam-Số 56 Hiền Vương, P.Phú
Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM.LH:0888.154.369 hoặc 0888.164.369

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ địa chỉ trên.
Thông báo này thay cho thư mời tham gia, tham dự đấu giá.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG NAM

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
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
Về việc cưỡng chế thi hành án

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú tổ chức thi hành Bản án 353/2019/DSST của Tòa án huyện Thạnh Phú đã có hiệu pháp
luật và được thi hành tại các Quyết định thi hành án số 490/QĐ-CCTHADS ngày 20/01/2020; Số 686/QĐ-CCTHADS ngày 16/3/2020 của
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú. Nội dung ông Lê Tuyết Phương, sinh năm 1976, bà Nguyễn Thị Nguyên, sinh năm 1975,
cùng địa chỉ 43/3 ấp Quí Đức B, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre phải có trách nhiệm trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần
Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Thạnh Phú số tiền 31.379.414 đồng; lãi chậm thi hành án và nộp án phí  1.569.000 đồng.

Căn cứ quyết định cưỡng chế thi hành án số 08/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi
hành án dân sự huyện Thạnh Phú;

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú thông báo cho ông Lê Tuyết Phương, bà Nguyễn Thị Nguyên được biết như sau:
Do ông và bà Nguyên có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án nên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh
Phú sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá quyền sử dụng đất và các tài sản có trên đất thuộc thửa đất số 02,
tờ bản đồ số 21, tọa lạc tại ấp Quí Đức B, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của ông và
bà Nguyên, tất cả các chi phí liên quan đến việc cưỡng chế ông và bà Nguyên hoàn toàn chịu.

Thời gian và địa điểm cưỡng chế: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25/5/2022, tại thửa đất số 02, tờ bản đồ 21, tọa lạc tại ấp Quí
Đức B, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú. 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện thông báo cho ông Phương, bà Nguyên biết và có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên
để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật. Nếu vắng mặt thì mọi thắc mắc hay khiếu nại liên quan việc
cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá các tài sản của ông và bà Nguyên sẽ không được xem xét, giải quyết../.

CHI CỤC THADS HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE

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: 87 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long * ĐT: 0913093581
*Email: vucongthanhpl@gmail.com
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

lThư ký Tòa soạn:
MAI VŨ MINH

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



Sau khi PLVN có bài “Cận cảnh mỏ đá
trái phép tại Sơn La” phản ánh hoạt

động khai thác đá trái phép tại bản Bon, xã
Mường Chiên và bản Le, xã Pá Ma Pha
Khinh (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La);
UBND huyện đã thành lập tổ kiểm tra vào
cuộc xác minh sự việc.

Ngày 14/5, UBND huyện đã ban hành
Quyết định 922/QĐ-UBND thành lập tổ
kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản (đá
làm vật liệu thông thường) tại xã Mường
Chiên, xã Pá Ma Pha Khinh; tham mưa xử
lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng
quy định.

Thông tin về sự việc, ông Nguyễn Việt
Dũng, Trưởng Phòng TN&MT, cho biết:
Ngay khi nhận được thông tin phản ánh
của PLVN, Phòng đã tham mưu với

UBND huyện thành lập tổ kiểm tra vào
cuộc xác minh. Qua kiểm tra đúng là có
hoạt động khai thác đá xảy ra. Hiện huyện
đang yêu cầu lãnh đạo UBND các xã báo
cáo, giải trình cụ thể.

Trước đó, PLVN phản ánh trên địa bàn
2 xã Mường Chiên và Pá Ma Pha Khinh
diễn ra hoạt động khai thác đá không phép,
nhằm mục đích cung cấp vật liệu thi công
cho hai dự án quy mô lớn đang triển khai
trên địa bàn huyện gồm: Dự án cải tạo,
nâng cấp đường giao thông tuyến đường
liên xã từ xã Mường Chiên – xã Cà Nàng,
huyện Quỳnh Nhai; và Dự án đường
QL279 – Cà Nàng, đoạn QL 279 – Mường
Chiên (Quỳnh Nhai).

Dự án đường QL 279 – Cà Nàng, đoạn
QL 279 – Mường Chiên; do BQL dự án di

dân tái định cư thủy điện Sơn La (hiện đã
sáp nhập với BQL dự án đầu tư xây dựng
các công trình NN&PTNT tỉnh Sơn La)
làm chủ đầu tư. Dự án còn lại do UBND
huyện làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư

là BQL dự án đầu tư xây dựng huyện
Quỳnh Nhai.

Trao đổi với PV, lãnh đạo xã Mường
Chiên và Pá Ma Pha Khinh đều xác nhận
hoạt động khai thác đá trên là không có
phép, mục đích nhằm tận dụng làm vật liệu
thi công. 

Trong khi đó, cả 2 dự án trên đều là
công trình quan trọng được cam kết trong
hợp đồng thi công đảm bảo chất lượng
bằng nguyên vật liệu có nguồn gốc hợp
pháp, được kiểm định chất lượng và phải
có sự giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư và
chính quyền cơ sở. 

Thế nhưng, việc công trình được thi
công bằng nguyên vật liệu khai thác trái
phép, dấu hiệu công tác giám sát bị
buông lỏng; đồng thời khiến dư luận lo
ngại về chất lượng công trình khi hoàn
thành đưa vào sử dụng. QUỐC ĐỊNH
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DÂN NGUYệN
banbandocplvn@gmail.com

Nhiều năm qua, ông Lường
Văn Định, cựu Chủ tịch
UBND huyện Quỳnh Nhai
(tỉnh Sơn La) có đơn gửi
các cơ quan chức năng cho
rằng việc ông bị các cấp
tòa án tuyên phạt 30 tháng
tù về tội “Thiếu trách
nhiệm gây hậu quả nghiêm
trọng” là oan.

Án sơ thẩm từng tuyên bị cáo
không phạm tội

Theo hồ sơ, thực hiện quyết định
di chuyển dân ra khỏi lòng hồ thủy
điện Sơn La, ngày 14/5/2009, UBND
tỉnh Sơn La có Quyết định 1259/QĐ-
UBND phê duyệt dự án san ủi nền
nhà 6 điểm tái định cư và san ủi mặt
bằng các công trình công cộng khu
Phiêng Nèn, xã Mường Giàng (huyện
Quỳnh Nhai) với tổng mức đầu tư hơn
18,5 tỷ đồng, trong đó chi phí xây
dựng hơn 15 tỷ. 

UBND tỉnh ủy quyền chủ đầu tư
cho UBND huyện Quỳnh Nhai, đại
diện chủ đầu tư là Ban Quản lý (BQL)
dự án di dân tái định cư huyện Quỳnh
Nhai. BQL được giao nhiệm vụ lập hồ
sơ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công
và dự toán dự án trên.

Ngày 3/7/2009, ông Lường Văn
Định, Chủ tịch UBND huyện ký
Quyết định 1653/QĐ-UBND phê
duyệt hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công
và dự toán dự án với tổng kinh phí đầu
tư hơn 12,2 tỷ đồng; dựa trên Báo cáo
kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế bản
vẽ thi công và dự toán 71/BCTĐ-
TĐC của BQL.

Ngày 23/9/2009, ông Định ký
Quyết định 2439/UBND phê duyệt
điều chỉnh hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi
công và dự toán dự án, nâng tổng dự
toán dự án lên hơn 16,5 tỷ. Khi ký,
ông Định căn cứ Báo cáo thẩm định
334/BCTĐ ngày 12/9/2009 của BQL.

Sau đó, ông Đinh Bá Vương
(BQL), bà Nguyễn Thị Thanh Hương
(GĐ Cty CP Phát triển Việt Mỹ là nhà
thầu thi công) cùng một số người đã
thông đồng lập khống hồ sơ nghiệm
thu khối lượng thi công, thanh toán,
chiếm đoạt hơn 826 triệu đồng vốn

đầu tư công trình. 
Trước sự việc trên, ông Định bị

khởi tố, truy tố về tội “Thiếu trách
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Từ
28/4 đến ngày 4/5/2016, TAND tỉnh
đưa bị cáo Lường Văn Định ra xét xử,
nhận định không có căn cứ kết tội,
tuyên ông Định không phạm tội. 

Viện trưởng VKSND tỉnh đã
quyết định kháng nghị một phần bản
án, đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội
xử lại theo hướng: Tuyên bị cáo Định
phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu
quả nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều
285 BLHS.

Ngày 24/11/2016, tại phiên phúc
thẩm, TAND Cấp cao chấp nhận
Quyết định kháng nghị phúc thẩm
165/QĐ-VKS-P3 ngày 16/5/2016 của
Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La,
hủy một phần bản án sơ thẩm; chuyển
hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Sơn La
xét xử sơ thẩm lại.

Ngày 25/5/2017, TAND tỉnh đưa
vụ án ra xử sơ thẩm lần 2, quyết định
xử phạt bị cáo Định 30 tháng tù về tội
“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng”.  

Ngày 25/1/2018, TAND Cấp cao
đưa vụ án ra xử phúc thẩm lần 2;
không chấp nhận kháng cáo của bị
cáo; y án sơ thẩm với bị cáo Định.

Chứng cứ buộc tội có 
"vấn đề"?

Từ khi bị khởi tố tới nay, ông Định
một mực cho rằng mình bị oan.

Ông Định cho rằng việc ông ký
Quyết định 2439/QĐ-UBND không
phải là nguyên nhân gây thiệt hại

cho Nhà nước số tiền hơn 826 triệu
đồng; mà là do hành vi lập khống hồ
sơ nghiệm thu khối lượng của đơn
vị thi công cùng các đồng phạm
thông đồng gây ra. Quyết định này,
ông chỉ phê duyệt điều chỉnh dự
toán công trình theo đúng thẩm
quyền; chứ không phải quyết định
điều chỉnh dự án. Và việc điều chỉnh
dự toán không phải là cơ sở để
thanh toán cho nhà thầu.  

Theo ông Định, tháng 7/2010,
ông đã được UBND tỉnh điều động
sang nhận công tác tại  Sở
VH,TT&DL. Thời điểm này công
trình đang thi công và số tiền thanh
toán cho nhà thầu thi công mới chỉ
là 1 tỷ, thiệt hại 826 triệu đồng chưa
xảy ra. “Sự việc xảy ra tại thời điểm
tôi đã chuyển công tác khác, đã bàn
giao toàn bộ nhiệm vụ cho Chủ tịch
mới và việc thanh toán đều do BQL
thực hiện, không liên quan đến tôi”,
ông Định nói.

Cũng theo ông Định, BQL
không phải là cơ quan do UBND
huyện Quỳnh Nhai thành lập, mà do
UBND tỉnh Sơn La thành lập, có tư
cách pháp nhân, con dấu riêng, hoạt
động độc lập theo quy chế riêng và
pháp luật. Đồng thời, BQL được
UBND tỉnh giao quản lý trực tiếp
toàn bộ nguồn vốn nhà nước thuộc
dự án, tự hợp đồng các vụ việc, tự
thanh quyết toán với đối tác theo
pháp luật đầu tư và đã được ủy
quyền chủ đầu tư. 

Trước khi ông Định bị khởi tố về
tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng”, Nguyễn Thị Thanh
Hương đã trả lại cho Nhà nước hơn
826 triệu đồng là hậu quả của vụ án.

Tại phiên tòa từ 28/4 - 4/5/2016,
các bị cáo Vương, Hương, Động đã
thừa nhận: “Nếu các bị cáo không
cố tình lập khống biên bản nghiệm
thu khối lượng... thì vụ án không thể
xảy ra... Ông Định không biết gì cả
và không liên quan gì hết”.

Ngày 18/1/2022, VKSND Cấp
cao tại Hà Nội đã có Văn bản
166/GBT-VC1 gửi ông Định với nội
dung đã chuyển đơn của ông Định
đến TAND Tối cao để giải quyết
theo thẩm quyền.

T.THỨ - SONG KIÊN

Theo phản ánh, Cty Gạch Thanh Mai ngoài diện tích
1,3ha (tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc

Giang) được phê duyệt để xây dựng nhà máy sản xuất
gạch; còn xây dựng khu vực chứa than, đất… trên diện
tích đất nông nghiệp khoảng 1,5ha. Cty này bị cho là còn
xây dựng trái phép đường băng tải nguyên vật liệu chắn
ngang đường đi dân sinh, gây ảnh hưởng an toàn giao
thông, việc đi lại sản xuất của người dân địa bàn. 

Trước phản ánh này, ông Nguyễn Văn Thạch, Chủ
tịch UBND xã Cẩm Lý cho biết: UBND xã đã kiểm tra
và thấy đường băng tải được hình thành trong khu sản
xuất của Cty, không ảnh hưởng đến đi lại cũng như cuộc
sống bà con. Tuy nhiên, điểm tập kết nguyên liệu thì chưa
có phép mà chỉ là hợp đồng thuê đất của người dân để
sử dụng.

Liên quan sự việc, được biết, đoàn kiểm tra của
Phòng TN&MT đã có buổi làm việc với Cty Thanh Mai.
Tại biên bản ngày 28/03/2022 có nêu: Điểm tập kết
nguyên liệu sản xuất trên diện tích đất canh tác nông
nghiệp của Cty Gạch Thanh Mai là 15.990m2. Tuy nhiên,
đây là phần đất canh tác nông nghiệp của các hộ dân. Từ
năm 2016 và vì canh tác không hiệu quả nên cho ông Vũ
Văn Thanh (là chủ lò gạch cũ) thuê lại và không có khiếu
kiện gì từ phía người dân. 

Kết luận buổi làm việc, các thành phần tham gia
thống nhất ý kiến là Cty Thanh Mai cần phải khắc phục
những tồn tại. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra lại không đưa ra
thời gian cụ thể, không đề cập đến nội dung xây dựng
băng tải đi qua đường dân sinh của Cty này. 

Ông Hoàng Đình Giang, Phó Phòng TN&MT giải
thích: Vì do kiểm tra Cty Thanh Mai vào thời điểm đang
chuyển giao từ chủ cũ sang chủ mới nên chưa có người
đại diện pháp luật để đưa ra mức xử lý. Phòng đã có kết
quả kiểm tra và báo cáo cụ thể với huyện để có hướng
giải quyết khi thủ tục của Cty hoàn tất việc chuyển giao
cho chủ mới. Còn vấn đề băng tải thì không thuộc thẩm
quyền của Phòng TN&MT.

HOÀNG TÙNG – PHAN HUYÊN

BẮC GIANG: 

Dấu hiệu sử dụng đất không đúng
mục đích của Cty Thanh Mai

SƠN LA: 

Cựu Chủ tịch UBND huyện
nhiều năm kêu oan 

lÔng Lường Văn Định.  

lXe chở vật liệu từ một mỏ đá trái phép.

Tại huyện Lục Nam, theo phản ánh của người dân
xã Vũ Xá, tại thôn Dăm, còn có trạm trộn bê tông Việt
Nhật; bãi tập kết nguyên vật liệu xây dựng của Cty
Hoàng Dương… dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, lấn
chiếm lòng đường gây mất an toàn giao thông.

Lãnh đạo Phòng TN&MT cho biết, UBND huyện
Lục Nam đang lên kế hoạch và sẽ tiến hành sớm thanh,
kiểm tra các bến bãi để chấn chỉnh. 

l Một bãi nguyên vật liệu xây dựng dấu hiệu trái phép tại 

Lục Nam.

Kiểm tra mỏ đá không phép sau phản ánh của PLVN


