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C

thúc đẩy quan hệ việt Nam - singapore
ngày càng sâu rộng và hiệu quả

Kỷ NiệM 75 NăM NGày chủ Tịch hồ chí MiNh
về aTK ĐịNh hóa:

góp phần giáo dục lý tưởng
cách mạng cho thế hệ trẻ

sẽ đưa tài sản ảo vào
luật phòng, chống rửa tiền? T
hiều 20/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore,
Ngài Tan Chuan-jin và đoàn đại biểu Quốc hội Singapore đang thăm chính thức Việt Nam.
(Trang 3)

C

hiều qua (20/5), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt
An toàn khu (ATK) Định Hóa, Tỉnh ủy Thái
Nguyên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ
Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ về An toàn
khu Định Hóa, Thái Nguyên – Quyết định lịch sử mở ra
thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc”.
(Trang 4)

Dành nhiều thời gian cho công tác
xây dựng pháp luật

Ngân hàng Nhà nước đang
chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan nghiên cứu,
đề xuất các nội dung sửa đổi
Luật Phòng, chống rửa tiền
2012, một trong các vấn đề
được bàn thảo là việc đưa tài
sản ảo vào dự luật này như
thế nào khi hiện nay chưa có
quy định rõ ràng tài sản ảo,
tiền ảo là tài sản.

Kỳ họP Thứ 3, Quốc hội Khóa Xv:

ại Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3,
Quốc hội khóa XV tổ chức chiều qua - 20/5, Phó
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho
biết, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào
ngày 23/5/2022. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội
sẽ họp tập trung trong thời gian 19 ngày (dự kiến bế
mạc vào ngày 16/6/2022).
(Trang 3)

chào Ngày mới

Dạng tội phạm mới cần
xử nghiêm

H

ơn 400 cây thông giữa lòng TP Đà Lạt bị cưa
hạ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá đây là
vụ phá rừng “rất lạ” bởi khu vực này đường đi khó
khăn, không có nguồn nước; phá rừng nhưng
không thể đưa gỗ ra ngoài, không thể chiếm đất.
(Trang 2)

Cháu bé 2 tuổi đã được đăng ký
khai sinh sau nhiều trắc trở

S
lẢnh minh họa.

(Trang 8)

ChươNg trìNh bìNh ChọN, tôN viNh “gươNg sáNg pháp luật”

Nhà khoa học luôn dấn thân tìm kiếm điều mới mẻ

Phúc Thọ, hà Nội:

au khi PLVN lên tiếng, UBND huyện Phúc Thọ
(Hà Nội) có yêu cầu giải quyết và Tòa án có văn
bản trả lời, UBND xã Ngọc Tảo đã cấp Giấy khai sinh
cho cháu Nguyễn Trường An vào hôm qua (20/5) với
đầy đủ tên cả bố lẫn mẹ.
(Trang 5)

“Muốn đi xa phải đi cùng nhau”

PháT TriểN du lịch ĐồNG bằNG sôNG cửu loNG:

Giải KovalevsKaia 2021 - Gs.Ts NGuyễN Thị ThaNh Mai:

L

à một trong hai nhà khoa học nữ
xuất sắc nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021, GS.TS. Nguyễn
Thị Thanh Mai được biết đến như một
nhà giáo, nhà khoa học say mê nghiên
cứu, luôn dấn thân tìm kiếm những
điều mới mẻ và có nhiều sáng kiến
khoa học mang tính đột phá.

(Trang 6)

D

u lịch nông nghiệp là sản phẩm đặc trưng, thế
mạnh gắn với điều kiện tự nhiên, bản sắc văn
hóa, là yếu tố nhận diện đặc biệt, làm nên thương
hiệu riêng của Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy
nhiên, để tạo lợi thế và phát huy hết tiềm năng du lịch
nông nghiệp, Đồng bằng sông Cửu Long và TP
HCM cần “phải đi cùng nhau”.
(Trang 7)
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THỜI SỰ

Quán triệt các quy định về trách nhiệm nêu gương
của cán bộ, đảng viên

N

gày 20/5, tại Nhà Quốc hội (QH),
Đảng ủy cơ quan Văn phòng QH
phối hợp với Đảng đoàn QH tổ chức Hội
nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và
triển khai thực hiện Kết luận số 21KL/TW và Kết luận, Quy định của Hội
nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa XIII).
Mục đích của Hội nghị nhằm giúp cấp
ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên
truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc
Kết luận số 21-KL/TW và Kết luận, Quy
định của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XIII), từ đó nâng cao nhận

P

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn
Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết
ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ,
đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”; Kết luận và Quy định của
Hội nghị Trung ương 4 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XIII); Kế hoạch
số 527-KH/ĐĐQH15 ngày 9/2/2022 của
Đảng đoàn QH về triển khai thực hiện Kết
luận số 21-KL/TW; Kế hoạch số 19KH/ĐU ngày 28/3/2022 của Đảng ủy cơ
quan Văn phòng QH về thực hiện Kết luận
số 21-KL/TW. hà Sơn

Việt Nam đóng góp giải quyết các thách thức về an ninh
lương thực toàn cầu

hát biểu tại phiên thảo luận mở của
Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc
(HĐBA LHQ) ngày 19/5, Đại sứ Đặng
Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường
trực Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh, Việt
Nam coi việc bảo đảm an ninh lương thực
chính là nền tảng của hòa bình, ổn định
và phát triển.
Theo Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Việt
Nam chia sẻ quan ngại chung của cộng
đồng quốc tế về việc hệ thống lương thực

N

thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị,
tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ,
đảng viên; đồng thời, tạo sự đồng bộ, gắn
với việc thực hiện nghị quyết Đại hội
đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW
ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy
định về trách nhiệm nêu gương của cán
bộ, đảng viên.
Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, học
tập, quán triệt và triển khai thực hiện: Kết
luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của

thế giới đang ngày càng bị thách thức bởi
đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu,
thiên tai và xung đột, ảnh hưởng nghiêm
trọng tới an ninh lương thực của các quốc
gia, nhất là các nước đang phát triển và các
nước có xung đột. Trong bối cảnh đó, Đại
sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng, bên cạnh
các nỗ lực nhân đạo, cần có những biện
pháp bền vững nhằm tăng cường năng lực
của các nước đang phát triển và bị ảnh
hưởng bởi xung đột trong bảo đảm cung

cấp lương thực và cải thiện mức sống của
người dân; cũng như thúc đẩy giải quyết
nguyên nhân gốc rễ của xung đột, xây
dựng hòa bình và ngăn ngừa xung đột.
Nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam,
Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho biết Việt
Nam mong muốn trở thành một “trung tâm
sáng tạo về lương thực” của khu vực và sẽ
tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung
trong việc giải quyết các thách thức về an
ninh lương thực toàn cầu. Tuệ Minh

Lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ dự hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam

gày 20/5, tại Hà Nội, Hiệp hội
Thương mại Mỹ (AmCham) tại Việt
Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng
đỉnh kinh doanh 2022 của AmCham khu
vực châu Á – Thái Bình Dương.
Theo AmCham Việt Nam, hơn 80
quan chức chính phủ, giám đốc điều hành
khu vực tư nhân và các nhà lãnh đạo của
các ngành trọng điểm, trong đó có Chủ
tịch Boeing International Michael A.
Arthur; Phó Chủ tịch cấp cao khu vực
châu Á tại Phòng Thương mại Mỹ
Charles Freeman, dự Hội nghị. Ngoài ra,
các diễn giả nổi bật như Thứ trưởng Bộ

Thương mại Mỹ Marisa Lago; ông
Daniel Kritenbrink - Trợ lý Ngoại trưởng,
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper,
cựu Đại diện Thương mại Mỹ Michael
Froman… cũng sẽ tham gia Hội nghị qua
hình thức trực tuyến.
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung
bàn thảo về biện pháp hỗ trợ tốt nhất
để tăng cường kinh tế và thương mại
của Mỹ trong khu vực, đồng thời giải
quyết triệt để các khó khăn còn tồn
đọng trong từng ngành. Ngoài ra, các
diễn giả và đại biểu cũng sẽ cùng nhau
thảo luận về các vấn đề, bao gồm kết

quả gần đây của Hội nghị Cấp cao Mỹ
- ASEAN và chuyến thăm đầu tiên của
Tổng thống Biden tại châu Á trong
tuần này.
Sau chuyến thăm Hà Nội, nhóm các
giám đốc điều hành của AmCham sẽ
dành cuối tuần ở TP Huế, tỉnh Thừa
Thiên - Huế để thăm các địa điểm văn
hóa và gặp gỡ các quan chức cấp tỉnh
trong khuôn khổ chương trình của AmCham Hà Nội. Chương trình này được
tổ chức nhằm giới thiệu các nhà đầu tư
Mỹ tới các vùng khác nhau trên đất
nước Việt Nam. Bảo An

CHÀO NGÀY MỚI

H

Dạng tội phạm mới cần xử nghiêm

ơn 400 cây thông giữa lòng TP Đà
Lạt bị cưa hạ, lãnh đạo tỉnh Lâm
Đồng đánh giá đây là vụ phá rừng “rất
lạ” bởi khu vực này đường đi khó khăn,
không có nguồn nước; phá rừng nhưng
không thể đưa gỗ ra ngoài, không thể
chiếm đất.
Vậy động cơ phá rừng là gì? Nhiều ý
kiến cho rằng mục đích cuối cùng của các
đối tượng chỉ có thể là lấn chiếm đất. Lập
luận này không phải không có cơ sở. Vị trí
rừng thông bị cưa hạ ở Đà Lạt đúng là
hiểm trở, khó đi lại. Từ đường Mai Anh
Đào (phường 8, Đà Lạt) đi đến vị trí rừng
bị phá này khoảng 5km; đi xe máy hoặc
ô tô cũng có thể đến; trong khu vực có một
nhà kính sản xuất nông nghiệp công nghệ
cao. Từ nơi này đi khoảng 200m là tới khu
vực rừng bị phá. Khu vực có độ cao gần
1.600m nên tầm nhìn rất thoáng, đẹp…
Ở Đà Lạt, việc cưa hạ thông không
chỉ vi phạm pháp luật mà còn khiến lòng
người xót xa bởi thông là biểu tượng của
“thành phố sương mù”. Vì vậy mà người
Đà Lạt lâu nay vẫn truyền tai quan
niệm “cưa thông ở đâu không biết,
chứ động vào một cây thông ở Đà Lạt

là chuyện lớn”.
Cũng bởi thế mà dư luận càng bất
ngờ, xót xa khi rừng thông tại tiểu khu
144B bị cưa hạ với số lượng hàng trăm
cây. Bất ngờ hơn nữa khi khu rừng bị cưa
hạ có chủ hẳn hoi, đã được giao cho Ban
Quản lý rừng Lâm Viên quản lý và bảo vệ.
Ngoài tai mắt nhân dân, lực lượng kiểm
lâm, chính quyền địa phương… cũng
được trao quyền nhất định.
Hơn nữa, để cưa hạ số thông lớn như
vậy không thể nào “chớp nhoáng”, ngày
một, ngày hai; mà cần thời gian dài.
Những cây thông “gục xuống” có cây lá
đã khô nhưng có cây lá mới héo… cho
thấy “lâm tặc” có thể đã phá rừng thành
từng đợt, tổ chức bài bản…
Vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra khi
Thủ tướng vừa có yêu cầu các bộ, ngành,
địa phương tăng cường công tác quản lý
bảo vệ rừng. Trước đó, để ngăn chặn có
hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm
đất rừng trái pháp luật, đồng thời góp
phần thực hiện cam kết quốc tế, đặc biệt
là cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 các bên
tham gia Công ước khung của Liên Hợp
quốc về biến đổi khí hậu (COP26), tại Chỉ
thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022, Thủ

tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương
tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng,
xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất
rừng trái pháp luật.
Công điện của Thủ tướng cũng định
hướng nhiều giải pháp như đẩy mạnh
công tác giao rừng, cho thuê rừng gắn với
giao đất, cho thuê đất, đặc biệt là diện tích
rừng do UBND cấp xã đang quản lý, theo
đúng quy định của pháp luật hiện hành;
kiên quyết thu hồi rừng với các chủ rừng
không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ rừng, để
xảy ra mất rừng; bổ sung nguồn lực, nâng
cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm…
Thế nên nghi án này càng không thể
bỏ qua. Có mặt tại hiện trường, Chủ tịch
tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhận định,
rất có khả năng lớn đây là những băng
nhóm chuyên nghiệp. Quan điểm của
UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Lâm
Đồng là điều tra làm rõ, xử lý nghiêm để
lấy đó làm bài học răn đe, đồng thời đó
cũng là bài học kinh nghiệm của lực lượng
kiểm lâm và công tác quản lý bảo vệ rừng.
Quả là quá đau xót khi hàng trăm cây
thông đã ngã xuống, dù trên danh nghĩa,
“luôn được sự bảo vệ của nhiều lực lượng
chức năng địa phương”.MAi Long
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TIN VẮN

l Tập trung cụ thể hóa 8 nhóm
nhiệm vụ, giải pháp. Đó là nội dung
được đưa ra tại Hội nghị tập huấn công
tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ
môi trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu năm 2022 do Ban Thường trực Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
(UBTƯ MTTQ) Việt Nam phối hợp với
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức
hôm qua (20/5).ViệT ngA

lNgày 20/5, Đoàn Khối Doanh
nghiệp Trung ương tổ chức Lễ tuyên
dương thanh niên tiên tiến làm theo lời
Bác lần thứ VI, năm 2022 và Lễ trao giải
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền
thống 15 năm Đảng bộ và Đoàn Khối
Doanh nghiệp Trung ương. Ban Tổ chức
đã tuyên dương 60 thanh niên tiên tiến
làm theo lời Bác giai đoạn 2020-2022
của Khối Doanh nghiệp Trung ương.
oAnh Triệu
lTổng cục Đường bộ Việt Nam đã
công bố số điện thoại hỗ trợ chủ
phương tiện khi thí điểm cao tốc Hà
Nội - Hải Phòng chỉ có thu phí tự động
không dừng. Theo đó, khi chủ phương
tiện lưu thông qua trạm thu phí gặp các
sự cố về lỗi thẻ hay không có tiền trong
tài khoản có thể gọi đến số điện thoại
0913.585425 (Vụ Khoa học Công nghệ,
Môi trường và Hợp tác quốc tế);
0989.084288 (Tổng Công ty Phát triển
hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam VIDIFI); 0912.480088 (Công ty Trách
nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC)
và 0868.586888 (Công ty Cổ phần Giao
thông số Việt Nam). An hạ

T

Tăng cường quản lý
hoạt động đấu giá đất

hứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường (TN&MT) Lê Minh Ngân vừa
ký Công văn số 2581/BTNMT-TCQLĐĐ
gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương về một số giải pháp tăng
cường công tác quản lý đất đai trong tình
hình hiện nay, trong đó nhấn mạnh đến
hoạt động đấu giá đất.
Để khắc phục những hạn chế trong
hoạt động đấu giá QSDĐ, Bộ TN&MT đề
nghị các địa phương tập trung chấn chỉnh
việc thực hiện đúng quy định các trường
hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất
là những khu đất “vàng”. Sau khi rà soát,
sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà
nước phải chống thất thu cho ngân sách
Nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham
nhũng. Chỉ đạo tổ chức lập phương án đấu
giá quyền sử dụng đất chi tiết và tổ chức
theo dõi, kiểm tra.
Bộ TN&MT đề nghị trong phương án
đấu giá quyền sử dụng đất phải quy định
rõ điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia
đấu giá (năng lực tài chính, kỹ thuật, ký
quỹ, nguồn vốn của chủ đầu tư, thời gian
đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ nếu
trúng đấu giá...); làm tốt công tác xác định
giá khởi điểm bảo đảm giá khởi điểm phù
hợp với giá thị trường. Tăng cường thanh
tra, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử
dụng đất trên địa bàn, bảo đảm công khai,
minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, không
để xảy ra tình trạng thông đồng, móc
ngoặc trong các cuộc đấu giá.
Các tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xác định
giá đất cụ thể để thu nghĩa vụ tài chính đối
với các dự án đã có quyết định giao đất, cho
thuê đất. Tăng cường chỉ đạo việc phối hợp
và làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định
giá đất, hội đồng thẩm định giá đất để tổ
chức thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá
đất cụ thể, bảo đảm tính đúng, tính đủ theo
quy định. T.Quyên
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Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Singapore
ngày càng sâu rộng và hiệu quả
Chiều 20/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore, Ngài Tan Chuan-jin và đoàn đại biểu Quốc hội
Singapore đang thăm chính thức Việt Nam.

l Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Singapore.

l Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.

Hợp tác trong các lĩnh vực, thông báo với Tổng Bí thư kết thành viên tích cực, có trách Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan
Chuan-Jin. Tại buổi tiếp, Thủ
quả cuộc hội đàm với Chủ tịch nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
bổ sung cho nhau
Chủ tịch Quốc hội Tan
Chuan-jin bày tỏ vui mừng khi
lần đầu tiên sang thăm chính thức,
được chứng kiến những thành tựu
to lớn trong phát triển kinh tế - xã
hội của Việt Nam; chúc mừng
Việt Nam là nước chủ nhà SEA
Games 31 trong điều kiện khó
khăn sau dịch bệnh, đã tổ chức ở
trình độ cao, đón tiếp chu đáo,
nồng hậu các đoàn thể thao, gia
đình họ và khách quốc tế, qua đó
tạo ấn tượng rất tốt đẹp.
Chủ tịch Quốc hội Singapore
nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến
lược giữa hai nước phát triển mạnh
mẽ và sâu rộng trên tất cả các lĩnh
vực. Singapore coi trọng phát triển
quan hệ với Việt Nam, phát huy
những thành tựu đã đạt được, mở
rộng hợp tác trong giai đoạn mới
như công nghệ số, chống biến đổi
khí hậu, phát triển bền vững. Giao
lưu nhân dân là một cơ sở quan
trọng cho quan hệ hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Singapore

Quốc hội Vương Đình Huệ, trong
đó có việc hai bên đã ký Bản ghi
nhớ về hợp tác, nhất trí tăng
cường trao đổi, tiếp xúc giữa các
nghị sĩ, hợp tác giữa các ủy ban
chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm
trong các lĩnh vực hoạt động của
Quốc hội hai nước và hợp tác tại
các diễn đàn quốc tế.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng hoan nghênh chuyến thăm
Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội
Singapore, bày tỏ tin tưởng rằng
chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan
trọng trong bối cảnh hai nước
đang hướng tới kỷ niệm 50 năm
thiết lập quan hệ ngoại giao và 10
năm thiết lập quan hệ Đối tác
chiến lược giữa hai nước vào năm
2023. Tổng Bí thư đánh giá cao
những thành tựu nhiều mặt của
hợp tác hai nước, cám ơn sự hỗ
trợ của Singapore đối với quá
trình phát triển kinh tế, xã hội của
Việt Nam. Việt Nam thực hiện
chủ trương là bạn, đối tác tin cậy,

Singapore cùng là thành viên
ASEAN, có nhiều sự tương đồng
về văn hóa, hai nước có nhiều lợi
ích chung. Vì vậy, Việt Nam
mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ
quan hệ đối tác chiến lược giữa
hai nước, hợp tác trong các lĩnh
vực, bổ sung cho nhau và phối
hợp tại các thể chế đa phương.
Tổng Bí thư nhất trí về việc
mở rộng quan hệ giữa nhân dân
hai nước, đề nghị Singapore tiếp
tục quan tâm, tạo điều kiện thuận
lợi cho cộng đồng người Việt
Nam ở Singapore. Tổng Bí thư
đánh giá cao kết quả hội đàm
giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước
và đề nghị hai Quốc hội tiếp tục
hoàn thiện luật pháp, cơ chế và có
các biện pháp cụ thể để triển khai
hợp tác giữa hai nước.

Đề nghị Singapore chia sẻ
kinh nghiệm chuyển đổi số
Sáng cùng ngày, tại Trụ sở
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính cũng đã tiếp

KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV:

Dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật

T

ại Họp báo về dự kiến
chương trình Kỳ họp thứ 3,
Quốc hội (QH) khóa XV tổ chức
chiều qua, 20/5, Phó Chủ nhiệm
Văn phòng QH Vũ Minh Tuấn
cho biết, Kỳ họp thứ 3, QH khóa
XV sẽ khai mạc vào ngày
23/5/2022. Theo dự kiến chương
trình, QH sẽ họp tập trung trong
thời gian 19 ngày (dự kiến bế
mạc vào ngày 16/6/2022).
Tại kỳ họp này, QH sẽ tiến
hành xem xét, thông qua 5 dự án
luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho
ý kiến đối với 6 dự án luật khác.
Bên cạnh đó, QH cũng dành
nhiều thời gian để xem xét các
vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách
nhà nước, giám sát và các vấn đề
quan trọng khác.
Cụ thể, QH sẽ xem xét, thông
qua các dự án Luật, Nghị quyết,
bao gồm Luật Cảnh sát cơ động;

Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật
Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi);
Luật Thi đua, khen thưởng (sửa
đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;
Nghị quyết về thí điểm mô hình
tổ chức hoạt động lao động,
hướng nghiệp, dạy nghề cho
phạm nhân ngoài trại giam; Nghị
quyết về Chương trình xây dựng
luật, pháp lệnh năm 2023, điều
chỉnh Chương trình xây dựng
luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị
quyết về thí điểm một số cơ chế,
chính sách đặc thù, phát triển
tỉnh Khánh Hòa.
QH cũng xem xét, cho ý kiến
đối với các dự án Luật Dầu khí
(sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo
lực gia đình (sửa đổi); Luật
Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực
hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của

Luật Tần số vô tuyến điện; Luật
Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).
Về công tác giám sát và xem
xét, quyết định những vấn đề
quan trọng của đất nước, tại kỳ
họp này, QH sẽ xem xét các báo
cáo về đánh giá bổ sung kết quả
thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và ngân sách nhà
nước năm 2021; tình hình thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
những tháng đầu năm 2022; phê
chuẩn quyết toán ngân sách nhà
nước năm 2020;…
QH xem xét, quyết định chủ
trương đầu tư 5 Dự án bao gồm
Dự án đường Vành đai 4 vùng
Thủ đô Hà Nội; Dự án đường
Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh; Dự
án đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu; Dự án đường bộ cao
tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột;

tướng Phạm Minh Chính nhấn
mạnh, Singapore luôn là một trong
những đối tác quan trọng hàng đầu
của Việt Nam ở khu vực.
Theo Thủ tướng, chuyến thăm
của Chủ tịch Quốc hội Singapore
có ý nghĩa rất quan trọng, góp
phần thúc đẩy quan hệ Đối tác
Chiến lược Việt Nam - Singapore
ngày càng sâu rộng và hiệu quả,
nhất là trong bối cảnh hai nước
đang hướng tới kỷ niệm 50 năm
thiết lập quan hệ ngoại giao và 10
năm quan hệ Đối tác Chiến lược
vào năm 2023.
Thủ tướng mong muốn Quốc
hội hai bên tiếp tục ủng hộ, tạo
điều kiện cho quá trình hợp tác
phục hồi và phát triển kinh tế sau
đại dịch, trong đó tập trung vào
các lĩnh vực Singapore có thế
mạnh và Việt Nam có nhu cầu
như đổi mới sáng tạo, năng lượng
xanh, kinh tế số, đa dạng hóa
chuỗi cung ứng toàn cầu…; đưa
kết nối hai nền kinh tế hướng tới

Dự án đường bộ cao tốc Châu
Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và
nhiều nội dung quan trọng khác.
Tại họp báo, phóng viên đề
cập đến điểm mới trong các
phiên họp của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa
qua, đó là việc Tổng Thư ký QH
có thông báo kết luận của
UBTVQH về từng nội dung họp.
Thông tin về việc này, ông Bùi
Văn Cường, Ủy viên Trung ương
Đảng, Tổng Thư ký QH, Chủ
nhiệm Văn phòng QH cho biết,
đây là một trong các vấn đề đang
được triển khai nhằm tiếp tục đổi
mới các hoạt động của QH. Việc
Tổng Thư ký QH có thông báo
kết luận đối với từng nội dung chỉ
1 ngày sau khi UBTVQH kết
thúc nội dung đó sẽ đảm bảo tính
kịp thời; giúp cơ quan soạn thảo,
cơ quan thẩm tra và các cơ quan
hữu quan biết được các phần công
việc phải làm tiếp theo để trên cơ
sở đó sớm hoàn thiện hồ sơ, tài
liệu trình.

tầm cao mới là “kết nối trên nền
tảng số” thông qua việc triển khai
hiệu quả “Bản ghi nhớ về hợp tác
trong lĩnh vực kinh tế số” được ký
trong chuyến thăm Singapore của
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc hồi tháng 2/2022; phát triển
các khu công nghiệp Việt Nam –
Singapore (VSIP) tại một số tỉnh
thành theo hướng khu công
nghiệp thông minh, công nghệ
cao, đổi mới sáng tạo, thân thiện
môi trường và tiết kiệm năng
lượng; tận dụng hiệu quả lợi thế
từ quá trình triển khai các hiệp
định thương mại tự do, nhất là
CPTPP, RCEP.
Trên tinh thần chân thành, tin
cậy, Thủ tướng đề nghị hai nước
cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh
vực quốc phòng - an ninh, văn
hóa, du lịch, giao lưu nhân dân...;
đồng thời tìm ra những động lực
phát triển mới, đặc biệt trong
những lĩnh vực mà Singapore có
thế mạnh, Việt Nam có tiềm
năng. Thủ tướng đề nghị Singapore chia sẻ kinh nghiệm chuyển
đổi số, ví dụ trong lĩnh vực thu
thuế, ngân hàng, quản lý dân
cư...; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về
đào tạo nguồn nhân lực, nhất là
nguồn nhân lực quản lý chất
lượng cao, tăng thêm học bổng
đào tạo cho cán bộ quản lý các
cấp ở Việt Nam.
Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao
đổi về tình hình khu vực, thế giới
và các vấn đề hai bên cùng quan
tâm, trong đó nhấn mạnh ASEAN
cần kiên định lập trường nguyên
tắc về Biển Đông, giải quyết
tranh chấp bằng biện pháp hòa
bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
bao gồm Công ước Liên Hợp
quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) và tầm quan trọng của
việc bảo đảm hòa bình, tự do, an
ninh, an toàn hàng hải và hàng
không ở Biển Đông.
V.THANH- M.NGỌC
Thông tin về công tác chuẩn
bị cho phiên chất vấn và trả lời
chất vấn của đại biểu QH, Tổng
Thư ký QH Bùi Văn Cường cho
hay, phiên chất vấn và trả lời chất
vấn của đại biểu QH tại Kỳ họp
này sẽ diễn ra trong 2,5 ngày.
Theo thông lệ, tại kỳ họp giữa
năm, Phó Thủ tướng Chính phủ
sẽ cùng các bộ trưởng, trưởng
ngành trả lời chất vấn của đại
biểu QH. Về quy trình lựa chọn
nội dung chất vấn, theo quy định,
đến ngày 23/5 mới là thời hạn để
các đoàn đại biểu QH gửi báo
cáo về nội dung đề nghị chất vấn.
“Đến nay, chúng tôi đã nhận
được 18 báo cáo của các đoàn
đại biểu QH. Trong đó, đã có 29
nhóm vấn đề liên quan đến Thủ
tướng Chính phủ, Tòa án nhân
dân Tối cao, 14 bộ trưởng,
trưởng ngành. Hiện các quy
trình, thủ tục đang được tiến
hành theo quy định”, ông Bùi
Văn Cường nói.
MINH NGỌC
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Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịCh hồ Chí minh về AtK Định hóA:

Chiều qua (20/5), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa,
Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức
Hội thảo khoa học “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên – Quyết định
lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc”.

lChủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở ATK Định Hóa, năm 1950. (Ảnh tư liệu).

Hội thảo được kết nối trực
tuyến với 191 điểm cầu cấp
huyện và các xã, phường, thị trấn
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tham gia trực tiếp tại Hội thảo có
140 đại biểu đến từ các cơ quan,
đơn vị Trung ương cùng các nhà
khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử
trong và ngoài tỉnh.
Phát biểu tại Hội thảo, Ủy
viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận
Trung ương Nguyễn Xuân
Thắng nhấn mạnh, Hội thảo
được tổ chức nhằm tiếp tục
khẳng định và sâu sắc hơn ý
nghĩa, giá trị, tầm vóc của sự kiện
lịch sử đặc biệt “75 năm Ngày
Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK
Định Hóa cùng Trung ương
Đảng và Chính phủ lãnh đạo
thắng lợi cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm lược”;
qua đó, bày tỏ lòng biết ơn vô
hạn đối với những cống hiến vĩ
đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
góp phần giáo dục truyền thống
lịch sử, lý tưởng cách mạng cho
thế hệ trẻ; khơi dậy và phát huy
nguồn sức mạnh nội sinh to lớn
của tỉnh để xây dựng Thái
Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn
minh, hạnh phúc.
Trong những năm qua, Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh
Thái Nguyên luôn phát huy
truyền thống quê hương cách
mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự
cường và sức mạnh đoàn kết các
dân tộc trong tỉnh, lấy đẩy mạnh
chuyển đổi số là khâu đột phá,
tạo cơ hội để bứt phá vượt lên,
xứng đáng với địa danh Thái
Nguyên là ATK, Thủ đô kháng
chiến lịch sử.
Hội thảo thu hút sự tham gia
của đông đảo các nhà khoa học,
nhà nghiên cứu, giảng viên các
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Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy ái Nguyên Nguyễn
anh Hải khẳng định: Lịch sử cách mạng đã trao cho ái Nguyên sứ
mệnh to lớn. Nhân dân ATK ái Nguyên đã làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng
cao cả, bảo vệ an toàn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan đầu não
của Đảng, Chính phủ, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi.

trường đại học với nhiều tham
luận tiếp tục khẳng định và làm
sâu sắc hơn ý nghĩa và giá trị,
tầm vóc của sự kiện lịch sử đặc
biệt này. Qua đó, bày tỏ lòng biết
ơn vô hạn đối với những cống
hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí
Minh cho sự nghiệp cách mạng
của Đảng và dân tộc.
Tại Hội thảo, các tham luận
của các nhà khoa học đã tập
trung phân tích về tầm nhìn chiến
lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh
và Trung ương Đảng, Chính phủ
đối với ATK Định Hóa, Thái
Nguyên; những đóng góp to lớn
của quân dân ATK Định Hóa,
tỉnh Thái Nguyên trong cuộc
kháng chiến chống thực dân
Pháp xâm lược; khẳng định vai
trò của Đảng bộ tỉnh Thái
Nguyên trong việc lãnh đạo nhân
dân các dân tộc trong tỉnh phát
huy truyền thống cách mạng, đẩy
mạnh công cuộc đổi mới, xây
dựng Thái Nguyên trở thành
trung tâm kinh tế - văn hóa, giáo
dục, y tế của các tỉnh trung du,
miền núi phía Bắc...
Các tham luận cũng khẳng
định, Thái Nguyên là mảnh đất
giàu truyền thống lịch sử và văn
hóa, là phên dậu trong cuộc đấu
tranh chống các thế lực xâm
lược, bảo vệ vững chắc chủ
quyền lãnh thổ quốc gia. Đặc
biệt, trong giai đoạn từ năm 1947
đến 1954, ATK Định Hóa là nơi
Bác Hồ và Trung ương Đảng
chọn đặt căn cứ chỉ huy cuộc
kháng chiến chống thực dân
Pháp. Trong thời gian này, ATK
Định Hóa đã chứng kiến nhiều sự

kiện lịch sử trọng đại của dân tộc,
trong đó ngày 6/12/1953, tại đồi
Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện
Định Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị
thông qua kế hoạch tác chiến
Đông Xuân (1953 -1954), quyết
định mở Chiến dịch Điện Biên
Phủ, từ đó làm nên chiến thắng
“lừng lẫy năm châu, chấn động
địa cầu”… Những năm tháng đó,
Thủ đô kháng chiến là địa điểm
lý tưởng để Chủ tịch Hồ Chí
Minh cùng các cơ quan đầu não
của Đảng và Chính phủ làm việc
và lãnh đạo toàn dân trong suốt 9
năm trường kỳ kháng chiến.
Từ kết quả đạt được của Hội
thảo sẽ góp phần tạo động lực to
lớn, tiếp nối truyền thống vùng
đất cách mạng, chiến khu Việt
Bắc năm xưa và những tiềm
năng, thế mạnh ngày nay. Thái
Nguyên đang và sẽ tiếp tục vững
bước trên con đường đổi mới,
hiện thực hóa mục tiêu trở thành
một trong những trung tâm kinh
tế công nghiệp hiện đại không
chỉ của khu vực trung du miền
núi phía Bắc mà còn của vùng
Thủ đô Hà Nội vào năm 2030;
xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày
càng phát triển.
Cùng ngày, ông Nguyễn
Xuân Thắng cùng các đại biểu dự
Hội thảo đã tới dâng hương tại
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí
Minh trên đỉnh Đèo De, xã Phú
Đình; động thổ dự án cải tạo, sửa
chữa Nhà tưởng niệm Chủ tịch
Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa,
xã Phú Đình, huyện Định Hóa.
KHÁNH CHI
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Cần có hệ thống pháp luật
đồng bộ, khoa học

rường Đại học Luật, Đại học Huế vừa phối hợp với Viện Nhà
nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về chủ
đề “Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt
Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.
Hội thảo nhằm góp tiếng nói khoa học trong việc xây dựng lý
thuyết Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa làm cơ sở cho việc
xây dựng và hoàn thiện cơ bản mô hình Nhà nước pháp quyền
XHCN thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Hội thảo đã nhận được gần 70 bài viết và đã chọn lọc được 42
bài viết có tính học thuật cao đến từ các học giả, nhà nghiên cứu
khoa học có uy tín đến từ các học viện, viện nghiên cứu và các
trường đại học. Nội dung các bài viết phong phú, đề cập nhiều vấn
đề mới, đột phá, bàn luận sâu trên nhiều chiều cạnh, trong đó tập
trung vào 3 nhóm chủ đề.
Cụ thể, nhóm tổng quan về lý thuyết nhà nước pháp quyền và
nguyên tắc pháp quyền và kinh nghiệm quốc tế với 4 báo cáo có
hàm lượng khoa học cao, đi sâu vào việc nhận diện, làm rõ cội
nguồn của khái niệm nhà nước pháp quyền, nguyên tắc pháp quyền
và yêu cầu về nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng nhà nước
pháp quyền. Nhóm chủ đề về lý thuyết nhà nước pháp quyền Việt
Nam xã hội chủ nghĩa và yêu cầu về hoàn thiện pháp luật với 11
bài viết bàn về xu hướng hoàn thiện pháp luật trong bối cảnh xây
dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa bảo đảm
dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền con người, quyền công dân.
Nhóm chủ đề về hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực cụ thể
chiếm số lượng lớn với 27 bài đào sâu trên từng khía cạnh: Hiến
pháp, hành chính, tư pháp hình sự, tư pháp dân sự, thương mại, lao
động, môi trường, an sinh – xã hội, quyền con người...
Các bài viết dù khai thác các chủ đề và khía cạnh khác nhau
song đều thống nhất rằng để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam, yêu cầu trước tiên là cần có hệ thống pháp
luật đồng bộ, khoa học được xây dựng dựa trên những nguyên lý,
đặc trưng phổ quát, tiến bộ của nguyên tắc pháp quyền hiện đại,
mang định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm bản sắc văn hóa truyền
thống của Việt Nam và thể hiện được bản chất là Nhà nước của dân,
do dân và vì dân, do Đảng lãnh đạo, nhằm mục tiêu phát triển đất
nước, mang lại hạnh phúc cho Nhân dân. Do đó, nhiệm vụ tiếp tục
xây dựng và hoàn thiện pháp luật là tiền đề tiên quyết cho việc xây
dựng và vận hành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tại Hội nghị, các đại biểu, nhà khoa học cùng nhau làm rõ một
số nội dung về khái niệm nhà nước pháp quyền và nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa; Nội hàm của nguyên tắc pháp quyền nói
chung; Nội hàm của nguyên tắc pháp quyền trong điều kiện xây
dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa được ghi
nhận trong Hiến pháp năm 2013; Cách thức bảo đảm nguyên tắc
pháp quyền trong tiến trình xây dựng pháp luật; Đổi mới khung thể
chế đáp ứng yêu cầu của nguyên tắc pháp quyền... THÙY NHUNG
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Hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

gày 20/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Nghị
định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước
đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
Nghị định 31/2022/NĐ-CP nêu rõ, doanh nghiệp, hợp tác xã,
hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất (gọi là khách hàng) thuộc một
trong các trường hợp sau: Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một
trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết
định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (bao gồm: hàng không,
vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào
tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến,
chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên
quan, hoạt động dịch vụ thông tin; trong đó có hoạt động xây dựng
phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao
gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản);
Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở
xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục
dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.
Điều kiện được hỗ trợ lãi suất theo quy định của Nghị định là
khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện
vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho
vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với
khách hàng. Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng
Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong
khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng
vốn đúng mục đích theo quy định và chưa được hỗ trợ lãi suất từ
ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.
Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số
dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong
khoảng thời gian quy định trên. Việc hỗ trợ lãi suất phải bảo đảm
công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục
lợi chính sách. GIA LÂM
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NGƯỜI TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRỰC TẠI TÒA ÁN:

HÀ NỘI:

Bảo đảm việc cung cấp và sử dụng
dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời
Chương trình phối hợp
về người thực hiện trợ
giúp pháp lý trực tại
tòa án vừa được
TANDTC và Bộ Tư
pháp ký kết mới đây sẽ
góp phần bảo đảm
quyền được tiếp cận,
cung cấp và sử dụng
dịch vụ trợ giúp pháp lý
kịp thời.

lCán bộ Toà án hướng dẫn người dân thực hiện trợ giúp pháp lý trong tố tụng. (Ảnh minh họa)

Hiện nay, Bộ luật Tố tụng
Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân
sự, Luật Tố tụng Hành chính và
Luật Thi hành tạm giữ, tạm
giam (các Bộ luật, luật về tố
tụng) đã có nhiều quy định mới
về bảo đảm quyền được trợ
giúp pháp lý (TGPL): Trách
nhiệm cơ quan, người có thẩm
quyền tiến hành tố tụng, người
có thẩm quyền của cơ sở giam
giữ, trại giam trong việc thông
báo, giải thích, hướng dẫn và
bảo đảm thực hiện quyền được
TGPL của đối tượng thuộc diện
được TGPL; yêu cầu hoặc đề
nghị Trung tâm TGPL nhà nước
cử trợ giúp viên pháp lý, luật sư
thực hiện TGPL (người thực
hiện TGPL) bào chữa cho
người thuộc diện được TGPL.
Luật TGPL năm 2017 cũng
quy định trách nhiệm của các
cơ quan tiến hành tố tụng phối
hợp, tạo điều kiện cho người
được TGPL được hưởng
quyền TGPL, tạo điều kiện cho
người thực hiện TGPL tham
gia tố tụng.
Để triển khai cơ chế phối
hợp theo quy định của Luật
TGPL, Thông tư liên tịch số
10/2018/TTLT-BTP-BCABQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC đã hướng dẫn cụ thể
các nội dung về phối hợp TGPL
trong tố tụng, đặc biệt giải thích
về quyền được TGPL cho đối

tượng thuộc diện TGPL; yêu
cầu ra văn bản thông báo cho
Trung tâm khi đối tượng có yêu
cầu TGPL, ra văn bản thông tin
cho Trung tâm khi đối tượng
chưa có yêu cầu TGPL.
Có thể khẳng định công tác
phối hợp giữa Trung tâm TGPL
nhà nước với các cơ quan có
thẩm quyền tiến hành tố tụng,
người có thẩm quyền tiến hành
tố tụng về TGPL ngày càng chặt
chẽ và đạt hiệu quả, đạt được
kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy
nhiên, hiện còn một số vấn đề
cần tiếp tục tháo gỡ như: số
lượng vụ việc TGPL dưới hình
thức tham gia tố tụng so với số
lượng người thuộc diện được
TGPL và số lượng vụ án do Tòa
án thụ lý, giải quyết còn thấp, do
đó sẽ có khả năng bỏ sót người
thuộc diện được TGPL; Số
lượng vụ việc TGPL do cơ quan
tiến hành tố tụng chuyển gửi
cho Trung tâm tại nhiều địa
phương còn thấp so với số vụ
việc do các cơ quan này thụ lý,
giải quyết...
Để khắc phục tình trạng này,
mới đây, TANDTC và Bộ Tư
pháp đã ký kết Chương trình
phối hợp về người thực hiện
TGPL trực tại tòa án. Chương
trình được xây dựng nhằm bảo
đảm đối tượng thuộc diện
TGPL trong vụ việc mà TAND
thụ lý được giải thích đầy đủ,

Sau khi PLVN lên tiếng,
UBND huyện Phúc Thọ
(Hà Nội) có yêu cầu giải
quyết và Tòa án có văn
bản trả lời, UBND xã
Ngọc Tảo đã cấp Giấy
khai sinh cho cháu
Nguyễn Trường An vào
hôm qua (20/5) với đầy
đủ tên cả bố lẫn mẹ.
Như PLVN đã phản ánh trong
bài “Hà Nội: Làm nhiều thủ tục, bé
trai 2 tuổi vẫn chưa được đăng ký
khai sinh”, mặc dù đã có kết luận
ADN khẳng định một cháu bé sinh
năm 2020 có quan hệ huyết thống
với anh Nguyễn Văn Thiêm (SN
1993, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc
Thọ, Hà Nội) nhưng UBND xã
Ngọc Tảo vẫn không thực hiện
đăng ký khai sinh cho cháu.
Trước đó, vào năm 2018, anh
Nguyễn Văn Thiêm chung sống

bảo đảm quyền được TGPL,
được tiếp cận, cung cấp và sử
dụng dịch vụ TGPL kịp thời,
giảm thiểu tối đa việc bỏ sót đối
tượng; Tăng cường công tác
phối hợp giữa Trung tâm TGPL
nhà nước với các cơ quan tiến
hành tố tụng trong việc TGPL
cho đối tượng thuộc diện được
TGPL, đặc biệt trong việc thông
tin, thông báo về TGPL.
Theo văn bản ký kết, người
hỗ trợ trực sẽ là chuyên viên của
Trung tâm TGPL nhà nước
thuộc Sở Tư pháp. Căn cứ điều
kiện thực tế, Trung tâm TGPL
nhà nước sẽ phân công người
thực hiện TGPL trực theo thời
gian nhất định (hàng ngày hoặc
theo lịch linh hoạt).
Người tiến hành tố tụng,
công chức TAND làm việc tại
các bộ phận tiếp nhận đơn có
trách nhiệm giới thiệu người
thuộc diện được TGPL tới gặp
người trực, thông tin, thông báo
về TGPL được chuyển đến cho
người trực. Người trực trực tiếp
nhận nguồn tin, yêu cầu TGPL
từ người tiến hành tố tụng, công
chức TAND, người thuộc diện
được TGPL, người thân thích
của họ hoặc từ cơ quan, tổ chức
khác. Người trực giải quyết vụ
việc TGPL, ghi chép, thống kê
vào Sổ trực TGPL (theo mẫu
của Bộ Tư pháp), thực hiện các
công việc khác phát sinh từ hoạt

động trực. Người hỗ trợ trực
giúp người trực thực hiện các
nhiệm vụ theo phân công của
người trực.
Đối với việc trực qua điện
thoại. Người tiến hành tố tụng,
công chức TAND khi phát
hiện người thuộc diện được
TGPL thì gọi điện ngay cho
người trực; cung cấp số điện
thoại của người được TGPL
hoặc người thân thích của họ
(nếu có) cho người trực. Đồng
thời, hướng dẫn người thuộc
diện được TGPL đến nơi niêm
yết danh sách, số điện thoại
của người trực.
Người trực tiếp nhận nguồn
tin, yêu cầu TGPL từ người tiến
hành tố tụng, công chức TAND,
từ người thuộc diện được
TGPL, người thân thích của
họ hoặc từ cơ quan, tổ chức
khác thì liên hệ với người
thuộc diện được TGPL hoặc
người thân thích của họ để
thực hiện các hoạt động
TGPL; Người trực ghi chép,
thống kê vào Sổ trực TGPL.
Chương trình người thực
hiện TGPL trực tại tòa án được
ký kết và triển khai thực hiện sẽ
giúp bảo đảm tiếp cận và thụ
hưởng TGPL kịp thời; giúp
người dân tiết kiệm thời gian,
chi phí đi lại và giúp quá trình
tố tụng khách quan, đúng quy
định của pháp luật. P.V

Sở Tư pháp có 3 dịch vụ
công đang thực hiện
cung cấp mức độ 3

B

an Chỉ đạo 06 thành phố vừa có Báo
cáo về tình hình, tiến độ triển khai thực
hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày
06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về
dân cư, định danh và xác thực điện tử phục
vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 20222025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn
thành phố Hà Nội.
Theo Báo cáo, đến nay trên toàn thành
phố, 100% UBND cấp huyện, cấp xã đã
thành lập Ban Chỉ đạo 06; 5.071/5.247 thôn,
tổ dân phố đã thành lập Tổ công tác 06 (đạt
96,95%) để chỉ đạo triển khai thực hiện Đề
án 06 tại các cấp cơ sở.
Ban Chỉ đạo 06 thành phố đã ban hành
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện
Đề án 06 trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các
sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận
thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp
nhân dân về ý nghĩa của việc triển khai, thực
hiện Đề án để tạo sự đồng thuận trong việc
thực hiện Đề án 06.
Cùng với đó, thành phố đang tổ chức
triển khai thử nghiệm Hệ thống Dịch vụ
công trực tuyến; đã ban hành Kế hoạch tái
cấu trúc, xây dựng, tích hợp trên Hệ thống
thông tin giải quyết thủ tục hành chính
(TTHC), cổng dịch vụ công (DVC) Quốc
gia đối với tối thiểu 794 TTHC/1.135 TTHC
đủ điều kiện xây dựng thành dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4. Dự kiến kết quả toàn
thành phố trong năm 2022 là 1.048 dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4 (trong đó có 254
DVC đã tích hợp trên cổng DVC trước đó).
Tiến độ thực hiện 25 DVC thiết yếu theo
Đề án 06/CP đã đạt 17/25 DVC mức độ 3,
mức độ 4 (đạt 68%). Có 03/10 sở, ngành
thực hiện cung cấp các dịch vụ công thiết
yếu theo Đề án 06 đã hoàn thành đúng và
trước thời hạn, gồm: Công an thành phố (đạt
11/11), Tổng Công ty Điện lực Thành phố
(đạt 02/02), Cục Thuế Thành phố (đạt
01/01).
Sở Tư pháp có 03 DVC (đăng ký khai
sinh - đăng ký khai tử - đăng ký kết hôn)
đang thực hiện cung cấp mức độ 3 trên
Cổng DVC Quốc gia. Đối với việc cung
cấp trên cổng DVC thành phố hiện đang
chờ kết nối và chia sẻ với Cơ sở dữ liệu
Quốc gia về dân cư. T.NHÀN

PHÚC THỌ, HÀ NỘI:

Cháu bé 2 tuổi đã được đăng ký
khai sinh sau nhiều trắc trở
như vợ chồng (không đăng ký kết
hôn) với chị Bùi Thị Dựng (SN
1990, quê tỉnh Hòa Bình). Ngày
19/5/2020, chị Dựng sinh một bé
trai đặt tên là Nguyễn Trường An
và một năm sau thì anh Thiêm và
chị Dựng đã đăng ký kết hôn tại
UBND xã Ngọc Tảo.
Lúc này, anh Thiêm, chị Dựng
mới làm thủ tục đăng ký khai sinh
cho cháu Nguyễn Trường An
nhưng gặp khó khăn vì cháu bé
được sinh trước khi 2 vợ chồng
đăng ký kết hôn (thời điểm anh
Thiêm, chị Dựng đang tồn tại hôn
nhân với chồng cũ, vợ cũ).
Trước khi lấy nhau, anh Thiêm
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và chị Dựng đều đã lập gia đình
nhưng cả hai đều đã ly hôn. Cụ thể,
anh Thiêm có bản án ly hôn tháng
1/2021; chị Dựng có bản án ly hôn
tháng 6/2020, xác định chị có 1 con
chung (sinh năm 2012) với chồng cũ.
Theo phản ánh của gia đình,
cán bộ xã đã yêu cầu phải có xét
nghiệm ADN để xác định huyết
thống giữa cháu bé với anh Thiêm
mới tiến hành làm khai sinh cho
cháu. Nhưng khi có kết luận khẳng
định cháu bé có quan hệ huyết
thống với anh Nguyễn Văn Thiêm
thì xã vẫn không làm thủ tục khai
sinh và yêu cầu phải có xác nhận
của TAND huyện Lạc Sơn, tỉnh

Hòa Bình (nơi từng giải quyết vụ ly
hôn của chị Dựng) về việc cháu bé
không phải là con chung của chị
với chồng cũ.
Trong khi đó, chị Dựng thì cho
rằng bản án của TAND huyện Lạc
Sơn đã nêu rõ về việc chị và chồng
cũ chỉ có 1 con chung là cháu
B.H.H (SN 2012).
Sau khi báo chí phản ánh,
UBND huyện Phúc Thọ đã yêu cầu
xã báo cáo vụ việc, đồng thời có
văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ
tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn
Trung Tuấn về việc giao Phòng Tư
pháp hướng dẫn, đôn đốc UBND
xã Ngọc Tảo giải quyết vụ việc.

Cùng với đó, ngày 17/5, TAND
huyện Lạc Sơn cũng có văn bản
gửi chị Bùi Thị Dựng cho biết,
trong quá trình giải quyết vụ án ly
hôn không có tranh chấp giữa chị,
anh B.V.T (chồng cũ của chị Dựng
- PV), anh Nguyễn Văn Thiêm
trong việc xác định cha, mẹ cho
con. Vì vậy, TAND huyện Lạc Sơn
từ chối giải quyết việc xác định mẹ
cho con theo yêu cầu của chị Dựng.
Đề nghị chị Dựng liên hệ với cơ
quan đăng ký hộ tịch có thẩm
quyền để đăng ký khai sinh cho
cháu Nguyễn Trường An theo
Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ
Tư pháp.
Thông tin từ gia đình cho biết,
vào hôm qua (20/5/2022), UBND
xã Ngọc Tảo đã chính thức cấp
Giấy khai sinh cho cháu Nguyễn
Trường An với đầy đủ tên bố là
Nguyễn Văn Thiêm và tên mẹ là
Bùi Thị Dựng. HÀ AN
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CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN, TÔN VINH “GƯƠNG SÁNG PHÁP LUẬT”
GIẢI KOVALEVSKAIA 2021 - GS.TS NGUYỄN THỊ THANH MAI:
Là một trong hai nhà
khoa học nữ xuất sắc
nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021,
GS.TS. Nguyễn Thị
Thanh Mai được biết
đến như một nhà giáo,
nhà khoa học say mê
nghiên cứu, luôn dấn
thân tìm kiếm những
điều mới mẻ và có nhiều
sáng kiến khoa học
mang tính đột phá.

Nhà khoa học luôn dấn thân
tìm kiếm điều mới mẻ

Đưa bộ môn Hóa dược về
ĐH Quốc gia TP HCM
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 KH&CN Việt Nam.
Một trong hai nhà khoa học nữ
được trao giải là GS.TS Nguyễn
Thị Thanh Mai, Hiệu phó ĐH
Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc
gia TP HCM), Hiệu trưởng
Trường Phổ thông Năng khiếu
TP HCM; được đánh giá là một
nhà khoa học say mê với nghề,
cực kì bền bỉ, quyết tâm trên
con đường đã chọn.
GS Mai từng tốt nghiệp
ngành hóa học ĐH Tổng hợp
(nay là ĐH Khoa học Tự
nhiên), sau đó lấy bằng tiến sĩ
chuyên ngành hóa dược tại ĐH
Y dược Toyama (Nhật Bản),
được công nhận PGS năm 2014
và GS vào 2021.
GS Mai đã chủ trì hoàn
thành 14 đề tài nghiên cứu khoa
học các cấp, gồm 10 đề tài cấp
Bộ, 4 đề tài cấp tỉnh thành. Với
những thành tích nổi bật, bà đã
đạt được Giải thưởng Sáng tạo
TP HCM năm 2019.
Trong 10 năm đầu sau tiến
sĩ, cô giáo Nguyễn Thị Thanh
Mai chủ yếu tập trung nghiên
cứu lĩnh vực phát hiện thuốc từ
dược liệu Việt Nam. Gần đây,
bà tiếp tục triển khai một số
nghiên cứu ứng dụng, hoàn
thành 2 sản phẩm hỗ trợ ung thư
đường tiêu hóa và viêm khớp từ
dược liệu trong nước. Với
nghiên cứu về các sản phẩm từ
loài ong nuôi ở Việt Nam, nhóm
nghiên cứu của GS Mai đạt giải
thưởng Quả Cầu Vàng 2017 và
Giải thưởng sáng tạo TP HCM
2019. GS Mai sở hữu hơn 60
bài báo được đăng tải trên các
tạp chí khoa học quốc tế uy tín.
Từng tốt nghiệp Hóa học,
nhưng phát triển sự nghiệp khoa
học theo con đường Hóa dược,
GS Mai chính là một trong
những người đặt “viên gạch”
đầu tiên cho ngành Hóa dược
trong nước. Ngày ấy, cô giáo
Thanh Mai được cử đi học TS
về Hóa ở Nhật Bản. Ở Nhật,
thầy giáo của cô lại là một
chuyên gia rất giỏi trong lĩnh
vực hóa dược. Và trong phòng
thí nghiệm nghiên cứu cũng

l GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai (người thứ hai từ trái qua) hướng dẫn học viên, sinh viên trong phòng thí nghiệm.

toàn nghiên cứu về hóa dược.
Cô giáo Thanh Mai thích thú
với ngành học này nên bắt đầu
tìm hiểu, theo đuổi.
Trở về Việt Nam, bà nhận
thấy thời điểm này Việt Nam
chưa quan tâm lắm về lĩnh vực
hóa dược nên muốn phát triển
ngành học này trong nước. Đó
là chuỗi ngày TS Mai vừa mang
thai con nhỏ, vừa giảng dạy và
dấn thân làm khoa học. Bà liên
hệ nhờ thầy ở Nhật hỗ trợ, mua
sắm trang bị từ từ bằng sự hỗ trợ
một phần của trường. Sau đó bà
gầy dựng được một phòng thí
nghiệm nhỏ. Cứ hễ có ý tưởng
nghiên cứu nào, bà lại viết kế
hoạch thuyết minh gửi đi các
nơi xin tài trợ. Để rồi, từ con số
0, đến nay Khoa Hóa dược của
ĐH Quốc gia TP HCM có tiếng,
nhóm của bà đã trở thành nhóm
nghiên cứu mạnh. Mỗi năm,
chuyên ngành Hóa dược của
trường có 30-50 sinh viên ĐH,
chưa kể thạc sĩ. Bà đánh giá,
trong số đó có không ít người
giỏi, nhiều trường hợp du học
trở về đã có nhiều thành tựu với
lĩnh vực Hóa dược trong nước.

Với GS Mai, Hóa dược là một ngành học, ngành nghiên cứu cần
thiết, lĩnh vực có tiềm năng phát triển. Về thực trạng, tại Việt Nam
hiện nay lĩnh vực này vẫn chưa được quan tâm đúng mức, hầu hết các Cty
dược nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài. Trong khi đó, Việt Nam là đất
nước nhiệt đới, nguồn dược liệu phong phú, có khả năng phát triển những
thuốc mới thế giới chưa có.
Trong giảng dạy, GS Mai cho hay luôn truyền cảm hứng, tình yêu với
Hóa dược, với khoa học đến sinh viên, học viên. Là một giảng viên, một nhà
khoa học, bà luôn cố cân bằng để duy trì hai vai trò ấy. Nhiệm vụ của nhà
khoa học là đào tạo những thế hệ giỏi kế cận phục vụ sự nghiệp khoa học,
phục vụ đất nước. Nhiệm vụ của một giảng viên đại học phải là vừa giảng
dạy vừa nghiên cứu khoa học. Phải nghiên cứu thì mới có chất liệu thực tế,
tính ứng dụng cao. Không chỉ tận tâm truyền dạy kiến thức, kĩ năng, bà còn
luôn động viên các em đào sâu về khoa học thực nghiệm; thường tìm kiếm
những cơ hội du học giúp sinh viên được đào tạo sâu hơn, phát triển
năng lực, cống hiến cho khoa học, cho đất nước.

Thành quả nghiên cứu đến
từ chất liệu cuộc sống
Trong cuộc sống, cứ đam
mê, cứ cho đi, rồi sẽ được đáp
đền. Có lần, vì “cạn” ý tưởng,
bà tổ chức một chuyến công tác
nhóm, đi Tây Nguyên tìm
nguồn dược liệu mới. Tình cờ
trong chuyến đi, bà và đồng
nghiệp gặp một số người nuôi
ong mật và được biết nọc ong
có khả năng điều trị viêm khớp.
Nghe điều này, ánh mắt bà lấp
lánh. Bởi viêm khớp là bệnh
phổ biến và hiện Việt Nam đang
nhập rất nhiều thuốc viêm khớp
từ nước ngoài.
Bà cùng nhóm nghiên cứu
mày mò tìm cách chế ra bộ lấy
nọc ong nhưng hiệu quả không
cao, rồi đặt mua lần lượt từ
nhiều nước để tìm ra bộ chiết

l GS.TS Mai tại Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia 2021 nhân dịp kỷ niệm Ngày
KH&CN Việt Nam.

nọc ong hiệu quả nhất. Nhóm đã
làm đề tài về tác dụng của nọc
ong trong điều trị viêm khớp và
xin được tài trợ của Sở KH&CN
TP, ra được kết quả nghiên cứu
rất giá trị trong định hướng
thuốc điều trị viêm khớp.
Một nghiên cứu nổi tiếng
khác của GS Mai là ứng dụng
trị viêm loét dạ dày từ chiết
xuất củ ngải bún, mà với bà,
cũng bắt nguồn từ một sự “tình
cờ”. Người thầy của GS Mai ở
Nhật Bản chuyên nghiên cứu
về ung thư tụy. GS Mai thường
tìm những dược liệu của Việt

Nam liên quan đến hỗ trợ điều
trị ung thư tụy gửi sang Nhật
để thầy kiểm tra. Trong quá
trình tìm kiếm, GS Mai cùng
nhóm đã phát hiện ra củ ngải
bún có tác dụng kháng ung thư
tụy mạnh. Sau đó nhóm tiếp
tục phát hiện ra trong củ ngải
bún 12 hợp chất có cấu trúc
mới mà trên thế giới chưa có
hoạt tính kháng ung thư tụy.
GS Mai nói, dường như
trong khoa học luôn có sự dẫn
đường cho những người đam
mê. Từ việc phát hiện thuốc ung
thư tụy từ củ ngải bún, bà tiếp

tục phát hiện củ ngải bún có một
chất có tác dụng bảo vệ viêm
loét dạ dày rất tốt. Bà đã phối
hợp Sở KH&CN An Giang
nghiên cứu ra một sản phẩm bột
nano từ củ ngải bún để hỗ trợ
điều trị ung thư đường tiêu hóa,
trong đó đặc biệt là ung thư tụy.
Đồng thời phối hợp với Sở
KH&CN TP HCM tiếp tục
nghiên cứu sâu và cho ra đời
một sản phẩm là cao chiết từ củ
ngải bún chứa hàm lượng hoạt
chất cao, đã thử nghiệm trên
động vật, cho thấy an toàn và có
tác dụng điều trị viêm loét dạ
dày rất tốt.
Theo GS Mai, hai sản phẩm
này đều hoàn toàn từ dược liệu
trong nước. Nếu phát triển được
sản phẩm thì trên thế giới hoàn
toàn chưa có mang những hoạt
chất từ cây ngải bún như vậy.
Cạnh đó, ngải bún là một loại
cây ngắn ngày, nếu phát triển
được sản phẩm dược hiệu quả
sẽ giúp ích cho nông dân rất
nhiều. GS Mai đánh giá, sản
phẩm hỗ trợ viêm loét đường
tiêu hóa nếu so sánh với một số
loại thuốc được đánh giá cao
trên thị trường; tác dụng sẽ
tương đương nhau; nhưng sản
phẩm từ củ ngải bún có nguồn
gốc từ thiên nhiên, giá thành rẻ
hơn, giảm các tác dụng phụ
không mong muốn của thuốc.
Dù GS Mai nói về sự “tình
cờ”, nhưng nhìn vào sự nghiệp
nghiên cứu khoa học của bà, có
thể thấy rằng, “tình cờ” chỉ là một
yếu tố rất nhỏ. Nếu không có sự
kiên trì, tìm tòi nghiên cứu, không
có sự say mê và dấn thân thì làm
sao có cơ hội cho “tình cờ” đến?
GS Mai có quan điểm làm
khoa học rất nghiêm túc: “Để làm
một nhà khoa học thì đầu tiên
phải ham học hỏi, đam mê,
thường xuyên nâng cấp kiến thức
của mình, đọc và học nhiều. Phải
có một sự nhạy cảm nhất định.
Nhà khoa học cũng rất cần đến sự
quyết tâm và kiên trì, dám dấn
thân vào những điều mới mẻ”.
“Nghiên cứu khoa học cũng
không nên được nhìn nhận là một
ngành riêng lẻ mà là liên ngành.
Như hóa học phải liên kết với y,
sinh, môi trường thì mới ra được
nghiên cứu sâu sắc, toàn diện.
Chính vì vậy người làm khoa học
cần có tinh thần hợp tác, biết kết
nối, giao lưu thì mới có những
công trình giá trị”.
Sau một số thành tựu nhất
định trong nghiên cứu ứng dụng,
GS Mai vẫn tiếp tục miệt mài
trong sự nghiệp quản lý, giảng
dạy và nghiên cứu khoa học. Bà
đang đeo đuổi các đề tài về đái
tháo đường, bệnh alzheimer,
dược mỹ phẩm... Bà cũng thường
xuyên thực hiện những chuyến đi
đến mọi miền đất nước để tìm sự
sáng tạo, tìm ra nguồn nguyên
liệu mới cho các nghiên cứu. Với
GS Mai, nhà khoa học là phải dấn
thân, phải tiến lên phía trước, liên
tục mở rộng “vùng an toàn” để
tương tác trực tiếp với đời sống.
Trải nghiệm và sáng tạo, phát
hiện và thành tựu, cũng từ đó
mà ra đời. NGỌC MAI

chuyển động

“Muốn đi xa
phải đi cùng nhau”

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vn

Phát triển du lịch Đồng bằng sông cửu long:

Du lịch nông nghiệp là
sản phẩm đặc trưng, thế
mạnh gắn với điều kiện
tự nhiên, bản sắc văn
hóa, là yếu tố nhận diện
đặc biệt, làm nên
thương hiệu riêng của
Đồng bằng sông Cửu
Long. Tuy nhiên để tạo
lợi thế và phát huy hết
tiềm năng du lịch nông
nghiệp, Đồng bằng sông
Cửu Long và TP HCM
cần “phải đi cùng nhau”.
Ngày 20/5, tại Đồng Tháp đã
diễn ra Diễn đàn kết nối du lịch
giữa TP HCM và 13 tỉnh, thành
khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) lần thứ 2-2022.

Liên kết để thành công

Du lịch nông nghiệp là một
trong những sản phẩm được ưu
tiên phát triển tại nhiều nước trên
thế giới. Việc phát triển du lịch
gắn với nông nghiệp, nông thôn
không chỉ tạo ra sản phẩm du
lịch mới cho ngành du lịch mà
còn thúc đẩy phát triển nhận
thức của cộng đồng về bảo vệ
tự nhiên và môi trường, bồi
dưỡng kiến thức về kỹ năng
bảo tồn và đa dạng sinh học,
góp phần giữ gìn và bảo vệ môi
trường sống của con người.
Bên cạnh đó, du lịch nông
nghiệp cũng góp phần thúc đẩy
sự phát triển của nông thôn thông
qua việc nâng cấp và hoàn thiện
hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo
đảm vệ sinh môi trường, tiêu thụ
nông sản và hàng hóa, giải quyết

l Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp.

việc làm, nâng cao dân trí, tăng
thu nhập và góp phần giữ gìn,
phát huy các giá trị văn hóa, làng
nghề truyền thống...
Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ
tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho
biết, thời gian qua, TP HCM và
13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL
đã cùng nhau xây dựng mối quan
hệ hợp tác bền chặt, hiệu quả trên
nhiều lĩnh vực mà Diễn đàn Kết
nối Du lịch giữa TP HCM và 13
tỉnh, thành khu vực ĐBSCL là
một minh chứng cụ thể. Qua lần
đầu tổ chức tại TP HCM năm
2019 và nhiều hoạt động tiếp nối
đã mở ra nhiều cơ hội trong phát
triển kinh tế - xã hội của các địa
phương, đặc biệt là trong lĩnh
vực du lịch.
Ông Nghĩa nhấn mạnh, “liên
kết” được xem là một trong
những chìa khoá quan trọng để đi
đến thành công. “Chúng tôi
mong muốn tiếp tục nhận được
sự quan tâm đầu tư, liên kết hợp

chiến dịch cánh Đồng chum Xiêng Khoảng:

Khẳng định giá trị
đoàn kết 2 dân tộc
Việt – Lào
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gày 20/5, tại TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ
An, Viện Lịch sử quân sự - Bộ Quốc
phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ
An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề:
“50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh
Đồng Chum - Xiêng Khoảng thắng lợi
và bài học kinh nghiệm”. Đây là hoạt
động khoa học, kỷ niệm 50 năm Chiến
thắng Cánh Đồng Chum - Xiêng
Khoảng (1972 - 2022).
Khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lê
Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
cho biết, cách đây 50 năm, dưới sự lãnh
đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy
Trung ương hai nước Việt Nam và Lào,
liên quân Việt Nam - Lào tiến hành và
giành được thắng lợi to lớn trong Chiến
dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum Xiêng Khoảng.
Phát biểu chào mừng Hội thảo, ông

tác trong lĩnh vực du lịch với các
tỉnh, thành phố, các doanh
nghiệp du lịch trong cả nước,
nhất là của TP HCM và các địa
phương bạn trong vùng ĐBSCL.
Đồng Tháp cam kết sẽ tiếp tục
đóng góp tích cực cho cơ chế liên
kết hợp tác phát triển du lịch liên
vùng ngày càng bền chặt, hiệu
quả”, ông Nghĩa nói.
Đồng tình với quan điểm trên,
ông Dương Anh Đức, Phó Chủ
tịch UBND TP Hồ Chí Minh
cũng đề cao vai trò của sự liên kết
trong phát triển du lịch, đặc biệt
là du lịch nông nghiệp. Theo ông
Đức, TP HCM là một đô thị hiện
đại, nông nghiệp là một trong
những tài nguyên du lịch góp
phần tạo nên sự đa dạng của du
lịch đô thị. TP HCM đã có một
số sản phẩm du lịch gắn với nông
nghiệp như các chương trình
“Bình Chánh những điều chưa
kể”, “Ngày bình yên trên vùng
Đất Thép”, “Hóc Môn trên bến

Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ
An nhấn mạnh, Nghệ An có vị trí quan
trọng, là hậu phương trực tiếp cung cấp
sức người, sức của cho các chiến trường
trên nước bạn Lào. Riêng trong chiến
dịch Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng
năm 1972, Nghệ An đã huy động 2 tiểu
đoàn, 1 trung đội, 3 đại đội vũ trang địa
phương cùng hơn 4.000 dân công hỏa
tuyến và thanh niên xung phong để phối
hợp với quân, dân tỉnh Xiêng Khoảng tổ
chức phòng ngự, tiêu diệt phỉ, giữ vững
và mở rộng vùng giải phóng trên nước
bạn Lào. Tỉnh Nghệ An đã đón nhận, cưu
mang hàng ngàn đồng bào Xiêng Khoảng
phải tản cư trong chiến tranh như những
người thân trong gia đình.
Báo cáo Đề dẫn Hội thảo, Trung
tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm
Tổng cục Chính trị cho rằng, thắng lợi
của Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng
Chum - Xiêng Khoảng đã thể hiện quyết
tâm, tài thao lược của Trung ương Đảng
Lao động Việt Nam, trực tiếp là Quân ủy
Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh. Đồng thời
khẳng định, 50 năm đã trôi qua, nhưng
giá trị lịch sử và ý nghĩa thắng lợi của

dưới thuyền”, “Thành phố xanh
bên dòng sông Sài Gòn”, “Lắng
nghe hơi thở của rừng” kết hợp
phương tiện đường thủy và
đường bộ, kết hợp tham quan các
công trình kiến trúc hiện đại với
trải nghiệm thiên nhiên ở ngoại ô
thành phố.
Nhận thức được tầm quan
trọng của du lịch nông nghiệp đối
với ĐBSCL, những năm qua,
việc phát triển và nâng cao chuỗi
giá trị của sản phẩm du lịch nông
nghiệp giữa ĐBSCL và TP HCM
được các địa phương chú trọng
đầu tư gắn với chương trình xây
dựng nông thôn mới. Nhiều sản
phẩm du lịch nông nghiệp cũng
được hình thành, các hoạt động
hợp tác, trao đổi kinh nghiệm
trong phát triển sản phẩm du lịch
và sản phẩm OCOP cũng đã
được tổ chức, góp phần thúc đẩy
sự phát triển chung của vùng
ĐBSCL và TP HCM.
Theo ông Đức, sau đại dịch
COVID-19, xu hướng du lịch
chung đã có sự thay đổi. Du lịch
nhóm nhỏ gồm gia đình và bạn
bè, du lịch kết hợp nghỉ dưỡng,
du lịch phục hồi sức khỏe, du lịch
trải nghiệm gắn với tìm hiểu
thiên nhiên, du lịch nông nghiệp,
du lịch cộng đồng gắn với văn
hóa địa phương là những xu
hướng đang trở thành chủ đạo.
Từ đó chúng ta cần có hướng
triển khai và tiếp cận du khách
thật phù hợp.

Phát triển hạ tầng rút ngắn
khoảng cách

Để công tác liên kết hợp tác
đạt hiệu quả cao, ông Đức đề
nghị, 14 địa phương cần tập trung

nâng cấp và phát triển hạ tầng
giao thông cả đường thủy lẫn
đường bộ để rút ngắn thời gian
di chuyển giữa các địa phương;
chú trọng đầu tư các trạm dừng
chân đủ tiêu chuẩn phục vụ
khách du lịch nhằm tạo động
lực để doanh nghiệp hình thành
và phát triển các sản phẩm du
lịch liên vùng kết hợp quảng bá
sản phẩm và đặc sản nông
nghiệp của địa phương.
Đồng thời, các địa phương có
chính sách kích cầu đầu tư, trong
đó có hỗ trợ lãi vay cho các cá
nhân, tổ chức đầu tư phát triển du
lịch sinh thái, phát triển sản phẩm
OCOP đảm bảo chất lượng và
nguồn cung ổn định. Tăng cường
xây dựng câu chuyện về sản
phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực
của địa phương và đẩy mạnh
quảng bá sản phẩm thông qua
các hội chợ, triển lãm, các khu
điểm du lịch và phương tiện
thông tin đại chúng, trang thông
tin điện tử, sàn giao dịch thương
mại hoặc các gian hàng trên nền
tảng công nghệ.
Bên cạnh đó, cần phối hợp
xây dựng sản phẩm, chương trình
du lịch nông nghiệp đa dạng, độc
đáo, chất lượng cao với các nhóm
sản phẩm trọng tâm. “Đặc biệt,
phát triển du lịch nông nghiệp
theo hướng du lịch có trách
nhiệm gắn với bảo tồn và phát
huy bản sắc văn hóa, bảo vệ môi
trường sinh thái, tăng tính cạnh
tranh và xây dựng thương hiệu
cho từng địa phương cũng như
thương hiệu chung của cả vùng”,
ông Đức nhấn mạnh.
Đình Thương

Là người trực tiếp làm du lịch nông nghiệp, hơn ai hết bà Lê ị Bé
Bảy, thành viên CLB Du lịch cộng đồng Cồn Sơn (quận Bình ủy, TP
Cần ơ) thấu hiểu những khó khăn, lợi thế của bà con làm du lịch. eo bà
Bé Bảy, bà con nông dân nên chuyển hướng sang làm du lịch nông nghiệp để
phát triển kinh tế ổn định và thu nhập cao hơn.
“Khi làm du lịch, bà con sẽ được tiếp cận nhiều kiến thức mới, kinh nghiệm
giao tiếp và nâng cao giá trị nông sản của mình. Cụ thể, ở Cồn Sơn (quận
Bình ủy, TP Cần ơ) nhà vườn phục vụ khách tham quan và bán trái cây
tại vườn, thu nhập cao hơn 300% so với lúc chưa làm du lịch. Hơn nữa, nông
sản (trái cây) của bà con sẽ được chế biến đóng gói thành các mặt hàng
tiêu dùng tiện lợi hơn”, bà Bé Bảy nói.

Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum
- Xiêng Khoảng vẫn vẹn nguyên.
Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “50
năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng
Chum - Xiêng Khoảng - Thắng lợi và bài
học kinh nghiệm” đã nhận được hơn 80
tham luận đến từ các đồng chí lãnh đạo
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng,
Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu;
Viện nghiên cứu, các nhân chứng lịch sử,
tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học trong
và ngoài Quân đội. Quỳnh Trang

Gặp mặt cán bộ,
chiến sĩ hoàn thành
nhiệm vụ bảo vệ
biên giới và phòng
chống dịch COVID-19

N
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gày 20/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng (BĐBP) Hải Phòng tổ chức
gặp mặt các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành
nhiệm vụ tăng cường cho BĐBP tỉnh An
Giang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo
vệ biên giới và phòng, chống dịch
COVID-19.
Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh

BĐBP về việc tăng cường lực lượng thực
hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới
và phòng, chống dịch COVID-19 cho
BĐBP các tỉnh phía Tây Nam, 50 cán bộ,
chiến sĩ tăng cường đợt 2/2022 của
BĐBP TP Hải Phòng được biên chế về 8
đồn biên phòng. Sau khi nhận nhiệm vụ,
các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng nắm bắt
tình hình địa bàn, tổ chức quản lý, bảo vệ
biên giới và phòng, chống dịch COVID19 theo các tổ, chốt.
Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND
TP Hải Phòng Lê Khắc Nam đánh giá:
Mặc dù trong điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học
tập, công tác tại các chốt phòng, chống
dịch còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song
với ý chí và quyết tâm cao độ của người
lính Cụ Hồ, phát huy tốt truyền thống
"Trung dũng - Quyết thắng" của TP Cảng,
cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP đã đoàn kết
cùng với lực lượng tại chỗ, kiên quyết
ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xuất,
nhập cảnh trái phép, các yếu tố dịch tễ xâm
nhập từ biên giới vào nội địa, góp phần
cùng với các lực lượng kiểm soát và ngăn
chặn thành công dịch COVID-19 tại các
tỉnh phía Nam. Thùy Linh

Sẽ đưa tài sản ảo vào
Luật Phòng, chống rửa tiền?

8

KINH TẾ - XÃ HỘI

Số 141 (8.585) Thứ Bảy 21/5/2022

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vn

kinhtebplvn@gmail.com

Ngân hàng nhà nước đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề
xuất các nội dung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, một trong các vấn đề
được bàn thảo là việc đưa tài sản ảo vào dự luật này như thế nào khi hiện nay chưa
có quy định rõ ràng tài sản ảo, tiền ảo là tài sản.

T

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
có người điều hành mới

heo thông tin báo chí ngày 20/5 của Bộ Tài chính, Bộ
trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã giao Thứ trưởng
Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách, chỉ đạo,
điều hành Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) kể từ
ngày 19/5.
Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số
817/QĐ-BTC ngày 19/5 thi hành kỷ luật bằng hình thức cách
chức Chủ tịch UBCKNN đối với ông Trần Văn Dũng, do đã
có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.
Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thông báo về
việc xem xét, kết luận về xử lý kỷ luật đảng đối với Đảng ủy
UBCKNN và các cá nhân là đảng viên tại các đơn vị thuộc
và trực thuộc UBCKNN.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, các
công tác điều hành, quản lý, giám sát, vận hành thị trường
chứng khoán vẫn đảm bảo hoạt động bình thường, liên
tục, thông suốt. Bộ Tài chính sẽ ưu tiên công tác kiện toàn
tổ chức để phát huy tích cực hơn nữa vai trò của cơ quan
quản lý và các đơn vị tổ chức, vận hành thị trường. Cùng
với đó, Bộ sẽ triển khai quyết liệt, kịp thời các giải pháp
ngắn hạn; kiên định các giải pháp trung, dài hạn để thị
trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn
nữa trong tương lai.T.Tấn

T

Tại sao VEC chậm triển khai
thu phí tự động không dừng?

lMột buổi tọa đàm về phòng, chống rửa tiền thông qua tài sản ảo.

Sửa luật để đáp ứng
yêu cầu mới

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) Việt Nam Phạm
Thanh Hà cho biết, Luật PCRT
2012 (có hiệu lực thi hành từ đầu
năm 2013) hiện là văn bản pháp lý
cao nhất về lĩnh vực phòng, chống
rửa tiền (PCRT); quy định về các
biện pháp phòng ngừa, phát hiện,
ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân
có hành vi rửa tiền và trách nhiệm
của các cơ quan, tổ chức, cá nhân
trong PCRT.
“Kể từ khi Luật PCRT được
ban hành, công tác PCRT của Việt
Nam đã đạt được nhiều kết quả
quan trọng, đáng khích lệ, góp
phần vào công cuộc đấu tranh
phòng, chống tội phạm nói chung
và tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng
bố nói riêng; cũng như góp phần
làm minh bạch hệ thống tài chính,
thúc đẩy hoạt động thanh toán và
thương mại quốc tế phát triển; từ
đó, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế và sự an toàn, ổn định của
xã hội…”, Lãnh đạo NHNN
đánh giá.
Tuy nhiên, qua gần 10 năm
triển khai thi hành, Luật PCRT đã
bộc lộ một số hạn chế, chưa cập
nhật và đáp ứng được các chuẩn
mực quốc tế mới cũng như yêu cầu
quản lý trước sự phát triển nhanh
chóng của thực tiễn, đặt ra yêu cầu
cần thiết phải rà soát, tổng kết và
đề xuất sửa đổi, bổ sung.
Theo Phó Thống đốc Hà, xuất
phát từ việc thực thi Luật và nắm
bắt xu hướng phát triển của các
dịch vụ tài chính mới, đặc biệt là
kết quả đoàn đánh giá Nhóm châu
Á - Thái Bình Dương về chống rửa
tiền (APG), NHNN đã chủ trì, phối
hợp với các cơ quan liên quan
nghiên cứu, đề xuất các nội dung
sửa đổi Luật PCRT; trong đó tập
trung xem xét đến vấn đề về đối
tượng báo cáo, đặc biệt là đối
tượng liên quan đến tài sản ảo. “Do
thực tế thống kê cho thấy, lĩnh vực
tài sản ảo đang có sự phát triển
nhanh chóng phức tạp trên thế giới,

Việt Nam cũng không phải là
ngoại lệ” - ông nhấn mạnh.

Hoàn thiện khung pháp lý

Về vấn đề trên, ông Ketut Ariadi Kusuma, Điều phối viên Khu
vực Tài chính WB cho biết, các
giao dịch thanh toán với tài sản ảo
khác với các giao dịch tài chính
truyền thống, việc chuyển tiền
được thực hiện giữa người với
người qua các hệ thống thanh toán
công nghệ mới, thay vì thông qua
ngân hàng hoặc các tổ chức tài
chính truyền thống khác. Các tài
sản ảo có thể được chuyển giao ảo
ở mọi nơi trên thế giới.
“Cuộc cách mạng 4.0 đã thúc
đẩy công nghệ phát triển nhanh
chóng, và dường như còn được
đẩy mạnh hơn nữa bởi ảnh hưởng
của đại dịch COVID-19 và các
lệnh hạn chế đi lại ở nhiều quốc
gia, khiến việc sử dụng tài sản ảo
ngày càng phát triển, đòi hỏi phải
có những điều chỉnh, sửa đổi quy
định phù hợp với lĩnh vực này” đại diện WB nhấn mạnh.
Từ thực tế pháp luật Việt Nam,
TS. Lưu Hương Ly, Chuyên gia
trong lĩnh vực pháp luật Dân sự Kinh tế cho rằng, hiện chưa ghi
nhận bất cứ văn bản quy phạm
pháp luật nào của hệ thống pháp
luật Việt Nam khẳng định rõ tài sản
ảo, tiền ảo có được coi là loại tài
sản hay không.

Cụ thể, Bộ luật Dân sự 2015
quy định, tài sản bao gồm vật, tiền,
giấy tờ có giá và các quyền tài sản.
Tài sản bao gồm bất động sản và
động sản. Luật PCRT 2012 quy
định, tài sản bao gồm: vật, tiền,
giấy tờ có giá và các quyền tài sản
quy định của Bộ luật Dân sự, có
thể tồn tại dưới hình thức vật chất
hoặc phi vật chất, động sản hoặc
bất động sản; hữu hình hoặc vô
hình; các chứng từ hoặc công cụ
pháp lý chứng minh quyền sở hữu
hoặc lợi ích đối với tài sản đó.
“Như vậy, dưới góc độ pháp
luật dân sự hiện chưa được quy
định rõ ràng tài sản ảo, tiền ảo là tài
sản. Dưới góc độ pháp luật thương
mại cũng chưa được quy định rõ
ràng là hàng hóa hay dịch vụ. Dưới
góc độ pháp luật chứng khoán
cũng chưa được quy định rõ ràng
là chứng khoán. Dưới góc độ pháp
luật, Luật Ngân hàng, tài sản ảo,
tiền ảo cũng không phải là phương
tiện thanh toán hay ngoại hối” Chuyên gia này nói.
Nhằm hoàn thiện pháp luật về
PCRT thông qua tài sản ảo, theo bà
Hương Ly, cần sửa đổi Luật PCRT
2012, đồng thời xây dựng Nghị
định về huy động vốn thông qua
phát hành tài sản mã hóa (ICO/ITO
hay STO) và quản lý sàn giao dịch
tài sản mã hóa là chứng khoán.
THanH THanH

eo thông báo Kết luận của Ủy ban ường vụ Quốc hội về dự
kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, dự án Luật PCRT (sửa
đổi) đã được bổ sung vào Chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến và thông
qua tại Kỳ họp thứ 4 diễn ra cuối năm 2022 theo quy trình tại một kỳ họp.
eo Tổng ư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, lý do trình Quốc hội cho ý
kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp dự án Luật PCRT (sửa đổi)
được Chính phủ trình bày là vì báo cáo đánh giá đa phương về công tác
PCRT của Việt Nam dự kiến được thông qua tại Hội nghị toàn thể của FATF
(cơ quan liên chính phủ về PCRT). Tuy nhiên, do dịch COVID-19 nên thời
gian tổ chức Hội nghị bị hoãn lại và dự kiến tổ chức vào tháng 2/2022. Sau
khi Hội nghị thông qua Báo cáo thì mới xác định được chính xác, đầy đủ
nội dung các khuyến nghị mà Việt Nam phải thực hiện và làm cơ sở để xây
dựng dự thảo Luật nhằm đáp ứng các khuyến nghị này.
Vì vậy, để có thêm thời gian nghiên cứu, soạn thảo, đảm bảo thực hiện
đầy đủ trình tự, thủ tục xây dựng Luật theo quy định của Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật thì thời gian trình Quốc hội tháng
5/2022 không đảm bảo tính khả thi.

heo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đối với các trạm thu
phí do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt
Nam (VEC) quản lý, hiện chỉ có tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh
Bình được đầu tư, vận hành hệ thống thu phí ETC (15/40 làn)
từ ngày 10/6/2020. 4 tuyến cao tốc khác gồm: Nội Bài - Lào
Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành và TP
HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn triển khai thu phí theo
hình thức một dừng.
Lý giải cho sự chậm trễ này, theo ông Phạm Hồng Quang
- Tổng Giám đốc VEC cho biết, đơn vị này đã lựa chọn
phương án coi việc triển khai thu phí ETC chỉ là hình thức thu
phí mới thay thế hình thức thu phí một dừng để vận dụng trình
tự thủ tục thuê nhà cung cấp dịch vụ như đối với hoạt động
thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng chi phí chi thường
xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Thẩm quyền do VEC quyết định, sẽ hoàn thành công tác
lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ để lắp đặt, vận hành hệ thống
trong năm 2022. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn
có ý kiến cho rằng việc sử dụng chi phí quản lý thu phí tại các
tuyến cao tốc để thuê dịch vụ, áp dụng như chi thường xuyên
theo quy định Điều 53 Nghị định số 73 (phương án 2) là chưa
hoàn toàn phù hợp.
Hiện nay, trong khi chờ xin ý kiến các bộ, ngành, VEC chủ
động làm theo phương án đang làm và trong tháng 6/2022
sẽ lựa chọn được nhà cung cấp, sau đó 45 ngày sẽ hoàn
thành tuyến đầu tiên là cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và 50
ngày tiếp theo hoàn thành tuyến cao tốc TP HCM - Long
Thành - Dầu Giây.
Được biết, Bộ GTVT đã chỉ đạo VEC sớm triển khai hoàn
thành hệ thống thu phí không dừng tại các tuyến cao tốc do
VEC quản lý, đồng thời, nghiêm túc xử lý trách nhiệm, tập thể,
cá nhân nếu để chậm tiến độ.MinH Hữu
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Tập huấn phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ

gày 20/5, Văn phòng Bộ Tư pháp phối hợp với Công an
quận Ba Đình, Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy
và các đơn vị liên quan tổ chức lớp huấn luyện, bồi dưỡng
nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu
nạn, cứu hộ.
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Chánh Văn phòng
Bộ Tư pháp Lê Tuấn Phong khẳng định tầm quan trọng của
công tác PCCC và mong rằng lớp tập huấn sẽ giúp cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ Tư pháp
nâng cao kiến thức về PCCC cũng như trang bị thêm những
kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện tốt công tác PCCC
trong thời gian tới.
Tại lớp tập huấn cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động cơ quan Bộ Tư pháp đã được lắng nghe giảng viên
trình bày nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành;
khái quát về hệ thống PCCC trang bị tại trụ sở, văn phòng
làm việc, các chung cư, nhà cao tầng; hướng dẫn công tác
tổ chức chữa cháy ban
đầu và biện pháp thoát
nạn đối với các công trình
nhiều tầng…
P.Mai

Thách thức khủng hoảng về giá
khi nhiều nước hạn chế xuất khẩu
THƯƠNG TRƯỜNG
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Nhiều dự báo cho thấy, thị
trường toàn thế giới đang đối
mặt với cuộc khủng hoảng về
giá do nhiều mặt hàng thiết
yếu, nông sản là nguyên liệu
sản xuất đã bị nhiều quốc gia
cấm xuất khẩu. Thị trường
Việt Nam bị tác động ra sao
sau các lệnh cấm này?
Dầu ăn đối diện “bão giá”

Mặt hàng dầu ăn đã có một cuộc
“bão giá” khi hầu hết các thương hiệu
đều tăng giá bán ra cho các đại lý và siêu
thị, mức tăng thấp nhất 25%. Bên cạnh
đó cũng có sản phẩm tăng sốc khi giá
tăng đến trên 50%. Điều này khiến cho
những dự đoán về khủng hoảng giá thực
phẩm liên quan đến mặt hàng dầu ăn
càng tăng lên khi Indonesia, quốc gia
đứng đầu thế giới về xuất khẩu dầu cọ
quyết định cấm xuất khẩu dầu cọ từ
28/4/2022.
Theo đại diện Bộ Công Thương, Indonesia là một trong những thị trường
cung ứng dầu mỡ thực vật lớn của Việt
Nam. Năm 2021, Việt Nam chi 711 triệu
USD để mua dầu thực vật từ thị trường
này. Do đó, ngay khi xuất hiện thông tin
từ Chính phủ Indonesia, Bộ Công
Thương đã có khuyến nghị gửi các
doanh nghiệp Việt Nam, những công ty
đang nhập nguyên liệu này từ Indonesia.
Một doanh nghiệp chuyên nhập
khẩu dầu cọ, phân phối cho các đơn vị
sản xuất cho biết, 2 năm qua, giá dầu cọ
đã tăng gấp 4 lần, điều này tác động khá
mạnh đến giá bán sỉ (giá buôn) cho các
doanh nghiệp sản xuất liên quan, nhưng
sau nhiều lần đàm phán “2 bên cũng
chấp nhận buộc phải nâng giá ở mức
hợp lý để 2 bên cùng hợp tác, vượt qua
giai đoạn khủng hoảng này”.
Tuy nhiên, theo vị đại diện này, do
Việt Nam có độ trễ trong các tác động
từ thị trường thế giới nên việc Indonesia
cấm xuất khẩu dầu cọ sẽ chưa tác động
ngay đến thị trường trong nước. Đặc
biệt trong tình hình hiện nay, khi Indonesia vừa thông báo sẽ dừng lệnh
xuất khẩu dầu cọ từ ngày 23/5/2022.
Do đó, những tác động từ lệnh cấm
của Indonesia sẽ tác động không lớn đến
doanh nghiệp sản xuất. Theo lý giải của
đại diện doanh nghiệp là do “chúng tôi
cũng được dự báo Indonesia sẽ sớm
dừng lệnh này nên đã vừa tận dụng hàng
dự trữ và vừa đàm phán với đối tác nên
đã không gặp khó khăn gì trong việc
cung ứng hàng cho đối tác trong giai
đoạn ngắn vừa qua”.

H

l Việc nhiều nước cấm xuất khẩu lúa mì sẽ ảnh hưởng đến ngành chế biến thực phẩm, thức
ăn chăn nuôi của Việt Nam.

Nguy cơ từ việc thiếu lúa mì

Ngoài dầu cọ bị Indonesia cấm xuất
khẩu, nhiều quốc gia khác như Argentina, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ… cũng
đã thực hiện lệnh cấm xuất khẩu một số
mặt hàng như khoai tây, thịt bò, đường,
lúa mì, bắp, bột mì và dầu ăn… ít nhất
cho tới ngày 31/12/2022. Trong đó,
đáng ngại nhất là mặt hàng lúa mì bởi
đây là nguyên liệu khá quan trọng trong
sản xuất của Việt Nam. Một số doanh
nghiệp cho rằng, nếu không có lúa mì,
nhiều ngành sản xuất sẽ gián đoạn sản
xuất bởi gần như không có mặt hàng
thay thế.
Theo Tổng cục Hải quan, trong quý
I/2022, lượng lúa mì nhập khẩu của cả
nước đạt trên 1 triệu tấn, tương đương
trên 384 triệu USD, tăng gần 20% về
kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái
do giá trung bình tăng 36%. Việt Nam
nhập khẩu lúa mì phần lớn từ thị
trường Úc chiếm trên 70%, tiếp đến là
Brazil khoảng 18% và Mỹ đứng thứ 3
chiếm gần 10%.
Bà Huỳnh Kim Chi, Tổng Giám đốc
Công ty bột mì quốc tế (Intermix) cho
biết, hiện nay, nguyên liệu lúa mì đang
tác động mạnh đến sản xuất vừa vì giá
nhập khẩu tăng lên quá cao, vừa gặp vấn
đề về nguồn cung (bị hạn chế khi hầu hết
các nước xuất khẩu đều đang tự bảo vệ
thị trường nội địa của mình). Khoảng 1
“Intermix là một trong những doanh
nghiệp nhập khẩu lúa mì lớn nhất cả
nước, nhưng hiện chỉ còn nguồn dự trữ
khoảng 3 tháng nữa. Trong khi đó, để an toàn
và đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ, các doanh
nghiệp phải dự trữ trong khoảng 6 tháng”, bà
Huỳnh Kim Chi, Tổng Giám đốc
Công ty bột mì quốc tế (Intermix).

tháng trước, khi thị trường Nga đóng
băng, Công ty của bà Chi chuyển sang
nhập khẩu lúa mì của Úc. Nhưng đến nay
giá lúa mì tăng gần gấp đôi, nguồn cung
thu hẹp lại, trong khi nguồn vốn có hạn.
Đáng ngại hơn là hiện hàng dự trữ từ
các doanh nghiệp không còn nhiều,
trong khi lệnh cấm xuất khẩu mặt hàng
này không biết kéo dài tới khi nào. “Intermix là một trong những doanh nghiệp
nhập khẩu lúa mì lớn nhất cả nước,
nhưng hiện chỉ còn nguồn dự trữ
khoảng 3 tháng nữa. Trong khi đó, để an
toàn và đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ, các
doanh nghiệp phải dự trữ trong khoảng
6 tháng” - bà Chi nói.
Chưa kể, lúa mì không chỉ là nguyên
liệu đầu vào của ngành sản xuất chế biến
bánh kẹo, thực phẩm mà còn là nguyên
liệu đầu vào của ngành chăn nuôi. Mỗi
năm Việt Nam nhập khẩu hơn 22 triệu
tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, trong
đó nhập khẩu lúa mì khoảng 2 triệu tấn.
Nếu thiếu nguồn nguyên liệu lúa mì,
trong tình hình giá các nguyên liệu đầu
vào khác như bắp, đậu nành… tăng giá
thì sẽ tác động lớn đến giá thành sản xuất
thức ăn chăn nuôi của Việt Nam.
Đại diện Bộ Công Thương đã cảnh
báo, nguy cơ về gián đoạn chuỗi cung
ứng do căng thẳng thương mại, địa chính
trị leo thang. Bộ này cho rằng, mặc dù
kim ngạch thương mại giữa Việt Nam
với Nga và Ukraine không lớn, song đây
cũng là 2 quốc gia cung cấp nguồn
nguyên liệu cơ bản, các loại nông sản
như lúa mì, nguyên liệu như than, phân
bón... nên khi xung đột kéo dài sẽ tác
động đến giá cả trên thị trường toàn cầu,
nhất là giá nguyên liệu đầu vào gia tăng.
hoàNg Tú

Công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam

iệp hội Thương mại điện tử Việt
Nam vừa công bố Báo cáo chỉ số
thương mại điện tử (TMĐT) Việt
Nam 2022. Theo Báo cáo này, năm 2021,
quy mô TMĐT đạt 16 tỷ USD, tăng 20%
so với năm 2020.
Top 5 vị trí dẫn đầu vẫn không thay đổi
khi TP Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu bảng
xếp hạng với 90,6 điểm. Đứng thứ hai là
Hà Nội với 85,9 điểm, tăng 30,2 điểm so
với năm 2021. Đứng thứ ba là Đà Nẵng
với 36,6 điểm. Theo sau là Bình Dương,

Đồng Nai. Trong đó, TP Hồ Chí Minh
vượt trội ở cá 3 chỉ số đánh giá gồm:
Nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ
thông tin; Giao dịch TMĐT giữa doanh
nghiệp với người tiêu dùng (B2C) và Giao
dịch TMĐT giữa doanh nghiệp với doanh
nghiệp (B2B).
Cũng theo báo cáo, các chỉ số TMĐT
của nhiều địa phương tăng cao, phản ánh
mức tăng trưởng khả quan trong lĩnh
vực này. Nhưng chỉ số EBI (chỉ số dành
để đánh giá nhanh chóng mức độ ứng
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Yêu cầu rà soát
tiếp Quy hoạch Điện VIII

ăn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo số
144/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ
tướng Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Bộ
Công Thương về hoàn thiện Quy hoạch điện
VIII theo yêu cầu tại Văn bản số 2925/VPCPCN ngày 11/5/2022. Cụ thể, tại Văn bản ngày
11/5, Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương tiếp
tục làm rõ thêm về số liệu các dự án điện mặt
trời, tính khả thi, hiệu quả của hệ thống lưu trữ
năng lượng, cũng như vấn đề quy hoạch
nguồn điện khí LNG...
Trong đó, yêu cầu Bộ Công Thương phải
làm rõ thêm về số liệu các dự án điện mặt trời
đã được đầu tư xây dựng nhưng chưa đưa vào
vận hành, đã được giao đất, giải phóng mặt
bằng, thi công xây dựng. Trên cơ sở đó có
đánh giá tác động cụ thể và đề xuất các giải
pháp. Mặt khác, yêu cầu Bộ Công Thương
làm rõ thêm tính khả thi, hiệu quả trong việc
phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng (thủy
điện tích năng, pin lưu trữ…) đối với nguồn
điện mặt trời trong các thời kỳ quy hoạch, đặc
biệt là tới năm 2030. “Lưu ý số liệu phải cụ
thể, chính xác và có trích dẫn nguồn số liệu cụ
thể, kinh nghiệm các nước” - văn bản nêu rõ.
Đặc biệt, đối với vấn đề điện khí LNG,
Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương làm rõ
số liệu quy hoạch điện khí LNG đã giảm so
với phương án trình tháng 3/2021 như thế
nào? Phân tích kỹ về tính khả thi, hiệu quả của
Quy hoạch phát triển nguồn điện khí LNG đến
năm 2030 đối với kịch bản cao điều hành (dự
kiến quy mô công suất là 23.900MW).
Trong đó, cần báo cáo rõ về khó khăn,
vướng mắc cụ thể trong triển khai một số dự
án nguồn điện khí LNG thời gian qua, giải
pháp thời gian tới; Đánh giá hiệu quả của
nguồn điện khí LNG gắn với phân tích về giá
khí, giá điện khí LNG, so sánh với giá điện
từ một số nguồn điện khác. Cùng với đó là
đánh giá về an ninh năng lượng khi phát
triển điện khí LNG theo kịch bản cao điều
hành trong bối cảnh có thể xảy ra những vấn
đề địa chính trí, địa kinh tế trên thế giới dẫn
tới khả năng thiếu hụt nguồn khí hoặc giá
khí LNG tăng rất cao…
Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu Bộ Công
Thương phân tích hiệu quả kinh tế - kỹ thuật
của Đề án Quy hoạch Điện VIII được hoàn
thiện theo Tờ trình số 2279/TTr-BCT so với
nội dung tại Tờ trình 1682/TTr-BCT ngày
26/3/2021. Trong đó, phân tích kỹ các nội
dung đạt được đến năm 2030 về giảm quy mô
công suất nguồn điện quy hoạch (từ trên
180.000MW xuống còn 146.000MW), cơ cấu
nguồn điện và số liệu phân bổ nguồn điện giữa
các vùng miền hợp lý hơn, giảm đường dây
truyền tải điện, giảm chi phí đầu tư nguồn và
lưới điện truyền tải,…
Bộ Công Thương cũng được yêu cầu rà
soát, đánh giá về sự phù hợp quy hoạch phát
triển các nguồn điện, quy mô công suất nguồn
điện quy hoạch so với định hướng Chiến lược
phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị
quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị.
NhậT Thu

dụng TMĐT và so sánh sự tiến bộ giữa
các năm theo từng địa phương) của các
địa phương năm nay thấp, đạt 20,4 điểm.
Theo đại diện VECOM, điều này phản
ánh khoảng cách chỉ số giữa các địa
phương còn rất lớn. Có tới 38 địa
phương đạt điểm dưới trung bình. Các
địa phương xếp cuối bảng như Tuyên
Quang, Hòa Bình, KonTum… có số
điểm cách xa với phần còn lại, cá biệt
như Tuyên Quang chỉ đạt 9,2 điểm cách biệt khoảng lớn với TP HCM.

Mới đây, báo cáo nền kinh tế số
Đông Nam Á do Google, Temasek và
Bain & Company công bố cho thấy, kể
từ khi đại dịch bùng nổ đến nửa đầu năm
2021, Việt Nam đã có thêm 8 triệu người
tiêu dùng kỹ thuật số mới. Trong đó, hơn
một nửa đến từ các khu vực không phải
thành phố lớn. Đáng chú ý, một thống
kê khác cho rằng, trung bình một năm,
mỗi người mua sắm trực tuyến Việt Nam
đặt 104 đơn hàng, nhiều hơn gần gấp đôi
so với con số trung bình 66 đơn hàng
khảo sát từ 6 quốc gia tại khu vực Đông
Nam Á. Bảo Nhi
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TIẾP VỤ NHIỀU NĂM KÊU OAN THAY CON TRAI:

BÌNH ĐỊNH:

Người cha gửi đơn kêu oan
tới Ủy ban Tư pháp Quốc hội

Hơn 20 năm kêu oan tội
“Hiếp dâm”

C

ho rằng con trai bị oan sai trong vụ án “Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản” khi TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 14
năm tù, ông Trần Ngọc Liên (73 tuổi, trú tại Tân Sỏi, huyện
Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) tiếp tục gửi đơn kêu oan tới Ủy
ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng VKSND Tối cao,
TAND Tối cao.
Trong đơn, ông Liên cho rằng: “…Từ cáo trạng cho tới bản
án sơ thẩm, phúc thẩm, Cơ quan tố tụng tỉnh Quảng Ninh,
TAND Cấp cao tại Hà Nội kết tội Trần Ngọc Trung (con trai
ông Liên - NV) với chứng cứ duy nhất là dựa vào lời khai của
người bị hại là ông Phan Trọng Hùng, Giám đốc Cty Ninh
Thủy. Ngoài ra, Cơ quan tố tụng không đưa ra được bất cứ căn
cứ nào chứng minh con trai tôi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản””.
Sự việc này trước đó đã được PLVN phản ánh trên nhiều
số báo. Theo hồ sơ vụ án, theo CQĐT, ngày 19/6/2013, ông
Phan Trọng Hùng (Giám đốc Cty Ninh Thủy) đưa cho Trần
Ngọc Trung 540 triệu đồng tại sảnh tầng 1, khách sạn Cao Su,
TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó có 500 triệu đồng
tiền bảo lãnh dự thầu và 40 triệu đồng tiền bồi dưỡng Trung.
“Sau khi nhận tiền, Trung tự viết nội dung phiếu thu đề số
002, ngày 19/6/2013, là thu tiền bảo lãnh dự thầu của Cty Ninh
Thủy. Phiếu thu này có sẵn chữ ký của nhân viên phòng hành
chính Cty Đông Thăng vào mục thủ quỹ. Viết xong Trung đưa
phiếu thu cho ông Hùng. Còn số tiền 500 triệu đồng là tiền bảo
lãnh dự thầu nhận từ ông Hùng nhưng Trung không nộp vào
quỹ Cty Đông Thăng…”, theo kết luận của CQĐT Công an
tỉnh Quảng Ninh.
Trình bày với phóng viên, ông Liên cho rằng: “Từ khi
con tôi vào trại giam, con tôi liên tục kêu oan nhưng những
lá đơn của con tôi không được cán bộ trại giam gửi đi. Chỉ
đến khi một người mãn hạn tù, người này (cùng trại giam
với con trai ông Liên - NV) mới đưa cho tôi lá thư kêu oan
của con trai tôi”.
“Nay tôi cung cấp toàn bộ chứng cứ về việc Cơ quan tố tụng
tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu điều tra không khách quan, không
trung thực, gây oan sai cho con trai tôi. Cụ thể, băng ghi âm
cuộc gọi giữa con trai tôi và ông Lưu Vĩnh Hòa, ông Hòa khất
nợ con trai tôi liên quan số tiền 500 triệu đồng, bản tường trình
của nhân viên Cty Quốc tế Đông Thăng Việt Nam là chị
Nguyễn Thị Huyền Trang, nêu rõ, Trần Ngọc Trung đã nộp 500
triệu đồng vào Cty Quốc tế Đông Thăng. Đây là một trong
những căn cứ minh chứng con trai tôi đã nộp tiền vào Cty Đông
Thăng Việt Nam, con tôi không chiếm đoạt 500 triệu đồng,
không lừa đảo…”, ông Liên nói.
Đồng thời, ông Liên đề nghị trưng cầu giám định cuốn băng
ghi âm, phiếu thu 002 và bản tường trình của chị Trang, để làm
rõ các vấn đề. “Một ngày tù bằng ngàn thu ở ngoài, vì vậy, tôi
kính mong cơ quan chức năng xem xét để ra Quyết định giám
đốc thẩm hoặc tái thẩm minh oan cho con trai tôi…”, ông Liên
viết trong đơn.
Trong vụ án này, như PLVN đã phản ánh. Ngày 9/12/2014,
Công an tỉnh Quảng Ninh ban hành giấy triệu tập cũng là ngày
Trung bị bắt. Ngày 12/12/2014 đã có Thông báo số 233 của Cơ
quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Quảng Ninh về việc: Trần
Ngọc Trung “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền là 900 triệu
đồng. Như vậy, chỉ sau 3 ngày bắt Trung, CQĐT đã có kết luận
về hành vi của Trung?
Ngay sau khi có kết luận điều tra, Trần Ngọc Trung đã làm
đơn khiếu nại. Ngày 7/4/2015 có Quyết định số 12/QĐ-PC44
của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh giải quyết khiếu
nại và đưa ra Quyết định: Trần Ngọc Trung đã nhận 500 triệu
đồng của Công ty Ninh Thủy.
Như vậy, kết luận điều tra của PC45 cho rằng, Trung lừa
đảo số tiền là 900 triệu đồng, còn PC44 lại kết luận Trung lừa
đảo là 500 triệu đồng. Vì sao số tiền mà bị cáo chiếm đoạt lại
khác nhau như vậy? Đó cũng là một điều bất thường trong sự
việc này mà ông Liên đề nghị cần làm rõ. LƯƠNG LIỄU

lĐơn của ông Liên gửi đến Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Ngồi tù 15 năm mới nhận
được bản án, gửi hàng
ngàn đơn kêu oan; sau khi
chấp hành xong hình phạt
20 năm tù, ông Lê Văn
Hiền tiếp tục kêu oan.
Vụ án hơn 20 năm trước
Trước đó, ông Lê Văn Hiền (SN
1968, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình
Định) phải chấp hành bản án 20 năm
tù vì tội “Hiếp dâm”. Người bị hại là
Trương Thị Thúy Ngân (SN 1985,
đã chết do tự tử sau hơn 1 tháng xảy
ra sự việc).
Vụ án xảy ra từ 2001. Vợ chồng
ông Hiền khi ấy có một tiệm sách
báo và photocopy tại Quy Nhơn.
Đầu tháng 6/2001, họ vào xã Gia
Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng
Nai thuê hai chị em họ là Trương Thị
Thúy Ngân và Trương Thị Thu
Hường (cùng SN 1985, con nhà
hàng xóm vợ ông Hiền) ra Quy
Nhơn giúp việc cho tiệm.
Theo hồ sơ, ngày 7/6/2001, vợ
chồng ông Hiền đưa hai cô gái đến
ở chung tại hiệu sách báo. Mỗi tối,
trước khi đi ngủ, Hiền đưa cho vợ,
Ngân và Hường mỗi người 2 viên
thuốc màu trắng nói là thuốc bổ.
Khoảng
23h40
ngày
11/6/2001, trước khi đi ngủ, Hiền
đưa mỗi người 2 viên thuốc màu
trắng để uống. Sau đó vợ Hiền
ngủ phòng ngoài, Ngân và Hường
ngủ phòng trong.
Đến 2h sáng 12/6/2001, Hiền vào
phòng ngủ Ngân bật điện, thấy đã
ngủ say, liền thực hiện hành vi hiếp
dâm Ngân. Nạn nhân bị đau, tỉnh
dậy, la hét, xô Hiền ra.

lÔng Hiền đứng tại căn nhà số 1A Nguyễn
Lữ, phường Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định.
Địa chỉ này, theo 2 bản án là nơi xảy ra vụ
án ông Hiền hiếp dâm chị Ngân. Nhưng tại
địa chỉ này, chị Ngân và chị Hường chưa bao
giờ đến ở một ngày…

Hường thức dậy chứng kiến sự
việc trên. Hiền năn nỉ hai cô gái
đừng tố cáo và hứa sẽ cho tiền vàng.
Lúc này vợ Hiền mới biết sự việc.
Hai cô gái viết thư gửi gia đình
để ra Quy Nhơn đón về. Khi về
Đồng Nai, Ngân và Hường kể lại sự
việc cho gia đình nghe đồng thời viết
đơn tố cáo. Lúc này Ngân đã uống
thuốc diệt cỏ (nhưng kể với gia đình
đã nhổ ra - PV) rồi cùng gia đình ra
Bình Định tố giác. Do thuốc độc
ngấm nên hôm sau Ngân tử vong tại
Quân y viện C13 (Quy Nhơn).
Ngày 30/7/2001, cơ quan pháp y
Bình Định giám định, kết luận Ngân
chết do hoá chất độc là thuốc diệt cỏ
Gramoxon (Paraquat).
Ngày 30/11/2001, TAND Bình
Định xử sơ thẩm Hiền, nhận định

căn cứ lời khai bị cáo tại CQĐT cùng
lời khai của người bị hại, người làm
chứng, tài liệu chứng cứ có tại hồ
sơ… phù hợp với lời khai nhận tội
của bị cáo tại phiên sơ thẩm, Tòa
tuyên bị cáo Hiền án chung thân về
tội “Hiếp dâm” theo điểm c khoản 3
Điều 111; điểm b, p khoản 1 Điều 46
BLHS 1999.
Bị cáo kháng cáo. Ngày
5/6/2002, phiên sơ thẩm tại Đà Nẵng
tuyên mức án 20 năm về tội “Hiếp
dâm”. Thời hạn thi hành án tính từ
ngày bị cáo bị bắt, 30/7/2001.
Theo ông Hiền, từ 25/8/2002, tại
Trại giam Xuân Phước - Phú Yên,
bắt đầu viết đơn kêu oan. Mãi ngày
24/6/2016, em gái ông Hiền cùng LS
lên trại giam và sau 3 lần LS lên thì
phạm nhân mới nhận được bản án
sao y bản chính.

Nhân chứng nói gì?
Ngày 30/7/2021, phạm nhân thi
hành xong bản án 20 năm tù và tiếp
tục kêu oan. Bị hại trong vụ án đã
qua đời, nhân chứng hiện người còn,
kẻ mất. Những người liên quan vụ
án hiện sống tản mác tại các tỉnh
Đồng Nai, Bình Định, Bà Rịa -Vũng
Tàu, TP HCM...
PV đã tìm gặp được nhân chứng
trong vụ án là chị Trương Thị Thu
Hường, SN 1985, chị em họ với bị
hại. Theo chị, năm 2001, Ngân và
Hường học xong lớp 9, gia đình khó
khăn nên nghỉ học kiếm việc làm.
Vợ ông Hiền là hàng xóm với gia
đình họ, sống tại TP Quy Nhơn, có
tiệm photocopy cần người phụ việc.
Ngày 7/6/2001, hai người từ Đồng
Nai theo vợ chồng họ ra Quy Nhơn.
Tại đây, hai cô ở chung với vợ

VKS LUẬN TỘI VỤ THIỆT HẠI TẠI TCTY VEAM:

“Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng
xấu đến nền kinh tế”
Phát biểu quan điểm luận tội với 14 bị cáo trong vụ án TCty Máy động lực & Máy
nông nghiệp Việt Nam (VEAM) bị thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, VKS cho rằng hành vi
phạm tội của các bị cáo không những gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng mà còn
gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, tác động xấu đến hoạt động đầu tư…
Hôm qua (20/5), phiên xử 14 bị
cáo trong vụ VEAM bị thiệt hại hàng
trăm tỷ đồng tiếp tục diễn ra tại
TAND TP Hà Nội. Phát biểu quan
điểm luận tội, đại diện VKS cho rằng
trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu
thập được, kết quả thẩm vấn công
khai tại tòa… hành vi của các bị
cáo đã phạm vào tội “Vi phạm quy
định về quản lý, sử dụng tài sản
Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”,
“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng”.
Trong vụ án này, các bị cáo đều
là những người có chức vụ, quyền
hạn, đã trải qua quá trình rèn luyện,
phấn đấu để được tin tưởng, giao
nhiều chức vụ quan trọng, thực hiện
việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn, tài
sản của nhà nước. Nhiều bị cáo có

trình độ cao, có nhiều thành tích
trong quá trình công tác. Tuy nhiên,
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
được giao, các bị cáo đã thực hiện
không đúng chức trách, nhiệm vụ
được giao, gây thất thoát cho tài sản
nhà nước đặc biệt lớn.
Hành vi của các bị cáo không
những gây thiệt hại đặc biệt nghiêm
trọng mà còn gây ảnh hưởng xấu đến
sự phát triển kinh tế, tác động xấu
đến hoạt động đầu tư, gây ảnh hưởng
đến quyền lợi của các cổ đông góp
vốn tại VEAM và Vetranco – Cty
con của VEAM.
“Ngoài các hậu quả trực tiếp nêu
trên, hành vi của các bị cáo còn tác
động gián tiếp đến tiến trình thúc đẩy
sự phát triển nhanh và bền vững của
nền kinh tế, trở thành gánh nặng đến

nền kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực đến
an sinh xã hội, gây mất niềm tin
trong quần chúng nhân dân”.
Theo cơ quan công tố, trong vụ
án này, bị cáo Trần Ngọc Hà (cựu
Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm
TGĐ VEAM) có vai trò chính. VKS
xác định Hà biết và tạo điều kiện cho
Lâm Chí Quang (cựu TGĐ VEAM),
Vũ Từ Công (cựu Kế toán trưởng
VEAM) thực hiện việc bảo lãnh, cho
vay trái quy định gây thiệt hại cho
VEAM số tiền hơn 65 tỷ đồng.
Đối với dự án “Đầu tư sản xuất
máy kéo bốn bánh hạng trung” của
VEAM đang ở giai đoạn chuẩn bị
đầu tư và chưa được Bộ Công
Thương xem xét, quyết định đầu
tư; nhưng Trần Ngọc Hà vẫn thực
hiện việc ký kết Hợp đồng cung

- đờI SốNG
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chồng Hiền và con gái 5 tuổi.
Nơi ở cũng là tiệm photocopy.
Gia đình Hiền ở phía trước, sau
vách ngăn (bằng vật liệu gì nhân
chứng không nhớ rõ), là nơi ở
của Ngân - Hường. Theo nhận
định của tòa sơ thẩm thì: “…
Ngân - Hường nằm ngủ trên
chiếc giường có kích thước
0,8x2cm cách chỗ Diễm ngủ
khoảng 1m…” .
Chị Hường kể lại đêm xảy ra
vụ án: “…Đêm 11/06/2001, nửa
đêm Hường giật mình tỉnh ngủ,
thấy ông Hiền cởi đồ và nằm
trên người Ngân, còn ông Hiền
có làm gì thì Hường không nhìn
thấy được, Ngân thì ngủ như
chết, không biết gì, không la gì
cả. Hường la lên, ông Hiền liền
bò xuống bỏ ra ngoài…”.
Sau khi sự việc xảy ra, Ngân
- Hường không tố cáo hay kể với
ai ở Quy Nhơn. Khoảng 10
ngày sau sự việc, mẹ Hường ra
đưa hai người về quê.
Sau khi về quê, mẹ Hường
nghe con gái kể liền qua nhà
Ngân kể lại cho cha Ngân.
Theo chia sẻ của chị Hường
với PV ngày 13/4/2022: Cha
Ngân đã “la mắng và đánh
đập” Ngân “đến bầm tím
mông” vì nghe chuyện con gái
bị ông Hiền hiếp dâm.
Tuy nhiên, cha chị Ngân là
ông Thảo nói với PV: “Chỉ la
mắng mà thôi…”. Ông Thảo kể:
Ngày 29/7/2001 Ngân buồn tủi
nên uống thuốc diệt cỏ tự tử. Vợ
chồng ông phát hiện, hỏi con:
“…Con có uống thuốc hay
không”? Ngân thừa nhận đã
uống, nhưng đã nhổ ra và súc
miệng rồi. Liền sau đó ông dẫn
con gái và Hường lên xe từ Định
Quán ra Quy Nhơn để tố cáo ông
Hiền tội “Hiếp dâm”.
Theo ông Thảo, sau khi ra
đến Quy Nhơn, ông dẫn con
gái và Hường đến công an
phường tố cáo nhưng không
cấp Li-xăng với Cty ISEKI
(Nhật Bản) và thanh toán 2 đợt,
số tiền 2.500.000 USD và sau
đó không có căn cứ thu hồi,
gây thiệt hại cho VEAM số
tiền hơn 56 tỷ đồng...
Quá trình điều tra và tại tòa,
bị cáo Hà chưa thành khẩn.
Quá trình công tác, bị cáo Hà
được tặng thưởng nhiều bằng
khen, gia đình bị cáo có công
với cách mạng, đã tự nguyện
nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu
quả nên VKS đề nghị HĐXX
giảm nhẹ một phần hình phạt.
VKS đề nghị Tòa tuyên bị cáo
Trần Ngọc Hà mức án từ 15 –
16 năm tù về tội “Vi phạm quy
định về quản lý, sử dụng tài
sản Nhà nước gây thất thoát,
lãng phí”.
Đối với bị cáo Lâm Chí
Quang (cựu Tổng Giám đốc
VEAM), VKS cho rằng bị cáo
phạm tội lần đầu, tại CQĐT và
tại Tòa, bị cáo thành khẩn khai
báo, nhân thân có nhiều thành
tích, gia đình có công với cách
mạng nên cần áp dụng xem xét
giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo
Quang bị đề nghị mức án từ 10
– 11 năm tù về tội “Vi phạm

Luật sư nói gì?

lĐơn kêu oan của ông Hiền.

biết trụ sở công an phường nào.
Công an chỉ làm việc với Ngân
và Hường chứ không làm việc
với ông… Sau đó, Ngân quá
mệt nên được công an phường
đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nào ông cũng không biết, ông
và Hường chỉ ngồi ở ngoài
chờ. Hôm sau Ngân tử vong vì
ngấm thuốc diệt cỏ.
Đến cuối giờ chiều ngày
30/7/2001, ông Thảo được gọi
đến nhà xác một bệnh viện, nay
cũng không nhớ, để nhận xác
con. Khi nhận quan tài, ông
Thảo chỉ được nhìn mặt con lần
cuối rồi mang lên xe, chở về
Định Quán, cũng không được ký
bất kỳ chữ nào vào tờ giấy nào,
văn bản nào.
Ông Thảo cũng không nhận
được kết quả giám định pháp y
và biên bản bàn giao tử thi; cũng
không phải trả một đồng chi phí
nào, kể cả tiền xe chở xác con về
Định Quán…
Trái với lời kể trên, một
người cùng đi với cha con ông
Thảo ra Quy Nhơn kể lại: “Sau
một đêm đi xe, sáng hôm sau
đến Quy Nhơn thì cô Ngân mệt
nên cha cô Ngân phải đưa cô
Ngân vào bệnh viện cấp cứu.
Nhưng không cứu được nên cô
Ngân chết, lúc cô Ngân chết rồi
thì công an mới đến làm việc...”.

Trao đổi về sự việc, LS Phạm
Thị Nguyệt Tú (GĐ Cty Luật
Thái Hà), nhận định, vụ án diễn
ra vào 2001, khi BLHS 1999
đang có hiệu lực thi hành. Tại
Điều 111 BLHS 1999 quy định
rõ về tội “Hiếp dâm” là: “Người
nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ
lực hoặc lợi dụng tình trạng
không thể tự vệ được của nạn
nhân hoặc thủ đoạn khác giao
cấu với nạn nhân trái với ý muốn
của họ…”.
Hành vi dùng vũ lực trong tội
hiếp dâm là nhằm giao cấu với
người bị tấn công; thường là
làm thế nào để buộc người phụ
nữ phải để cho kẻ tấn công giao
cấu như vật lộn, giữ chân tay,
bịt mồm, bóp cổ, đánh đấm,
trói... Những hành vi này chủ
yếu làm tê liệt sự kháng cự của
người bị hại để người phạm tội
thực hiện được mong muốn,
mục đích giao cấu của mình, LS
giải thích.
Theo LS, so sánh với tài liệu,
lời kể nhân chứng, vợ ông Hiền
nằm cách đó khoảng 1m cũng
không hay biết… có thể ông
Hiền không dùng vũ lực với
Ngân; Hường không nhìn thấy
ông Hiền làm gì và Ngân không
chống cự, phản kháng lại hành vi
của ông Hiền.
“Đây cũng là những điểm
then chốt, cốt lõi để xác định
có hay không hành vi hiếp
dâm Ngân của ông Hiền”, LS
nhấn mạnh.
Cùng với đó, thủ tục tố tụng
của vụ án như lấy lời khai, khám
nghiệm tử thi, bàn giao thi thể…
có dấu hiệu chưa rõ ràng theo lời
kể của nhân chứng và người nhà
nạn nhân.
“Để vụ án được sáng tỏ,
không xảy ra oan sai thì vấn đề
xem xét, kiểm tra lại vụ án là cần
thiết”, LS nói.
NGỌC LONG - GIA HẢI
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Bắt tạm giam Giám đốc CDC Đồng Tháp

N

gày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tống đạt Quyết
định khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng vi phạm đấu
thầu ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Tháp liên quan Cty
Việt Á.
Cụ thể, khởi tố và bắt tạm giam Trần Văn Hai, GĐ CDC Đồng Tháp;
Nguyễn Thị Lệ Ngọc, Phó Trưởng khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh
- Thăm dò chức năng thuộc CDC Đồng Tháp về hành vi “Vi phạm quy
định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, CQĐT đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu
thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Đồng Tháp và các đơn vị,
cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh.
Theo CQĐT, sau khi tiếp nhận kiến nghị khởi tố đối với vụ việc trên,
CQĐT đã đưa vụ việc vào giải quyết theo quy trình giải quyết tố giác, tin
báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố. Qua kết quả giải quyết, đã có đủ
căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm.
Tổng giá trị hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit
xét nghiệm của các đơn vị trong giai đoạn 2020 - 2021 là trên 742 tỷ đồng.
Với sản phẩm của Cty Việt Á, các đơn vị ở Đồng Tháp đã mua sắm thông
qua 10 gói thầu, với giá trị hợp đồng hơn 233 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị
thực tế mua sắm hơn 197 tỷ đồng, đã thanh toán cho Cty Việt Á gần 157
tỷ đồng, còn lại hơn 40,6 tỷ đồng chưa thanh toán. ĐÌNH THƯƠNG

TRÀ VINH:

Xử nhóm cho vay lãi suất “cắt cổ”

T

AND tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên sơ thẩm, xử nhóm bị cáo thực
hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất từ
304% - 608%/năm; và tàng trữ vũ khí quân dụng.
Các bị cáo gồm: Đoàn Minh Tiệp (SN 1984, ngụ xã Thanh Bình Thịnh,
huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), Phạm Thành Vinh (SN 1997) và Châu Văn
Tú (SN 1996, cùng ngụ xã Hưng Thông, huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An);
Phạm Văn Nhật (SN 2001, ngụ xã Cư M’Ta, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk).
Các bị cáo trên bị xử về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Riêng Tiệp còn bị truy tố thêm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo cáo trạng, tháng 6/2018, Tiệp đến Trà Vinh tìm thuê một nhà trọ
tại ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành để thực hiện hành vi cho
vay lãi nặng. Sau khi ổn định chỗ ở, để mở rộng địa bàn và mạng lưới
khách hàng, Tiệp đã rủ Tú, Vinh và Nhật cùng với mình thực hiện hành vi
cho vay lãi nặng, thông qua việc hằng ngày đi rải tờ rơi tìm khách hàng
cho vay và thu tiền gốc, lãi trên địa bàn Trà Vinh, Vĩnh Long theo sự phân
công của Tiệp. Tiệp hứa sẽ lo chỗ ăn ngủ, chi phí đi lại cũng như trả lương
cho mỗi người với số tiền từ 6 – 10 triệu đồng.
Đến tháng 8/2020, sau khi nhận được nhiều ý kiến phản ánh về việc
nhóm của Tiệp cho vay lãi nặng, Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh đã
tiến hành điều tra, xác minh và phối hợp với lực lượng Công an huyện
Châu Thành tiến hành kiểm tra nhà trọ của Tiệp.
Tại đây, công an đã phát hiện thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan
đến việc cho vay, 2 khẩu súng nhựa, 1 khẩu súng kim loại kèm theo 6 viên
đạn, 5 xe máy, 9 điện thoại di động và hơn 16 triệu đồng. Theo kết luận
điều tra, từ tháng 6/2019 đến 9/2020, nhóm của Tiệp đã thực hiện hành
vi cho vay lãi nặng với 60 người, 296 lượt vay; tổng số tiền cho vay
trên 1,6 tỷ đồng, lãi suất từ 304 - 608% /năm và thu lợi bất chính trên 430
triệu đồng.
HĐXX tuyên phạt Tiệp 2 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao
dịch dân sự” và 1 năm về tội “Tàng trữ vũ khí quân dụng”; Vinh và Nhật
cùng mức án 1 năm 3 tháng tù; Tú 1 năm 6 tháng tù. LONG VĨNH

TP HỒ CHÍ MINH:

8 năm tù cho đối tượng giả chữ ký
cha mẹ

N
lĐại diện VKS phát biểu luận tội tại phiên xử.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX buộc các bị cáo
liên đới bồi thường số tiền tương ứng với số tiền VEAM bị thất
thoát; đề nghị tiếp tục kê biên tài sản của các bị cáo để đảm bảo
thi hành án. Với căn nhà ở Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) đứng
tên Trần Ngọc Hà, VKS đề nghị hủy kê biên, trả lại nhà cho bà
Trần Thị Xuân (em gái của bị cáo Hà). Bởi theo tài liệu và lời trình
bày của bà Xuân, đây là căn nhà của bà, chỉ nhờ anh trai đứng
tên giúp cách đây 20 năm.

quy định về quản lý, sử dụng
tài sản Nhà nước gây thất
thoát, lãng phí”.
Các bị cáo còn lại do thành
khẩn khai báo, nhân thân tốt,
gia đình có cha mẹ có công với
cách mạng… nên được VKS
đề nghị HĐXX xem xét giảm
nhẹ hình phạt. Cụ thể, 12 bị

cáo còn lại bị đề nghị mức án
từ 24 tháng tù nhưng cho
hưởng án treo đến cao nhất 18
năm tù về tội “Vi phạm quy
định về quản lý, sử dụng tài sản
Nhà nước gây thất thoát, lãng
phí”, “Thiếu trách nhiệm gây
hậu quả nghiêm trọng”.
HỒNG MÂY

gày 20/5, TAND TP HCM tuyên bị cáo Vũ Anh Đức (35 tuổi, ngụ
quận 8, TP HCM) 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2017, cha mẹ Đức mở 3 sổ tiết kiệm tại Ngân
hàng ACB với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Tháng 9/2018, Đức liên hệ
với nhân viên Ngân hàng ACB, Phòng giao dịch Hàng Xanh để mở thẻ tín
dụng bà Trần Thị Tuyết (dì ruột của Đức) bằng cách cầm cố sổ tiết kiệm.
Sau đó, Đức hẹn nhân viên ngân hàng tới gặp mình và bà Tuyết để làm
thủ tục mở thẻ. Đức đã mở thẻ đứng tên bà Tuyết và ông Vũ Văn Kỳ, bà
Trần Thị Nga (cha mẹ Đức). Bằng thủ đoạn này, Đức đã chiếm đoạt của
Ngân hàng ACB tổng số tiền hơn 765 triệu đồng (cả gốc và lãi).
Ngày 25/3/2019, cha mẹ Đức tới ngân hàng rút tiền lãi thì được ngân
hàng thông báo 3 sổ tiết kiệm trên đã bị phong tỏa để bảo lãnh cho việc
phát hành 2 thẻ tín dụng của ông bà. Lúc này, ông Kỳ và bà Nga làm đơn
khiếu nại về việc không mở thẻ tín dụng và thể chấp sổ tiết kiệm.
Qua điều tra, xác định Đức chính là đối tượng giả mạo hồ sơ, chữ ký
để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Tại tòa, Đức thừa nhận hành vi. Bị cáo khai, toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên
quan tới việc mở thẻ tín dụng đều được Đức giả mạo chữ ký của cha mẹ.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, cần phải
xử lý nghiêm nhằm răn đe. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo bồi thường hơn 1,3
tỷ đồng (bao gồm gốc và lãi tính đến ngày vụ án bị phát hiện) cho ACB.
BÙI YÊN
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Thực trạng nhức nhối
Ông Nguyễn Đức Vinh, Chủ
tịch Mạng lưới Nhựa và Sức
khỏe (PHA) dẫn chiếu một
nghiên cứu của Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên năm 2020
cho thấy chất thải nhựa và túi
nilon thải bỏ ở Việt Nam xấp xỉ
2,5 triệu tấn/năm. Trong đó, chỉ
có 10% số rác thải nhựa được
tái chế sử dụng. Chỉ riêng hai
thành phố Hà Nội và Hồ Chí
Minh, ước tính mỗi ngày tổng
lượng chất thải túi nilon và đồ
nhựa các loại lên tới 80 tấn. Mặt
khác, Báo cáo kết quả nghiên
cứu tại Việt Nam của Liên minh
Bảo tồn thiên nhiên quốc tế
(IUCN) xác định mức tiêu thụ
nhựa bình quân đầu người ở
Việt Nam đã tăng lên
81kg/người/năm và 70% trong
số đó trở thành rác thải.
Đáng nói, chất thải nhựa và
ô nhiễm nhựa đang gia tăng do
xu hướng sử dụng các sản phẩm
nhựa sử dụng một lần. Tác hại
của vấn nạn này không chỉ ảnh
hưởng đến môi trường tự nhiên
mà chính con người cũng là nạn
nhân. Cũng theo ông Vinh, hạt
vi nhựa được tìm thấy ở khắp
nơi như trong đại dương, muối
biển, vi sinh vật biển, nước
máy,… thậm chí trong cơ thể
người. Các nghiên cứu trên thế
giới chỉ ra 90% muối ăn trên thế
giới nhiễm hạt vi nhựa, trung
bình mỗi người nuốt phải
50.000 hạt vi nhựa mỗi năm,
tương đương khoảng 250 gam.
“Như vậy có thể nói mỗi người
Việt Nam nuốt gần một chiếc
thẻ tín dụng mỗi năm”, ông
Vinh so sánh.
Được đánh giá là đất nước
đứng thứ 4 trên thế giới về số
lượng rác thải nhựa ra đại
dương, hiện trạng cấp bách về ô
nhiễm nhựa ở nước ta cho thấy
tầm quan trọng của rất nhiều
sáng kiến, hành động mạnh mẽ
nhằm thay đổi nhận thức và đẩy
lùi vấn nạn này. Giảm thiểu chất
thải từ nhựa, nilon, trước hết bắt

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vn

Nữ phóng viên hành động
chống rác thải nhựa
Tại Hội thảo ra mắt mạng
lưới “Phóng viên nữ hành
động giảm thiểu rác thải
nhựa và ô nhiễm nhựa” do
Quỹ Vì tầm vóc Việt (VSF)
mới tổ chức, nhiều chuyên
gia đã chỉ ra thực trạng nhức
nhối của ô nhiễm nhựa tại
nước ta. Trong bối cảnh đó,
vai trò của ngành truyền
thông ngày càng quan trọng.

l Rác thải nhựa ở các bờ biển.

Sáng kiến “Mạng lưới phóng viên nữ hành động
giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa” tại Việt Nam
của Quỹ Vì tầm vóc Việt (VSF) nhằm góp phần thay đổi
nhận thức về vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa đang ngày
càng trầm trọng, đặc biệt là nâng cao năng lực, sự tham
gia và lãnh đạo của các phóng viên nữ trong điều tra,
đưa tin về ô nhiễm nhựa và rác thải nhựa.
Dự án nhận được sự đồng hành của nhiều đơn vị
như Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam; Viện Chiến
lược Chính sách và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi
trường (ISPONRE), Liên minh Doanh nghiệp vì Môi
trường Việt Nam (VB4E), Mạng lưới Đối tác hành động
l Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì
về nhựa và sức khỏe (PHA).
tầm vóc Việt.
Bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc VSF nhận định,
trên thực tế, nhiều phóng viên nữ chưa có được cơ hội tham gia bình đẳng trong lĩnh vực điều tra về môi
trường, do đó đây chính là tiền đề để xây dựng Mạng lưới này.

đầu từ việc giảm thiểu tiêu thụ
các sản phẩm nhựa và nilon
khó phân hủy, đặc biệt các sản
phẩm nhựa dùng một lần. Giải
quyết vấn đề này không thể là
trách nhiệm của riêng ai mà
cần có sự chung tay của các
cấp, các ngành, các tổ chức
chính trị - xã hội, các doanh
nghiệp và từng người dân.
Trong đó, vai trò của công tác
truyền thông rất quan trọng.

Thông điệp truyền thông
“Hiện nay, chỉ cần lên
Google tìm kiếm sẽ thấy vô vàn
bài viết trên các website, mạng

xã hội, thậm chí trên báo đài, về
rác thải nhựa nhưng nhiều bài
viết chứa những thông tin không
chính xác bởi không tiếp cận
nguồn tin chính thống mà chỉ
cóp nhặt từ nhiều nguồn khác
nhau. Nếu là người dân, họ sẽ
khó thể phân biệt được đâu là
thông tin hữu ích và cần hành
động như thế nào”, ông Vinh
đánh giá.
Đồng tình, ông Vũ Minh Lý,
Phó Giám đốc Trung tâm Truyền
thông Tài nguyên môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường,
cho hay: “Hiện xã hội đang

chống chủ yếu là nhựa dùng một
lần, tức là loại nhựa khó thể tái
chế, khó phân hủy; chứ chúng ta
không kêu gọi toàn xã hội tẩy
chay ngành nhựa, bởi nhựa
không chỉ là một phát minh vĩ
đại của con người mà ngành
nhựa tại Việt Nam cũng đóng vai
trò quan trọng trong nền kinh tế
nước nhà. Chính vì thế, người
làm truyền thông cần làm rõ
thông điệp của mình, tránh việc
gây hiểu nhầm, tạo ra những
phản ứng trái chiều”.
Có thể thấy, hoạt động truyền
thông về chống rác thải nhựa

ỐNG KÍNH THỂ THAO

Sức mạnh của núi rừng đất Việt

N

hững ngày này, chúng ta đã thấy
những vận động viên người dân tộc
đến từ các bản làng xa xôi ở Sơn La tham
dự đấu trường SEA Games 31. Sức mạnh
tiềm tàng của họ đã mang về những tấm
huy chương vàng (HCV) rất đặc biệt.
Trước ngày thi đấu áp chót vào ngày
18/5, điền kinh Việt Nam ra quân với
nhiều sự kỳ vọng, trong đó có Ngần Ngọc
Nghĩa (100m nam), Lò Thị Hoàng (ném
lao) hay Phạm Thị Hồng Lệ (10.000m
nữ)… Lò Thị Hoàng đã không phụ lòng
những người yêu mến điền kinh Việt Nam
khi cô đạt thành tích lên đến 56,37m ở
lượt ném thứ 2, đồng thời phá kỉ lục SEA
Games là 55,97m. Cô gái người Sơn La
đánh bại đối thủ đáng gờm người Thái
Lan (VĐV đã giành HCV ở SEA Games
2019 ở Philippines 3 năm trước). Lò Thị
Hoàng nhận được sự ủng hộ từ khán giả
khi họ liên tiếp vỗ tay, ủng hộ tinh thần để
cô làm nên kỳ tích.
Cô gái người Sơn La cho biết: “Tôi
rất bất ngờ với thành tích này vì 2 VĐV
Thái Lan rất mạnh. Họ đã đoạt HCV ở kỳ

SEA Games trước và những kỳ SEA
Games trước thì mình toàn thua Thái Lan
thôi. Thời gian trước SEA Games thì tôi
bị chấn thương, thành tích yếu, lại dịch
bệnh nên không được tham dự giải, không
có giải trong nước nên không kiểm tra
được thành tích của mình. May mắn là
thầy cô và gia đình luôn động viên, bên
cạnh tôi”.
Được biết, tháng 7 này là đúng tròn 10
năm Lò Thị Hoàng theo nghiệp thể thao,
đã có nhiều vất vả và chấn thương nhưng
cô đã vượt qua. Nói về vai trò của gia
đình đối với thành công lịch sử với bản
thân chiều 18/5, Lò Thị Hoàng cho biết:
“Với tôi thì vai trò của mẹ không thể kể
hết. Khi tôi mệt mỏi, không tập luyện
được, áp lực nhiều cái quá thì tôi lại gọi
về cho mẹ tôi để nhận được sự động viên,
bảo ban. Việc bố mẹ tôi từ Sơn La xuống
xem tôi thi đấu là động lực lớn với tôi.
Tấm HCV này xin dành tặng bố mẹ tôi”.
Điền kinh Việt Nam đã vượt chỉ tiêu
HCV có từ 15 HCV đặt ra trước SEA
Games 31. Lò Thị Hoàng đã mang về tấm

l Lò Thị Hoàng ôm mẹ khóc nức nở sau khi
giành chiến thắng.

HCV thứ 17 cho điền kinh Việt Nam. Ngay
sau khi biết mình nhận HCV, Lò Thị
Hoàng đã lao lên khán đài ôm bố mẹ khóc
nức nở như con trẻ.
Ngày 17/5, tại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà
Nội, nơi các VĐV thi đấu nội dung môn
Taekwondo tại SEA Games 31, nữ võ sĩ
Bạc Thị Khiêm, cô gái dân tộc Thái ở
huyện Quỳnh Nhai, VĐV đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã thi đấu xuất sắc,
giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ
Silvana Lamanda người Indonesia, giành
HCV hạng cân 67kg nữ, bảo vệ thành
công HCV SEA Games.
Vào cái ngày mà Khiêm giành HCV,
đến tận 21h đêm cả gia đình vẫn nán lại bên
ngoài Nhà thi đấu Tây Hồ đợi cô con gái.

trong những năm nay ngày càng
đa dạng hơn, tác động không nhỏ
đến nhận thức xã hội. Trong bối
cảnh đó, ông Lý cũng đề xuất,
bên cạnh việc đưa tin, bài, tổ
chức các talkshow, toạ đàm, diễn
đàn báo chí về ô nhiễm nhựa, các
đơn vị truyền thông, cơ quan báo
chí cũng có thể tổ chức nhiều sự
kiện tương tác khác như giải
chạy chống nạn ô nhiễm nhựa;
chương trình nghệ thuật đường
phố, Gala nghệ thuật chống rác
thải nhựa; các sự kiện tương tác
trực tiếp với người dân tại các
siêu thị, trung tâm thương mại;
cuộc thi vẽ tranh cho thanh, thiếu
nhi; chương trình trồng cây
xanh, làm sạch môi trường biển
và các bãi chôn lấp nhựa;…
Trong công tác truyền thông,
yếu tố quan trọng nhất là thông
tin phải đảm bảo tính cập nhật,
chính xác và hấp dẫn. Trong đó,
ngành báo chí bên cạnh việc lan
toả những hình ảnh đẹp, tấm
gương sáng; còn góp phần
không nhỏ vào việc phát hiện,
đấu tranh với các hành vi sai
phạm, đảm bảo sự kịp thời,
khách quan, trung thực, phòng
chống những cái xấu, tiêu cực.
Theo bà Lê Thị Thanh Huyền
– Giám đốc truyền thông của
Tập đoàn TH, hoạt động truyền
thông có thể bắt đầu ngay từ
“chiếc thùng rác” trong gia đình
mình đến những vấn nạn nhức
nhối mang tính phức tạp như
buôn lậu rác thải nhựa xuyên
biên giới. Còn theo ý kiến của
một đại diện đến từ Tổ chức Bảo
tồn Thiên nhiên châu Á (WWF),
chính những người làm truyền
thông cũng cần là một tấm
gương sáng, có thể bắt đầu từ
những hành động nhỏ nhất như
từ chối ống hút nhựa khi uống
nước tại các quán cà phê.
Nhìn chung, chống rác thải
nhựa là một vấn đề mang tính hệ
thống, cần tác động sâu đến nhận
thức của mọi người. Phải nhận
thức đúng đắn thì mới hành động
đúng đắn. ĐỖ TRANG

Cả gia đình ôm chặt lấy nhau, nói với nhau
bằng tiếng Thái với những lời khích lệ
mạnh mẽ. Ông Bạc Cầm Vững, bố của
Khiêm cho biết, cả nhà đã bắt xe khách đi
từ huyện miền núi Quỳnh Nhai, Sơn La
xuống Thủ đô Hà Nội ngót nghét 400km,
tức mất gần nửa ngày trời di chuyển về Thủ
đô. Họ không muốn ăn tối và đợi gặp con
sau khi có được tấm HCV. “Chúng tôi
không đói đâu, mà đang mừng lắm, vui
không thể tả nỗi” - ông Bạc Cầm Vững chia
sẻ với gương mặt rạng ngời, chân thật.
Trước đó, trưa 16/5, ở trận chung kết
hạng 70 tới 75kg nữ môn Pencak silat tại
SEA Games 31, VĐV Quàng Thị Thu
Nghĩa cũng đến từ Sơn La đã đánh bại
VĐV Siti Rahmah Binti Mohamed Nasir
(Malaysia) với tỷ số 39 - 32 để giành tấm
HCV cho Pencak silat Việt Nam. Đây là
tấm HCV đầu tiên của Pencaksilat Việt
Nam tại SEA Games 31…
Có thể nói, những cô gái đến từ Tây
Bắc, nếu họ không tham dự SEA Games
có lẽ chúng ta khó biết họ là ai, nhưng khi
đã thi đấu vì nước nhà, họ đã làm nên
những điều lớn lao mà ít ai ngờ tới. Sức
mạnh đó, sức mạnh của núi rừng đất Việt,
khó có đối thủ nào cản nổi…
TUẤN NGỌC
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Phim hành động Việt và
nỗi lo doanh thu mất trắng
Với “canh bạc” lỗ ít hay nhiều
đều quy ra hàng chục tỉ đồng,
không ít nhà sản xuất phim
hành động phải... bán nhà trả
nợ. Có lẽ vì vậy, hơn chục
năm qua, phim hành động
Việt chỉ “trình làng” một cách
nhỏ giọt.
Bài toán chất lượng phim
Phim hành động “ngốn” kinh phí lớn
hơn nhiều so với dòng phim khác bởi
phải đầu tư xây dựng phim trường, trang
phục, hóa trang, đạo cụ, hiệu ứng cháy
nổ, diễn viên đóng thế, diễn viên quần
chúng, thuê các thiết bị quay phim
chuyên dụng cho phim hành động, đặc
biệt là phần hậu kỳ, kĩ xảo. Để làm ra
một bộ phim hành động “đạt 7 điểm” trở
lên, nhà sản xuất phải bỏ ra hàng chục tỷ
đồng. Nhưng thực tế, số tiền họ thu được
nhờ việc bán vé và bán bản quyền lại
rất... èo uột!
Ra mắt nhân dịp Tết Dương lịch
2021, sau 6 ngày trình chiếu, "Võ sinh
đại chiến" chỉ thu được chưa đầy 1,4 tỷ
đồng. Với mức kinh phí sản xuất 25 tỷ
đồng, bộ phim thua lỗ nặng nề. Một
phim lỗ nặng khác là “Đỉnh mù sương”
năm 2020. Sau thời gian công chiếu, bộ
phim hành động, võ thuật chỉ thu được 1
tỷ đồng, trong khi kinh phí sản xuất 12
tỷ đồng.
“Huyền thoại bất tử” với 12 tỷ đầu tư
cũng lỗ tới mức một khán giả đến mua vé
xem phim phải đi về vì "phòng chiếu chưa
đủ… 4 người mua vé nên rạp trả lại tiền”.
Hay “Lửa Phật” với đầu tư hơn 20 tỷ đồng
nhưng doanh thu thảm hại. “Bẫy Rồng”
đầu tư gần 20 tỉ đồng, thu về 12 tỷ.
Năm 2016, kinh phí bỏ ra làm “Găng
tay đỏ” là 15 tỷ đồng, sau 10 ngày ra rạp,
trừ chi phí phát hành, quảng bá, phim thu
được 0 đồng, lỗ toàn bộ chi phí sản xuất.
Đại diện nhà sản xuất suy sụp: “Chúng
tôi buộc lòng phải rút phim về, không

chiếu nữa vì nhận thấy việc phát hành
không hiệu quả. Chúng tôi lấy làm tiếc
vì bộ phim đang chiếu phải ngưng giữa
chừng, không thể đến được với nhiều
khán giả hơn nữa".
“Làm phim hành động bị lỗ” dường
như “lời nguyền” lơ lửng trên đầu những
nhà sản xuất. Điều này đã tạo ra một tâm
lý lo sợ cho các nhà sản xuất, hiếm ai
muốn liều bỏ ra một số tiền khổng lồ để
thu lại doanh thu tí hon. Nhất là khi phim
hành động Việt chỉ là một "anh chàng
mới lớn" so với những “bom tấn” hành
động khác của Hollywood. Vì vậy, để
tránh thất thu, nhiều nhà sản xuất tìm
cách "né" phim hành động. Có nhà sản
xuất “liều” thì vẫn canh cánh đêm ngày.
Dù bỏ ra nhiều tâm huyết và đầu tư
“khủng” nhưng chất lượng các bộ phim
bị lỗ cũng là điều đáng bàn. Có phim nội
dung hời hợt, tình tiết dễ đoán, thiếu
logic, lời thoại lên gân hoặc nhạt nhẽo,
vô bổ. Có phim diễn viên diễn xuất khô
cứng, một màu, cảnh hành động không
mãn nhãn, âm thanh, ánh sáng không đạt
chuẩn. Đặc biệt, đa phần các phim có
những cảnh quay, pha hành động phi lý,
khó hiểu gây chán nản, thất vọng, bực
mình cho người xem.
Ngoài các nguyên nhân trên, chưa kể
còn có nguyên nhân khác khiến phim
hành động Việt bị “lép vế”. Hầu hết,
những phim hành động Việt Nam đều
phải gắn mác “dành cho khán giả trên 16
tuổi” trước khi ra rạp. Nhiều người trong
nghề còn nhận xét bản phim công chiếu
gần như đã được Hội đồng kiểm duyệt
“cắt, gọt, xén” ở những cảnh hành động.
Nhưng một số ý kiến cho rằng khung
kiểm duyệt của điện ảnh nước nhà dường
như còn rất mơ hồ, đại khái, cảm tính
khiến nhiều tác phẩm điện ảnh chịu “án
oan” trong việc kiểm duyệt. Bị cắt xén
oan, bộ phim hành động bỗng “không
đầu, không cuối”, “dở dở, ương ương”,
“nửa nạc, nửa mỡ”.
Thời 4.0, việc dễ dàng tiếp cận với
nhiều thể loại phim, chất lượng tốt trên

GÓC NHÌN

Nghệ sĩ và fan ứng xử
sao cho đúng?

N

ghệ sĩ và fan luôn là mối quan hệ
đặc biệt. Ở thời đại mạng xã hội
phát triển như hiện nay, fan là một lực
lượng mạnh mẽ, thậm chí có thể “nâng”
hay “vùi dập” nghệ sĩ.
Ồn ào gần đây giữa nữ ca sĩ Đông Nhi
và fan có thể coi là một “ca” “kinh điển”
về mối quan hệ này trong giới showbiz
Việt. Từ câu chuyện liên quan đến kênh
truyền thông và những phát ngôn “nóng
nảy” sau đó, Đông Nhi đã vấp phải phản
ứng của người hâm mộ, ngay cả những
người đã gắn bó từ khi cô còn là ca sĩ teen
cũng tuyên bố “quay lưng”. Đông Nhi
đứng trước “cơn bão” lớn nhất sự nghiệp
từ trước đến nay.
Theo một số fan hâm mộ, họ “quay
lưng” lại với Đông Nhi bởi cô không
cho họ thấy được sự tôn trọng dành cho
fan. Thay vì suy xét sự việc, đưa ra lời
giải thích hợp lý, trân trọng sự đóng góp
của fan thì nữ ca sĩ lên tiếng với cách

nói “dạy dỗ”, bênh ekip, phủ nhận tình
cảm của fan.
Sự cố của Đông Nhi làm nhiều người
nhớ đến những sự cố tương tự giữa fan và
thần tượng đã diễn ra. Rầm rộ một thời là
chuyện giữa Hoa hậu chuyển giới Hương
Giang và cộng đồng fan. Đang là một
trong những nghệ sĩ có hình ảnh đẹp, “đắt
show”, vì một vài hành xử quá lố trên sân
khấu, Hương Giang bị fan chỉ trích, nhiều
nhóm anti-fan bắt đầu lập ra. Lúc này, nữ
ca sĩ lại lên tiếng chỉ trích những người
chê bai mình, thậm chí đòi kiện và lấy
hình ảnh cảnh sát ra để “dọa” fan. Trước
hành xử này, cư dân mạng đã “nổi giận”.
Hương Giang bị tẩy chay trên mạng xã
hội, các nhóm anti-fan nhanh chóng lớn
mạnh và Hương Giang bỗng chốc trở
thành nữ ca sĩ có lượng anti-fan hàng đầu
showbiz Việt. Cho đến nay, hơn một năm
trôi qua kể từ khi xảy ra sự việc nhưng
hình ảnh Hương Giang vẫn không thể trở

nền tảng trực tuyến đã tạo
ra cộng đồng khán giả xem
phim thông thái. Để phim
hành động không còn cảnh
nơm nớp lo sợ doanh thu
“10 mất, 1 còn”, lý do kéo
khán giả ra rạp chỉ có thể là
chất lượng, tiên quyết là
nội dung hấp dẫn. Điều
này là thách thức không
nhỏ đối với các nhà sản
xuất phim Việt.

Thấp thỏm phim mới
Ngày 20/5 vừa qua, bộ
phim hành động “578 phát đạn của kẻ điên” vừa
được công chiếu tại rạp.
Phim chuyển thể từ tiểu
thuyết đề tài ấu dâm của
đạo diễn Lương Đình
Dũng, kinh phí sản xuất 60
l Bộ phim “578 - phát đạn của kẻ điên” mới công chiếu.
tỷ đồng.
Một trong những bối cảnh hành động
Câu chuyện xoay quanh Hùng, một
người lái xe container và con gái nhỏ. lớn của bộ phim là cảng Đình Vũ (Hải
Người cha đau xót tột cùng khi con gái Phòng) đã ngốn hơn 3 tỷ đồng ngân sách
anh bị trầm cảm nặng vì một vụ tấn công phim. Diện tích phục vụ cho việc quay
tình dục. Anh quyết tâm truy tìm thủ phim tại đây lên đến hơn 20 hecta, với
phạm để trả thù, giành lại công lý. Trên 460 thùng container. Chỉ riêng việc di
hành trình truy đuổi và bị “săn”, người dời, sắp xếp các thùng container để tạo
cha nhận ra mình không chỉ đang đối đầu nên một mê cung truy đuổi khổng lồ đã
với một kẻ ác mà là cả một thế lực đen mất đến hơn hai ngày.
Phim có sự tham gia của rất nhiều
tối phía sau với tội ác: ấu dâm và buôn
diễn viên như: Alexandre Nguyễn,
bán nội tạng phụ nữ và trẻ em.
Bộ phim được dán nhãn C18+, đạo Hoàng Phúc, Hoa hậu H’Hen Niê, võ sư
diễn Lương Đình Dũng cho biết, phim Tuấn Hạc, nam vương Ngọc Tình, siêu
chứa đến 91% các cảnh hành động bạo mẫu Jessica Minh Anh, đô vật nhiều lần
lực. Được hỏi tại sao không chấp nhận vô địch SEA Games Hà Văn Hiếu và hơn
cắt bớt cảnh hành động để phim có thể 600 diễn viên khác. Đạo diễn Lương
gắn nhãn 16+, đạo diễn Lương Đình Đình Dũng mong “thắng lớn” và dự kiến
Dũng cho hay: “Tôi đã kiềm chế lắm rồi, sẽ mang “578 - phát đạn của người điên”
thực tế làm một phim bạo lực theo tính đi “chinh chiến” tại hơn 20 quốc gia.
Lạc quan là thế, nhưng liệu “578 chất gào hét, đánh nhau kiểu chợ búa,
bầy đàn, người ta hay gọi giang hồ phát đạn của người điên” có thắng về
Hongkong ngày xưa chẳng khó chút nào. doanh thu như: “Hai Phượng”, "Lật mặt
Nhưng phim của tôi hành động bạo lực 48h" để bước qua lời nguyền “muốn lỗ
theo một cách khác, sâu hơn và điên rồ cứ làm phim hành động”? Câu trả lời sẽ
hơn, vũ khí cũng có thứ quái gở và khó sớm có sau thời gian phim công chiếu.
BẢO CHÂU
kiểm soát hơn”.
lại như trước trong mắt công chúng.
Một chuyên gia truyền thông cho
rằng, cách cư xử của những nghệ sĩ nói
trên là thiếu đi sự khôn khéo và chuyên
nghiệp. Khi sự việc chỉ mới là một đốm
lửa nhỏ, thay vì có cách xử lý hợp lý thì
nghệ sĩ lại hành xử cảm tính, bất chấp,
đổ thêm dầu vào lửa, khiến đám cháy lan
rộng, sứt mẻ tình cảm giữa nghệ sĩ và
fan, để rồi hình ảnh, sự nghiệp bị ảnh
hưởng nghiêm trọng.
Cũng có nhiều câu hỏi được đặt ra sau
những tình huống vừa qua, chẳng lẽ nghệ
sĩ luôn phải “chiều” fan bất chấp đúng
sai? Trong mối quan hệ giữa nghệ sĩ và
fan, có lẽ nào nghệ sĩ luôn là người phải
lùi bước, nhún nhường để lấy lòng fan
hâm mộ?
Thực tế, trong mối quan hệ giữa nghệ
sĩ và fan, khó có thể nói ai “cao” hơn ai.
Nghệ sĩ là thần tượng, được fan yêu mến,
hâm mộ, mơ ước được thân cận. Nhưng
đồng thời, sự nổi tiếng của nhiều nghệ sĩ
cũng phần lớn do fan hâm mộ vun đắp.
Nhiều nghệ sĩ, tuy tài năng chưa phải
vượt trội, sản phẩm chưa hẳn xuất sắc,
nhưng may mắn có đội ngũ fan lớn
mạnh, luôn ủng hộ mọi dự án nghệ thuật

của nghệ sĩ, chấp nhận bỏ tiền nhắn tin
bình chọn, bỏ thời gian công sức để “cày
view” cho MV của nghệ sĩ lên “top”...
Nghệ sĩ nổi tiếng hơn, đắt show hơn là
nhờ có lượng fan này. Nghệ sĩ cũng cần
biết ơn, trân trọng, thâm chí “kiêng nể”
fan của mình là như thế.
Cũng bởi vậy, khi xảy ra sự cố, việc
đầu tiên nghệ sĩ làm, cần là một ứng xử
không chỉ là chuyên nghiệp mà là “có
tâm” với người hâm mộ. Cần đối xử với
người hâm mộ một cách công bằng và cầu
thị. Thiếu đi những điều này, nghệ sĩ dù
sở hữu lực lượng fan hùng hậu đến đâu
vẫn có nguy cơ bị người hâm mộ thất
vọng, quay lưng.
Showbiz Việt có những nghệ sĩ giữ
vững vị trí của mình rất nhiều năm,
không chỉ bởi tài năng mà bởi tấm lòng
đối với fan. Như Mỹ Tâm, người chưa
bao giờ “quay lưng” với fan, như Đan
Trường, coi fan như “em út trong nhà”,
như Phương Thanh, luôn chân tình và
hào sảng với fan…
Nếu “ngủ quên” trên chiến thắng,
coi fan là công cụ, nghệ sĩ dễ gặp phải
“trái đắng”, như những bài học đã xảy
ra vừa qua. TRÂN TRÂN
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Tuổi trẻ Quân đội chiếm lĩnh
các đỉnh cao khoa học
Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo
là một điểm sáng, tạo môi
trường, điều kiện thuận lợi để
tuổi trẻ quân đội phát huy tiềm
năng, sức sáng tạo, hiện thực
hóa nhiệt huyết và khát vọng
vươn lên chiếm lĩnh những
đỉnh cao khoa học. Từ bệ
phóng này, nhiều bạn trẻ trong
quân đội đã vinh dự đoạt giải
thưởng cao quý nhất: Giải
thưởng Hồ Chí Minh về
khoa học và công nghệ.
Từ Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo
Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Lễ tổng
kết, trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo
(TTST) trong Quân đội lần thứ 22. Căn cứ
vào kết quả thẩm định của Hội đồng Giải
thưởng TTST trong Quân đội, Bộ trưởng
Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng Bằng
khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc
trong tổ chức, tham gia Giải thưởng. Chủ
nhiệm Tổng cục Chính trị chứng nhận trao
giải cho 354 công trình xuất sắc, với 24
giải Nhất, 58 giải Nhì, 110 giải Ba, 162 giải
Khuyến khích. Trung ương Đoàn tặng Huy
hiệu TTST cho tác giả, nhóm tác giả có
công trình đoạt giải Nhất.
Năm 2021, toàn quân có 686 công
trình của 39 cơ quan, đơn vị tham gia Giải
thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 22,
tăng 109 công trình so với năm 2020, thu
hút đông đảo lực lượng cán bộ, giảng viên
trẻ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, công
nhân, viên chức quốc phòng và lao động
hợp đồng ở 10 lĩnh vực chuyên ngành.
Theo đánh giá của Ban Giám khảo, đại
đa số công trình, sáng kiến tham dự Giải
thưởng lần thứ 22 đều có chất lượng tốt,
hiệu quả thiết thực về quốc phòng - an ninh,
kinh tế - xã hội, nội dung nghiên cứu gắn
với thực tế nhiệm vụ đơn vị, có khả năng
phát triển và ứng dụng vào thực tiễn, nhất
là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu,
giáo dục - đào tạo; bảo quản, bảo dưỡng vũ
khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm vật liệu và
phụ tùng thay thế; làm tăng độ chính xác,
ổn định, an toàn của vũ khí, trang bị kỹ
thuật. Trong đó, nhiều công trình, sáng kiến
có hàm lượng trí tuệ cao góp phần chăm sóc
sức khỏe bộ đội và nhân dân, phòng, chống
thiên tai, dịch bệnh, thực hiện mục tiêu
chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử.
Nếu như năm 2000 chỉ có 51 công
trình, sáng kiến tham dự với 3 lĩnh vực thì
đến năm 2020 đã tăng lên 577 công trình,
sáng kiến trên 10 lĩnh vực, tăng lên gấp
11,5 lần. Qua 21 năm tổ chức, đã có 5.480
công trình (đề tài, sáng kiến) của hơn
10.000 lượt tác giả tham gia; tỷ lệ đoạt giải
trung bình là 55%; số lượng công trình
tham gia năm sau cao hơn năm trước. Hơn
90% công trình được trao giải đã triển khai
ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao,

l Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Bằng khen cho 49 đồng tác giả của hai công trình
đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học - công nghệ.

góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành
nhiệm vụ chính trị, làm lợi cho các cơ
quan, đơn vị và quân đội mỗi năm hàng
trăm tỷ đồng. Giải thưởng TTST trong
quân đội tiếp tục khẳng định là giải thưởng
đặc sắc, riêng có, nơi chắp cánh cho thanh
niên quân đội sáng tạo và cống hiến.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên
Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
yêu cầu Hội đồng Giải thưởng TTST trong
Quân đội và các cơ quan thành viên Hội
đồng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất
lượng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ
chức hoạt động để Giải thưởng phát triển
sâu rộng, bền vững; phối hợp chặt chẽ với
các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức của Trung
ương, địa phương, tranh thủ sự ủng hộ,
giúp đỡ của các nhà khoa học trong và
ngoài Quân đội để nâng cao chất lượng, uy
tín của Giải thưởng.
Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị các
tập thể, cá nhân được nhận giải và vinh danh
dịp này tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, sáng
tạo, phát triển, ứng dụng kết quả nghiên cứu
vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị; thường
xuyên chia sẻ kinh nghiệm, động viên đồng
chí, đồng đội tham gia nghiên cứu khoa học,
cùng nhau phấn đấu có nhiều sản phẩm mới
được ứng dụng vào thực tiễn, thúc đẩy
phong trào sáng tạo trong tuổi trẻ Quân đội.
Để cán bộ khoa học và công nghệ
(KH&CN) phát triển tài năng và hưởng lợi
ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo
của mình, Chủ nhiệm các công trình đoạt
giải Nhất, Nhì, Ba trong tham gia Giải
thưởng lần thứ 22 được hưởng các chế độ,
chính sách ưu tiên, được xét thăng quân
hàm, nâng lương trước thời hạn (1 năm)
năm 2022 hoặc bảo lưu thành tích làm cơ
sở xét thăng quân hàm, nâng lương trước
thời hạn những năm tiếp theo. Các học viên
đào tạo sĩ quan cấp phân đội được xét ưu
tiên phân công công tác sau khi tốt nghiệp.
Đây là động lực to lớn, động viên, khích lệ
thế hệ trẻ Quân đội tiếp tục thể hiện tinh
thần, ước mơ, nhiệt huyết, khát vọng
nghiên cứu, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học.

TIN TứC

Việt Nam - Hoa Kỳ phối hợp
tập huấn phòng chống vũ khí
hủy diệt hàng loạt

T

ừ ngày 17 đến 20/5, Cơ quan thường trực của cơ
quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống
phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (gọi tắt là Cơ quan

Đến Giải thưởng Hồ Chí Minh
về khoa học và công nghệ
Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN
là giải thưởng cao quý mà Đảng và Nhà
nước trao tặng các tác giả công trình, cụm
công trình KH&CN đặc biệt xuất sắc, có
tính đột phá về KH&CN, hiệu quả kinh tế
- xã hội, có giá trị to lớn phục vụ sự nghiệp
cách mạng; là kết quả của sự dày công
nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài năng
của các nhà khoa học, có ảnh hưởng rộng
lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp
phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
Qua 5 lần tham gia xét tặng giải thưởng
(vào các năm 1996, 2000, 2005, 2010 và
2015) đã có 17 công trình, cụm công trình
của các tác giả thuộc Bộ Quốc phòng được
nhận giải thưởng cao quý này.
Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải
thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6 được
Bộ KH&CN - Cơ quan Thường trực triển
khai từ tháng 12/2020. Bộ Quốc phòng giao
Cục Khoa học quân sự - Cơ quan Thường
trực của Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp
với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng
kế hoạch, hướng dẫn triển khai tổ chức xét
tặng giải thưởng trong Bộ Quốc phòng.
Năm 2020, Hội đồng xét tặng Giải
thưởng cấp Bộ Quốc phòng xem xét, đánh
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giá và thống nhất lựa chọn 3 công trình,
cụm công trình gồm: 1 cụm công trình
thuộc lĩnh vực khoa học xã hội của Học
viện Chính trị; 2 công trình thuộc lĩnh vực
quân sự, quốc phòng của Tập đoàn Công
nghiệp - Viễn thông Quân đội có giá trị đặc
biệt xuất sắc về KH&CN đề nghị Hội đồng
cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng.
Hai công trình thuộc lĩnh vực quân sự,
quốc phòng của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội được thực hiện bởi
tập thể cán bộ khoa học của Tập đoàn gồm
49 cán bộ trẻ, được đào tạo chuyên sâu
cùng với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo
chặt chẽ, hiệu quả từ Quân ủy Trung ương,
Bộ Quốc phòng, sự hỗ trợ của các cơ quan,
đơn vị trong quân đội.
Trình độ KH&CN của hai công trình
được ghi nhận trên thế giới, thể hiện qua 2
sáng chế quốc tế về công nghệ được cấp
bằng độc quyền; 8 sáng chế được cấp bằng
độc quyền tại Việt Nam và 15 bài báo công
bố tại các hội thảo khoa học quốc tế uy tín.
Thành công của hai công trình có ảnh
hưởng sâu rộng trong KH&CN, khẳng
định vị thế mới của Việt Nam trong lĩnh
công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.
Đây là những sản phẩm tiêu biểu, thành
quả lao động sáng tạo của tuổi trẻ quân đội
trong nghiên cứu, ứng dụng, phát
triển KH&CN thuộc lĩnh vực quân sự,
quốc phòng, đóng góp xứng đáng vào sự
nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc
phòng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Hồ
Chí Minh - Giải thưởng Nhà nước về
KH&CN đợt 6, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc nhấn mạnh, hai công trình
trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng của 49
đồng tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí
Minh lần này có giá trị đặc biệt to lớn, là
kết quả của sự dày công nghiên cứu, cống
hiến trí tuệ và tài năng của các nhà khoa
học quân sự. Đây là sự ghi nhận, đánh giá
cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối
với những chiến công thầm lặng của các
nhà khoa học quân sự Việt Nam đã tận
tâm, tận lực nghiên cứu trong phòng thí
nghiệm, nhà máy và cả ở những nơi đầu
sóng ngọn gió của Tổ quốc để có được các
thành tựu khoa học, công nghệ nổi bật,
đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất
và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mà các
thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để
giành được, đồng thời phục vụ tốt đời sống
của nhân dân. LAM HẠNH

lĐại tướng Lương Cường trao chứng nhận cho đại diện tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

thường trực 81) đã phối hợp với Chương trình kiểm
soát xuất khẩu và an ninh biên giới Bộ Ngoại giao Hoa
Kỳ tổ chức lớp tập huấn: “Nhận diện hàng hóa liên
quan đến vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân
và chất nổ” cho các đơn vị khu vực miền Trung theo
hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại hai điểm
cầu Hoa Kỳ và Việt Nam.
Các nội dung được giới thiệu tại lớp tập huấn góp
phần nâng cao nhận thức, năng lực thực thi Nghị định
81/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ

khí hủy diệt hàng loạt cho các đơn vị đầu mối tại miền
Trung, góp phần thúc đẩy hoạt động thực thi các Nghị
quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và các điều
ước quốc tế về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt
hàng loạt của Việt Nam.
Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các học
viên được tham quan trình diễn ứng phó tình huống
phổ biến vũ khí hóa học tại Trung tâm ứng cứu sự cố
hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung
(Binh chủng Hóa học). NHẬT TUẤN

Tư VấN PHÁP LUậT

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vn

bannoichinhplvn2020@gmail.com

PHÁP LUậT & TÀI CHÍNH

CHÍNH SÁCH MớI
Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (Bộ
NN&PTNT) đề xuất tăng
mức hỗ trợ thiệt hại do
thiên tai, dịch bệnh đối
với cơ sở sản xuất lên
1,25 - 2 lần so với hiện
tại.
Giá thị trường đã biến
động rất nhiều
Bộ NN&PTNT cho biết, năm
2017, Chính phủ đã ban hành
Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về
cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất
nông nghiệp để khôi phục sản
xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai,
dịch bệnh. Theo báo cáo của các
địa phương, sau 5 năm triển khai
thực hiện Nghị định, tổng kinh
phí đã hỗ trợ người dân khôi phục
sản xuất là 5.210 tỷ đổng.
Chính sách hỗ trợ đã góp phần
giúp người dân có một phần kinh
phí để khôi phục sản xuất vùng bị
thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh,
giúp người dân từng bước ổn
định đời sống. Tuy nhiên, qua báo

chung là doanh nghiệp tư nhân)
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.
Dự thảo Thông tư đề xuất áp
dụng đối với người có chức vụ,
quyền hạn công tác tại các cơ
quan, đơn vị thuộc lĩnh vực
quản lý của Bộ Tài chính, các
cơ quan, đơn vị quản lý người
có chức vụ, quyền hạn thuộc
lĩnh vực quản lý của Bộ Tài
chính và các cơ quan, tổ chức,
cá nhân khác có liên quan.
Về nguyên tắc thực hiện, theo
Dự thảo, việc thực hiện quy định
thời hạn đối với người có chức
vụ, quyền hạn không được
thành lập, giữ chức danh, chức

vụ quản lý, điều hành doanh
nghiệp tư nhân 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 tuân
thủ theo các quy định của Luật
Phòng, chống tham nhũng, Luật
Cán bộ, công chức, Luật Doanh
nghiệp, Luật Hợp tác xã.
Theo đó, người có chức vụ,
quyền hạn không được thành lập,
giữ chức danh, chức vụ quản lý,
điều hành doanh nghiệp tư nhân
sau khi thôi chức vụ thuộc các

lĩnh vực sau:
Quản lý nhà nước về kế toán,
kiểm toán; Quản lý nhà nước về
chứng khoán và thị trường chứng
khoán; Quản lý hoạt động xổ số
đặt cược, casino và trò chơi điện
tử có thưởng; Quản lý nhà nước
về giá, thẩm định giá; Quản lý
nhà nước về tài chính doanh
nghiệp; Quản lý nhà nước về bảo
hiểm; Quản lý nhà nước về thuế,
phí, lệ phí; Quản lý nhà nước về
Hải quan; Quản lý doanh nghiệp
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ do Bộ Tài chính thành lập

Đề xuất tăng mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
cáo của các địa phương và các
đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ
NN&PTNT, khi áp dụng Nghị
định đã phát sinh những tồn tại,
bất cập về đối tượng hỗ trợ, điều
kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ… cần có
những sửa đổi, bổ sung kịp thời.
Cụ thể, Bộ NN&PTNT cho
rằng, mức hỗ trợ quy định từ năm
2017, trong khi giá thị trường
hiện nay đã biến đổi rất nhiều, do
vậy mức hỗ trợ trong Nghị định
là thấp và không phù hợp với thời
điểm hiện tại. Nhiều loại cây
trồng, vật nuôi, hình thức nuôi
chưa được quy định trong Nghị
định dẫn đến khó khăn trong công
tác hỗ trợ khôi phục sản xuất.
“Mức hỗ trợ với dịch bệnh là
cố định trong khi giá thị trường
luôn biến động gây khó khăn khi
xảy ra dịch do nếu mức hỗ trợ cao
hơn so với giá thị trường có thể
xuất hiện tình trạng người chăn
nuôi không thực hiện quyết liệt
các biện pháp phòng, chống dịch
làm dịch bệnh lây lan để nhận hỗ
trợ; nếu mức hỗ trợ quá thấp so

lDiện tích lúa bị thiệt hại nặng do mưa lũ. (Hình minh họa)
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9 lĩnh vực không được thành lập, quản lý
sau khi thôi chức vụ ở Bộ Tài chính?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo
Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời
hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được
thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều
hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm
hữu hạn, 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 Bộ Tài chính, việc xây
dựng Dự thảo là nhằm thực hiện
nhiệm vụ được giao tại khoản 5
Điều 22 và khoản 2 Điều 23
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP
ngày 01/7/2019 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Phòng,
chống tham nhũng trong lĩnh
vực thuộc phạm vi quản lý của
Bộ Tài chính.
Về phạm vi điều chỉnh, Dự
thảo Thông tư đưa ra 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 tư
nhân, công ty trách nhiệm hữu
hạn, công ty cổ phần, công ty
hợp danh, hợp tác xã (gọi
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với giá thị trường có thể xảy ra
tình trạng giấu dịch, bán chạy gia
súc, gia cầm bệnh làm lây lan
dịch” – Bộ NN&PTNN cho biết.

Cần tăng mức hỗ trợ thiệt
hại do thiên tai, dịch bệnh
Trước thực tế trên, tại Dự thảo
Nghị định sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số
02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017
của Chính phủ về cơ chế, chính
sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
để khôi phục sản xuất vùng bị
thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh,
Bộ NN&PTNT đề xuất nâng mức
hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất lên
1,25 - 2 lần so với hiện tại.
Cụ thể, đối với cây lúa, diện
tích lúa thuần sau gieo trồng từ 1
đến 10 ngày bị thiệt hại trên 70%,
hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; thiệt hại từ
30% - 70%, hỗ trợ 1 triệu
đồng/ha. Sau gieo trồng từ trên 10
ngày đến 45 ngày bị thiệt hại trên
70%, hỗ trợ 5 triệu đồng/ha; thiệt
hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 3 triệu
đồng/ha. Sau gieo cấy trên 45
ngày bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ
8 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30%
- 70%, hỗ trợ 4 triệu đồng/ha;
diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại
trên 70%, hỗ trợ 20 triệu đồng/ha;
thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 10
triệu đồng/ha.
Đối với diện tích lúa lai, sau
gieo trồng từ 1 đến 10 ngày bị
thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 3 triệu
đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%,
hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha. Sau gieo
trồng từ trên 10 ngày đến 45 ngày
bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 6
triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% -

70%, hỗ trợ 3,5 triệu đồng/ha.
Sau gieo trồng trên 45 ngày bị
thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 9 triệu
đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%,
hỗ trợ 4,5 triệu đồng/ha; diện tích
mạ lúa lai bị thiệt hại trên 70%,
hỗ trợ 30 triệu đồng/ha; thiệt hại
từ 30% - 70%, hỗ trợ 15 triệu
đồng/ha.
Đối với cây trồng lâu năm,
vườn cây ở thời kỳ kiến thiết cơ
bản bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 8
triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% 70%, hỗ trợ 4 triệu đồng/ha;
Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh,
vườn cây đầu dòng ở giai đoạn
được khai thác vật liệu nhân
giống bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ
20 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30%
- 70%, hỗ trợ 10 triệu đồng/ha;
cây giống trong giai đoạn vườn
ươm được nhân giống từ nguồn
vật liệu khai thác từ cây đầu dòng,
vườn cây đầu dòng: bị thiệt hại
trên 70%, hỗ trợ 50 triệu đồng/ha;
thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 30
triệu đồng/ha.
Về hỗ trợ đối với nuôi thủy, hải
sản, Bộ NN&PTNT đề xuất, diện
tích nuôi tôm quảng canh (nuôi tôm
lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm
kết hợp) bị thiệt hại trên 70%, hỗ
trợ từ 7 triệu – 10 triệu đồng/ha;
thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 4
– 6 triệu đồng/ha.
Diện tích nuôi cá truyền
thống, các loài cá bản địa bị thiệt
hại trên 70%, hỗ trợ từ 10 triệu –
18 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30%
- 70%, hỗ trợ từ 5 triệu – 10 triệu
đồng/ha; diện tích nuôi tôm sú
bán thâm canh, thâm canh bị thiệt
hại trên 70%, hỗ trợ từ 15 triệu –

hoặc được giao quản lý; người đại
diện phần vốn Nhà nước tại
doanh nghiệp do Bộ Tài chính
quản lý.
Cũng theo Dự thảo, 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 được quy định không được
thành lập, giữ chức danh, chức vụ
quản lý, điều hành doanh nghiệp
tư nhân thuộc lĩnh vực trước đây
mình có trách nhiệm quản lý.
Theo Dự thảo, căn cứ đối
tượng thuộc diện quản lý, Vụ Tổ
chức cán bộ Bộ Tài chính chủ trì,
phối hợp với các đơn vị có
người thôi giữ chức vụ cùng xác
định, tham mưu cho người có
thẩm quyền việc áp dụng quy
định tại Thông tư này và ghi
trong quyết định thôi giữ chức
vụ của người có chức vụ, quyền
hạn. Thanh tra Bộ Tài chính chủ
trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan kiểm tra các đơn vị
thực hiện Thông tư này.
GIA KHÁNH
20 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30%
- 70%, hỗ trợ từ 10 triệu – 15 triệu
đồng/ha. Diện tích nuôi tôm thẻ
chân trắng bán thâm canh, thâm
canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ
từ 40 triệu – 50 triệu đồng/ha;
thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ
20 triệu – 30 triệu đồng/ha.
Đối với diện tích nuôi nhuyễn
thể bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ
50 triệu – 65 triệu đồng/ha; thiệt
hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 40
triệu – 45 triệu đồng/ha. Diện
tích nuôi cá tra thâm canh bị thiệt
hại trên 70%, hỗ trợ từ 25,5 triệu
– 30 triệu đồng/ha; thiệt hại từ
30% - 70%, hỗ trợ từ 15 triệu –
20 triệu đồng/ha…
Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT
cũng đề xuất mức hỗ trợ đối với
nuôi gia súc, gia cầm; hỗ trợ đối
với sản xuất muối. Đối với các
loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản
bị thiệt hại chưa được quy định tại
Nghị định này, Chủ tịch UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương căn cứ vào khả năng
cân đối ngân sách, đặc điểm sản
xuất và yêu cầu thực tế tại địa
phương để quy định mức hỗ trợ
cụ thể cho phù hợp.
Căn cứ tình hình thực tế của
địa phương, Chủ tịch UBND cấp
tỉnh quyết định hỗ trợ đối với gia
súc, gia cầm quy định tại điểm b
khoản 4 Điều này của các cơ sở
sản xuất tối thiểu 80% giá thị
trường tại địa phương và tại thời
điểm có dịch bệnh xảy ra nhưng
không vượt quá mức quy định tại
Nghị định này. Tổng kinh phí
xem xét hỗ trợ đối với một cơ sở
sản xuất không nhỏ hơn 01 triệu
đồng. Trường hợp hỗ trợ bằng
hiện vật, mức hỗ trợ được quy đổi
tương đương hỗ trợ bằng tiền
theo giá tại thời điểm hỗ trợ.
BÙI ANH
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Biến lá bàng biển thành đĩa
thân thiện môi trường
Cây tra hay cây bàng biển
được trồng phổ biến ở vùng
đất Nam Trung Bộ. Những
chiếc lá bàng biển rất dày,
có thể chịu được nắng, mưa,
gió biển mặn. Tận dụng
những yếu tố này, một người
dân Phú Yên đã biến chúng
thành những chiếc đĩa thân
thiện với môi trường.
Người nặng lòng với môi trường
đó là anh Nguyễn Văn Tuyến (SN
1984, ngụ thôn Phú Khê, xã Hòa
Xuân Đông, TX Đông Hòa). Người
đàn ông có nước da ngăm đen được
đánh giá luôn đau đáu tìm giải pháp
cho ra đời những sản phẩm thân thiện
với môi trường.
Năm 2008, anh Tuyến tốt nghiệp
Kỹ sư Kinh tế, ĐH Giao thông Vận
tải TP HCM. Mặc dù công việc kinh
doanh riêng khá bận rộn nhưng anh
vẫn dành thời gian đi nhiều nơi tìm
kiếm, thử nghiệm vật liệu thay thế các
sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

l Những chiếc đĩa lá bàng biển thân thiện với môi trường thay đĩa nhựa chỉ sử dụng 1 lần.

đường gân đẹp. Anh đã đem chúng từ biển còn nhằm khuyến khích người
Phú Yên ra Quảng Ngãi để ép thử, dân trồng cây này nhiều hơn. Vì cây
cho ra sản phẩm có màu sắc đẹp mắt. bàng biển là cây chịu mặn, có thể
Thấy khả thi, anh đầu tư 120 triệu chống gió bão và sạt lở bờ biển. Nếu
đồng, mua dàn máy ép thủy lực, xây có thể bán được lá, người dân có
dựng bồn nước rửa lá, mở rộng xưởng nguồn thu nhập, sẽ trồng nhiều hơn.
sản xuất tại xã Hòa Xuân Đông, TX Từ đó, bờ biển được bảo vệ tốt hơn
Đông Hòa. Những sản phẩm đầu tiên với giá rẻ, thân thiện, thay thế kè bê
làm từ lá bàng được rất nhiều người tông ven biển.
tiêu dùng trong và
Khó khăn lớn nhất của anh Tuyến
ngoài nước ủng hộ.
khi làm những sản phẩm này là vấn
Anh Tuyến chia sẻ, đề nhân công. Công việc đòi hỏi sự tỉ
để làm được những mỉ và tận tâm để từng chiếc lá không
chiếc đĩa từ lá bàng rách và cho ra sản phẩm hoàn hảo
biển, công đoạn đầu nhất. Hiện sản phẩm đã xuất khẩu
tiên phải chọn lá có sang Ba Lan 7.000 chiếc, giới thiệu
tiêu chuẩn nhất định: trưng bày tại Singapore. Sản phẩm
Lá già hoặc mới rụng, còn được một số hãng hàng không
to và không rách. Anh trong nước đặt hàng sử dụng trên các
thu mua của người dân chuyến bay.
địa phương với giá
Anh Tuyến còn trăn trở một điều,
200 đồng/lá. Sau đó vì đây là sản phẩm mới nên chưa có
trải qua rất nhiều công nhiều khách hàng trong nước đón
l Ngoài đĩa hình chiếc lá, anh Tuyến còn tạo thêm các loại đĩa
đoạn, lá bàng mới có nhận. Vì vậy, anh mong muốn người
khuôn được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.
thể ra thành phẩm: tiêu dùng đón nhận sản phẩm từ lá
Phơi
khô,
ngâm
rửa, ép nhiệt, khử bàng biển – sản phẩm thân thiện với
Sau hơn 10 năm tìm tòi, nghiên
khuẩn,
đóng
gói,
xuất
bán.
môi trường, để giúp bà con vùng ven
cứu, thành công đầu tiên đến với anh
Mỗi
chiếc
đĩa
thân
thiện
môi
biển trồng thêm nhiều cây bàng biển,
vào 2020, khi anh sáng tạo chén, đĩa,
trường
này
đang
được
bán
ra
thị
bảo vệ bờ biển. MINH HẰNG
muỗng từ mo cau tại Quảng Ngãi.
Anh kể, khi những sản phẩm làm từ trường với giá 2.000 đồng,
mo cau ra đời, nhiều khách hàng không thấm nước, có thể rửa
trong và ngoài nước ủng hộ một thời nước được, tái sử dụng khoảng
gian. Tuy nhiên, sau đó vì chi phí làm 10 lần; có thể thay thế đồ nhựa;
ra rất đắt đỏ nên thị trường tiêu thụ và đang được nhiều nhà hàng,
khách sạn, đơn vị kinh doanh
cũng hạn chế lại.
Anh Tuyến tiếp tục thử sức với du lịch, lữ hành đặt mua. Ngoài
nhiều loại vật liệu như lá chuối, lá những chiếc đĩa hình chiếc lá,
sen, mo tre… để làm đĩa, khay; nhưng anh còn tạo thêm các loại đĩa
mỗi loại đều có nhược điểm riêng nên khuôn được thiết kế theo yêu
chưa thể hoàn hảo. Một lần về quê, cầu của khách hàng.
Anh Tuyến tâm sự, làm l Cây bàng biển được trồng nhiều ở ven biển
khi nhìn những cây bàng biển gần
những
chiếc đĩa từ lá bàng Nam Trung Bộ.
nhà, anh thấy lá cây rất dày, có nhiều

CẦN THƠ:

T

Vi phạm trong mua sắm thiết bị,
vật tư y tế tại Thới Lai

hanh tra việc thực hiện pháp luật trong
mua sắm vật tư, trang thiết bị trong
công tác phòng, chống dịch COVID-19 và
việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị
quyết 52/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của
HĐND TP Cần Thơ trên địa bàn huyện
Thới Lai; Thanh tra TP Cần thơ đã chỉ ra
một số hạn chế, sai phạm.
Theo KLTT, với việc mua sắm vật tư,
trang thiết bị trong phòng chống COVID19: cơ quan quản lý các gói thầu dựa trên
các bảng báo giá không đầy đủ thông tin

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vn

ngày, tháng, năm để xác định đơn giá vật
tư y tế, làm cơ sở xác định giá gói thầu, chỉ
định thầu, ký hợp đồng là không phù hợp;
có 6/12 gói thầu không thực hiện thương
thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết
hợp đồng…
Qua kiểm tra, xác minh giá một số gói
thầu vật tư y tế có số lượng lớn (khẩu trang
N95, trang phục phòng hộ) cho thấy, việc
xác định giá một số vật tư y tế chưa phù
hợp; không có hồ sơ thể hiện giá đã được

UBND Phú Yên chỉ đạo
kiểm tra, giải quyết
phản ánh của Báo PLVN

M

ới đây, PLVN có đăng tải bài viết “Phú Yên:
Nghi án san gạt đất rừng sản xuất… để phân
lô, bán nền”. Ngay sau đó, UBND tỉnh Phú Yên
đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuy
An khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, giải quyết nội
dung phản ánh của Báo.
Cụ thể, ngày 11/5/2022, Báo PLVN có đăng
bài viết phản ánh việc một mảnh đất trồng lúa và
một phần đất có diện tích cấp đất ở cho người dân
ở khu phố Trường Xuân (thị trấn Chí Thạnh,
huyện Tuy An) đã được cán bộ chức năng ở Chí
Thạnh “hô biến” thành đất rừng, rồi tiếp tục tách
thửa thành nhiều diện tích đất sử dụng riêng…
UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Chủ tịch UBND
huyện Tuy An khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, giải
quyết nội dung phản ánh của Báo PLVN theo
đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và
thông tin cho Báo PLVN biết kết quả. Thời gian
hoàn thành trước ngày 30/5/2022.
ĐƠN NGUYỆT

CẦN THƠ:

Hơn 130 triệu đồng trao
tặng trẻ em bị ảnh hưởng
COVID-19

S

ở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ phối hợp Quỹ
Vòng tay nhân ái (Bộ Y tế) vừa tổ chức
chương trình trao những phần quà hỗ trợ cho trẻ
em có cha hoặc mẹ mất do ảnh hưởng của dịch
COVID-19.
Mặc dù đại dịch COVID-19 đã bị khống chế,
nhưng nỗi đau, sự mất mát của các trẻ em trên địa
bàn TP bị mồ côi do dịch bệnh vẫn còn đó. Tính
đến nay, Cần Thơ ghi nhận 90 trẻ em mồ côi có
cha hoặc mẹ mất do dịch COVID-19, trong đó có
3 em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thấu hiểu điều đó,
nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) sắp đến,
Sở LĐ-TB&XH TP phối hợp Quỹ Vòng tay nhân
ái đã trao hỗ trợ cho 65 trẻ em có cha hoặc mẹ mất
do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mỗi em một
phần quà trị giá 2 triệu đồng. Chương trình nhằm
lan tỏa tình yêu thương, làm lay động và kết nối
được nhiều trái tim nhân ái, đồng thời thể hiện tinh
thần đại đoàn kết của dân tộc. Được biết, Quỹ
vòng tay nhân ái được thành lập cách đây 15 năm,
nhằm hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên, gia
đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật cần kinh phí
để chữa trị…
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thực
Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng
Ban Điều hành Bảo vệ, chăm sóc trẻ em TP cho
biết: Nhằm san sẻ phần nào khó khăn, gánh nặng
kinh tế với các em và gia đình, thời gian qua các
sở, ban ngành, đoàn thể tập trung huy động nguồn
lực, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ,
chăm lo cho các đối tượng trẻ em mồ côi bị ảnh
hưởng bởi dịch COVID-19. Ông Hiện tin rằng,
với tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp cùng những phần
quà ý nghĩa của Quỹ vòng tay nhân ái gửi tặng sẽ
góp phần san sẻ, động viên rất lớn cho các cháu
trong học tập và cuộc sống sau này.
NGUYỄN THUẬN

giao dịch thành công trên thị trường tại thời
điểm báo giá; giá vật tư y tế theo hóa đơn
đầu vào của đơn vị trúng thầu có sự chênh
lệch so với giá khi cung ứng.
Cơ quan quản lý gói thầu không thực
hiện công khai thông tin kết quả lựa chọn
nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc
gia; có 11/12 gói thầu không lập hồ sơ
nhập kho vật tư y tế theo dõi, quản lý.
Việc thực hiện mua sắm vật tư, trang
thiết bị, phương tiện phục vụ phòng,
chống dịch tại Trung tâm Y tế huyện
Thới Lai còn một số hạn chế, thiếu sót,
không đảm bảo trình tự, thủ tục; phải tái
lập hồ sơ để bổ sung, xuất xứ vật tư y tế
trên thực tế cung cấp và sử dụng không
đúng theo hợp đồng…

Với việc thực hiện chính sách tại Nghị
quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 52/NQHĐND còn một số thiếu sót như: Việc thẩm
tra, xét duyệt hồ sơ hỗ trợ người lao động
không giao kết hợp đồng chưa chặt chẽ, dẫn
đến nhiều trường hợp trùng lặp (trùng tên,
trùng CCCD/CMND…); có trường hợp
khai hồ sơ ở 2 ấp khác nhau để nhận hỗ trợ
nhiều lần nhưng chưa phát hiện…
Thanh tra Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch
UBND Cần Thơ chỉ đạo Sở Y tế tổ chức
kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân
có liên quan của Trung tâm Y tế Thới Lai;
chỉ đạo UBND huyện Thới Lai chấn chỉnh
những hạn chế, thiếu sót; kiểm điểm trách
nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.
TRUNG THỨ

XÃ HộI
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Hải Phòng chỉ đạo xử lý
sai phạm “khủng”
tại Nông trường Quý Cao

HÀ NỘI:

Bố trí khoảng 23.524 tỷ đồng
cho Dự án đường Vành đai 4
Sáng qua - 20/5, tại Kỳ
họp thứ 5 (kỳ họp
chuyên đề), với 100%
đại biểu có mặt tán
thành, HĐND TP Hà Nội
khóa XVI đã quyết nghị
thống nhất chủ trương
dự kiến nguồn vốn triển
khai thực hiện Dự án
đầu tư xây dựng đường
Vành đai 4 — Vùng Thủ
đô được bố trí từ ngân
sách TP là khoảng
23.524 tỷ đồng.
Theo Tờ trình của UBND TP
Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng
đường Vành đai 4 - Vùng Thủ
đô (gọi tắt là Dự án đường Vành
đai 4) là dự án quan trọng Quốc
gia do Quốc hội quyết định chủ
trương đầu tư theo hình thức đầu
tư công kết hợp đầu tư theo
phương thức đối tác công - tư
(PPP), loại Hợp đồng BOT. Dự
án có tổng chiều dài khoảng
112,8km, qua địa phận 3 tỉnh, TP
là Hà Nội, Hưng Yên và Bắc
Ninh. Dự án được chia thành 3
nhóm dự án với 7 dự án thành
phần có tổng mức đầu tư dự kiến
là 85.813 tỷ đồng, hoàn thành
vào năm 2027. Dự kiến, nguồn
vốn từ ngân sách TP Hà Nội
triển khai dự án là 23.524 tỷ
đồng. UBND TP Hà Nội cam
kết đảm bảo nguồn vốn thực
hiện theo tiến độ. Kế hoạch vốn
bố trí hàng năm sẽ được UBND
TP trình HĐND TP quyết nghị
cụ thể trên cơ sở thủ tục, tiến độ
triển khai thực hiện Dự án đầu tư
được cấp có thẩm quyền phê
duyệt theo luật định.
Tại phiên họp, sau khi thảo
luận, các đại biểu HĐND TP Hà
Nội khóa XVI đã biểu quyết,
nhất trí thông qua Nghị quyết
thống nhất chủ trương dự kiến
nguồn vốn triển khai thực hiện
Dự án đầu tư xây dựng đường
Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được
bố trí từ ngân sách TP là khoảng
23.524 tỷ đồng. Trong đó, giai
đoạn 2021-2025 là 19.477 tỷ

lCác đại biểu tại Kỳ họp.

đồng; giai đoạn 2026-2030 là
4.047 tỷ đồng. HĐND TP Hà
Nội thống nhất chủ trương, trong
trường hợp tổng mức đầu tư của
Dự án thành phần do TP Hà Nội
là cấp quyết định đầu tư và tổ
chức thực hiện theo cơ chế được
Quốc hội thông qua tại chủ
trương đầu tư của dự án phải
điều chỉnh tăng, thì phần vốn
tăng thêm sẽ được xem xét bố trí
từ nguồn vốn Ngân sách TP.
Phát biểu bế mạc kỳ họp,
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội
Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh,
nội dung được HĐND TP thông
qua tại kỳ họp là nội dung lớn,
quan trọng, thể hiện tinh thần
trách nhiệm và quyết tâm cao
của TP để xây dựng Thủ đô ngày
càng văn minh, hiện đại; phát
triển nhanh, bền vững, có sức lan
toả để thúc đẩy vùng Đồng bằng
sông Hồng, vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ và cả nước cùng
phát triển. Do đó, Chủ tịch
HĐND TP Hà Nội đề nghị, ngay
sau Kỳ họp này, UBND TP, các
cấp, ngành, địa phương, đơn vị
theo chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn được giao, tập trung
tổ chức triển khai khẩn trương,
quyết liệt, đồng bộ các giải pháp
để Dự án đường Vành đai 4 sớm
được hoàn thành, đảm bảo chất
lượng, tiến độ, phát huy hiệu quả
đầu tư.
Trước mắt, Chủ tịch HĐND
TP Hà Nội đề nghị UBND TP
tập trung khẩn trương phối hợp

các bộ, ngành liên quan để hoàn
thiện hồ sơ dự án theo Thông
báo số 983 ngày 15/5/2022 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội để
đảm bảo tiến độ trình Quốc hội
xem xét, quyết định tại Kỳ họp
thứ 3. Đồng thời, triển khai các
giải pháp tăng cường nguồn lực,
đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn
ngân sách TP để triển khai thực
hiện Dự án đảm bảo theo quy
định pháp luật; nghiên cứu, đề
xuất các cơ chế, chính sách để
khai thác hiệu quả quỹ đất 2 bên
tuyến đường và các cơ chế để
huy động tối đa nguồn lực triển
khai, thực hiện dự án.
Trong quá trình tổ chức thực
hiện, UBND TP Hà Nội cần
phối hợp chặt chẽ với các bộ,
ngành Trung ương và các đơn vị
liên quan; thường xuyên kiểm
tra, rà soát việc triển khai các
nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của
TP đảm bảo chất lượng, tiến độ
theo yêu cầu. Tăng cường công
tác thông tin, tuyên truyền, vận
động, tạo đồng thuận cao để
thực hiện tốt công tác giải
phóng mặt bằng đảm bảo công
khai, minh bạch, đúng quy định
pháp luật. Chủ tịch HĐND TP
Hà Nội cũng đề nghị Thường
trực HĐND, các Ban HĐND,
Tổ đại biểu HĐND và các vị đại
biểu HĐND TP tiếp tục tăng
cường giám sát việc triển khai
thực hiện dự án và báo cáo
HĐND TP theo quy định.
MINH NGỌC
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iên quan đến những sai phạm về việc xây dựng, sử dụng đất tại Nông
trường Quý Cao (huyện Tiên Lãng), UBND TP Hải Phòng yêu cầu
dừng ngay các hoạt động xây dựng trái phép, giữ nguyên hiện trạng, không
để phát sinh thêm các sai phạm mới và xử lý nghiêm các trường hợp cố
tình vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Ngày 19/5/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng
Lê Anh Quân chủ trì họp nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện thủ
tục giải thể Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Quý Cao (sau
đây gọi tắt là Công ty Quý Cao) và công tác quản lý, sử dụng đất đai,
trật tự xây dựng; phương án xử lý về đất đai sau khi giải thể.
Cùng dự họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài
nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh
và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế TP, Lãnh
đạo Văn phòng UBND TP, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Chủ tịch
UBND xã Đại Thắng, lãnh đạo Công ty Quý Cao.
Sau khi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo, ý kiến tham gia của các đại
biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân yêu
cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương và Công ty Quý Cao căn cứ
chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản
lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng trong khu vực.
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Anh Quân yêu cầu dừng ngay các hoạt
động xây dựng trái phép, giữ nguyên hiện trạng, không để phát sinh thêm
các sai phạm mới; phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu
quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo thẩm quyền
và quy định của pháp luật.
Chủ tịch UBND
huyện Tiên Lãng có
trách nhiệm chỉ đạo
các cơ quan chuyên
môn của huyện và
UBND xã Đại Thắng
thường xuyên kiểm
tra; kịp thời ngăn
chặn và xử lý
nghiêm các trường
hợp xây dựng trái
phép, sử dụng đất sai
lĐất nông nghiệp thuộc quản lý của Công ty Quý Cao
mục đích, chuyển bị xâm phạm nghiêm trọng.
nhượng đất đai trái
quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời đề xuất
phương án xử lý, báo cáo UBND TP.
Theo đó, hơn 100ha đất thuộc quản lý của Công ty Quý Cao đóng
trên địa bàn huyện Tiên Lãng những năm gần đây đã bị biến tướng. Tại
các thửa đất được giao khoán đất để sản xuất nông nghiệp, nhiều người
đã tự ý xây dựng nhà ở kiên cố, biệt thự, nhà trọ... trái phép.
Được biết, Công ty Quý Cao tiền thân là Nông trường Quý Cao,
được thành lập năm 1993. Công ty này được giao quản lý, sử dụng
122ha đất, chủ yếu trên địa giới hành chính các xã Đại Thắng, Tiên
Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng và xã Quang Trung, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Năm 2015, Công ty có quyết định giải thể để bàn giao diện tích đất
về UBND huyện Tiên Lãng quản lý nhưng do vướng mắc địa giới giữa
2 tỉnh, TP nên chưa thực hiện được.
Đến năm 2020, Chính phủ có Nghị quyết 59/NQ-CP xác định địa giới
hành chính giữa Hải Phòng và Hải Dương để giải quyết vướng mắc do
lịch sử để lại, trong đó có phân định cột mốc tại Nông trường Quý Cao.
UBND huyện Tiên Lãng đã có văn bản đề nghị lãnh đạo Công ty Quý
Cao phối hợp với chính quyền địa phương quản lý đất nông nghiệp. Tuy
nhiên, phía doanh nghiệp này không phản hồi, báo cáo lại, lãnh đạo Công
ty cũng chưa không cung cấp các loại giấy tờ, tài liệu liên quan. AN THI

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Đấu giá Nhà, đất tọa lạc tại số 103 Ven Sông Xáng, Phường
2, Quận 8, TP.HCM; DTKV: 111,4m2 (theo GCN: 100,8m2); DTsàn:
193,9m2 – trong đó tầng 1: 111,4m2, tầng 2: 78,4m2, ban công:
4,1m2 (theo GCN: 145m2); Kết cấu: nhà cấp 3, 02 tầng, tường
gạch + tôn, cột gạch, sàn gỗ, mái tôn. GKĐ: 8.934.538.320đồng
- Người mua nộp thuế GTGT (nếu có); Tiền đặt trước: 20% GKĐ.
Người có tài sản: Chi Cục Thi hành án dân sự Quận 8 – số 124
Đường Lê Quyên, Phường 5, Quận 8, TP.HCM;
Xem tài sản: Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022 - Tại
nơi có tài sản.
Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An: Từ
ngày 17/5/2022 đến ngày 13/6/2022 (trong giờ hành chính).
Đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 16/6/2022.
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.

Đấu giá các tài sản sau: Nhà, đất tại địa chỉ số 504 (phía sau) Cách
Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP.HCM; DTKV: 49,95 m2 (theo
GCN: 46,5m2); DTXD: 49,95m2 (theo GCN: 44,59m2); DTSXD: 85,8m2; Kết
cấu: 02 tầng, tường gạch, cột BTCT, sàn BTCT, mái BTCT, mái tôn. (Tham
khảo chi tiết tài sản tại hồ sơ đấu giá).
GKĐ: 7.394.310.000đồng (Chưa bao gồm VAT). Tiền đặt trước
20% giá khởi điểm.
Người có tài sản: Chi Cục THADS Q.3 – Số 56 Nguyễn Hiền, P.4,
Q.3, TP.HCM;
Xem tài sản: Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022 tại nơi có
tài sản.
Mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ
ngày niêm yết thông báo bán đấu giá đến ngày 13/6/2022 (trong
giờ hành chính);
Đấu giá: Lúc 10 giờ 00 phút ngày 16/6/2022.
Mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá
tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 03 Lý Văn
Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.

Tài sản đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh
Địa Ốc Nam Tiến (tên cũ: Công ty cổ phần Nam Tiến, Giấy chứng nhận ĐKKD số
0302720558 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/09/2002
và đăng ký thay đổi lần 21 ngày 12/10/2016) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt
Nam – chi nhánh TP.HCM, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi phát sinh đến thời
điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ. Tổng dư nợ của Khoản Nợ tạm tính đến hết
ngày 01/03/2022 là 19.179.546.735 đồng (trong đó, dư nợ gốc là 5.206.442.440 đồng,
dư nợ lãi là 13.973.104.295 đồng). Khoản nợ không có tài sản bảo đảm.
Giá khởi điểm 7.350.000.000 đồng, đặt trước 735.000.000 đồng.
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM,
địa chỉ số 79A Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
Xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h30 ngày
21/05/2022 đến 16h00 ngày 25/05/2022.
Điều kiện ĐK tham gia đấu giá: mọi cá nhân tổ chức, ngoại trừ những trường
hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. Cách thức đăng ký: Đăng kí
tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Minh Pháp số 151 Trần Huy
Liệu, P8, Phú Nhuận, TP. HCM.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h30 ngày 24/05/2022 đến 16h00 ngày
26/05/2022.
Đấu giá tài sản: 14h00 ngày 27/05/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Minh
Pháp số 151 Trần Huy Liệu, P8, Phú Nhuận, TP. HCM. ĐT 028.38453169.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
VẠN THÀNH AN

THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
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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: Quyền sử dụng 660,6m2 đất (trong đó 100m2 đất ở và 560,6m2 đất trồng cây lâu năm) và
tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 401, tờ bản đồ số 63, địa chỉ thửa đất: Thôn Đồn 19, xã Hương Sơn, huyện
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
4. Tổng giá khởi điểm: 584.717.120 đồng; Tiền đặt trước: 100.000.000 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
13/6/2022 tại Công ty DHL. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty DHL vào ngày 13, 14 và 15/6/2022.
6. Thời gian, địa điểm công bố giá:
- Thời gian đấu giá: 09 giờ ngày 16/6/2022.
- 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.

TS1: QSDĐ 117,2 m2;thửa đất số: 162; Tờ bản đồ số: 56 và nhà ở có DTXD: 112,3 m2; diện tích sàn: 112,3 m2 tọa lạc tại 151/62B
Trần Hoàng Na, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. GKĐ: 7.400.000.000đ. TĐT: 740.000.000đ.
TS2:QSDĐ 351m2; thuộc TĐ:10; TBĐ:39(BĐĐC) và nhà ở có DTSD: 164,3m2; DTXD:39,5m2 tại 94 Phan Huy Ích,P.15,Q.Tân Bình,TP.
HCM. GKĐ: 47.548.212.500đ. TĐT:10%GKĐ
TS3:QSDĐ 147,98m2;thuộc TĐ:5; TBĐ:40(BĐĐC) và nhà ở có DTS (Nhà ở; Căn hộ):124,79m2 tại địa chỉ 125 Phan Huy Ích,P.15,Q.Tân
Bình,TP.HCM. GKĐ:16.553.750.000đ. TĐT:10%GKĐ
TS4: 01 xe ô tô con, nhãn hiệu: MERCEDES-BENZ, Màu sơn: Đen; Số loại: GLC 300; Biển kiểm soát: 51H-241.84 tại 17 Đường Số 22,
Linh Đông, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. GKĐ: 1.599.000.000đ. TĐT: 319.800.000đ
Người có TS1:Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội-Số 77 Phố Trần Hưng Đạo,P.Trần Hưng Đạo,Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.TS2,3:Ngân
hàng NN&PTNT VN-CN Sài Gòn-02 Võ Văn Kiệt,P.Nguyễn Thái Bình,Q.1,TP.HCM.TS4:Ngân hàng TMCP Tiên Phong- Tòa nhà TPBank, Số
57, phố Lý Thường Kiệt,P.Trần Hưng Đạo,Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
Tổ chức đấu giá:Cty ĐGHD Bến Thành-336An Dương Vương,P.4,Q.5,TP.HCM;
Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: TS1:Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày03/06/2022,TS2,3: Từ ngày niêm yết đến 17h00
ngày07/06/2022 ,tại336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM/Tầng 3, số 71B Hàng Trống, P.Hàng Trống,Q.Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội; TS4: Từ ngày
niêm yết đến 16h00 ngày03/06/2022 tại336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM.
Thời hạn nộp tiền đặt trước(trong giờ hành chính)TS1,4: các ngày 01,02,03/06/2022;TS2,3: các ngày 07,08,09/06/2022trừ 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 15h30 ngày 06/06/2022;TS2: Lúc 09h30 ngày 10/06/2022,TS3: Lúc 10h30 ngày 10/06/2022, TS4:Lúc
10h30 ngày 06/06/2022tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM
Liên hệ:028.66820690; 097.300.9390. Website:daugiabenthanh.com
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Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 511, tờ bản đồ số 55 tại phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là thành
phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất số BX 163525, số vào sổ cấp GCN CH 04046 do UBND Quận 9 cấp ngày 15/4/2015: diện tích 486,5 m2;
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 05/9/2021.
Giá khởi điểm 7.292.290.250 đồng, đặt trước 1.458.458.050 đồng.
Người có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự Thành phố Thủ Đức – địa chỉ: 2/267 Xa Lộ Hà Nội, Kp. 1, P. Hiệp
Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian, địa điểm xem tài sản: ngày 20/06/2022 và ngày 21/06/2022 (trong giờ hành chính) tại nơi có bất
động sản tọa lạc.
Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h30 ngày 20/05/2022 đến 16h00 ngày
21/06/2022.
Điều kiện ĐK tham gia đấu giá: mọi cá nhân tổ chức, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều
38 Luật đấu giá tài sản. Cách thức đăng ký: Đăng kí tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Minh
Pháp số 151 Trần Huy Liệu, P8, Phú Nhuận, TP. HCM.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h30 ngày 21/06/2022 đến 16h00 ngày 23/06/2022.
Đấu giá tài sản: 09h30 ngày 24/06/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Minh Pháp số 151 Trần Huy Liệu, P8,
Phú Nhuận, TP. HCM. ĐT 028.38453169.
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Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đang giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 05/2022/TLST-DS ngày 21/3/2022 về việc “Tranh chấp
hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản” giữa:
- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam.
Địa chỉ: Số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Bị đơn:
1. Ông Vũ Văn Hạnh, sinh năm 1963.
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 271, Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Hiện đang
sinh sống tại Hàn Quốc.
2. Bà Lưu Thị Biển, sinh năm 1963.
ĐKHKTT: Số 271, Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương thông báo cho: Chị Lê Thu Hiền (tức Trang), sinh năm 1993; CMND số: 142745266; Hộ khẩu
thường trú: Khu 3, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Địa chỉ : Số 5, phố Hải Đông, phường Lê Thanh Nghị,
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Nay chị Lê Thu Hiền (tức Trang) ở đâu thì về Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương để giải quyết việc Ngân hàng TMCP Đầu tư và
phát triển Việt Nam khởi kiện đề nghị: Buộc ông Hạnh và bà Biển trả nợ cho Ngân hàng số tiền nợ gốc và lãi tạm tính đến ngày
28/02/2022 là 3.455.067.751 đồng; xử lý tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp số 02/2016/7320976/HĐBĐ ngày 29/9/2016 trong
đó chị Lê Thu Hiền là bên thế chấp.
Trong thời hạn 01 (một) tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu người được thông báo không có mặt thì Tòa
án nhân dân tỉnh Hải Dương giải quyết vụ án trên theo quy định pháp luật.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO

Về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản
Căn cứ các Quyết định thi hành án số:1982-1983/QĐ.CCTHADS ngày 24 tháng 08 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu
Thành, tỉnh Trà Vinh;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 258/QĐ.CCTHADS ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành,
tỉnh Trà Vinh;Căn cứ các Quyết định thi hành án số 1517/QĐ.CCTHADS ngày 30 tháng 06 năm 2020 và Quyết định thi hành án số 1953-19541955-1956/QĐ.CCTHADS ngày 11 tháng 08 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh;
Căn cứ Quyết cưỡng chế thi hành án số: 06/QĐ-CCTHA ngày 17/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với bà Lý Thị Hoàng Oanh,
ông Trương Văn Khuyên, Cùng địa chỉ: ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
Bằng biện pháp: Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản gồm:
1/. Quyền sử dụng đất thửa đất số 1950, diện tích 42m2, loại đất: đất ở tại nông thôn, Thửa đất số 1951, diện tích 22m2, loại đất: đất
trồng cây lâu năm, Thửa đất số 1952, diện tích 63m2, loại đất: đất ở tại nông thôn, Thửa đất số 1953, diện tích 11m2, loại đất: đất trồng cây lâu
năm và Thửa đất 1659, diện tích 24m2, loại đất: Đất chuyên trồng lúa nước, Cùng tờ bản đồ số 54, tọa lạc: ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, do bà Lý Thị Hoàng Oanh đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
2/. 01 (Một) xe ôtô con, Nhãn hiệu ô tô: KIA, Số máy: G4FGJH719035, Số khung: RNYBA41M6KC151066, Số loại: CERATO, Biển số: 84A050.13, Số chỗi ngồi: 5, Năm sản xuất: 2019, do ông Trương Văn Khuyên, đứng tên chủ sở hữu, Nơi thường trú: ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
3/. Quyền sử dụng đất thửa đất số 543, diện tích 1.380m2, tờ bản đồ số 03, loại đất: đất ở và cây lâu năm, tọa lạc: ấp Ba Se A, xã Lương
Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh và Quyền sử dụng đất thửa đất số 258, diện tích 1.020m2, tờ bản đồ số 01, loại đất: cây lâu năm, tọa lạc:
ấp Ô Chích A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh do bà Lý Thị Hoàng Oanh đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thời gian cưỡng chế: lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08-09 tháng 6 năm 2022 (Ngày thứ tư và thứ Năm).
Địa điểm cưỡng chế: Tại thực địa thửa đất số 1950, 1951, 1952, 1953, tờ bản đồ số 54, địa chỉ: ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu
Thành, tỉnh Trà Vinh và thửa đất số 543, tờ bản đồ số 03, thửa đất số 258, tờ bản đồ số 01, cùng tọa lạc: ấp Ô Chích A - ấp Ba Se A, xã Lương Hòa,
huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
Dự trù chi phí cưỡng chế bà Lý Thị Hoàng Oanh, ông Trương Văn Khuyên phải chịu là: 5.000.000đ (Bằng chữ: Năm triệu đồng).
Nếu bà Lý Thị Hoàng Oanh, ông Trương Văn Khuyên tự nguyện giao tài sản cho Cơ quan Chi cục Thi hành án kê biên, xử lý tài sản trên thì
đề nghị bà Lý Thị Hoàng Oanh, ông Trương Văn Khuyên liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành trước ngày cưỡng chế tài sản 01
(Một) ngày, để Chi cục Thi hành án dân sự giải quyết theo quy định. Mọi khiếu nại về sau sẽ không giải quyết.
Yêu cầu người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt đúng thời gian, địa điểm trên.

CHI CỤC THADS HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH

THÔNG BÁO
Căn cứ các bản án, quyết định số: 26/2022/HSST ngày 25/01/2022; 37/2022/HSST ngày 15/2/2022; 44/2022/HSST ngày 15/02/2022;
52/2022/HSST ngày 17/02/2022; 54/2022/HSST ngày 17/02/2022; 88/2021/HSST ngày 11/11/2021 của Tòa án nhân dân quận Tân Phú.
Căn cứ các Quyết định thi hành án số: 873/QĐ-CCTHADS ngày 04/5/2022; 897/QĐ-CCTHADS; 899/QĐ-CCTHADS; 905/QĐ-CCTHADS; 910/QĐ-CCTHADS; cùng ngày 05/5/2022; 912/QĐ-CCHTADS ngày 09/5/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân
sự quận Tân Phú.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh thông báo:
Trong thời hạn 06 tháng để tìm chủ sở hữu hợp, người quản lý hợp pháp đến nhận các tài sản sau:
- Chiếc Xe gắn máy Wave, biển số: 61D1-521.77, số khung: VTMPCH102YT018954, số máy LC152FMH-01184554.
- Chiếc xe gắn máy hiệu Wave, biển số: 51N5-0687, số máy: VHLFM152FMH-V344523, số khung: RMNWCHSMN7H004523.
- Chiếc xe gắn máy hiệu Atila,, biển số 71S8-7882, số khung: RLHG125HD-7D025807, số máy VMM9BF-D-025807.
- Chiếc xe gắn máy hiệu Honda Dream màu nâu, có gắn biển số 55N1-0793.
- Chiếc xe gắn máy hiệu Honda Alade, biển số: 70K1-283.66, số khung: RLHJA3624EY01762, số máy JA36E-0059723.
- Chiếc xe gắn máy có số khung: RLHJF4676EY490981, số máy: JF46E-5164390.
Vậy ai là chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp thì liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú, địa chỉ: 320/21 Độc Lập,
phường Tân Qúy, quận Tân Phú để được giải quyết và nhận lại tài sản.
Qúa thời hạn 06 tháng kể từ ngày thực hiện việc đăng báo lần hai, nếu không có chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp đến
nhận các tài sản nêu trên, thì Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú sẽ tịch thu sung công quỹ nhà nước các tài sản trên theo nội
dung quyết định của Tòa án nhân dân quận Tân Phú đã tuyên..

THÔNG BÁO
Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đang giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 36/2021/TLST-DS ngày 11/10/2021 về việc
“Tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa:
- Nguyên đơn: Ông Phùng Văn Lĩnh, sinh năm 1937.
Địa chỉ: Khu Hố Sếu, phường Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Bị đơn:
1. Bà Phùng Thị Bưởi, sinh năm 1958.
2. Bà Phùng Thị Quýt, sinh năm 1962.
Đều ở địa chỉ: Thôn Nam Thượng, xã An Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương thông báo cho: Bà Bà Phùng Thị Lan, sinh ngày 05/3/1963; CMND số: 142980476;
CCCD số: 030163016830; Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu 7, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn (nay là phường Phú Thứ,
thị xã Kinh Môn), tỉnh Hải Dương. Bà Lan là con của ông Phùng Văn Khải và bà Lê Thị Lâm.
Nay bà Phùng Thị Lan ở đâu thì về Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương để giải quyết việc ông Phùng Văn Lĩnh khởi kiện
đề nghị: Chia thừa kế theo pháp luật đối với di sản cụ Đỗ Thị Chúc, cụ Phùng Văn Niệm, cụ Nguyễn Thị Mười; hủy các giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Phùng Thị Bưởi, bà Phùng Thị Quýt.
Trong thời hạn 01 (một) tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu người được thông báo không có
mặt thì Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương giải quyết vụ án trên theo quy định pháp luật.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Địa chỉ: Số 274 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá là: Vật tư thiết bị thu hồi, kém mất phẩm chất đề nghị thanh lý đợt 1 năm 2022 (Có danh mục chi tiết kèm theo).
( Chi tiết trong hồ sơ đấu giá).
*Giá khởi điểm : 572.875.268 đồng - Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT.
* Tiền đặt trước: 57.000.000 đồng
* Điều kiện tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện theo quy định của pháp luật, các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải đảm bảo:
- Có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp;
- Có năng lực tài chính;
- Có giấy phép hành nghề QLCTNH (còn hiệu lực tối thiểu 06 tháng kể từ ngày tổ chức đấu giá), có mã CTNH, địa bàn hoạt động, phương
tiện chuyên dụng, vận chuyển, xử lý phù hợp với chủng loại, mã chất thải nguy hại số 191203, 160112, 160113, và phù hợp với khối lượng
CTNH bán đấu giá theo đúng qui định tại Thông tư số: 36/2015-TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại;
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/05/2022 đến ngày 28/05/2022 (trong giờ hành chính)
tại: Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Từ ngày 26/05/2022 đến ngày
30/05/2022 (trong giờ hành chính): Người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi trưng bày tài sản: Kho Công ty Điện lực Đống Đa.
6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/05/2022 đến ngày 30/05/2022
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu giá tài sản sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 31/05/2022 tại: Tầng 4, số
3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: 02462928913

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN

CHI CỤC THADS QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM

THÔNG BÁO

(Về việc triệu tập đương sự tham gia giải quyết việc thi hành án)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 43 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số: 40/2020/DS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 388/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 2 năm 2021 và Quyết định thi hành án số: 482/QĐCCTHADS ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa;
Nội dung: Bà Dương Kim Bắc, địa chỉ: Tổ dân phố Phú Lộc Tây 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh
Hòa phải trả cho ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa số tiền nợ gốc, lãi trong hạn và
lãi quá hạn tính đến ngày 25/9/2020 là: 1.226.365.833 đồng (Một tỷ hai trăm hai mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi lăm
nghìn tám trăm ba mươi ba đồng) và 48.791.005 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.
Nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh ấn định cho bà Dương Kim Bắc phải có mặt tại Chi cục Thi hành
án dân sự huyện Diên Khánh (địa chỉ: Số 09 Hai Bà Trưng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) trong
thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo để thực hiện nội dung các Quyết định thi hành án trên.
Hết thời hạn nói trên mà bà Dương Kim Bắc không thực hiện thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh sẽ tiến
hành kê biên và xử lý tài sản của bà Bắc gồm: Diện tích đất 67,5 m2, thửa đất số 409, tờ bản đồ số 10, theo giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CE601135 do UBND huyện Diên Khánh cấp
ngày 02/11/2016 đứng tên người sử dụng Dương Kim Bắc theo quy định của pháp luật. Mọi thiệt hại và các vấn đề khiếu
nại về sau sẽ không được giải quyết./.

1. Người có tài sản đấu giá: BAN QUẢN LÝ CHỢ GIÀU
Địa chỉ: Ngõ 05, tầng 2, Khu phố Trần Phú, Phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn – Bắc Ninh
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá là: Sắt và tôn phế liệu thu hồi từ sửa chữa công trình “Trung tâm 2 chợ Giàu”.
( Chi tiết trong hồ sơ đấu giá).
*Giá khởi điểm : 51.406.000 đồng * Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/05/2022 đến ngày 28/05/2022 (trong giờ
hành chính) tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận
Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Từ ngày 26/05/2022 đến
ngày 30/05/2022 (trong giờ hành chính):
- Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Tại Ban quản lý chợ Giàu – Địa chỉ: Ngõ 05 – Trần Phú –
Phường Đông Ngàn – Thành phố Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh.
6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/05/2022 đến ngày 30/05/2022
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 31/05/2022 tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá
Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr Thắng ĐT: 0386131313

CHI CỤC THADS HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ
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THÔNG BÁO

Về việc tự nguyện giao tài sản bán đấu giá thành
Căn cứ Bản án, Quyết định số 59/2008/DS-ST ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 271/QĐ-CCTHA ngày 18/11/2014 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 08/QĐ.CCTHADS ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân
sự huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Căn cứ Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Chi cục THADS huyện Bến Lức;
Căn cứ Văn bản bán đấu giá thành tài sản số 150/22/TP-CV ngày 06/5/2022 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức thông báo cho ông Nguyễn Tấn Đức, sinh năm 1968, địa chỉ: số 01 Nguyễn Hữu Thọ, khu
phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; ông Lê Thanh Đại, sinh năm 1977, địa chỉ khu phố 6, thị trấn bến Lức, huyện Bến Lức,
tỉnh Long An biết: Tài sản kê biên, bán đấu giá của các ông, gồm:
1- Quyền sử dụng đất:
Thửa đất số 27, tờ bản đồ số 36, diện tích 174,5m2, loại đất ODT, do ông Lê Thanh Đại đứng tên chủ quyền được UBND huyện Bến
Lức cấp ngày 07/11/2006 và đã được chỉnh lý sang tên ông Nguyễn Tấn Đức theo Hợp đồng chuyển nhượng số 327 được UBND thị trấn
Bến Lức chứng thực ngày 08/12/2006. Vị trí thửa đất tọa lạc tại khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
2- Tài sản, công trình xây dựng gắn liền với đất.
Công trình xây dựng gắn liền với đất (Căn nhà cấp 4, có kết cấu: móng cột đà bê tông cốt thép, tường bao che xây gạch, xà gồ gỗ,
mái lợp tole Fibro ximăng. Có diện tích 44,1m2, xây dựng vào năm 2008. Tiếp nối nhà chính có nhà tạm diện tích 14m2 và nhà vệ sinh có
diện tích 3m2. Sân xi năng diện tích 42m2, hàng rào lưới B40 khung sắt tường gạch phía trước có tường bao có chiều cao 0,8m, chiều dài
6,1m cùng các công trình phụ khác) gắn liền với đất.
Tài sản trên đã bán đấu giá thành vào ngày 06/5/2022 với số tiền là: 555.000.000đ (Năm trăm năm mươi lăm triệu đồng). Người trúng
đấu giá là bà Lê Hoài Dương, Địa chỉ: 740/21 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Yêu cầu ông Nguyễn Tấn Đức, ông Lê Thanh Đại tự nguyện giao tài sản bán đấu giá thành như trên trong thời hạn 30 ngày, kể từ
ngày nhận (hợp lệ: niêm yết, tống đạt hoặc đăng báo) thông báo này. Nếu hết thời gian ấn định trên mà các ông không tự nguyện giao
tài sản thì Chi cục THADS huyện Bến Lức sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế giao tài sản, mọi chi phí cưỡng chế ông Nguyễn Tấn Đức, ông
Lê Thanh Đại phải chịu theo quy định pháp luật.
Chi cục THADS huyện Bến Lức thông báo cho ông Nguyễn Tấn Đức, ông Lê Thanh Đại biết thực hiện.

CHI CỤC THADS HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 613, tờ bản đồ số 66
tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Diện tích: 1597,9 m2; Hình thức sử dụng: sử dụng
riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 1046,2m2, Đất trồng cây lâu năm: 551,7m2; Thời hạn sử dụng:
Đất ở tại nông thôn: lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: đến năm 2065. Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển
nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 1046,2m2; Nhận chuyển nhượng đất được
Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 551,7 m2. Xem tài sản tại nơi có bất động sản
tọa lạc.
Gía khởi điểm 23.900.000.000 đồng, tiền đặt trước 2.390.000.000 đồng.
Người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn
(AGRIBANK Bắc Sài Gòn), Địa chỉ: 58 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.
Xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày 19/05/2022 đến 16h00
ngày 06/06/2022. Điều kiện ĐK tham gia đấu giá: mọi cá nhân tổ chức, ngoại trừ những trường hợp quy
định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h30 ngày 06/06/2022 đến 16h00 ngày 08/06/2022.
Đấu giá tài sản: vào lúc 10h00 ngày 09/06/2022. Đấu giá và Đăng kí tham gia đấu giá trực tiếp tại Công
ty Đấu giá Hợp Danh Minh Pháp số 151 Trần Huy Liệu, P8, Phú Nhuận, TP. HCM. ĐT 028.38453169.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Đình Tuân, phường Hoàng Văn Thụ, thành
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Thế. Địa chỉ: Thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc
Giang.
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích 150,2m2, mục đích sử dụng đất ở đô thị 100m2, đất cây lâu năm 50,2m2, thuộc
thửa đất số 06 , tờ bản đồ số 08, thời hạn sử dụng lâu dài, nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, địa chỉ
thửa đất tại: Phố Thống Nhất nay là Tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, theo giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số BB 103389, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00053 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cấp
ngày 17/6/2010, đất cấp cho hộ bà Trần Thị Tú, sinh năm 1976, địa chỉ: Phố Thống Nhất nay là Tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Bố
Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và toàn bộ tài sản gắn liền trên diện tích đất. Giá khởi điểm: 540.100.000 đồng
Thời hạn nộp đơn đăng ký: 21/06/2022
Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 21/06/2022; 22/06/2022 và ngày 23/06/2022
Tiền hồ sơ: 500.000 đồng – Mức tiền đặt trước: 100.000.000 đồng
Thời gian, địa điểm xem tài sản: ngày 13/06/2022 và 14/06/2022 tại thửa đất bán đấu giá.
Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 24/06/2022 tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Số 01, đường Nguyễn
Đình Tuân 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.
Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định, không thuộc các trường hợp quy
định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016; nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước theo quy chế của
Công ty ban hành.
Bán hồ sơ, đăng kí tham gia đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá tại: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Số 01,
đường Nguyễn Đình Tuân 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.
Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Số 38, Đ.Nguyễn Đình Tuân, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang. Điện
thoại: (0240) 3.528.818 – 0948.988.668
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS:Căn hộ chung cư số 18.1, tầng 18, khu B2, khu nhà ở xã Phước Kiển (Hoàng Anh Gold House),
đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM theo GCNQSDĐQSHNƠ và tài sản khác
gắn liền với đất số CC 508637 số vào sổ cấp GCN CS01850/DA do Sở TN và MTTp. HCM cấp ngày
30/03/2016. QSDĐ: TĐ số: 300, 301, 302, 303 và 304; TBĐ số: 13 (Tài liệu năm 2003); DT: 9.133,6 m2;
HTSD: sử dụng chung; MĐSD: đất ở tại đô thị (xây dựng chung cư); THSD: lâu dài.Nhà ở: DTS (thông
thủy): 111 m2; HTSH: sở hữu riêng.GKĐ: 2.409.000.000 đồng.
Người có TS:Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CNBến Thành - 85 Bùi Thị Xuân, P.
Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp.HCM.
Tiền đặt trước:20%/giá khởi điểm.
Đăng ký (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 06/06/2022.
Thời gian, địa điểm đấu giá:lúc 15h00 ngày 09/06/2022tại 25 đường D3,KNƠ Linh Tây, KP.1, P.Linh
Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.
Đối tượng đăng ký: khách hàng không thuộc các trường hợp tại K4 Đ38 Luật Đấu giá tham khảo
và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang–trụ sở tại 21 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1,
TP.HCM, địa chỉ liên hệ: 25 đường D3,KNƠ Linh Tây, KP.1, P.Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM GIANG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: KP Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, huyện Định
Quán, tỉnh Đồng Nai, thửa đất số: 213, tờ bản đồ số: 20. Diện tích: 250 m2; HTSD: sử dụng riêng;
MĐSDĐ: Đất ở tại đô thị: 65m2, Đất trồng cây lâu năm:185m2; THSDĐ: Đất ở: lâu dài, Đất trồng cây
lâu năm: Đến ngày 06/05/2052. GKĐ: 1.481.000.000 đồng.
Người có TS: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing
Tower, số 111 A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
Tiền đặt trước: 10%/giá khởi điểm.
Đăng ký (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 07/06/2022.
Thời gian, địa điểm đấu giá: lúc 15h00 ngày 10/06/2022 tại 25 đường D3, khu nhà ở Linh Tây, Khu
phố 1, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Đối tượng đăng ký: khách hàng không thuộc các trường hợp tại K4 Đ38 Luật Đấu giá tham khảo
và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang–trụ sở tại 21 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1,
TP.HCM, địa chỉ liên hệ: 25 đường D3, khu nhà ở Linh Tây, Khu phố 1, phường Linh Tây, thành phố
Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM GIANG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS: QSDĐ QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc TĐ số 39, TBĐ số 34 tại địa chỉ 206 Đinh
Tiên Hoàng, phường ĐaKao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh theo GCN QSDĐ QSHNƠ và tài sản khác
gắn liền với đất số BV834967, số vào sổ CH00936 do Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp ngày 20/04/2016,
cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 15/03/2019. QSDĐ: TĐ số: 39; TBĐ số: 34; DT: 162,6 m2’; HTSD: sử
dụng riêng; MĐSD: đất ở đô thị. THSD: lâu dài. Nhà ở: Đã được dỡ bỏ. Lưu ý: Tài sản bỏ trống, công
trình trên đất không có cửa ra vào và cửa sổ che chắn.GKĐ: 45.739.000.000 đồng.
Người có TS: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn Số 02 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm.
Đăng ký (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 13/06/2022.
Thời gian, địa điểm đấu giá: lúc 14h00 ngày 16/06/2022 tại 25 đường D3, KNƠ Linh Tây, KP.1,
P.Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.
Đối tượng đăng ký: khách hàng không thuộc các trường hợp tại K4 Đ38 Luật Đấu giá tham khảo
và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang–trụ sở tại 21 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1,
TP.HCM, địa chỉ liên hệ: 25 đường D3, KNƠ Linh Tây, KP.1, P.Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM GIANG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong tổ chức đấu giá công khai tài sản như sau:

Đấu giá Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 575/40 (số mới 575/54) Điện Biên Phủ, Phường 01,
Quận 3, TP.HCM; DTKV đất: 146m2, trong đó DT được công nhận là 118,3m2 (phù hợp quy hoạch: 108m2, không phù
hợp quy hoạch: 10,3m2) – DTKV đất theo GCN là 117m2; DTXD: 146m2, trong đó DT được công nhận là 118,3m2 (phù
hợp quy hoạch: 108m2, không phù hợp quy hoạch: 10,3m2) – DTXD theo GCN là 110,72m2; DT sàn xây dựng: 482,9m2,
trong đó DT được công nhận là 365,6m2 (phù hợp quy hoạch: 334,7m2, không phù hợp quy hoạch: 30,9m2) – DT sàn
xây dựng theo GCN là 345,06m2; Cấp (hạng) nhà ở: Cấp 2, trong hẻm; Kết cấu: 03 tầng + mái che thang, tường gạch, sàn
BTCT, mái BTCT + mái tôn. GKĐ: 13.704.247.872đồng – Người mua trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp thuế GTGT (nếu có).
Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm
(Tham khảo chi tiết tài sản tại hồ sơ đấu giá).
Người có tài sản: Chi Cục THADS Q.3 – Số 56 Nguyễn Hiền, P.4, Q.3, TP.HCM;
Xem tài sản: Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022 tại nơi có tài sản.
Mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/5/2022 đến ngày 13/6/2022 (trong giờ hành
chính);
Đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 16/6/2022.
Mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An
- Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.

TS01: Lô tài sản được đặt tại ấp Sò Đo, TT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dây chuyền sx đệm nhựa, dây chuyền sx đệm
lò xo, dây chuyền trần vi tính chăn ga, dây chuyền sx mút, máy chải xơ gòn khổ 60, máy đánh bông kén-mode P 1000, máy sấy-bộ tản
nhiệt, hệ thống băng tải, hệ thống chải Carding, băng chuyền dán, hệ thống lò đốt, hệ thống ép, ….GKĐ: 2.665.707.413 đ. Đặt trước
20% GKĐ.
TS02 : QSDĐ, CTXD và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Thuộc một phần thửa đất số
1873, DT 232,1 m2, đất ONT, tờ bản đồ số 02. CTXD (hàng rào): DT 7,5 m2, kết cấu trụ bê tông đúc sẵn, lưới B40, ….Cây trồng trên đất:
mít, xoài, …GKĐ: 512.029.188 đ Đặt trước 20%GKĐ.
TS03: Lô tài sản được đặt tại ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Dây chuyền máy móc thiết bị gồm: Máy
khâu – Sewing machine, máy ráp móc áo ngực – Eye swing machine, máy làm m óc áo ngực – Hook swing machine, máy khâu tự động –
Start sewing machine, máy ép nhiệt – Drier machine, máy làm bầu áo ngực – Rolling machine , máy nén khí,…GKĐ: 997.607.778 đ. Đặt trước
20% GKĐ.
TS04: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An. Thuộc một phần thửa đất số 498, DT 1.089 m2, loại đất ODT, tờ bản đồ số 17. CTXD: Nhà ở chính: DT 113 m2, kết cấu móng bê
tông cốt thép,…Mái che + Bếp: DT 29 m2, kết cấu cột bê tông đúc sẵn, …Nhà vệ sinh: DT 5 m2, kết cấu vách tường xây gạch,…Tường
rào: DT 116 m2,...Cây trồng trên đất: cây điều, cây xoài,...GKĐ: 6.261.656.000 đ. Đặt trước 20% GKĐ.
TS 01,03,04: Người có TS: CHV thuộc đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa. TS 02: Người có TS: CHV thuộc đơn vị Chi
cục Thi hành án dân sự huyện huyện Thủ Thừa.
TS 01: Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ sơ trong giờ hành chính: Từ ngày 09/05/2022 đến 16h00 ngày 31/05/2022. Nộp tiền đặt trước
trong giờ hành chính: Từ ngày 31/05/2022 đến 16h00 ngày 02/06/2022. Đấu giá: ngày 03/06/2022. TS 02: Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ
sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: Từ ngày 13/05/2022 đến 16h00 ngày 20/06/2022. Nộp tiền đặt trước
trong giờ hành chính: Từ ngày 20/06/2022 đến 16h00 ngày 22/06/2022. Đấu giá: ngày 23/06/2022. TS 03: Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ
sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: Từ ngày 16/05/2022 đến 16h00 ngày 23/05/2022. Nộp tiền đặt trước
trong giờ hành chính: Từ ngày 23/05/2022 đến 16h00 ngày 24/05/2022. Đấu giá: ngày 25/05/2022. TS 04: Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ
sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: Từ ngày 19/05/2022 đến 16h00 ngày 24/06/2022. Nộp tiền đặt trước
trong giờ hành chính: Từ ngày 24/06/2022 đến 16h00 ngày 28/06/2022. Đấu giá: ngày 29/06/2022.
TS01: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. TS 02,03,04: Đấu giá kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá.. Phương thức trả
giá lên.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Số 276 Quốc Lộ 62, p.2, Tp.Tân An, Long An. Muốn biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá
Hợp danh Tiên Phong, (Số 276 Quốc Lộ 62, p.2, Tp.Tân An, Long An. Điện thoại: 0272.3 581.359)

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TIÊN PHONG

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC NAM

THÔNG BÁO

l Tổng Biên tập:

TS. ĐÀO VĂN HỘI
l Phó Tổng Biên tập:

TRẦN ĐỨC VINH
TRẦN NGỌC HÀ
HÀ ÁNH BÌNH
l Thư ký Tòa soạn:

MAI VŨ MINH

l TÒA 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.
l GPXB số 86/GP-BTTTT
ngày 06/03/2014 do Bộ TTTT cấp.
l Giấy phép sửa đổi, bổ sung
số 290/GP-BTTTT ngày 22/9/2014
do Bộ TTTT cấp
l Thiết 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.

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

MÃ ĐẶT BÁO: B51

Giá: 6.800Đ
(SÁU NGHÌN TÁM TRĂM ĐỒNG)
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THÔNG TIN - QUảNG CÁO

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vn

sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO

1. Tài sản đấu giá:
Tài sản 1: 01 dây chuyền xeo và các máy móc phụ trợ, 01 dây chuyền sản xuất băng vệ sinh, 01 lô máy sản xuất khăn ăn
và giấy vệ sinh, 01 lô máy in, ghép (Tài sản đấu giá chi tiết tại hồ sơ đấu giá). Giá khởi điểm: 4.084.995.868 đồng. Tiền đặt trước:
408.000.000 đồng.
Tài sản 2: Tài sản đấu giá là bất động sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 382942, BP 382941, BP 382940, BP 382939, BP 382938, BP
382937, BP 382936, BP 382935 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh cấp cho ông Phan Anh Đức ngày 15/11/2013 (Tài sản đã
được góp vốn vào Công ty TNHH May Thuê Hoàng Long); Tài sản đấu giá là động sản: 372 máy móc thiết bị ngành may; Tài sản
gắn liền với đất được xây dựng trên đất thuê theo Hợp đồng giao ruộng khoán ngân sách số 01/NS UBND/2014 ngày
10/12/2014 ký giữa Công ty TNHH May Thuê Hoàng Long và Ủy ban nhân dân xã Hồng Khánh (Nhà ăn ca công nhân, nhà vệ
sinh công nhân, nhà để xe và các tài sản xây dựng trên đất giao,…). Giá khởi điểm: 12.356.000.000 đồng. Tiền đặt trước:
1.235.000.000 đồng.
Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 232; tờ bản đồ số 11; diện tích 334 m2 (trong
đó diện tích đất ở 200m2, diện tích đất vườn 134 m2), diện tích thực tế 348,6 m2; tại xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng
Yên; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 319683 do Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu cấp ngày 01/6/2004 cho hộ ông
Nguyễn Văn Thanh.
Tài sản gắn liền với đất bao gồm: Nhà cấp 4 xây năm 1996, có diện tích là 54,4m2, mái hiên diện tích 23,3m2, phần đất
giữa nhà và tường xây diện tích 3.5m2. Sân lát gạch đỏ, diện tích 60.3m2. Vườn diện tích 96,1m2. Bếp có diện tích 38,4m2. Nhà
vệ sinh diện tích 9,9m2. Lán lợp tôn diện tích 11,1m2, lán lợp Pro xi măng diện tích 11,2m2. Chuồng gà diện tích 40,4m2.
Vị trí thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có các cạnh tiếp giáp như sau: Phía Đông giáp ngõ xóm dài
20,03m. Phía Tây giáp đất ông Đào Văn Công dài 15,30m, ông Đào Văn Thực dài 5.32m. Phía Bắc giáp đất ông Đào Văn Thực dài
17,11m. Phía Tây Nam giáp đất bà Đào Thị Toàn dài 10,90m và giáp đất ông Đào Văn Hưng dài 7.48m.
Giá khởi điểm: 1.348.429.000 đồng. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng.
Tài sản 4: Máy móc thiết bị y tế gồm: Máy siêu âm, máy hút dịch, máy xét nghiệm nước tiểu, cân trọng lượng, máy tạo ô
xy, máy sấy dụng cụ, kính hiển vi hai mắt, máy tạo khí rung, máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy hút ẩm, máy đo khúc xạ,
máy đo điện tim, máy chụp X quang, đèn chiếu sáng, đèn đọc phim, máy li tâm, máy xét nghiệm sinh hóa máu, máy sinh kính
hiển vi, bảng thị lực đơn giản. Giá khởi điểm: 102.337.124 đồng. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng.
Tài sản 5: Quyền sử dụng đất có diện tích: 67 m2 và tài sản gắn liền với đất, tại số tờ bản đồ: 12; số thửa: 100; địa chỉ:
Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (nay là: Tổ 1, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn,
tỉnh Bắc Kạn); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 283295 do UBND thị xã Bắc Kạn cấp ngày 13/5/2002 cho Hộ ông Ngô
Xuân Trung. Quyền sử dụng đất có diện tích: 53 m2 và tài sản gắn liền với đất, tại số tờ bản đồ: 9; số thửa: 12; địa chỉ: Thị trấn
Minh Khai, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Thái (nay là: Tổ 1, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn);
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 221452 do UBND tỉnh Bắc Thái cấp ngày 18/9/1996 cho ông Ngô Xuân Trung. Tài sản
đấu giá được bán gộp cả 02 tài sản, không bán riêng lẻ từng tài sản. Giá khởi điểm: 1.749.600.000 đồng. Tiền đặt trước:
349.000.000 đồng.
2. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1,
phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
3. Bên có tài sản đấu giá:
Tài sản 1, 2: BIDV – Chi nhánh Thành Nam (Số 80 Đông A, KĐT Hòa Vượng, P. Lộc Vượng, TP. Nam Định, T. Nam Định).
Tài sản 3: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Khoái Châu (Số 151, đường Sài Thị, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu,
tỉnh Hưng Yên).
Tài sản 4: Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Việt Trì (Phố Minh Hà - Tiên Cát - Việt Trì - tỉnh Phú Thọ).
Tài sản 5: Agribank - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).
4. Thời gian xem tài sản, xem giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: Từ ngày thông báo đến trước ngày
mở cuộc đấu giá 02 ngày làm việc (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.
5. Nơi có tài sản đấu giá:
Tài sản 1: Công ty TNHH Điện thông Nam Định (Lô C13-1, KCN Hòa Xá, P. Mỹ Xá, TP. Nam Đinh, T. Nam Định).
Tài sản 2, 3, 5: Tại địa chỉ thửa đất.
Tài sản 4: 1514 Đường Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ.
6. Thời gian, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ
ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.
8. Thời gian nộp tiền đặt trước/bảo lãnh: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Tiền đặt trước nộp
vào tài khoản theo thông tin:
- Đơn vị hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia;
- Số tài khoản: 42710006399399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quang Minh.
9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 1: 15 giờ 00 phút ngày 07/6/2022; Tài sản 2: 08 giờ 00 phút ngày 06/6/2022; Tài
sản 3: 09 giờ 00 phút ngày 10/6/2022; Tài sản 4: 15 giờ 00 phút ngày 09/6/2022; Tài sản 5: 15 giờ 00 phút ngày 31/5/2022.
10. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
Tài sản 1, 2: Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam (Số 80 Đông A, KĐT Hòa Vượng,
phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).
Tài sản 3, 5: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
Tài sản 4: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Phú Thọ (Khu 23 xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú
Thọ).
* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội - SĐT: 0243.2121.723 - 0916.428.728); Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại
Phú Thọ (Khu 23 xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ - SĐT: 0915.012.569).

Đấu giá Nhà, đất tại số 22/70A Huỳnh Đình Hai, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM; DT: 76,5m2; Mục đích SD: Đất ở
tại đô thị; Thời hạn SD: Lâu dài; DTXD: 59,9m2; DT sàn: 75,1m2; Cấp (hạng): Cấp 3; Kết cấu: 02 tầng + sân, vách
gạch, sàn gỗ, mái tôn; GKĐ: 4.653.000.000đồng – Người mua có trách nhiệm nộp thuế GTGT nếu có. Tiền đặt
trước 20% GKĐ. (Chi tiết về tài sản tham khảo tại hồ sơ đấu giá)
Người có tài sản: Chi Cục Thi hành án dân sự Q.Bình Thạnh - Địa chỉ: Số 200/20 Bình Lợi, Phường 13, Q.Bình
Thạnh, TP.HCM;
Xem tài sản: Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 20/6/2022, tại nơi có tài sản;
Mua, nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An: Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 20/6/2022 (trong
giờ hành chính);
Đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 23/6/2022
Liên hệ xem tài sản, mua hồ sơ, đăng ký tham gia, tổ chức đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành
An - Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUỐC GIA

CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT LINH TẠI LÀO CAI

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai (Tầng 1, SN 376, đường Hoàng Liên, tổ 14, phường
Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
2. Tên, địa chỉ của nơi có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lào Cai (Địa chỉ: Số 591, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai).
3. Tên tài sản đấu giá: Đấu giá là quyền sử dụng đất của các thửa đất thuộc dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai,
tỉnh Lào Cai, với các thông tin như sau:
- Vị trí thửa đất: Tại dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Tổng số thửa đất: 35 thửa đất (Có danh sách kèm theo).
- Tổng diện tích: 4.138,3m2
- Mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị.
- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.
- Hạ tầng kỹ thuật: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.
- Tài sản gắn liền với đất: không có.
4. Giá khởi điểm: Được phê duyệt Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 05/05/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền
sử dụng đất đối với các thửa đất tại các huyện: Mường Khương, Bảo Yên, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai.
Tổng giá trị khởi điểm quyền sử dụng đất là: 23.594.800.000 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi bốn triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn).
Giá khởi điểm trên chưa bao gồm phí và các lệ phí khác.
5. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ/ 01 thửa đất đấu giá.
- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng thửa đất đăng ký tham gia đấu giá.
6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp được quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Hồ sơ trả giá của khách hàng được gửi
qua đường bưu điện đến: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai (Tầng 1, SN 376, đường Hoàng Liên, tổ 14, phường Kim Tân, thành phố
Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
7. Phương thức trả giá: Trả giá lên.
8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 30/5/2022 đến hết ngày 02/6/2022 (trong giờ hành chính) tại thực địa nơi có tài sản đấu giá.
- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 23/5/2022 đến hết ngày 07/6/2022.
- Địa điểm bán hồ sơ: Tại Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai (SN 376, đường Hoàng Liên, tổ 14, phường Kim Tân, thành phố Lào
Cai, tỉnh Lào Cai).
9. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước và công bố giá:
- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện: Trước 17 giờ 00 phút ngày 07/6/2022( trong giờ hành chính).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai (Tầng 1, SN 376, đường Hoàng Liên, tổ 14, phường Kim Tân, thành phố
Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc: Từ ngày 07/6/2022 đến hết ngày 09/6/2022.
*Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Khách hàng nộp vào tài khoản số: 0681012226789 Mở tại: Ngân hàng Bảo Việt – Chi nhánh tỉnh Lào Cai.
- Đơn vị thụ hưởng: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai.
- Thời gian, địa điểm dự kiến công bố giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 10/6/2022 tại Hội trường tầng 1, khách sạn GALAXY (SN 268, đường Minh Khai,
phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Đấu
giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền
bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 0369.428.695; 0983.935.388 (Trong giờ hành chính).

