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Tinh thần trên được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc nhấn mạnh tại Lễ tôn vinh trí thức Khoa học

và Công nghệ tiêu biểu năm 2022, do Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức cuối tuần qua.

(Trang 3)

Tính đến ngày 25/4, tổng số vốn các bộ, cơ quan
Trung ương và địa phương đã có quyết định

giao chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ
điều kiện giải ngân năm 2022 là gần 480.000 tỷ
đồng, đạt 92,6% so với số vốn Thủ tướng Chính
phủ đã giao kế hoạch. Đó là kết quả của nhiều nỗ
lực, trong đó có cải cách thể chế đầu tư.

(Trang 2)

cHào Ngày mới

phát triển khoa học công nghệ 
là quốc sách hàng đầu
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lToàn cảnh phiên khai mạc của Kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV. (Ảnh TTXVN)

Tối 22/5,
tuyển U23

Việt Nam đã
đánh bại Thái
Lan 1-0 ở trận
chung kết để
đoạt Huy
chương vàng
môn bóng đá
nam SEA Games 31. Người có chiến thắng quyết
định cho đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 83 là Nhâm
Mạnh Dũng, sau khi Tiến Linh chuyền vào từ cánh,
để Phan Tuấn Tài thực hiện một cú treo bóng cho
Nhâm Mạnh Dũng bật cao đánh đầu mở tỷ số. 

(Trang 20)

Đêm trước hôm ra mắt Cổng thông tin điện tử dành cho người
cung cấp nước ngoài, ông Nguyễn Văn Phụng, Cục trưởng Cục

Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính) nhắn tin:
“Đây là chiến dịch cuối cùng trước khi anh nghỉ”. Gần 40 năm gắn
bó với thuế, tên của ông gắn với nhiều “chiến dịch” mà dấu ấn rõ
nét nhất là quản lý thuế doanh nghiệp lớn.

(Trang 6)

Đầu tư công, nguyên nhân
“giời ơi” 

Tổ chức thi hành pháp luật là vấn đề luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa
then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, đặc biệt là kể từ khi chúng ta thực hiện công

cuộc đổi mới năm 1986 cho đến nay. (Trang 7)

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có dấu
hiệu “hạ nhiệt” sau một loạt vụ việc liên quan đến

thị trường tài chính. Theo các chuyên gia, siết chặt
quản lý là cần thiết nhưng không được kìm hãm sự
phát triển thị trường được đánh giá rất tiềm năng này…

(Trang 9)

thị trường trái phiếu doanh nghiệp: 

“siết” quản lý nhưng không kìm hãm
sự phát triển

Đánh bại Thái lan, u23 việt Nam
vô địch sEA games 31

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

Mặc dù phương án di dời đường ống dẫn nước của
Nhà máy nước sạch Phú Mỹ Tân chưa nhận

được sự đồng thuận từ phía Công ty TNHH Mai
Thanh; nhưng mới đây UBND huyện Nghĩa Hưng vẫn
tổ chức cưỡng chế di dời công trình này để lấy mặt
bằng thi công Dự án xây dựng công trình kênh nối Đáy
- Ninh Cơ. (Trang 10)

phương án “chôn” đường ống 
của nhà máy nước phú mỹ tân (nam định):  

hai bên chưa “thông”, vì sao huyện
vẫn quyết cưỡng chế?

ChươNg TrìNh bìNh ChọN, TôN viNh  “gươNg sáNg pháp luậT” 

Người đứng sau 
nhiều “chiến dịch” lớn 

của Tổng cục Thuế

Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV:

Thảo luận dân chủ, bảo đảm
chất lượng các quyết sách

Hôm nay (23/5), Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc tại Nhà Quốc
hội, Thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp trong thời gian 19 ngày.
Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tập trung vào công tác lập pháp, đồng thời xem xét, quyết định
những vấn đề quan trọng của đất nước và các nội dung quan trọng khác. (Trang 4)

Cần nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật
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Công an TP Hải Phòng vừa có
công văn gửi Công an các đơn vị,

địa phương về việc tăng cường công
tác phòng, chống đuối nước trẻ em
trên địa bàn TP.

Theo đó, Giám đốc Công an TP giao
Phòng PV01 chủ trì, phối hợp phòng
PC07 và các đơn vị có liên quan tham
mưu với Giám đốc CATP tổ chức triển
khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ
đạo tại Công điện số 01 ngày 7/5/2022
của Bộ Công an để kịp thời tham mưu,
đề xuất các cấp chính quyền triển khai
đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng,
chống đuối nước trẻ em theo chức năng,
nhiệm vụ được giao; gắn với việc thực
hiện Chương trình bơi an toàn phòng,
chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022

- 2030 và Chương trình hành động
phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em
giai đoạn 2021 - 2030 theo chỉ đạo của
UBND TP và Giám đốc Công an TP.

Tham mưu chính quyền địa
phương và các trường học tập trung
tuyên truyền tới các cấp học để nâng
cao ý thức của người dân về kỹ năng
sống, nhất là trẻ em về công tác
phòng, chống đuối nước trẻ em. Đồng
thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
liên quan xây dựng nội dung, chương
trình hướng dẫn, dạy bơi cứu nạn, cứu
hộ và kỹ năng sơ cứu đuối nước cho
lực lượng Công an địa phương, đặc
biệt là Công an cấp xã để tham gia cứu
nạn đuối nước khi có yêu cầu.

NGUYÊN AN

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tham dự Hội nghị WEF 2022

Tính đến ngày 25/4, tổng số vốn các
bộ, cơ quan Trung ương và địa

phương đã có quyết định giao chi tiết
cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều
kiện giải ngân năm 2022 là gần 480.000
tỷ đồng, đạt 92,6% so với số vốn Thủ
tướng Chính phủ đã giao kế hoạch. Đó
là kết quả của nhiều nỗ lực, trong đó có
cải cách thể chế đầu tư.

Đáng tiếc, số vốn chưa phân bổ còn
lớn. Nguyên nhân chủ yếu là một số bộ,
cơ quan Trung ương và địa phương
đang hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các
dự án vừa được Thủ tướng giao kế
hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân
sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

Câu chuyện “vừa chạy vừa xếp

hàng”, khởi công trước, hoàn thiện thủ
tục sau xem ra vẫn là căn bệnh “nan y”.
Động thổ khởi công xong, lên báo đài
xong là hết “động tĩnh”, hoặc chờ thi
công hơi bị… “mỏi”. 

Về số vốn ngân sách thanh toán đến
cuối tháng 4 đạt xấp xỉ cùng kỳ năm
ngoái. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều bộ,
cơ quan trung ương chưa giải ngân
được đồng nào. Nguyên nhân chủ yếu
được các bộ, ngành... đưa ra là do có
một số dự án khởi công mới đang trong
quá trình hoàn thiện thủ tục đấu thầu,
chấm thầu, thương thảo hợp đồng.
Cạnh đó có yếu tố khách quan như việc
giá vật tư, vật liệu xây dựng sắt thép, cát
đá, xi măng... tăng làm cho tiến độ thi

công dự án bị chậm lại.
Thực tế, nguyên nhân được “chỉ

mặt, đặt tên” vẫn do khâu tổ chức thực
hiện của các bộ, ngành, cơ quan trung
ương; trách nhiệm người đứng đầu
chưa được đề cao. Năng lực chuyên
môn của quản lý dự án, tư vấn giám sát,
nhà thầu không đáp ứng yêu cầu. Việc
hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn chưa
đầy đủ, thiếu minh bạch, một số chủ đầu
tư chưa tích cực thực hiện các thủ tục
thanh toán, quyết toán...

Trước tình hình này, Chính phủ đã
lập 6 tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó
khăn để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư
công năm nay tại các bộ, ngành, cơ
quan trung ương chưa phân bổ kế
hoạch vốn và có tỷ lệ giải ngân dưới
mức trung bình cả nước (18,48%).

Một số giải pháp thúc đẩy giải ngân
vốn đầu tư công được đưa ra như việc yêu

cầu người đứng đầu các bộ, ngành Trung
ương và địa phương phải xác định giải
ngân vốn đầu tư công là một trong những
nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm nay, chủ
động tháo gỡ khó khăn. Đồng thời chịu
trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân
cũng như hiệu quả đầu tư các dự án được
giao quản lý.

Cần nhắc lại, năm nay, kế hoạch đầu
tư vốn ngân sách được Quốc hội giao
gần 526.106 tỷ đồng, chưa gồm lượng
vốn từ gói phục hồi kinh tế - xã hội, tức
là rất lớn. Đáng tiếc, có tiền vẫn khó
tiêu, như “căn bệnh” từ lâu. 

Đã đến lúc phải cá thể hóa trách
nhiệm, siết chặt kỷ luật đầu tư công. Chậm
giải ngân phải được rà soát, điều chuyển
kế hoạch vốn sang các dự án giải ngân
tốt, có nhu cầu vốn. Có thế người có trách
nhiệm, chịu trách nhiệm mới “vắt chân
lên cổ” để “chạy”. NGÔ ĐỨC HÀNH

CHÀO NGÀY MỚI

Đầu tư công, nguyên nhân “giời ơi”

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền
thống phòng, chống thiên tai Việt

Nam (22/5/1946 - 22/5/2022), Chủ
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có
Thư chúc mừng, thân ái gửi tới đồng
bào và chiến sĩ cả nước, các lực lượng
làm công tác phòng, chống thiên tai,
tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn lời thăm hỏi
động viên ân cần và những lời chúc
mừng tốt đẹp nhất.

Trong Thư, Chủ tịch nước nêu rõ,
biến đổi khí hậu và nhiệt độ toàn cầu gia
tăng khiến thời tiết diễn biến bất thường,
cực đoan với tần suất ngày càng cao, tạo
ra thách thức ngày càng lớn cho các cấp,
các ngành, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào cả
nước trong công tác dự báo, cảnh báo

sớm, ứng phó và khắc phục hậu quả
thiên tai; mặc dầu vậy, việc chủ động
phòng ngừa, hỗ trợ nhân dân vùng bị
thiên tai, người gặp nạn đã đạt được
nhiều kết quả quan trọng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu
dương, trân trọng, biết ơn những tấm
gương dũng cảm, hy sinh thân mình
cứu người, bảo vệ tính mạng, tài sản
của nhân dân… Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi và đề nghị
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng,
chống thiên tai, các cấp ủy, chính
quyền địa phương, các ngành, đơn vị
và toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ
cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần

cảnh giác, ý thức trách nhiệm, chủ
động, nghiêm túc xây dựng kế hoạch,
phương án phòng, chống thiên tai, cứu
hộ, cứu nạn, lồng ghép với kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an
ninh trật tự trên địa bàn, giảm thiểu
thấp nhất những thiệt hại do thiên tai
gây ra. Cùng với đó, tổ chức phối hợp
nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các lực
lượng, đặc biệt trong công tác vận
hành hồ chứa trên các hệ thống sông
ở miền Trung, Tây Nguyên; ứng phó,
xử lý kịp thời, có hiệu quả với mọi
tình huống thiên tai, góp phần bảo vệ
cuộc sống bình an, hạnh phúc cho
nhân dân và sự phát triển bền vững
của đất nước... VIỆT NGA

Giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại 
do thiên tai gây ra

Theo thông báo của Bộ Ngoại
giao, nhận lời mời của Giáo sư

Klaus Schwab, Nhà sáng lập và Chủ
tịch điều hành Diễn đàn kinh tế thế
giới (WEF), Phó Thủ tướng Chính
phủ Lê Minh Khái sẽ tham dự Hội
nghị thường niên lần thứ 52 của WEF
từ ngày 23-24/05/2022 tại Davos,
Thụy Sỹ.

Đại sứ - Trưởng Phái đoàn thường
trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp
quốc, Tổ chức Thương mại thế giới
(WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại
Geneva Lê Thị Tuyết Mai nhấn mạnh,
việc Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn
đầu Đoàn cấp cao Việt Nam tham dự
Hội nghị WEF năm nay thể hiện Việt

Nam coi trọng và thúc đẩy sự hợp tác
với WEF cũng như cam kết của Việt
Nam trong việc chung tay cùng cộng
đồng quốc tế giải quyết các vấn đề
toàn cầu như phục hồi từ đại dịch
COVID-19, ứng phó với biến đổi khí
hậu, cũng như những thách thức an
ninh phi truyền thống đang nổi lên
như khủng hoảng lương thực, an ninh
mạng… Ngoài ra, sau 2 năm hoãn vì
đại dịch COVID-19, Hội nghị WEF
Davos 2022 có sự tham dự của hàng
ngàn lãnh đạo cấp cao các nước, các
tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân,
cùng với gần 100 Nhà tiên phong
Công nghệ và Đổi mới Toàn cầu -
những công ty khởi nghiệp và mở

rộng quy mô kinh doanh và công nghệ
hứa hẹn nhất thế giới. 

Vì vậy, Hội nghị này là cơ hội để
lãnh đạo cấp cao Việt Nam trực tiếp
giới thiệu với các lãnh đạo các nước,
các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp,
đầu tư lớn trên thế giới về chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội trong giai
đoạn mới, chủ trương mở cửa du lịch,
quảng bá và thu hút thương mại, đầu
tư và phục hồi kinh tế bao trùm,
hướng đến chuyển đổi sang mô hình
tăng trưởng xanh, số hóa và bền vững,
cùng với cam kết mạnh mẽ của Việt
Nam đề cao và thúc đẩy hợp tác đa
phương, thực hiện các mục tiêu phát
triển bền vững... B.AN

Hải Phòng: Tăng cường công tác phòng, 
chống đuối nước trẻ em

Đảm bảo dữ liệu đầy đủ,
chính xác về tổ chức 
bộ máy, biên chế

Cuối tuần qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức

Trung ương Trương Thị Mai cùng Đoàn công
tác đã đến thăm, làm việc tại Trung tâm dữ liệu
Quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát Quản lý
hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an)
nhằm trao đổi kinh nghiệm và triển khai các
nội dung phối hợp trong xây dựng các cơ sở
dữ liệu có liên quan

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị
Mai chúc mừng thành công của Đảng ủy Công
an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với
các dự án cũng như Trung tâm dữ liệu Quốc
gia về dân cư; đồng thời khẳng định, qua buổi
thăm, làm việc đã đúc kết nhiều kinh nghiệm
quý báu đối với Ban Tổ chức Trung ương.
Thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương sẽ
triển khai Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tổ
chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên
chức của hệ thống chính trị” dựa trên những
trường thông tin cơ bản của công dân trong Cơ
sở dữ liệu Quốc gia về dân cư một cách tiết
kiệm, hiệu quả.  

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị,
Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, từ thực tế
trao đổi cũng như yêu cầu từ Ban Tổ chức
Trung ương, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn
vị tích cực phối hợp, đáp ứng các yêu cầu, bài
toán đặt ra. Trong đó sẽ cử các chuyên gia hỗ
trợ thực hiện xây dựng dữ liệu, bảo đảm, an
ninh, an toàn trong kết nối, chia sẻ. Đồng thời
Bộ Công an sẽ huy động lực lượng tham gia
cùng Ban Tổ chức Trung ương trong việc
“làm sạch”, cập nhật dữ liệu đầy đủ chính xác
ngay từ cấp cơ sở, đảm bảo việc thực hiện Dự
án của Ban Tổ chức Trung ương hiệu quả,
chất lượng. ĐÔNG QUANG

Tối 22/5, tuyển U23 Việt Nam đã đánh
bại Thái Lan 1-0 ở trận chung kết để

đoạt Huy chương vàng môn bóng đá nam
SEA Games 31. Người có chiến thắng
quyết định cho đội tuyển Việt Nam ở phút
thứ 83 là Nhâm Mạnh Dũng, sau khi Tiến
Linh chuyền vào từ cánh, để Phan Tuấn Tài
thực hiện một cú treo bóng cho Nhâm
Mạnh Dũng bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Trước giờ bóng lăn, chuyên trang bình
luận bóng đá Betting Expert đã đưa ra
những dữ liệu thống kê và dự báo một trận
đấu hết sức căng thẳng giữa hai đội bóng
luôn thống trị bóng đá Đông Nam Á suốt
một thập kỷ qua. Chuyên gia bình luận nổi
tiếng của ESPN Gabriel Tan cũng nhận
định trận chung kết giữa U23 Việt Nam với

U23 Thái Lan là “cuộc chiến kinh điển”.
“Hàng công mạnh mẽ của Thái Lan

đụng độ với hàng phòng ngự bất khả xâm
phạm của Việt Nam, ai sẽ thắng?”, ông
Gabriel Tan bình luận: "Ai sẽ chiếm ưu thế
khi hàng công mạnh mẽ của Thái Lan đụng
độ hàng thủ Việt Nam bất khả xâm phạm?
Thái Lan có hàng công mạnh nhất giải với
13 lần chọc thủng lưới đối thủ, còn Việt
Nam sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất khi
chưa để thủng lưới bàn nào.

Trước đó, trên sân Cẩm Phả (Quảng
Ninh) tối 21/5, tuyển nữ Việt Nam cũng đã
đánh bại Thái Lan 1-0 ở trận chung kết để
lên ngôi vô địch SEA Games 31 khẳng định
vị thế "nữ hoàng" của bóng đá nữ Đông
Nam Á. H.TUẤN

Đánh bại Thái Lan, U23 Việt Nam 
vô địch SEA Games 31
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Hôm qua (22/5), làm việc
với Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Gia Lai, Thủ tướng Chính
phủ đề nghị tỉnh khai thác
tốt tiềm năng, lợi thế, 
các nguồn lực để phát
triển nhanh, bền vững,
giàu bản sắc.
Cả 3 yếu tố của nội lực đều
có thế mạnh

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay
mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm
Minh Chính biểu dương những nỗ
lực và đánh giá cao kết quả mà
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời
gian qua, góp phần vào sự phát triển
của cả nước.

Cơ bản đồng tình với các báo
cáo, ý kiến tại cuộc làm việc, Thủ
tướng cho rằng, Gia Lai có thế
mạnh về cả 3 yếu tố của nội lực, bao
gồm con người, thiên nhiên và
truyền thống lịch sử văn hóa. “Tỉnh
có khả năng phát triển nhanh và bền
vững. Gia Lai và các bộ, ngành phải
trăn trở, suy nghĩ để phát huy tối đa
các yếu tố này, biến truyền thống
thành nguồn lực, di sản thành tài
sản”, Thủ tướng nói.

Đánh giá Gia Lai đã đi đúng
hướng, đã có đường nét phát triển,
Thủ tướng cho rằng phải tạo động
lực để tỉnh tăng tốc nhanh hơn, đột
phá hơn, bền vững hơn; trong đó
lấy nội lực là cơ bản, chiến lược,
lâu dài, quyết định. Đồng thời, thu
hút các nguồn lực bên ngoài, coi
nguồn lực bên ngoài là quan trọng,
đột phá, thường xuyên. Thủ tướng
cũng bày tỏ trăn trở khi Gia Lai
chưa phát triển tương xứng với
tiềm năng lớn, cơ chế, chính sách
còn hạn hẹp. Việc phát triển hạ
tầng chiến lược, nhất là hạ tầng
giao thông còn bất cập, việc kết nối
Gia Lai và Tây Nguyên với khu
vực xung quanh, với các cảng biển
còn khó khăn. 

Cho rằng Gia Lai cũng đã có sự
tự tin vươn lên từ nội lực nhưng
chưa lớn, Thủ tướng đề nghị tỉnh
cần tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, vững
vàng hơn để đi lên, “biến không
thành có, biến khó thành dễ, biến
không thể thành có thể”…

Xây dựng Gia Lai phát triển
nhanh, bền vững, giàu bản sắc

Trên cơ sở phân tích, Thủ tướng
Phạm Minh Chính lưu ý một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà
tỉnh cần thực hiện trong thời gian
tới. Theo đó, Gia Lai cần tiếp tục
thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng và Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh; khai thác tốt
tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để
xây dựng Gia Lai phát triển nhanh,
bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu
đến năm 2030 trở thành vùng động
lực của khu vực Tây Nguyên, có vị
trí quan trọng trong khu vực tam
giác phát triển Việt Nam - Lào -
Campuchia.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai
tập trung triển khai có hiệu quả các
Nghị quyết của Quốc hội, Chính
phủ về phòng, chống dịch
COVID-19 và phục hồi, phát triển
kinh tế - xã hội; đặc biệt là nhiệm
vụ tiêm chủng vaccine theo hướng
dẫn của Bộ Y tế và mục tiêu của
Chính phủ. Cùng với đó, tiếp tục
đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế
gắn với chuyển đổi mô hình tăng
trưởng, ứng dụng khoa học và
công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng
tạo, chuyển đổi số, đa dạng hóa
chuỗi cung ứng… Bên cạnh đó,
Gia Lai cần tập trung phát triển
nông nghiệp, nông thôn, nông dân
theo tinh thần Nghị quyết Trung
ương 5 vừa ban hành. Đẩy nhanh
tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư
công; mạnh dạn cắt giảm các dự án
đầu tư công chưa cần thiết, tránh
manh mún, dàn trải, kéo dài, tập
trung cho các dự án trọng tâm,
trọng điểm, có tính lan tỏa cao...
Đa dạng hóa các nguồn lực, tăng
cường hợp tác công - tư để phát
triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất
là các dự án hạ tầng chiến lược,
đặc biệt là hạ tầng giao thông…

Tỉnh cần quyết tâm cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục
nâng hạng các chỉ số về cải cách
hành chính, năng lực cạnh tranh;
xây dựng, phát triển chính quyền
điện tử; đẩy mạnh chuyển đổi số;
phát triển nguồn nhân lực chất
lượng đáp ứng yêu cầu phát triển.
Quan tâm thực hiện chính sách bảo
đảm an sinh xã hội, giải quyết việc

làm và nâng cao thu nhập cho người
lao động, dành nguồn lực triển khai
chương trình xóa đói giảm nghèo.
Không ngừng củng cố quốc phòng,
an ninh. 

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Gia
Lai coi trọng công tác xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh theo các nghị
quyết, kết luận của Trung ương. Tập
trung xây dựng bộ máy tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây
dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất,
năng lực, nhất là người đứng đầu;
tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại
và nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức. 

“Tỉnh cần tập trung giải quyết cơ
chế, chính sách để phát triển; phát
triển hạ tầng chiến lược và quan
trọng nhất tự tin vươn lên từ bàn tay,
khối óc, khung trời, mảnh đất của
mình, tự lực, tự cường hơn nữa,
phát huy nội lực mạnh hơn nữa”,
Thủ tướng nhấn mạnh.

Cho ý kiến về các kiến nghị của
tỉnh, Thủ tướng cho biết Trung
ương sẽ cùng với Gia Lai để tìm đối
tác triển khai đầu tư cao tốc Pleiku
- Quy Nhơn theo hướng dự án hợp
tác công - tư. Thủ tướng cũng đồng
tình về việc xây dựng cơ chế, chính
sách với những địa phương có vai
trò quan trọng trong thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng,
bảo đảm an ninh lương thực… Tinh
thần là tạo điều kiện để địa phương
và người dân có sinh kế, phát triển,
giàu lên từ rừng, từ an ninh 
lương thực. TUỆ MINH

Phát triển khoa học 
công nghệ là quốc sách

hàng đầu

Tinh thần trên được Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc nhấn mạnh tại Lễ tôn vinh trí thức
Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2022,
do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam tổ chức cuối tuần qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước khẳng định, trong suốt
chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, cha ông
ta luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là
nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh,
nguyên khí suy thì thế nước yếu. Ngay từ khi mới giành lại
được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cũng đã nói:
“Nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết cần phải có nhân tài”.

Học tập tư tưởng của Bác Hồ trong việc trọng dụng người
tài đức, trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế phát triển của
khoa học và công nghệ (KH&CN), của cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ 4, quan điểm nhất quán của Đảng ta về phát
triển đất nước là “phải bằng và dựa vào KH&CN”, “phát triển
KH&CN là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”… Đại hội XIII
của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển khoa học công
nghệ và đổi mới sáng tạo là một đột phá chiến lược của đất
nước, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ số
đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu hiện nay. Đội ngũ các nhà
trí thức khoa học công nghệ Việt Nam chính là hạt nhân của
tiến trình này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá hoạt động tôn
vinh trí thức KH&CN tiêu biểu là một hình thức có ý nghĩa
nhân văn rất lớn, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của
Đảng, Nhà nước, đồng thời khích lệ, ghi nhận các cá nhân có
nhiều đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển kinh tế -
xã hội của đất nước nói chung và của Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) nói riêng. Đặc biệt năm
nay, với cách làm khách quan, khoa học, VUSTA đã chọn được
106 trí thức khoa học tiêu biểu; trong đó có nhiều nhà khoa
học lớn tuổi có nhiều cống hiến lớn lao và nhiều nhà khoa học
là nữ, trẻ đã có nhiều đóng góp cho Tổ quốc.

Ghi nhận những thành tựu đạt được, Chủ tịch nước cũng
thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, như năng lực và trình độ
công nghệ của nền kinh tế còn thấp, công nghiệp vẫn chủ yếu
là gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng không cao; công nghiệp hỗ
trợ phát triển chậm, tỷ lệ nội địa hóa thấp, tham gia vào chuỗi
giá trị toàn cầu hiệu quả còn hạn chế… Đề cập cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư đã mở ra cơ hội để Việt Nam rút
ngắn khoảng cách, tăng tốc phát triển, Chủ tịch nước nhấn
mạnh vị thế và yêu cầu của đất nước đang đòi hỏi đội ngũ trí
thức khoa học công nghệ nước nhà hãy miệt mài hơn nữa, sáng
tạo hơn nữa. Phải tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho cuộc sống từ
các công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế của mình.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền các
cấp, các bộ, ngành quan tâm cụ thể hơn để VUSTA và các nhà
khoa học có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của địa
phương. Chủ tịch nước mong muốn thành công của các nhà
khoa học được vinh danh hôm nay sẽ truyền cảm hứng, tạo ra
động lực lan tỏa, thúc đẩy đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
Việt Nam ngày càng lớn mạnh. 

“Giấc mơ Việt Nam thịnh vượng chỉ có thể được soi
đường bằng ánh sáng của tri thức. Tôi mong rằng thành công
của các nhà khoa học được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục
truyền cảm hứng, tạo ra động lực lan tỏa thúc đẩy đội ngũ trí
thức KH&CN Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp ngày
càng nhiều  hơn cho sự phát triển của nước nhà” - Chủ tịch
nước nhấn mạnh. HƯƠNG GIANG 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH:

Gia Lai cần phát huy nội lực
mạnh hơn nữa

Trước đó, tối 21/5, tại TP Pleiku, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ
tướng nhấn mạnh, giai đoạn phát triển mới mở ra cho Gia Lai những cơ
hội phát triển đầy triển vọng. Để những tiềm năng, lợi thế và nguồn lực
to lớn đó được phát huy, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Gia Lai
trở thành một tỉnh giàu mạnh, người dân được sống trong sung túc, bình
yên và hạnh phúc, Thủ tướng cho rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và
dân Gia Lai cần nỗ lực hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, không ngừng đổi mới,
dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn
tay, khối óc, khung trời, mảnh đất của mình, vượt qua mọi khó khăn,
thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu của năm 2022 và những
năm tiếp theo. 

Dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022, Thủ tướng đề
nghị các nhà đầu tư khai thác các tiềm năng, thế mạnh của Gia Lai với
cách làm mới, công nghệ mới, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, bảo đảm phát
triển xanh, bền vững, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa
doanh nghiệp, người dân và Nhà nước. 

lChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng biểu trưng và bằng khen
cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Lê Hồng

lThủ tướng phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.
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THờI Sự
thoisuchinhtriplvn@gmail.com

Hôm nay (23/5), Kỳ họp
thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ
chính thức khai mạc tại
Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà
Nội. Theo dự kiến chương
trình, Quốc hội sẽ họp trong
thời gian 19 ngày. Tại kỳ
họp, Quốc hội sẽ tập trung
vào công tác lập pháp,
đồng thời xem xét, quyết
định những vấn đề quan
trọng của đất nước và các
nội dung quan trọng khác.

Trước giờ khai mạc kỳ họp, Lãnh
đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội
(QH) đặt vòng hoa, vào Lăng viếng
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào 8h00
cùng ngày, QH tiến hành họp phiên
trù bị. Vào 9h00, QH họp Phiên khai
mạc Kỳ họp thứ ba, QH khóa XV tại
Hội trường Diên Hồng, Nhà QH. 

Kỳ họp thứ 3, QH khóa XV diễn
ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp
tục triển khai thực hiện quyết liệt, sâu
rộng, hiệu quả Chương trình tổng thể
phòng, chống dịch COVID-19 và
Chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội; đặc biệt, Hội nghị lần
thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XIII vừa kết thúc tốt đẹp,
đem lại những động lực thúc đẩy
quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội XIII trong một bối cảnh
mới của đất nước. 

Theo chương trình, dự kiến, tại Kỳ
họp thứ 3, QH sẽ xem xét, thông qua
5 dự án luật; 3 dự thảo Nghị quyết;
cho ý kiến đối với 6 dự án Luật. QH

cũng sẽ xem xét cho ý kiến về giám
sát tối cao việc thực hiện chính sách,
pháp luật về công tác quy hoạch kể từ
khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi
hành; xem xét, thông qua các Nghị
quyết về Chương trình giám sát và
thành lập Đoàn giám sát chuyên đề
của QH năm 2023; tiến hành chất vấn
và trả lời chất vấn của đại biểu QH.
Ngoài ra, QH sẽ xem xét, quyết định
Chủ trương đầu tư 5 dự án…

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi, Phó
Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá
Việt Nam, đại biểu QH Đoàn TP Hải
Phòng cho biết, để chuẩn bị cho Kỳ
họp, Đoàn đại biểu QH TP Hải Phòng
đã triển khai hàng loạt hoạt động giám
sát tối cao của QH đối với các lĩnh vực
đặc thù như kinh tế biển, đánh bắt cá
bất hợp pháp (IUU), thực hành tiết
kiệm và chống lãng phí, quy hoạch và
thực hiện quy hoạch trên địa bàn...
Đoàn cũng đã tập trung phối hợp với
các cơ quan có thẩm quyền liên quan
của TP và cấp Trung ương để giải
quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại,
phản ánh... của cử tri và nhân dân Hải
Phòng; phối hợp với HĐND TP tiếp
thu, tổng hợp ý kiến cử tri của TP lên
các cấp, các ngành để báo cáo QH. 

Căn cứ vào đặc thù các đơn vị
hành chính trong TP, Đoàn đại biểu
QH TP Hải Phòng cũng đã phân công
các đại biểu tham gia nhiều đợt tiếp
xúc cử tri để lắng nghe, tìm hiểu tâm
tư, nguyện vọng và các phản ánh của
cử tri đại diện cho Nhân dân trên các
địa bàn dân cử. Trên cơ sở đó, các đại
biểu QH, đặc biệt là Chủ tịch QH
Vương Đình Huệ đã không chỉ tiếp
thu các ý kiến mà còn trao đổi, giải
thích và gợi mở cách giải quyết vấn đề

tại các buổi tiếp xúc cử tri. Thông qua
các buổi tiếp xúc như vậy, cử tri và
Nhân dân được cung cấp thêm thông
tin cập nhật, công khai, minh bạch...,
qua đó củng cố thêm niềm tin vào các
đại biểu QH nói riêng và Đoàn đại
biểu QH TP nói chung.

Nhấn mạnh Kỳ họp thứ 3 là kỳ
họp đầu tiên của nhiệm kỳ QH khóa
XV được tổ chức theo hình thức trực
tiếp hoàn toàn, PGS.TS. Nguyễn Chu
Hồi cho rằng, đây là biểu tượng của
việc chiến thắng đại dịch COVID-19
và đất nước đã thực sự bước sang giai
đoạn bình thường mới, nền kinh tế
được phục hồi và phát triển. Các cân
đối vĩ mô của nền kinh tế được bảo
đảm, cuộc sống người dân trở lại điều
kiện bình thường mới.

“Đây cũng là kết quả của những nỗ
lực không mệt mỏi, kiên định, kiên
quyết vào cuộc của toàn hệ thống
chính trị, trong đó có sự đóng góp
quan trọng của QH với các quyết sách
đặc biệt, kịp thời và mạnh bạo. Ngăn
chặn, đẩy lùi đại dịch, bảo đảm sự
bình yên cho Nhân dân và sự phát
triển đất nước luôn là mục tiêu tối
thượng của QH và là trách nhiệm của
các đại biểu QH”, PGS.TS. Nguyễn
Chu Hồi nói.

Thông tin về các nội dung dự kiến
của kỳ họp, ông Nguyễn Chu Hồi
nhận định, khối lượng công việc mà
QH phải giải quyết trong kỳ họp này
khá đồ sộ, cấp bách có, chiến lược có
và rất đa dạng về vấn đề. Tuy nhiên,
ông tin tưởng, với một QH đổi mới,
sáng tạo, chuẩn bị “từ sớm, từ xa”; với
những bài học thực tế từ các kỳ họp
trước trong khó khăn của đại dịch…,
QH sẽ bảo đảm chất lượng của các
quyết sách với sự đồng thuận cao, tập
trung thảo luận dân chủ, cởi mở, góp
ý trúng và đúng vấn đề mà đất nước
và Nhân dân kỳ vọng và bảo đảm tiến
độ kỳ họp.

“Cùng với Đoàn đại biểu QH Hải
Phòng và một số Ủy ban của QH, cá
nhân tôi đã tham gia tích cực các hoạt
động liên quan đến khâu chuẩn bị kỳ
họp này. Tôi đã chủ động tìm hiểu,
nghiên cứu và góp ý cho các dự thảo
văn bản để đưa ra QH xem xét, thông
qua... Đây cũng là điều kiện cần thiết
để tôi sẽ tham gia ý kiến trực tiếp tại
các diễn đàn của QH, đóng góp phần
nhỏ bé của mình vào sự thành công
của kỳ họp QH lần thứ 3, khóa XV”,
PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi chia sẻ. 

MINH NGỌC

Xem xét việc triển khai môn 
Lịch sử cấp trung học phổ thông
Phát biểu khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục (Ủy ban) của Quốc hội
sáng 22/5, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh cho biết,
tại Phiên họp toàn thể lần thứ 3, Ủy ban sẽ xem xét, thảo
luận nhiều nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực Ủy ban
phụ trách, gồm: Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Báo cáo
chuyên đề về “việc triển khai Chương trình giáo dục phổ
thông 2018 đối với môn Lịch sử cấp trung học phổ thông
(THPT)”; Báo cáo kết quả giám sát “việc quản lý, cung
cấp và sử dụng thông tin trên các trang thông tin điện tử,
mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền

thông khác trên mạng Internet”…
Chỉ đạo Phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ

tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao
Ủy ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong
các nội dung được đưa ra tại Phiên họp lần này, có nhiều
vấn đề được nhân dân và cử tri rất quan tâm, nhất là liên
quan tới việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông
2018 đối với môn Lịch sử cấp THPT. 

Tại Phiên họp, đa số ý kiến thành viên Ủy ban không
đồng tình đối với việc đưa môn Lịch sử cấp
THPT thành môn lựa chọn vì nhiều lý do. Trong đó, Lịch
sử là môn học đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo
trong giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ; giáo
dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống

văn hóa, lịch sử; bồi dưỡng năng lực tư duy, hành động,
thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội; từ đó hình
thành những phẩm chất của công dân Việt Nam, công
dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại. Ngoài
ra, việc bồi dưỡng kiến thức lịch sử cho học sinh THPT
là cần thiết nhằm phát triển con người toàn diện, khơi
dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm
tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
của con người Việt Nam…

Từ các lý lẽ trên, Ủy ban thống nhất đề nghị Bộ Giáo
dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến các tầng lớp nhân dân, đội
ngũ chuyên gia lịch sử, các đại biểu Quốc hội, quy định
môn học Lịch sử cấp THPT trong Chương trình giáo dục
phổ thông 2018 là môn học bắt buộc. T.QUYÊN 

Các cuộc họp 
bất thường xuất phát 
từ thực tiễn, vì lợi ích

của Nhân dân

Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh
Chính tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

theo hình thức trực tuyến, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ
3, Quốc hội khóa XV (sáng 21/5) tại điểm cầu trụ sở
Chính phủ.

Cuộc tiếp xúc cử tri được kết nối điểm cầu Văn
phòng Chính phủ với các điểm cầu tại Hội trường
Huyện ủy Phong Điền và điểm cầu tại 77 xã, phường,
thị trấn thuộc 9 quận, huyện của thành phố Cần Thơ.

Gửi tới Quốc hội nhiều ý kiến, kiến nghị, cử tri thành
phố Cần Thơ bày tỏ vui mừng vì Chính phủ đã có các
giải pháp sáng suốt, quyết liệt, hiệu quả trong phòng,
chống dịch COVID-19. Nhờ đó, cả nước đã thích ứng
an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; cuộc sống dần
trở lại bình thường; kinh tế - xã hội từng bước phục hồi,
phát triển. Tuy nhiên, dịch COVID-19 khiến người dân,
doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, do đó cử tri đề
nghị Nhà nước tiếp tục có chính sách để hỗ trợ, trong
đó có chính sách hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19, thiên tai.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng
Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn cử tri đã có các ý
kiến rất thẳng thắn, chân thành, trách nhiệm, nêu vấn đề
cần phải có giải pháp cụ thể để giải quyết những băn
khoăn, trăn trở, mong muốn này. Các vấn đề cụ thể liên
quan cơ chế, chính sách, hạ tầng, y tế, Luật Đất đai, các
vấn đề liên quan cuộc sống hằng ngày. “Đây là buổi tiếp
xúc hết sức dân chủ, khách quan”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, sau bầu cử Quốc hội khóa XV
đến nay, thực chất chúng ta đã có 3 kỳ họp Quốc hội.
Nếu thấy cần thiết, Quốc hội tổ chức các kỳ họp để giải
quyết vấn đề đặt ra từ thực tế. Đây là cách làm mới của
Quốc hội. Do đó, các cơ quan chức năng phải chuẩn bị,
cử tri đóng góp, nêu vấn đề, phản ánh tình hình cho
chính quyền các cấp.

“Đó là tất cả vì Nhân dân, chúng ta xây dựng Nhà
nước pháp quyền vì dân, do dân, mọi quyền lực thuộc
về Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trên thực tế,
chúng ta phải có các cuộc họp bất thường xuất phát từ
thực tiễn, vì lợi ích của Nhân dân”, Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng nhấn mạnh, cả nước, trong đó có Cần Thơ
cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung
ương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các
nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; thực hiện có hiệu
quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; chương
trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu
phục hồi nhanh, phát triển bền vững. T.HOÀNG

lThủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc 
cử tri thành phố Cần Thơ. Ảnh: Văn Điệp (TTXVN)

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV:

Thảo luận dân chủ, bảo đảm
chất lượng các quyết sách

lToàn cảnh phiên khai mạc của Kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV. (Ảnh: TTXVN)
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Chuẩn bị tổng kết 
thực hiện Luật Phổ biến,

giáo dục pháp luật

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn
Thanh Tịnh vừa ký Quyết định

ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
(PBGDPL). Việc tổng kết nhằm đánh
giá khách quan, toàn diện những kết
quả đạt được, kịp thời phát hiện
những khó khăn, vướng mắc trong
quá trình thực hiện Luật; nhận diện
những bất cập, mâu thuẫn, chồng
chéo, khoảng trống (nếu có) nhằm đề
xuất sửa đổi, bổ sung Luật PBGDPL
và các văn bản quy định chi tiết,
hướng dẫn thực hiện Luật cũng như
các văn bản quy phạm pháp luật khác
có liên quan; đề xuất các giải pháp
nâng cao hiệu quả thực hiện Luật
PBGDPL trong thời gian tới; phát
hiện, khen thưởng những tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong 10
năm thực hiện Luật PBGDPL và các
văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc triển khai tổng kết thực hiện
10 năm Luật PBGDPL sẽ gồm 05
nhóm hoạt động, bao gồm: Tổ chức
kiểm tra kết quả triển khai Luật
PBGDPL gắn với các đoàn kiểm tra
của Hội đồng Phối hợp PBGDPL
trung ương; Tổ chức các hoạt động
truyền thông về kết quả tổ chức thực
hiện Luật; Tổ chức Hội thảo nghiên
cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất
hoàn thiện thể chế về công tác
PBGDPL; Xây dựng dự thảo các báo
cáo tổng kết Luật và tổ chức khen
thưởng các tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện
Luật PBGDPL.

Kinh phí phục vụ hoạt động tổ
chức tổng kết thực hiện Luật
PBGDPL tại các bộ, cơ quan, tổ chức
ở trung ương và địa phương được lấy
từ nguồn kinh phí thường xuyên năm
2022 của cơ quan, đơn vị dành cho
công tác PBGDPL và các nguồn hỗ
trợ khác (nếu có). Kinh phí phục vụ
các hoạt động tổng kết Luật PBGDPL
của Bộ Tư pháp được bố trí trong
kinh phí hoạt động của Hội đồng
Phối hợp PBGDPL trung ương và các
nhiệm vụ đặc thù trong công tác
PBGDPL của Bộ Tư pháp năm 2022
và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác
(nếu có). T.H

Thời gian qua, việc thi hành và
cưỡng chế thi hành quyết định
xử phạt vi phạm hành chính gặp
nhiều khó khăn, vướng mắc,
tuy nhiên với Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Xử
lý vi phạm hành chính sẽ khắc
phục tình trạng này.

Những trường hợp được hoãn, giảm,
miễn tiền phạt

Một trong những nguyên nhân của
những khó khăn khi thi hành và cưỡng chế
thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành
chính là những vướng mắc xuất phát từ các
quy định pháp luật. Bên cạnh đó là những
khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ
chức thực thi các quy định pháp luật như
việc áp dụng tịch thu tang vật, phương tiện
vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp
khắc phục hậu quả trong trường hợp không
ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành
chính vẫn còn có những cách hiểu khác
nhau; chưa có quy định cụ thể về thời hạn,
thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế thi
hành quyết định xử phạt vi phạm hành
chính; chưa quy định hoãn thi hành; giảm,
miễn tiền phạt đối với tổ chức nên không
kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
khi gặp khó khăn về tài chính do thiên tai,
hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ…

Để cơ bản giải quyết những vướng
mắc, bất cập trong quá trình thi hành và
cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi
phạm hành chính, Luật sửa đổi đã quy
định rõ hơn về trường hợp không ra quyết
xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn
áp dụng tịch thu tang vật, phương tiện vi
phạm hành chính, áp dụng biện pháp
khắc phục hậu quả.

Luật cũng quy định về hoãn, giảm, miễn
tiền phạt tại Điều 76 và Điều 77 Luật Xử lý
vi phạm hành chính (XLVPHC) theo
hướng: Việc hoãn thi hành quyết định phạt
tiền được áp dụng khi có đủ các điều kiện:
Cá nhân bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở
lên, tổ chức bị phạt tiền từ 100.000.000
đồng trở lên; cá nhân đang gặp khó khăn về
kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn,
dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn;
tổ chức đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc
đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa,
hỏa hoạn, dịch bệnh. 

Tùy từng trường hợp cụ thể, cá nhân, tổ
chức phải có xác nhận của các cơ quan, tổ
chức sau: UBND cấp xã nơi người đó cư
trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học
tập, làm việc; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
tuyến huyện trở lên; Ủy ban nhân dân cấp
xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế
xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ
quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan
cấp trên trực tiếp. 

Việc giảm một phần tiền phạt ghi trong
quyết định xử phạt đối với cá nhân, tổ chức
đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền
được áp dụng khi cá nhân tiếp tục gặp khó
khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa
hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai
nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân
cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ
chức nơi người đó học tập, làm việc.

Tổ chức tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt
hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm
họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận
của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công
nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản
lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp. 

Quy định cụ thể về thời hạn, thời hiệu
thi hành

Ngoài ra, một trong những điểm mới
liên quan đến quy định về hoãn, miễn giảm
tiền phạt đó là việc Luật đã bổ sung quy
định tổ chức cũng được miễn phần tiền phạt

còn lại và miễn toàn bộ tiền phạt ghi trong
quyết định xử phạt bên cạnh quy định miễn
tiền phạt cho cá nhân như Luật XLVPHC
hiện hành.

Luật XLVPHC chưa có quy định về
thời hạn, thời hiệu thi quyết định hành
cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi
phạm hành chính. Do vậy, tại Điều 88
Luật sửa đổi đã bổ sung quy định cụ thể
về thời hạn, thời hiệu thi hành quyết định
cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi
phạm hành chính.

Ngoài ra, Luật quy định rõ: Đối với
trường hợp hết thời hiệu thi hành quyết định
xử phạt vi phạm hành chính (quy định tại
khoản 1 Điều 74 Luật XLVPHC) thì không
thi hành quyết định đó nữa, nhưng vẫn phải
tịch thu tang vật, phương tiện, áp dụng biện
pháp khắc phục hậu quả nếu quyết định xử
phạt có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu
tang vật, phương tiện vi phạm hành chính,
biện pháp khắc phục hậu quả. 

Đối với trường hợp hết thời hiệu thi hành
quyết định cưỡng chế (quy định tại khoản 2a
Điều 88 Luật XLVPHC) thì không thi hành
quyết định cưỡng chế đó, nhưng vẫn phải
cưỡng chế tịch thu tang vật, phương tiện, áp
dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong
trường hợp quyết định xử phạt có áp dụng
hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương
tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp
khắc phục hậu quả. THANH NHÀN 

Hội đồng thẩm định dự thảo Hiệp
định Tương trợ tư pháp trong lĩnh

vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và
Vương quốc Thái Lan do Thứ trưởng Bộ
Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc làm Chủ
tịch vừa họp thẩm định dự thảo Hiệp
định nêu trên. Việc ký kết Hiệp định sẽ
tạo cơ sở pháp lý cho hai nước trong hợp
tác về tư pháp pháp luật hỗ trợ cơ quan
tư pháp giải quyết các vụ việc dân sự liên
quan đến cá nhân, tổ chức hai nước.

Việt Nam và Thái Lan là hai nước
ASEAN đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác
Chiến lược vào tháng 6/2013 và Đối tác
Chiến lược tăng cường vào tháng 3/2015.
Theo đó, hai Bên đã ký Chương trình hành
động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược
giai đoạn 2014-2018, bao trùm toàn bộ 21
lĩnh vực hợp tác song phương, đa phương

và đang chuẩn bị ký Chương trình Hành
động giai đoạn 2022-2026. 

Hai Bên đã xây dựng và triển khai một
cách hiệu quả các cơ chế hợp tác như họp
Nội các chung cấp Thủ tướng Chính phủ,
Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương,
Ủy ban hỗn hợp thương mại, Đối thoại cấp
cao an ninh - quốc phòng, Nhóm công tác
chung về hợp tác chính trị an ninh… Để
tạo cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác trong
các lĩnh vực, hai Bên đã ký kết nhiều hiệp
định, thỏa thuận hợp tác. Việc ký kết Hiệp
định tạo cơ sở pháp lý cho hai nước trong
hợp tác về tư pháp pháp luật hỗ trợ cơ quan
tư pháp giải quyết các vụ việc dân sự liên
quan đến cá nhân, tổ chức hai nước, qua
đó bảo vệ quyền, lợi ích của các bên, đồng
thời cũng để thực hiện chương trình Đối
tác Chiến lược giai đoạn mới.

Sau 2 vòng đàm phán trực tuyến năm
2020 và 2021, đoàn đàm phán Chính phủ
của hai nước đã thống nhất toàn bộ nội
dung dự thảo Hiệp định. Dự thảo Hiệp
định gồm 7 chương và 29 điều, quy định
về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp dân
sự giữa cơ quan có thẩm quyền hai Bên,
Hiệp định còn điều chỉnh cả việc công
nhận và cho thi hành bản án của toà án,
phán quyết của trọng tài hai nước trên lãnh
thổ của nhau.

Tại phiên họp thẩm định, các thành
viên Hội đồng đã xem xét, đánh giá dự
thảo Hiệp định theo các nội dung được
quy định tại Điều 20 Luật Điều ước quốc
tế năm 2016. Các thành viên đều thống
nhất nhận định dự thảo Hiệp định không
trái Hiến pháp năm 2013, phù hợp với
các quy định pháp luật có liên quan,
tương thích với các điều ước quốc tế về
cùng một lĩnh vực mà Việt Nam là thành
viên, các quy định của dự thảo Hiệp định
đủ rõ, đủ chi tiết để có thể áp dụng trực
tiếp, không cần sửa đổi, bổ sung hoặc
ban hành văn bản quy phạm pháp luật

mới để thực hiện, dự thảo Hiệp định
hoàn toàn đủ điều kiện để trình cấp có
thẩm quyền cho phép ký. Bên cạnh đó,
các thành viên cũng đánh giá cao chất
lượng hồ sơ trình đề xuất ký Hiệp định
mà Bộ Tư pháp đã chuẩn bị.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng
Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng
nhất trí với các ý kiến của thành viên Hội
đồng, yêu cầu Vụ Pháp luật quốc tế - đơn
vị đề xuất thẩm định hoàn thiện hồ sơ đề
xuất ký Hiệp định trình Chính phủ. Thứ
trưởng cũng yêu cầu Vụ Pháp luật quốc
tế trao đổi thêm với cơ quan đầu mối của
phía Thái Lan thống nhất một số quy
định tại dự thảo Hiệp định như thực hiện
tương trợ tư pháp bằng phương thức điện
tử, điều kiện đối với việc cung cấp bổ
sung thông tin đối với yêu cầu tương trợ
tư pháp để đảm bảo sau khi Hiệp định
được ký và có hiệu lực các điều khoản
sẽ được áp dụng một cách thống nhất,
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ quan
tư pháp của cả hai Bên.

VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

VIỆT NAM - THÁI LAN:

Tăng cường hợp tác giải quyết 
các vụ việc dân sự

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH:

Sửa luật để gỡ vướng

l Ảnh minh họa.
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CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN, TÔN VINH “GƯƠNG SÁNG PHÁP LUẬT” 

Gần 40 năm gắn bó với thuế,
tên của ông gắn với nhiều
“chiến dịch” mà dấu ấn rõ nét
nhất là quản lý thuế doanh
nghiệp lớn.

Lần thứ hai, Công văn của Bộ
Tài chính cử người tham gia
Chương trình tôn vinh “Gương
sáng Pháp luật”, ông Nguyễn Văn
Phụng lại được đề cử. Ở lần gặp
này, vẫn giọng hào sảng nhiệt
huyết, nhưng cùng niềm vui, là
pha chút lưu luyến của một người
sắp “trút áo công” sau thời gian
dài gắn bó với ngành.

Trăn trở mô hình quản lý
thuế doanh nghiệp lớn

“Doanh nghiệp lớn (DNL) có
đặc trưng ai cũng nhìn thấy là quy
mô lớn, bộ máy cấu trúc tài chính
phức tạp, nhiều tầng nấc, hoạt động
đa ngành, đa lĩnh vực, kinh doanh
ở nhiều địa bàn… Nếu áp dụng
phương pháp quản lý truyền thống
thì ta cũng khổ, DN cũng khổ”,
ông Phụng mở đầu câu chuyện.

Được điều từ Vụ Chính sách
thuế (Bộ Tài chính) về Vụ Quản
lý thuế (QLT) DNL (Tổng cục
Thuế) sau 5 năm Vụ này được
được thành lập, câu chuyện QLT
DNL như thế nào cho hiệu quả
luôn là câu hỏi lớn. “Nguy cơ rủi
ro là có, ở chỗ DNL nếu có sai
phạm, vừa mất nhiều thuế, vừa
mất cán bộ, nguồn lực. Vậy thì
phải có cách quản lý thế nào cho
phù hợp?”, ông nhớ lại.

Ông Phụng cho biết, các nước
trải qua các mô hình quản lý theo
đối tượng, theo sắc thuế, theo chức
năng. Ở Việt Nam, đầu tiên là quản
lý theo đối tượng, thành phần kinh
tế (xí nghiệp nhà nước, hộ nông
nghiệp, công thương nghiệp), sau
đó chuyển sang quản lý theo loại
thuế (thuế gián thu, thuế thu nhập,
xuất nhập khẩu, thuế khác). Tiếp
theo, lại quản lý theo chức năng
(đăng ký, kê khai thuế…). 

“Sau này chúng tôi đề xuất
mô hình kết hợp cả đối tượng, sắc
thuế và chức năng trên cơ sở ưu
điểm, thế mạnh mỗi mô hình.
Học tập các thông lệ, chuẩn mực
tốt của quốc tế và phù hợp thực
tiễn nước ta để đạt được hiệu quả
quản lý cao nhất”, ông Phụng cho
rằng đến thời điểm hiện nay, mô
hình QLT ở Việt Nam là tương
đối tốt, độc lập về chính sách và
quản lý để bổ trợ cho nhau: Vụ
Chính sách thuế (Bộ Tài chính)
thực hiện khâu làm chính sách,
Tổng cục Thuế thực hiện chính
sách (hành thu).

Đơn vị nắm “nguồn lực 
đất nước”

Ở Tổng cục Thuế, đồng

nghiệp vẫn gọi đùa đơn vị của
ông là “nơi nắm nguồn lực của
đất nước”. Với cánh báo chí, ông
là người được hỏi nhiều vì nắm
thông tin của các tập đoàn, TCty
lớn, từ viễn thông, hàng không,
xăng dầu, điện, than - khoáng sản,
ngân hàng, bảo hiểm... đến các
mỏ dầu khí ngoài khơi. 

Với 650 DNL đề xuất theo
dõi, quản lý (trước đây là 405) số
thu ngân sách chiếm khoảng 40%
tổng thu nội địa, trong đó có 125
DNL do Cục Thuế DNL trực tiếp
quản lý, số thu ngân sách cũng
chiếm 18 - 24% tổng thu nội địa.

Tuy nhiên, câu chuyện QLT
DNL không đơn giản là “gom” để
thu. Sau 10 năm vận hành mô
hình Vụ QLT DNL mà ông gọi là
giai đoạn “vừa làm, vừa dò dẫm”,
ông và các đồng nghiệp lại trăn
trở mô hình mới. “Nên chăng có
một bộ phận QLT DNL trực tiếp
trên Trung ương như một Cục
Thuế, ít đối tượng nhưng với một
phương pháp quản lý tiên tiến,
dựa trên công nghệ thông tin và
dữ liệu tập trung?”, ông nhớ lại. 

Từ ý tưởng đó, năm 2021, Bộ
Tài chính đã trình Thủ tướng
Chính phủ thành lập Cục Thuế
DNL trên cơ sở đúc rút kết quả
hoạt động của Vụ QLT DNL
cùng với học hỏi kinh nghiệm các
nước tiên tiến; đặc biệt ngành
Thuế đã có bài học về chống
chuyển giá, thanh, kiểm tra,
những bài học về tổ chức, phân
công, phối hợp nguồn lực…

Nếu với mô hình trước đây,
Vụ QLT DNL thực hiện chức
năng tham mưu chung, các Cục
Thuế địa phương quản lý trực tiếp
DNL; thì với mô hình hiện nay,
Cục Thuế DNL vẫn kế thừa thực
hiện chức năng tham mưu chung,
nhưng thêm việc trực tiếp QLT
125 DNL theo danh sách phân
công của Bộ trưởng Tài chính.
Các DN còn lại do địa phương
trực tiếp quản lý và Cục Thuế
DNL giúp Tổng cục Thuế trong
hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp
quản lý.

“Cục Thuế DNL thực hiện
QLT trên cơ sở tuân thủ luật pháp
và dữ liệu tập trung, số thuế thu
được từ DNL sẽ tự động phân bổ
về ngân sách Trung ương và ngân
sách địa phương theo quy định
của Luật Ngân sách nhà nước
(NSNN). Việc hình thành Cục
Thuế DNL chính là nhằm hỗ trợ
các Cục Thuế trong QLT DNL,
đặc biệt là hỗ trợ, phục vụ tốt hơn
các DNL, qua đó đóng góp tốt
hơn cho NSNN”, ông nhấn mạnh.

“Không để nước ngoài 
“ăn không” của mình”

Trong căn phòng quen thuộc
gắn bó với ông, có khá nhiều kỷ
vật, từ danh hiệu Chiến sĩ thi đua
toàn quốc, Bằng khen của Chính
phủ đến Bộ Tài chính, Tổng cục
Thuế. Đặc biệt, có Bằng khen của
Bộ trưởng Công Thương về
thành tích xuất sắc trong thắng
kiện vụ tranh chấp về thuế tại
Hợp đồng dầu khí lô 12W, giữa
Premier Oil và Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam, góp phần vào sự
nghiệp xây dựng và phát triển
ngành Dầu khí Việt Nam.

“Quan niệm của tớ là với
trong nước không thu trước thì
thu sau. “Lọt sàng xuống nia”.
Nhưng với nước ngoài thì phải
kiên quyết, khôn khéo, tỉnh táo,
chắc luật pháp, không thể nhường
cho nước ngoài 1 xu nào. Đấy là
quan điểm bất di bất dịch của tớ,
nên phải đấu tranh”, ông cười. 

Có rất nhiều kỷ niệm mà ông
gọi là những trận “cân não” để
đấu tranh đem về nguồn thu cho
NSNN. Một trong những “trận”
ông nhớ nhất là đấu tranh với các
nhà thầu dầu khí để đi đến ký kết
Thỏa thuận giữa các bên về thực
hiện nghĩa vụ thuế với Chính phủ
Việt Nam trong việc nhà thầu
chuyển nhượng quyền tham gia
Hợp đồng dầu khí Lô 06.1, góp
phần thu vào NSNN gần 150
triệu USD. 

Rồi “trận” ông tham gia
cùng Bộ Công Thương, Bộ Tư
pháp trong việc cung cấp các
quan điểm, lý luận, bằng chứng
trong vụ kiện quốc tế của các
nhà thầu dầu khí nước ngoài tại
lô 12W. Với kết quả thắng lợi
của vụ kiện, đã góp phần vào
việc không phải bồi hoàn cho

nguyên đơn gần 84 triệu USD.
Ông cũng được biết đến là

thành viên thường trực của Nhóm
công tác liên ngành tham mưu
đàm phán giải quyết vụ kiện quốc
tế của Nhà thầu Conocophilip
kiện Chính phủ Việt Nam trong
bối cảnh pháp luật trước đây chưa
rõ ràng và Hợp đồng dầu khí ký
trước đây có những điểm bất lợi.
Kết quả sau 4 năm đấu tranh, nhà
thầu đã đề xuất hòa giải, chấm dứt
vụ kiện và chấp nhận nộp vào
NSNN gần 60 triệu USD tiền
thuế, tiền chậm nộp với giao dịch
chuyển nhượng gián tiếp ở ngoài
Việt Nam…

“Tớ luôn quan điểm không để
nước ngoài “ăn không” của mình,
hết sức cảnh giác với nước ngoài.
Họ có hàng trăm năm tư bản, dạn
dày kinh nghiệm, còn mình thì
mới “mở cửa”. Họ có rất nhiều
“chiêu”, từ chuyển giá, vốn
mỏng, điều chuyển lợi nhuận, tổ
chức lại Cty, mua bán sáp nhập,
tái cấu trúc tài chính, từ khoản
vay thành vốn chủ, phân bổ chi
phí Cty mẹ, hỗ trợ kỹ thuật, phí
bản quyền, thương hiệu, chuyên
gia... nên luôn phải đề phòng”. 

“Hơn nữa, đối tượng này rất
hiểu về pháp luật, nên muốn
“thắng” được họ thì phải chắc về
luật pháp, vững về chuyên môn,
có nhiều nguồn thông tin quản lý
và phải phối hợp tốt giữa các cơ
quan chức năng”, ông chia sẻ.

“Chiến dịch  nắm kẻ không
có tóc”  

Ngày 21/3 Tổng cục Thuế
chính thức công bố Cổng thông
tin điện tử (TTĐT) dành cho nhà
cung cấp ở nước ngoài
(NCCNN). Chia sẻ với PLVN,
ông không giấu được cảm xúc:
“Đây là chiến dịch cuối cùng của
anh trước khi nghỉ”.

Khi việc QLT DNL đã dần đi
và ổn định thì nỗi trăn trở lớn nhất
của ông là làm sao thu được thuế
của những “con cá mập” ngoài
biên giới, mỗi năm khoảng hơn
1.000 tỷ đồng. Đó là Google,
Facebook, Tik Tok, Amazon… và
có khoảng 70 DN trong “tầm
ngắm” cơ quan thuế. 

Đó là lý do ông và các đồng
nghiệp Cục Thuế DNL, các đơn
vị của Tổng cục Thuế lại bắt tay

“làm ngày, làm đêm” để cho ra
mắt Cổng TTĐT dành cho
NCCNN.

“Trước đây, có trường hợp
chúng ta thu được, có trường hợp
không, điều này hoàn toàn phụ
thuộc vào DN Việt Nam thông
qua cơ chế thuế nhà thầu. Với
việc mở ra cổng này, NCCNN
không thường trú tại Việt Nam có
hoạt động kinh doanh thương mại
điện tử, kinh doanh dựa trên nền
tảng số và các dịch vụ khác với tổ
chức, cá nhân ở Việt Nam; phải
trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ
chức, đại lý thuế hoạt động theo
pháp luật Việt Nam thực hiện
đăng ký, kê khai, nộp thuế. Nước
ngoài nhận được tiền của dân ta,
phát sinh nghĩa vụ thuế thì ta
được quyền thu thuế và chúng ta
phải có công cụ cho họ khai, nộp
tại Việt Nam”, ông giải thích và
cho biết, theo Luật QLT và các
văn bản hướng dẫn, thời hạn kê
khai, nộp thuế phát sinh quý
I/2022 chậm nhất là ngày
30/4/2022.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi
ngay sau thời hạn 30/4 đã liên tục
bị gián đoạn vì các cuộc điện
thoại từ các cơ quan, tổ chức
nước ngoài. Ông cho biết, sau
ngày 30/4/2022, Cục Thuế DNL
sẽ lập danh sách các NCCNN
chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ
và thông báo trên Cổng TTĐT
của Tổng cục Thuế và các kênh
thông tin truyền thông khác.

“Trước đây thì nói không có
công cụ để quản lý, bây giờ có rồi
thì nói cần phải làm quen. Tại sao
lại đòi hỏi đặc quyền cần thêm
thời gian để hiểu quy định pháp
luật, trong khi DN của Việt Nam
phải chấp hành ngay khi Luật có
hiệu lực?”, ông thẳng thắn trả lời
ai đó phía đầu dây, đồng thời
nhấn mạnh: “Thời hạn 30/4 là
Luật quy định, ông Phụng không
có quyền thay đổi. Sau ngày này,
hệ thống của chúng tôi sẽ công bố
quyết định xử phạt. Ai thắc mắc
gì đến Văn phòng sẽ được giải
quyết”, giọng ông vẫn sang sảng
đầy uy quyền khi chỉ ít ngày nữa
sẽ cầm sổ hưu.

THANH THANH 

Người đứng sau nhiều “chiến dịch”
lớn của Tổng cục Thuế

l Ông Phụng trò chuyện cùng tác giả.

Đêm trước hôm ra mắt Cổng thông tin điện tử dành
cho người cung cấp nước ngoài, ông Nguyễn Văn
Phụng, Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn
(Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính) nhắn tin: “Đây là
chiến dịch cuối cùng trước khi anh nghỉ”. 

l Ông Nguyễn Văn Phụng, Cục trưởng
Cục Thuế DNL, Tổng cục Thuế. 

“DNL có đặc thù là chấp
hành pháp luật tốt. Nhưng
không may “nó” vi phạm thì vi
phạm rất lớn vì quy mô to.
Chính vì vậy, đầu tiên phải rõ
ràng, công khai, minh bạch
chính sách, nhất là chính sách
phải làm sao để họ không lách
được, để họ tự giác, làm tốt,
nộp thuế tốt. Việc chính của
mình là hỗ trợ họ làm tốt, sản
xuất kinh doanh tốt và nộp
thuế nhiều hơn. Đây là cái
chính, chứ không phải nhằm
vào thanh, kiểm tra, làm khó
họ, cái đấy là sai”.
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Tổ chức thi hành pháp
luật là vấn đề luôn được
Đảng Cộng sản Việt
Nam coi là vấn đề trọng
tâm, có ý nghĩa then
chốt trong quá trình xây
dựng và phát triển của
đất nước, đặc biệt là kể
từ khi chúng ta thực
hiện công cuộc đổi mới
năm 1986 cho đến nay. 

Tại các văn kiện, nghị quyết
của Đảng luôn có những nhận
định, đánh giá về công tác này và
từ đó có những chủ trương, định
hướng lớn để Nhà nước thể chế
hóa thành pháp luật để tổ chức
thực hiện với mục đích đưa chủ
trương, định hướng của Đảng
thực sự đi vào cuộc sống, bảo
đảm cho pháp luật được thực
hiện nghiêm chỉnh trong đời
sống xã hội. 

Tổ chức thi hành pháp luật
gắn liền với xây dựng 
Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa

Văn kiện Đại hội XIII của
Đảng thể hiện sự nhất quán, kế
thừa và tiếp nối những chủ
trương, đường lối của Đảng trước
đây về tổ chức thi hành pháp luật.
Theo đó, Đảng tiếp tục xác định
chủ trương lớn là “Gắn kết chặt
chẽ giữa xây dựng pháp luật với
tổ chức thi hành pháp luật. Tập
trung chỉ đạo quyết liệt, đầu tư
hợp lý nguồn lực và các điều kiện
để thực hiện tốt các nhiệm vụ
nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ
chức thi hành pháp luật, thanh tra,
kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật;
cải cách thủ tục hành chính; kiện
toàn tổ chức, tinh giảm hợp lý đầu
mối, bỏ cấp trung gian, tinh giản
biên chế”.

Như vậy, có thể thấy, tổ chức
thi hành pháp luật theo tinh thần
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
thể hiện sự nhất quán, kế thừa và
tiếp nối những tư tưởng về nhà
nước pháp quyền, về nâng cao
hiệu quả thi hành pháp luật, tổ
chức thi hành pháp luật trong các
bản Hiến pháp, trong các Báo cáo
chính trị của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng tại các Đại hội
đại biểu toàn quốc của Đảng, các
Nghị quyết, Kết luận, Báo cáo
tổng kết... Đây là một nội dung
xuyên suốt, có tính lịch sử và
ngày càng được phát triển theo
hướng cụ thể, đáp ứng yêu cầu
của thực tiễn.

Để nâng cao hiệu quả công tác
tổ chức thi hành pháp luật, giải
quyết triệt để những tồn tại, hạn
chế trong công tác tổ chức thi
hành pháp luật thời gian qua, xử
lý tận gốc những nguyên nhân
dẫn đến những yếu kém, hạn chế
trong tổ chức thi hành pháp luật,
đưa công tác tổ chức thi hành

pháp luật đạt được hiệu quả thực
chất, Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
đã đề cập đầy đủ, toàn diện các
nội dung sau đây: Bảo đảm sự
lãnh đạo của Đảng trong tổ chức
thi hành pháp luật; Tổ chức thi
hành pháp luật phải đi đôi với
việc phát huy dân chủ, xây dựng
môi trường công khai, minh bạch;
Tổ chức thi hành pháp luật phải
đáp ứng yêu cầu của Hiến pháp
năm 2013 và bối cảnh mới; 

Đặc biệt, việc tổ chức thi hành
pháp luật gắn liền với xây dựng
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa, Đại hội XIII của Đảng
định hướng phát triển đất nước
giai đoạn 2021-2030 là “Xây
dựng và hoàn thiện Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa
trong sạch, vững mạnh, tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì
Nhân dân phục vụ và vì sự phát
triển của đất nước”. Đại hội XIII
của Đảng cũng đã xác định định
hướng lớn bao quát những vấn đề
phát triển quan trọng của đất nước
trong giai đoạn 10 năm tới, trong
đó có nhiều vấn đề mới, nổi bật,
đó là: “Xây dựng và hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa, xây dựng hệ thống chính
trị trong sạch, vững mạnh, tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả,
tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng
phí, quan liêu, tiêu cực”.

Cần xây dựng Luật về 
tổ chức thi hành pháp luật 

Để thực hiện những định
hướng cơ bản nhằm đổi mới,
nâng cao hiệu quả công tác tổ
chức thi hành pháp luật như
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII đã nêu, thì
cần thiết phải xây dựng và tổ

chức triển khai hiệu quả các
giải pháp:

Một là, nâng cao nhận thức
của các cấp, các ngành về vị trí,
vai trò của công tác tổ chức thi
hành pháp luật.

Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng trong công tác tổ chức thi
hành pháp luật nhằm nâng cao
nhận thức của các cấp ủy Đảng,
chính quyền về vị trí, vai trò của
công tác tổ chức và theo dõi thi
hành pháp luật, từ đó tạo chuyển
biến căn bản trong nhận thức và
hành động của đội ngũ lãnh đạo
cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán
bộ, công chức trong quá trình tổ
chức thực thi các quy định của
pháp luật, thực hiện nhiệm vụ
công vụ được giao. Cần tăng
cường công tác hướng dẫn, chỉ
đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc
của cấp ủy Đảng đối với việc tổ
chức thi hành pháp luật tại địa
phương để giải quyết các vấn đề
phát sinh trong thực tiễn, đặc biệt
đối với những vụ việc, vấn đề liên
quan đến việc thi hành pháp luật
nổi cộm, phức tạp, gây bức xúc
dư luận xã hội. 

Hai là, tăng cường công tác
nghiên cứu khoa học về lý luận
đối với những vấn đề trực tiếp
liên quan đến tổ chức thi hành
pháp luật, đẩy mạnh hoàn thiện
pháp luật về tổ chức thi hành
pháp luật.

Theo đó, cần tiến hành nghiên
cứu, tổng kết, đánh giá lý luận và
thực tiễn về tổ chức thi hành pháp
luật ở Việt Nam, từ đó xây dựng
các quan điểm khoa học, phù hợp
với điều kiện kinh tế, chính trị xã
hội để đề xuất chính sách với
Chính phủ, Quốc hội những định
hướng, chính sách cơ bản cần
điều chỉnh bằng pháp luật của thể

chế pháp luật về tổ chức thi hành
pháp luật. 

Xây dựng Luật về tổ chức thi
hành pháp luật sẽ là giải pháp vô
cùng quan trọng nhằm pháp lý
hóa, tạo cơ sở pháp lý cơ bản
vững chắc để phát huy hiệu lực,
hiệu quả tổ chức thi hành pháp
luật đáp ứng yêu cầu xây dựng
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa ở nước ta. 

Ba là, tiếp tục kiện toàn và
đổi mới về tổ chức, bộ máy, biên
chế, tăng cường năng lực đội
ngũ làm công tác tổ chức thi
hành pháp luật.

Trong thời gian trước mắt khi
Nghị định số 55/2011/NĐ-CP
đang được xem xét sửa đổi, bổ
sung, các địa phương cần tổ chức
thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có
hiệu quả Quyết định số 242/QĐ-
TTg về kiện toàn tổ chức pháp
chế các bộ, ngành; bố trí biên chế
pháp chế chuyên trách tại các sở,
ngành chuyên môn thuộc UBND
cấp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ
công tác pháp chế nói chung và
làm đầu mối công tác tổ chức thi
hành pháp luật nói riêng.

Xây dựng được đội ngũ cán
bộ làm công tác tổ chức thi hành
pháp luật có năng lực chuyên
môn và bản lĩnh, phẩm chất chính
trị, nghề nghiệp vững vàng. 

Bốn là, đổi mới về nội dung
và phương thức hoạt động tổ
chức thi hành pháp luật, trong đó
chú trọng thực hiện vào một số
lĩnh vực sau: đổi mới và nâng cao
chất lượng công tác phổ biến giáo
dục pháp luật; nâng cao hiệu quả
công tác xây dựng, ban hành văn
bản quy định chi tiết thi hành
Luật, Pháp lệnh; đổi mới, nâng
cao hiệu quả công tác theo dõi,
đánh giá tình hình thi hành pháp
luật; xây dựng, hoàn thiện cơ chế
giải trình minh bạch, kịp thời
trong tổ chức thi hành pháp luật;
tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động tổ chức
thi hành pháp luật.

Năm là, tăng cường năng lực
phản ứng chính sách trong quá
trình tổ chức thi hành pháp luật,
đặc biệt là việc tiếp nhận, xử lý
phản ánh, kiến nghị của người
dân và doanh nghiệp về tình hình
thi hành pháp luật.

Thiết lập các hình thức đa
dạng, linh hoạt trong tiếp nhận
kiến nghị, phản ánh của doanh
nghiệp trong thực thi pháp luật,
trong đó chú trọng việc ghi nhận,
xử lý công khai, công bằng,
nhanh chóng, khách quan, đúng
thẩm quyền; Tăng cường chỉ đạo

việc tổ chức tiếp nhận và tập
trung giải quyết các kiến nghị,
phản ánh, khiếu nại, tố cáo của
người dân và doanh nghiệp kịp
thời, đúng quy định pháp luật.

Sáu là, tiếp tục hoàn thiện chế
độ công chức, công vụ theo
hướng chuyên nghiệp, phù hợp
và đáp ứng yêu cầu của nhà nước
pháp quyền, thực hiện kiểm tra,
giám sát, xử lý nghiêm minh cán
bộ, công chức vi phạm pháp luật
trong quá trình thực thi công vụ.

Xây dựng và hoàn thiện cơ
chế, tiêu chí đánh giá mức độ
hoàn thành nhiệm vụ và trách
nhiệm pháp lý đối với cán bộ,
công chức phát sinh trong quá
trình tổ chức thi hành pháp luật,
trong đó đặc biệt là trách nhiệm
của người đứng đầu các cơ quan
hành chính nhà nước; xây dựng
và ban hành Kế hoạch theo dõi,
kiểm tra, giám sát và xử lý công
chức, viên chức các cơ quan hành
chính nhà nước trong quá trình
thực thi công vụ, tiếp nhận và giải
quyết yêu cầu của các tổ chức, cá
nhân trong xã hội.

Bảy là, đổi mới về cơ chế phối
hợp trong hoạt động tổ chức thi
hành pháp luật.

Với thể chế pháp luật hiện
hành, cơ chế phối hợp trong hoạt
động tổ chức thi hành pháp luật
mới chỉ tập trung điều chỉnh quan
hệ phối hợp giữa các cơ quan
trong hệ thống hành chính nhà
nước (bộ, ngành, UBND các cấp),
mà chưa thiết lập được cơ chế
phối hợp ở tầm vĩ mô giữa các
thiết chế trong hệ thống chính trị.
Do vậy, Chính phủ với vai trò là
chủ thể tổ chức thi hành pháp luật
cần thiết lập cơ chế phối hợp chặt
chẽ với các chủ thể khác trong hệ
thống chính trị như Tòa án nhân
dân, Viện kiểm sát nhân dân, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức thành viên, các tổ chức xã
hội khác trong quá trình triển khai
thực hiện chức năng, nhiệm vụ tổ
chức thi hành pháp luật. 

Cụ thể: Xây dựng và hoàn
thiện các quy định về việc phối
hợp giữa các đơn vị có chức năng
tham mưu, giúp bộ, ngành và địa
phương tổ chức thực hiện công
tác tổ chức thi hành pháp luật (cơ
chế phối hợp bên trong); xây
dựng, hoàn thiện quy định về
phối hợp tổ chức thi hành pháp
luật  giữa bộ, ngành, địa phương
với cơ quan giám sát, cơ quan tiến
hành tố tụng, các cơ quan khác
trong việc cung cấp thông tin về
tình hình thi hành pháp luật (cơ
chế phối hợp bên ngoài). Đ.T.S

Lời tòa soạn:
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của

Đảng đã xác định: “Tiếp tục xây dựng và hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân

dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm
của đổi mới hệ thống chính trị”.

Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng đăng tải
loạt bài “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đây là tập

hợp bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học,
cán bộ hoạt động thực tiễn có kiến thức, kinh
nghiệm sâu rộng về nhà nước pháp quyền
nhằm góp thêm tiếng nói đối với vấn đề đặc
biệt quan trọng này.

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cần nhiều giải pháp nâng cao 
hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật
qĐẶNG THANH SƠN - Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm
hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp

lÔng Đặng Thanh Sơn.



Với việc giảm thuế giá trị gia
tăng (GTGT) từ 10% về 8%

nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN)
phục hồi sau dịch COVID-19,
nhiều DN tỏ ra lúng túng khi
cùng một đơn hàng, DN phải
chia 2-3 hóa đơn cho mỗi loại
hàng hóa được giảm thuế. Bộ
Tài chính cho biết đang trình sửa
quy định này …

Bộ Tài chính (Tổng cục
Thuế) dẫn Điều 1 Nghị định
15/2022/NĐ-CP ngày
28/01/2022 của Chính phủ về
chính sách miễn, giảm thuế theo
Nghị quyết số 43/2022/QH15

ngày 11/01/2022 của Quốc hội
về chính sách tài khóa, tiền tệ
hỗ trợ Chương trình phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội, trong
đó quy định: “Cơ sở kinh doanh
phải lập hóa đơn riêng cho hàng
hóa, dịch vụ được giảm thuế
GTGT. Trường hợp cơ sở kinh
doanh không lập hóa đơn riêng
cho hàng hóa, dịch vụ được
giảm thuế GTGT thì không
được giảm thuế GTGT”.

Theo quy định tại khoản 4
Điều 1 Nghị định này thì cơ sở
kinh doanh phải lập hóa đơn
riêng cho hàng hóa, dịch vụ

được giảm thuế GTGT. Trường
hợp cơ sở kinh doanh không lập
hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch
vụ được giảm thuế GTGT thì
không được giảm thuế GTGT.

Theo Bộ Tài chính, trên thực
tế trên mẫu hóa đơn của DN, chỉ
tiêu thuế suất được thiết kế theo
dạng cột nên cơ sở kinh doanh
có thể lập hóa đơn cho hàng hóa,
dịch vụ có nhiều thuế suất khác
nhau trên cùng một hóa đơn,
trong đó có hàng hóa, dịch vụ
thuộc đối tượng được giảm thuế. 

Do đó, việc lập hóa đơn
riêng là thuận lợi trong việc
phân loại, quản lý những hóa
đơn của những hàng hóa, dịch
vụ được giảm thuế, tuy nhiên
làm tăng thời gian của kế toán

DN và chi phí sử dụng hóa đơn,
nhất là các DN sử dụng nhiều
hóa đơn trong ngày. 

“Trường hợp nếu DN thấy
khó khăn khi tách hóa đơn riêng
cho hàng hóa, dịch vụ được
giảm thuế nên không lập hóa
đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ
được giảm thuế thì người tiêu
dùng lại không được thụ hưởng
lợi ích từ chính sách, ảnh hưởng
trực tiếp đến quyền lợi của
người tiêu dùng” - Bộ Tài chính
giải thích.

Đồng thời cho biết, Bộ Tài
chính cho biết đang đề xuất sửa
đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định
15/2022/NĐ-CP được gộp vào
Nghị định sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định

126/2020/NĐ-CP, Nghị định
123/2020/NĐ-CP và Nghị định
15/2022/NĐ-CP theo thủ tục rút
gọn (hồ sơ đang xin ý kiến thẩm
định của Bộ Tư pháp theo Công
văn 3686/BTC-TCT ngày
22/4/2022) theo hướng:
“Trường hợp cơ sở kinh doanh
bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
áp dụng các mức thuế suất khác
nhau thì trên hóa đơn phải ghi
rõ thuế suất hoặc mức tỷ lệ %
tính thuế GTGT được giảm của
từng hàng hóa, dịch vụ theo quy
định tại khoản 3 Điều này…”. 

MY MY
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Nhiều sự kiện sẽ 
diễn ra tại “Ngày không 

tiền mặt 2022”

Ngày không tiền mặt năm nay sẽ diễn
ra với rất nhiều hoạt động phong

phú nhằm khuyến khích phương tiện
thanh toán không dùng tiền mặt
(TTKDTM). 

Thông tin tại cuộc họp báo tổ chức
cuối tuần qua, đại diện Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) cho biết, chuỗi các sự
kiện của “Ngày không tiền mặt 2022
gồm nhiều sự kiện trực tiếp như phiên
chợ, hội thảo, cuộc thi chạy bộ, chuyến
xe xuyên Việt…, và những sự kiện trực
tuyến như cuộc thi dance cover, các trò
chơi trên web. 

Những sự kiện này được tổ chức và
thiết kế phù hợp để kích thích sự quan
tâm của 3 nhóm đối tượng: từ những
người chưa quen thuộc hoặc chưa biết
gì về thanh toán không tiền mặt, đến
những người đã, đang sử dụng
TTKDTM và những nhóm những người
có những ảnh hưởng vĩ mô về chính
sách trong lĩnh vực này. Mục tiêu lớn
nhất của chuỗi sự kiện là để hưởng ứng
chủ trương chuyển đổi số quốc gia mà
Chính phủ đề ra, khởi đầu từ những thay
đổi trong lĩnh vực thanh toán.

Ban Tổ chức công bố ra mắt  mi-
crosite của Ngày không tiền mặt, tại
địa chỉ:

https://ngaykhongtienmat.tuoitre.v
n. Đây là nơi đăng tải tất cả các hoạt
động của chương trình, những thông
tin cập nhật, thông tin về các nhà tài
trợ và các chương trình hỗ trợ. Người
xem cũng có thể tìm thấy những hình
ảnh lưu niệm trong sự kiện ngày
không tiền mặt các năm trước, cũng có
thể trải nghiệm các trò chơi và nhận
những phần quà rất thiệt thực được
đăng tải tại đây. 

Trong tháng 6/2022, các tổ chức tín
dụng (TCTD), trung gian thanh toán, sàn
thương mại điện tử, doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ, nhà bán lẻ… sẽ có những
chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách
hàng khi mua sắm không dùng tiền mặt.
Hiện tại Ban Tổ chức đã chính thức nhận
được sự xác nhận đồng hành và sẽ có các
hoạt động hỗ  trợ mua sắm cho người tiêu
dùng từ các đơn vị Sacombank, ACB,
Napas, HDBank, Shopee/ShopeePay,
Saigon Co.op,…

Hưởng ứng cho chuỗi sự kiện Ngày
không tiền mặt 2022, còn có giải chạy
bộ quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hoạt động này nhằm thúc đẩy sự quan
tâm của người dân về các vấn đề thanh
toán không tiền mặt, từ đó thay đổi rất
nhiều thói quen trong phong cách sống
và làm việc. T.LAN

Đến năm 2030-2035 nước ta
sẽ có khoảng 5.000km đường
bộ cao tốc với tổng mức đầu tư
xấp xỉ 40 tỷ USD, bao gồm:
Tuyến cao tốc dọc trục Bắc -
Nam phía Đông; Hệ thống
đường cao tốc khu vực phía
Bắc, miền Trung, phía Nam và
Hệ thống đường vành đai Hà
Nội, TP Hồ Chí Minh.

Theo TS Lê Đỗ Mười, kinh
nghiệm tại nhiều quốc gia trên
thế giới cho thấy việc thu phí
đối với dự án đường bộ cao tốc
đầu tư từ nguồn ngân sách nhà
nước (NSNN) vừa nhằm thu
hồi nguồn vốn đầu tư, vừa đảm
bảo nguồn kinh phí bảo trì theo
đúng yêu cầu kỹ thuật, trong đó
phương thức chủ yếu được áp
dụng là mô hình “khai thác -
quản lý” (O&M) dưới hình
thức “chuyển nhượng quyền
thu phí”. 

l Ông có thể nêu ví dụ điển
hình mô hình này trên thế giới
không?

- Trung Quốc là một trong
những quốc gia có hệ thống
đường bộ cao tốc đứng đầu thế
giới, trong đó các dự án đầu tư
đường bộ cao tốc từ nguồn ngân
sách đóng vai trò quan trọng
trong việc hoàn thành Quy
hoạch hệ thống đường bộ cao
tốc của Trung Quốc. 

Để thu hồi vốn từ các dự án
này, Trung Quốc đã áp dụng
hình thức “Chuyển nhượng
quyền thu phí”. Theo đó, các
tuyến đường được chuyển
quyền thu phí. Bên nhận sẽ thu
phí và vận hành. Thời hạn
chuyển nhượng quyền thu phí
theo thỏa thuận, thời gian không

quá số năm do Hội đồng cấp
Nhà nước quy định.

Vì vậy, bên cạnh các dự án
PPP theo hình thức BOT cần
sớm nghiên cứu, hoàn thiện hệ
thống hành lang pháp lý liên
quan để có thể nhanh chóng
triển khai mô hình O&M tại các
tuyến đường bộ cao tốc được
đầu tư từ nguồn NSNN tại Việt
Nam. Tuy nhiên, việc triển khai
mô hình O&M đối với các dự án
đường bộ cao tốc tại Việt Nam
cũng cần một số lưu ý như xét
tính khả thi về mặt tài chính đối
với bên vận hành, có thời hạn
thực hiện phù hợp với chu kỳ
bảo dưỡng định kỳ của đường
cao tốc và Nhà nước cần có cơ
chế chia sẻ rủi ro.

Việc dành một nguồn lực lớn
từ NSNN để đầu tư hệ thống
đường bộ cao tốc đã đặt ra yêu
cầu cần có các cơ chế, chính
sách, mô hình phù hợp để thu
hồi nguồn vốn hoàn trả ngân
sách và tiếp tục tái đầu tư. 

l Theo ông, Việt Nam nên
bắt đầu lộ trình triển khai mô
hình O&M như thế nào?

- Thực tế tại Việt Nam, tuyến
cao tốc TP Hồ Chí Minh –
Trung Lương cũng là tuyến

đường bộ cao tốc đầu tiên áp
dụng hình thức “chuyển nhượng
quyền thu phí”. Tuy nhiên, do
triển khai trong bối cảnh thiếu
hành lang pháp lý về đầu tư theo
hình thức PPP, đặc biệt là quy
định về hợp đồng O&M nên đã
dẫn đến các vi phạm về quy
định pháp luật. Ngoài ra, sau khi
hết thời hạn của Hợp đồng
chuyển nhượng quyền thu phí
đoạn tuyến cao tốc TP Hồ Chí
Minh – Trung Lương đã dừng
thu phí và nảy sinh nhiều tồn tại,
bất cập như khó khăn trong bố
trí nguồn vốn quản lý, bảo trì;
lưu lượng phương tiện gia tăng,
vận tốc khai thác giảm…

Trong bối cảnh hiện nay,
hành lang pháp lý đối với các dự
án đầu tư theo hình thức PPP đã
tương đối rõ ràng từ hệ thống
Luật, Nghị định, Thông tư cùng
với việc đưa vào khai thác hàng
loạt dự án đường bộ cao tốc đầu
tư từ nguồn vốn NSNN nhu cầu
thực hiện quản lý, khai thác dự
án theo hình thức O&M càng
trở nên cấp thiết. 

Tuy nhiên, trong quá trình
triển khai cũng cần lưu ý một số
nội dung nhằm vừa đảm bảo
khai thác hiệu quả hạ tầng đã

đầu tư, vừa đảm bảo hài hòa lợi
ích giữa Nhà nước – nhà đầu tư
– người sử dụng.

Theo đó, cần lựa chọn thời
gian thực hiện hợp đồng hợp lý,
vừa đảm bảo phù hợp với nguồn
lực của nhà đầu tư, vừa đảm bảo
thời gian khai thác ổn định và
phù hợp với chu kỳ bảo trì, sửa
chữa của hệ thống đường bộ cao
tốc. Cần làm rõ các quy định
trong hợp đồng về phương án
chia sẻ phần tăng, giảm doanh
thu và chia sẻ rủi ro trong quá
trình vận hành dự án giữa Nhà
nước và doanh nghiệp dự án…

Ngoài ra, để sớm có thể nhân
rộng mô hình O&M đối với hệ
thống đường bộ cao tốc, cần
sớm triển khai dự án mẫu trên
các đoạn tuyến đã khai thác ổn
định (tiêu biểu là đoạn tuyến cao
tốc TP Hồ Chí Minh -  Trung
Lương) để có thể đánh giá, rút
kinh nghiệm khi triển khai đồng
loạt trên các dự án khác. Việc bổ
sung thêm mô hình O&M sẽ
làm đa dạng hóa các hình thức
đầu tư theo phương thức PPP,
thu hồi nguồn vốn NSNN đầu tư
đường bộ cao tốc để tiếp tục tái
đầu tư.

MINH HỮU (thực hiện)

KHAI THÁC, QUẢN LÝ ĐƯỜNG CAO TỐC: 

Mô hình nào cho Việt Nam?

lThực tiễn đặt ra yêu cầu cần có mô hình khai thác, quản lí đường bộ cao tốc hiệu quả.

PHIỀN TOÁI CÙNG MỘT ĐƠN HÀNG, PHẢI CHIA HÓA ĐƠN:

Bộ Tài chính đang trình sửa

TS Lê Đỗ Mười — Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông
vận tải cho rằng cần học hỏi kinh nghiệm của một số nước có hạ tầng
giao thông phát triển như Nhật Bản, Trung Quốc… để nước ta quản lý,
khai thác hiệu quả khối tài sản đường cao tốc hơn 40 tỷ USD.

lTS Lê Đỗ Mười.
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Thị trường trái phiếu
doanh nghiệp đang có
dấu hiệu “hạ nhiệt” sau
một loạt vụ việc liên quan
đến thị trường tài chính.
Theo các chuyên gia, 
siết chặt quản lý là cần
thiết nhưng không được
kìm hãm sự phát triển thị
trường được đánh giá 
rất tiềm năng này…
Còn nhiều dư địa 
để phát triển

Tại Diễn đàn “Phát triển thị
trường trái phiếu doanh nghiệp
(TPDN) hiệu quả, bền vững” tổ
chức ngày 19/5, TS Cấn Văn Lực
– Thành viên Hội đồng Tư vấn
Chính sách tài chính Tiền tệ Quốc
gia đã dẫn số liệu nghiên cứu của
Ngân hàng Phát triển châu Á
(ADB) cho biết, thị trường TPDN
Việt Nam phát triển tương đối
nhanh. Đến hết tháng 3 năm nay,
tổng dư nợ thị trường trái phiếu
đạt 3,3 triệu tỷ đồng, tương
đương khoảng 37,4% GDP, trong
đó dư nợ TPDN tương đương
14,8% GDP. Tuy nhiên, so với
các nước châu Á như Hàn Quốc,
Trung Quốc, quy mô thị trường
TPDN của Việt Nam tuy nhanh
nhưng vẫn còn nhiều dư địa để
phát triển bởi nhu cầu về vốn
trung và dài hạn rất lớn trong thời
gian tới.

Dẫn Chiến lược tài chính đến
năm 2030, TS. Cấn Văn Lực cho
biết dư nợ trái phiếu cần đạt quy
mô 47% GDP vào năm 2025
(trong đó, TPDN đạt 20% GDP)
và 58% GDP năm 2030 (trong
đó, TPDN đạt 25% GDP). Hơn
nữa, triển vọng kinh tế vĩ mô của
Việt Nam vẫn được đánh giá tốt,
đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5-7%
đến năm 2030 (Theo Nghị quyết
Đại hội Đảng XIII). Cùng với đó,
Việt Nam có nhu cầu rất lớn về
đầu tư cơ sở hạ tầng nên rất cần
vốn trung - dài hạn (ngoài vốn tín
dụng ngân hàng, từ nay đến 2030,
mỗi năm Việt Nam cần huy động
700.000 – 1 triệu tỷ đồng vốn
trung - dài hạn).

“Hệ thống ngân hàng thương
mại đang quá sức trong cho vay

vốn dài hạn. Do đó, kênh huy
động vốn qua thị trường TPDN
là vô cùng quan trọng” - Chuyên
gia này khẳng định. Nhưng ông
cũng đồng thời lo ngại khi trong
4 tháng đầu năm nay, quy mô
phát hành TPDN đã giảm, đặc
biệt TPDN do các DN bất động
sản phát hành đã giảm mạnh so
với cùng kỳ năm ngoái…

“Trong mấy tháng đầu năm
nay, thị trường TPDN đang có
dấu hiệu “hạ nhiệt” vì một số
chính sách mới, làm giảm cơ hội
tiếp cận vốn của DN, qua đó, làm
chậm nhịp phục hồi, phát triển và
lỡ nhịp chương trình phục hồi
phát triển kinh tế xã hội 2022-
2023 của quốc gia…” - ông
Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ
tịch thường trực Liên đoàn

Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) đánh giá.

Nguyên Phó Viện trưởng
Viện Chiến lược, Ngân hàng
Nhà nước, ông Phạm Xuân Hoè
lo ngại: “Sau những vụ việc
“lùm xùm” trên thị trường tài
chính xảy ra như vừa qua, thì các
quan điểm về thị trường TPDN
đang chuyển từ thái cực mở sang
quản lý chặt chẽ. Điều đó là chưa
hợp lý với nguyên tắc thị trường
và nếu cứ tiếp tục như vậy, Việt
Nam sẽ khó có được một thị
trường TPDN lành mạnh hay đạt
đến mục tiêu 20% GDP như
Chiến lược đã để ra”.

Xếp hạng tín nhiệm và
minh bạch thông tin

Đồng tình với việc cần thiết
phải quản lý, song quản lý như
thế nào để thị trường phát triển
lành mạnh đang là vấn đề được
quan tâm nhất hiện nay.

Theo GS. Đặng Hùng Võ, thị
trường nào cũng có rủi ro, nếu thị
trường không có rủi ro thì không
thể phát triển mạnh mẽ. Vấn đề là
chúng ta kiểm soát rủi ro này như
thế nào?

Ủy viên Thường trực Ủy ban
Kinh tế của Quốc hội, ông Phan
Đức Hiếu cũng thẳng thắn khi
cho rằng thị trường vốn là kênh
có sự chia sẻ giữa nhà đầu tư và
DN, chứ không thể có an toàn
tuyệt đối. “Thủ tướng Chính phủ
đã nói rất nhiều lần, đó là khó
khăn thì phải san sẻ, lợi ích cùng
hưởng…” - ông nhắc lại lời Thủ
tướng Phạm Minh Chính, đồng
thời khẳng định, trong biện pháp
can thiệp thị trường TPDN, việc
giám sát để bảo đảm tuân thủ
pháp luật là điều phải làm.
“Nhưng nếu đặt thêm các chính
sách, biện pháp can thiệp thì

cũng phải tính đến việc “đôi khi
thị trường bị vỡ do sự can
thiệp”, cho nên cần hết sức cân
nhắc…” - Ủy viên Thường trực
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
lưu ý.

Theo TS. Cấn Văn Lực, để
lành mạnh hóa thị trường, cần
vừa kiến tạo phát triển cho thị
trường, vừa kiểm soát được rủi
ro, trước mắt cần giải quyết dứt
điểm các vụ việc vừa qua để củng
cố niềm tin nhà đầu tư cũng như
tránh tạo tiền lệ xấu.

Luật sư Trương Thanh Đức,
Giám đốc Công ty Luật ANVI
khẳng định, cơ sở pháp lý cho
TPDN đã khá đầy đủ, thậm chí là
khá chặt chẽ với nhiều giới hạn.
“Vấn đề là làm sao siết chặt quản
lý nhưng không được kìm hãm
thị trường phát triển!” - Luật sư
Đức bảy tỏ quan điểm và cho
rằng cần tập trung vào 2 vấn đề
chính là thúc ép xếp hạng tín
nhiệm và minh bạch thông tin.

Cụ thể, theo Luật sư Trương
Thanh Đức, trước mắt cần quy
định theo cách đánh đổi. “Nếu
như anh có kết quả xếp hạng tín
nhiệm sẽ không cần thêm điều
kiện, hoặc có thêm 1-2 điều kiện.
Bởi xếp hạng tín nhiệm đã bao
trùm nhiều điều kiện về kiểm
toán. Nếu không chấp nhận xếp
hạng tín nhiệm, thì DN phải
đánh đổi bằng việc đáp ứng hàng
chục điều kiện, chứ không thể
cào bằng”.

Với quan điểm cho rằng thị
trường TPDN gây ra rủi ro, cần
phải thắt chặt hơn. Luật sư thẳng
thắn: “Hoàn thiện hệ thống pháp
lý không có nghĩa là thắt chặt
hơn, mà cần đảm bảo thông tin
đến được thị trường một cách
công khai, minh bạch, chính xác”.

THANH THANH

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP: 

“Siết” quản lý nhưng không 
kìm hãm sự phát triển

lThị trường trái phiếu doanh nghiệp có vai trò quan trọng là kênh tài trợ vốn
vay trung - dài hạn cho tổ chức kinh tế, đi song song với thị trường vốn vay
ngân hàng. (Ảnh minh họa)

Thanh Thủy (tỉnh Phú
Thọ) là địa phương có lợi
thế về phát triển du lịch,
là điểm đến hấp dẫn của
các nhà đầu tư. Bởi lẽ đó,
nhiều nhà đầu tư khát
khao xây dựng, phát triển
du lịch, thúc đẩy những
tiềm năng sẵn có mà
vùng đất này mang lại để
phát triển kinh tế.

Nằm trên tuyến đường thuận lợi
về giao thông, sở hữu vị trí đắc địa,
cách Hà Nội khoảng 65km, là vùng
đất linh thiêng, gắn với nhiều
truyền thuyết, huyền thoại từ thời
các Vua Hùng dựng nước. Nơi
đây có phong cảnh thiên nhiên
tươi đẹp, đặc biệt là dòng nước
sông Đà quanh năm xanh trong in
bóng núi Tản. 

Nhắc đến Thanh Thủy không
thể không nhắc đến nguồn nước
khoáng nóng vô cùng quý hiếm.
Đây chính là “bàn đạp” để Thanh
Thủy từ một huyện thuần nông, trở
thành một địa phương phát triển
năng động, là điểm đến hấp dẫn các
nhà đầu tư.

Nắm bắt được ưu thế trên của
nguồn khoáng nóng Thanh Thủy,
được sự đồng ý, kêu gọi và tạo điều
kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư
của tỉnh, Công ty TNHH Sông
Thao đã biến vùng đất giàu tiềm
năng thành dự án phát triển mạnh,

nâng cao chất lượng và mức sống
của người dân trong phạm vi dự án. 

Năm 2002, Công ty TNHH
Sông Thao được UBND tỉnh Phú
Thọ quyết định giao hơn 87ha đất
để thực hiện Dự án Khu du lịch
nghỉ dưỡng nước khoáng nóng tại
xã La Phù, huyện Thanh Thủy. Đây
được xem là dự án du lịch nghỉ
dưỡng lớn nhất tỉnh Phú Thọ lúc
bấy giờ. 

Đến năm 2021, UBND tỉnh
Phú Thọ ra quyết định về việc điều
chỉnh ranh giới, diện tích và thu hồi
một phần đất của dự án giao cho
UBND huyện Thanh Thủy quản lý.
Diện tích còn lại sau điều chỉnh là
hơn 65ha đất sạch, được giao cho
Công ty TNHH Sông Thao thực
hiện dự án.

Với bước đầu hình thành và
phát triển, dự án Khu du lịch nghỉ
dưỡng nước khoáng nóng Thanh
Thủy của Công ty TNHH Sông
Thao đã từng bước nghiên cứu
chi tiết về địa chất, địa mạo,
nguồn khoáng chất, đánh giá trữ
lượng khoáng và chất lượng
khoáng. Công ty đã đầu tư, xây
dựng được cơ sở hạ tầng khai
thác khoáng nóng có chất lượng
và uy tín tại địa phương. 

Từ đó, viết nên những giá trị
mang tính khai thác đặc thù của địa
phương, đặt tầm nhìn xa hơn, rộng
hơn cho thị trường mở, đáp ứng
nhu cầu phát triển theo nhịp kinh tế
thị trường.

Ông Nguyễn Việt Thắng – Chủ
tịch Hội đồng thành viên kiêm

Giám đốc Công ty TNHH Sông
Thao chia sẻ:“Tiếp thu những chỉ
đạo của lãnh đạo Trung ương cũng
như địa phương, tại đây chúng tôi
sẽ đầu tư xây dựng một khu phức
hợp kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng,
du lịch sinh thái, du lịch giải trí cùng
du lịch văn hóa tâm linh. Khu du
lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức
khỏe thì chúng tôi sẽ cố gắng tận
dụng và phát huy tối đa cái nguồn
nước khoáng của địa phương”. 

Để phát triển sâu sắc hơn nữa thế
mạnh của địa phương phù hợp với
quy hoạch phát triển vùng và chiến
lược mở rộng, phát triển trong tương
lai của tỉnh Phú Thọ, Công ty
TNHH Sông Thao đã và đang đẩy
mạnh đầu tư, phát triển Dự án Tổ
hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng

Thanh Thủy với mong muốn xây
dựng một khu tổ hợp khách sạn, giải
trí, khu đô thị nghỉ dưỡng đẳng cấp
quốc tế, mang lại những dịch vụ vui
chơi, thư giãn, nghỉ dưỡng tiện nghi
và tuyệt vời nhất với những tiêu chí
“vượt chuẩn” 5 sao. 

Ông Nguyễn Việt Thắng bày tỏ:
“Hiện nay với sự chuẩn bị sẵn sàng
về nhân lực, vật lực và tài chính,
Công ty chúng tôi mong lãnh đạo
các cơ quan ban ngành xem xét,
phê duyệt, điều chỉnh chủ trương
đầu tư để Công ty Sông Thao
chúng tôi sớm được thực hiện đầu
tư góp phần vào sự phát triển kinh
tế du lịch, dịch vụ cho địa phương
như định hướng mà các lãnh đạo
địa phương đề ra”.

Cùng với sự khát khao, nỗ lực
đưa Khu du lịch nghỉ dưỡng nước
khoáng nóng Thanh Thủy phát
triển năng động, góp phần vào sự
phát triển ngành mũi nhọn của
huyện, Công ty TNHH Sông Thao
hy vọng nhận được nhiều hơn nữa
sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của
chính quyền cùng các cơ chế, chính
sách trong thu hút đầu tư, nâng cấp
cơ sở hạ tầng. 

Đồng thời, chung tay đưa Thanh
Thủy có những bước tiến dài trong
phát triển du lịch, từng bước hiện thực
hóa mục tiêu trở thành huyện du lịch
trọng điểm của tỉnh.

HẢI ĐĂNG – 
DUY TRƯỜNG – 

DI LINH

Tiếp tục “sứ mệnh” phát triển du lịch
khoáng nóng Thanh Thủy

lThanh Thủy là địa phương có lợi
thế về phát triển du lịch, là điểm đến
hấp dẫn của các nhà đầu tư.

lCông ty TNHH Sông Thao đã xây
dựng và phát triển thế mạnh địa
phương, góp phần đưa Thanh Thủy
trở thành huyện du lịch trọng điểm.

lCông ty đã đầu tư, xây dựng được
cơ sở hạ tầng khai thác khoáng nóng
có chất lượng và uy tín tại 
địa phương. 



10 Số 143 (8.587) Thứ  Hai 23/5/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      baoplvn20
PHÁP LUậT 

HÒA BÌNH:

Hàng loạt dự án vướng 
vi phạm tại huyện Lương Sơn

Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa ban hành kết luận thanh tra việc
chấp hành pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và tài chính

tại các dự án trên địa bàn huyện Lương Sơn.
Theo đó, năm 2010 Cty CP Khai thác khoáng sản Lương Sơn ký

Hợp đồng thuê đất số 348/HĐ/TĐ với Sở TN&MT. Tại thời điểm kiểm
tra, Cty này chỉ sử dụng 56.011,4m2 đất theo hợp đồng, còn diện tích
đất khoảng 98.692,5m2 mà Công ty sử dụng từ năm 2010 để khai thác
đá nhưng chưa được Nhà nước giao đất, chưa ký hợp đồng thuê đất,
chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai với Nhà nước. 

Tại Dự án đầu tư xây dựng khu thương mại – dịch vụ tổng hợp của
DNTN Nam Hải, DN này đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với diện tích 9.708,0m2. Tuy nhiên,
qua kết quả làm việc với UBND xã Cao Dương cho thấy, năm 2015
UBND huyện Lương Sơn đã cấp sổ đỏ (đất trồng lúa nước) cho 4 hộ
gia đình, cá nhân chồng lấn lên thửa đất đã được Nhà nước giao cho
Cty Nam Hải sử dụng. Mặt khác, diện tích của các hộ hiện nay có một
phần nằm trên hành lang đường Hồ Chí Minh. 

Cũng theo kết quả thanh tra, ngày 22/7/2020, Sở TN&MT ký Hợp
đồng thuê đất 33/HĐTĐ cho Cty TNHH Sơn Ngọc thuê diện tích
6.927,5m2 đất với mục đích sử dụng xây dựng đại lý kinh doanh ô tô,
xe máy. Tuy nhiên, thực tế Cty này đang sử dụng đất làm xưởng sản
xuất tôn tấm lợp không đúng mục đích theo hợp đồng đã kí.

Đoàn thanh tra còn phát hiện 5 dự án trên địa bàn huyện Lương
Sơn vi phạm về xây dựng. Cụ thể, Dự án xây dựng Nhà máy Gia công
Chế biến Đồ gỗ và Gia dụng của Cty TNHH MTV Đầu tư Tùng Lâm
Hòa Bình xây dựng 1 nhà xưởng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng
chưa được cấp giấy phép xây dựng; Dự án xây dựng Nhà máy Sản xuất
gạch tuynel của Cty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình được UBND
huyện Lương Sơn cấp Giấy phép xây dựng 105/GPXD ngày
07/12/2017. Thực tế Cty đã xây dựng hạng mục nhà văn phòng 2 tầng,
vượt 1 tầng so với giấy phép. 

Dự án xưởng sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn của Cty TNHH Xây
dựng và Thương mại Minh Quang Phát đã xây dựng nhà xưởng, tường
110, cột bằng cọc, mái lợp tôn và 1 cẩu dàn để phục vụ sản xuất, trong
khi dự án chưa được cấp phép xây dựng. Dự án Nhà máy Tái chế dầu
DO từ cao su phế thải của Cty CP Đầu tư và Công nghệ An Việt đã và
đang triển khai xây dựng một số hạng mục, tại thời điểm đoàn kiểm
tra, Cty chưa được cấp giấy phép xây dựng nhà máy…

Dự án khu nhà ở sinh thái tại xã Lâm Sơn của Cty CP Tư vấn và
Đầu tư Đô thị Hòa Bình chậm tiến độ theo giấy chứng nhận đầu tư cấp
từ 2013, đã được gia hạn giãn tiến độ xây dựng đến tháng 1/2022 hoàn
thành xong xây dựng. Tuy nhiên, thực tế dự án mới thi công một số
hạng mục công trình là đường nội bộ, nhà bảo vệ, nhà hành chính…

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất keo dính vật liệu xây
dựng của Cty CP Đầu tư GMC Group, được Nhà nước giao đất, cho
thuê đất tháng 8/2020; thực tế dự án mới san lấp mặt bằng, chưa xây
dựng nhà máy. Dự án xây dựng xưởng cơ khí và sản xuất bao bì của
Cty TNHH Phát triển Thương mại và Đầu tư Phương Anh, được Nhà
nước giao đất, cho thuê đất năm 2017 nhưng hiện mới xây dựng 1 nhà
lợp mái tôn để làm trụ sở giao dịch. Dự án nhà hàng ăn uống tại xóm
Kẽm, xã Lâm Sơn của Cty TNHH MTV Bảo Quý được giao đất, cho
thuê đất năm 2013 nhưng mới triển khai việc kinh doanh xăng dầu và
san lấp mặt bằng khu đất; hạng mục nhà hàng ăn uống liền kề chưa
triển khai thực hiện…

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành các quyết
định thu hồi tổng số tiền sai phạm vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của
Thanh tra tỉnh. Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các
Sở KH&ĐT, TN&MT, Xây dựng, Cục Thuế, UBND huyện Lương
Sơn theo chức năng, nhiệm vụ xử lý các dự án có vi phạm.   BÙI ANH

Khi được mời sử dụng
ma túy trong tiệc sinh
nhật, các đối tượng đã
tiếp nhận đồng ý cùng
sử dụng ma túy… Hành
vi chấp nhận lời mời,
cùng sử dụng ma túy đó
có thể đồng phạm với
chủ nhà về tội Tổ chức
sử dụng trái phép chất
ma túy hay không?  
“Đãi khách” bằng… ma túy

Theo hồ sơ, Trịnh Trung Tín
sống chung như vợ chồng với
Huỳnh Thị Hồng Thúy tại
phường Cái Khế, quận Ninh
Kiều, Cần Thơ. Ngày 6/9/2020 là
sinh nhật Tín nên hai người bàn
bạc rồi thống nhất mua ma túy về
“đãi khách”. Loại ma túy hai
người lựa chọn là 6 viên thuốc lắc
(MDMA) và 4 triệu đồng mua
“khây” (Ketamine). Thúy trực
tiếp liên hệ, chuyển trước 3,5 triệu
cho Hân (đối tượng chưa rõ địa
chỉ) để mua ma túy. Buổi chiều,
Hân nhắn cho Thúy, sau đó Tín
đến điểm hẹn trên đường Trần
Quang Khải nhận 6 viên thuốc lắc

và 1 gói “khây”, Tín trả thêm 4
triệu đồng cho người giao hàng.

Đêm đó, các đối tượng đến dự
sinh nhật gồm: Cao Quốc Anh
(SN 1996), Lưu Hồng Duyên (SN
1987), Huỳnh Thu Thủy (SN
1992), Nguyễn Hoàng Thùy
Dương (SN 1997), Nguyễn Nữ
Như Khuê (SN 1997)… đều sử
dụng ma túy được bày sẵn trên
bàn. Ban đầu, mọi người uống bia
rượu ở tầng 1 sau đó Tín lấy ma
túy, một số viên đã bẻ nhỏ và nấu
sẵn “khây” bày trong đĩa sứ mang
ra mời cả nhóm sử dụng. Số ma
túy còn lại vẫn để trên đĩa, ai
dùng thêm tự lấy. Sau đó Tín mở
nhạc, cả nhóm cùng “bay”, “lắc”
đến 4h sáng 7/9/2020 thì bị công
an vào kiểm tra, bắt quả tang, thu
giữ tang vật, số ma túy chưa sử
dụng hết.

Vụ án được TAND quận Ninh
Kiều xét xử, ra Bản án sơ thẩm
59/2021/HS-ST ngày 12/4/2021,
xử phạt Tín, Thúy và 8 bị cáo
khác mức án từ 1 năm đến 1 năm
9 tháng tù về tội “Tàng trữ trái
phép chất ma túy”. 

Sau đó, VKSND TP Cần Thơ
ra Quyết định kháng nghị phúc
thẩm số 10/QĐ-VKS-P7 ngày

11/5/2021, đề nghị hủy án do bản
án sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội
phạm và oan sai. Quyết định
kháng nghị nêu: Hành vi mua bán
ma túy về cất giấu để sử dụng và
cho những người đến dự sinh nhật
cùng sử dụng của Tín và Thúy bị
xét xử về tội “Tàng trữ trái phép
chất ma túy” theo điểm i khoản 1
Điều 249 BLHS là đúng người,
đúng tội. 

Tuy nhiên, Tín và Thúy thống
nhất cùng nhau mua ma túy,
chuẩn bị địa điểm, dụng cụ để cho
những người khác sử dụng, qua
xét nghiệm ma túy với các bị cáo
trong vụ án đều dương tính. Như
vậy, Trịnh Trung Tín và Huỳnh
Thị Hồng Thúy còn phải chịu
trách nhiệm hình sự về hành vi
“Tổ chức sử dụng trái phép chất
ma túy” theo quy định tại Điều
255 BLHS… Không truy cứu
trách nhiệm hình sự về tội này với
Tín và Thúy là bỏ lọt tội phạm.

Dấu hiệu oan sai
Kháng nghị nêu vấn đề thứ hai

là dấu hiệu oan sai. Theo đó,
“riêng các bị cáo Huỳnh Lê Thúy
Nhi, Lưu Thị Hồng Duyên,
Huỳnh Thị Thủy, Cao Quốc Anh,

Mặc dù phương án di dời
đường ống dẫn nước của
Nhà máy nước sạch Phú
Mỹ Tân chưa nhận được
sự đồng thuận từ phía
Công ty TNHH Mai
Thanh; nhưng mới đây
UBND huyện Nghĩa
Hưng vẫn tổ chức
cưỡng chế di dời công
trình này để lấy mặt
bằng thi công Dự án
xây dựng công trình
kênh nối Đáy - Ninh Cơ. 

Vì sao phải gấp rút 
cưỡng chế?

Theo Quyết định (QĐ) cưỡng
chế thực hiện QĐ thu hồi đất để
giải phóng mặt bằng (GPMB)
thực hiện dự án xây dựng công
trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ (Dự
án kênh); lý do cưỡng chế được
UBND huyện Nghĩa Hưng đưa ra
là do Cty TNHH Mai Thanh còn
tài sản gắn liền với đất là hệ thống
đường ống nước sạch, nhưng
không chấp hành QĐ thu hồi đất. 

Huyện này cưỡng chế thực
hiện QĐ thu hồi đất với Cty Mai
Thanh bằng cách cắt đường ống
hiện hữu, đấu nối vào đường ống

nước tạm thời về cung cấp nước
cho các hộ dân ký hợp đồng với
DN cấp nước trong thời gian thi
công; Tiếp đó sẽ cưỡng chế thực
hiện cắt bỏ đường ống tạm thời,
đấu nối từ đường của Nhà máy
vào đường ống hoàn trả.  

Trước đó, ngày 21/7/2021, Bộ
GTVT có Văn bản 7123/BGTVT-
CQLXD gửi UBND tỉnh Nam
Định cho biết Bộ này nhất trí với
tỉnh Nam Định về việc GPMB
với công trình hoàn trả đường ống
cấp nước sạch của Cty Mai
Thanh. Bộ GTVT đề nghị địa
phương chỉ đạo cơ quan liên quan
phối hợp BQL các dự án đường
thủy hoàn thiện các thủ tục để

lUBND huyện Lương Sơn cấp sổ đỏ cho một số hộ gia đình chồng lấn đất đã

cấp cho DN.

Tại dự án của DNTN Nam Hải, để làm rõ việc 4 hộ đã nhận tiền
bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng đường Hồ Chí
Minh hay chưa, ngày 11/2/2022 Thanh tra tỉnh có Văn bản số
161/TTr-P1 gửi UBND huyện Kim Bôi (dự án này nằm trên địa bàn
2 huyện Lương Sơn và Kim Bôi). Ngày 3/3/2022, UBND huyện Kim
Bôi có văn bản trả lời Thanh tra tỉnh cho rằng: “UBND huyện Kim
Bôi chưa tìm được hồ sơ đền bù đường Hồ Chí Minh”.

CẦN THƠ:

Sắp xử lại vụ sử dụng ma túy 
trong tiệc sinh nhật

lNhà máy nước sạch Phú Mỹ Tân.

PHƯƠNG ÁN “CHÔN” ĐƯỜNG ỐNG CỦA NHÀ MÁY NƯỚC PHÚ MỸ TÂN (NAM ĐỊNH):  

Hai bên chưa “thông”, 
vì sao huyện vẫn quyết

cưỡng chế?



Nguyễn Hoàng Thùy Dương,
Nguyễn Nữ Như Khuê, Bùi Thị Như
Ý được Tín và Thúy mời đến dự tiệc
sinh nhật. Sau đó Tín và Thúy mời sử
dụng ma túy nên việc Tín và Thúy
mua bao nhiêu ma túy, bao nhiêu tiền
các bị cáo đều không biết; số lượng
ma túy còn lại cũng không biết, các
bị cáo cũng không hùn tiền để mua
ma túy, không có hành động hay xúi
giục Tín, Thúy mua ma túy, cất giữ
ma túy. Do vậy, TAND quận Ninh
Kiều tuyên bố các bị cáo trên đồng
phạm với Tín và Thúy về tội “Tàng
trữ trái phép chất ma túy” là chưa đủ
căn cứ”.

Tại Bản án phúc thẩm 41/2022/
HS-PT ngày 7/6/2021, TAND TP
Cần Thơ tuyên bố Tín, Thúy phạm
tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
và hủy bỏ một phần bản án sơ thẩm
với các bị cáo Nhi, Duyên, Thủy,
Quốc Anh, Dương, Khuê, Ý để điều
tra bổ sung.

Trên cơ sở kết luận điều tra bổ
sung, VKSND quận Ninh Kiều đã
ban hành Cáo trạng 18/CT-VKSNK
ngày 17/1/2022 truy tố Trịnh Trung
Tín, Huỳnh Thị Hồng Thúy với các
đối tượng đã sử dụng ma túy Nhi,
Duyên, Thủy, Quốc Anh, Dương,
Khuê, Ý cùng về tội “Tổ chức sử
dụng trái phép chất ma túy” theo
khoản 1 Điều 255 BLHS.

Cáo trạng gây bất ngờ với những
người theo dõi vụ án, vì quá trình điều
tra không phát hiện tình tiết, chứng cứ
mới; nhưng VKSND quận Ninh Kiều
vẫn kết luận không phù hợp với nhận

định của VKSND TP Cần Thơ, vẫn
truy tố các bị can là đối tượng khách
mời như hai bị can chủ nhà. 

Nhận định của cáo trạng rằng:
“Hành vi tiếp nhận đồng ý và hưởng
ứng bằng hành động cụ thể để tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy cùng
hai bị can Trịnh Trung Tín, Huỳnh
Thị Hồng Thúy trong tiệc sinh nhật
của bị can Tín vào ngày 7/9/2020;
cho đến khi bị lực lượng công an phát
hiện bắt quả tang khi vẫn còn tiếp tục
sử dụng ma túy; mà các bị can Huỳnh
Lê Thúy Nhi, Lưu Thị Hồng Duyên,
Huỳnh Thị Thủy, Cao Quốc Anh,
Nguyễn Hoàng Thùy Dương,
Nguyễn Nữ Như Khuê và Bùi Thị
Như Ý thực hiện đã phạm tội Tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy, tội
phạm và hình phạt được quy định tại
khoản 1 Điều 255 BLHS”.

Các bị can đều kêu oan. LS Trần
Văn Sĩ (GĐ Cty Luật Anh Sĩ, Đoàn
LS TP Cần Thơ), nhận xét: Các bị
cáo Duyên, Thủy, Dương, Anh,
Khuê, Ý và Nhi bị VKSND Ninh
Kiều truy tố về tội “Tổ chức sử
dụng trái phép chất may túy” là
chưa đúng quy định pháp luật. Bởi
hành vi của các bị cáo không đủ
yếu tố cấu thành tội danh này. Họ
không có tính chất đồng phạm với
hai bị cáo Tín và Thúy. Những
người này chỉ có hành vi sử dụng
trái phép chất ma túy do Tín và
Thúy cung cấp. 

LS Sĩ mong muốn tại phiên tòa
sơ thẩm sắp tới, những vấn đề nêu
trên sẽ được HĐXX xem xét, đánh
giá một cách khách quan để không
làm oan với người không phạm tội.

TRẦN CỬU LONG
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KHÁNH HÒA:
12 năm tù cho đối tượng 
lừa tiền cọc mua đất  

TAND tỉnh  Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Lê Văn
Tánh (SN 1976, ngụ Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha

Trang) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc
phải trả lại cho người bị hại số tiền còn lại là 1,76 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, trong thời gian quen biết với Đặng Thị Diễm
My, Tánh nói cho My rằng hiện Tánh có một số “suất ngoại
giao mua đất” tại gói 6 và gói 8 khu đô thị Mỹ Gia, Nha
Trang do Cty CP Đầu tư phát triển nhà Vĩnh Thái làm chủ
đầu tư, nếu có ai mua thì giới thiệu cho Tánh. My nói lại nội
dung này cho anh Nguyễn Thanh Hùng nghe.

Do cần mua đất tại dự án trên nên anh Hùng hẹn gặp My
và Tánh nói chuyện. Tánh nói anh Hùng rằng mình có suất
ngoại giao, nếu có mua thì đưa tiền để Tánh đặt cọc lấy các
lô đất; sau khi có biên lai xác nhận từ Cty Vĩnh Thái về việc
đã nhận được số tiền đặt cọc của các lô đất trên, Tánh có trách
nhiệm đưa biên lai xác nhận các lô đất đã đặt cọc cho anh
Hùng và nhận tiền thù lao 20 triệu đồng/lô từ anh Hùng.

Tin vào lời Tánh nói, ngày 10/3/2018 anh Hùng đồng ý
đưa tiền cho Tánh đặt cọc giữ chỗ tổng cộng 20 lô đất của
gói 6, tổng số 400 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Tánh không
thực hiện như cam kết mà tiếp tục nói với anh Hùng mặt bằng
gói 6 chưa hoàn thiện; nay gói 8 đã hoàn thiện mặt bằng nên
chuyển sang đặt cọc mua lô đất thuộc gói 8 với giá đặt cọc
50 triệu đồng/lô; 14 lô là 700 triệu. Do trước đó anh Hùng
đã đưa Tánh 400 triệu nên đưa thêm 300 triệu đồng để đủ số
tiền đặt cọc 14 lô đất của gói 8. 

Chưa hết, rồi Tánh tiếp tục cho rằng mặt bằng gói 6 đã
hoàn thiện, nếu đặt cọc mua đất thì chuyển 50 triệu đồng/lô.
Vì tin tưởng Tánh, ngày 23/3/2018 anh Hùng tiếp tục đưa
tiền để Tánh đặt cọc giữ chỗ 30 lô đất của gói 6 là 1,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận toàn bộ số tiền trên, Tánh liên tục hẹn với
anh Hùng về việc giao giấy xác nhận đặt cọc các lô đất. Đến
ngày 17/5/2019 Tánh viết giấy hẹn tiếp tục hẹn đến ngày
25/5/2019 sẽ có giấy đặt cọc các lô đất và sẽ bàn giao cho
anh Hùng. Nhưng sau đó Tánh không bàn giao giấy xác nhận
đặt cọc mà chỉ trả lại cho anh Hùng 240 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định gói 6 và gói 8 khu đô thị Mỹ
Gia, hiện chủ đầu tư chưa có văn bản đề nghị đưa bất động
sản vào kinh doanh; từ trước đến nay Tánh chưa lần nào đến
Cty để đặt cọc mua đất; các lô đất thuộc gói 6 và gói 8 nêu
trên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cty
và chưa được thực hiện giao dịch, chuyển nhượng với lý do
hai gói 6 và gói 8 thuộc diện bán nhà và đất hình thành trong
tương lai. HOÀNG VĂN

ĐỒNG NAI:
Khởi tố vụ Cty Điện Quang 
xả thải nguy hại

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa
(Đồng Nai) khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản

lý chất thải nguy hại xảy ra tại Xí nghiệp đèn ống thuộc
Cty CP Bóng đèn Điện Quang (Khu công nghiệp Biên
Hòa 1).

Động thái này được đưa ra căn cứ vào kết quả lấy mẫu
xét nghiệm, tài liệu, chứng cứ - xác định đơn vị trên đã
sai phạm trong việc quản lý chất thải nguy hại là bóng đèn
huỳnh quang.

Trước đó, ngày 20/4, cảnh sát môi trường ập vào Xí
nghiệp đèn ống, bắt quả tang ba công nhân đang tiêu hủy
bóng đèn không đúng quy định. Hiện trường còn gần 5 tấn
thủy tinh có hóa chất và gần 370.000 bóng đèn chưa kịp xay
nghiền đựng trong các bao tải, sọt nhựa...

Lực lượng chức năng tiếp tục khai quật hệ thống thoát
nước và hầm chứa nước, phát hiện xí nghiệp này không có
hệ thống xử lý nước thải cục bộ. Có khoảng 6,2 tấn bột huỳnh
quang thải trong quá trình hoạt động từ năm 2015, đang được
công ty lưu giữ cạnh xưởng sản xuất.

Cảnh sát đã thu giữ, niêm phong hơn 8 tấn bóng đèn hư,
81 tấn thủy tinh đã nghiền, 900kg thủy tinh lẫn bùn thải, hơn
32 tấn nước phát sinh từ hoạt động tiêu hủy...

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nước kèm bùn thải từ
quy trình nghiền bóng đèn thải đều được xả vào hệ thống
thoát nước mưa. Công nhân sau khi nghiền số bóng đèn đã
dùng nước làm ướt bột huỳnh quang trong các bóng đèn,
tránh phát tán. Số nước thải này khi lắng xuống bể tạo thành
những phần bột lắng. Tiếp đó, công nhân thu gom bột lắng
đổ xuống các bể chứa bên trong nhà kho hoặc cho chảy tràn
vào hệ thống thoát nước mưa với lưu lượng 0,5m3/ngày. 

C.BẢN

sớm triển khai thực hiện đảm bảo tiến
độ thi công Dự án kênh. 

Tiếp đó, vào ngày 8/11/2021, sau
khi nhận được đơn khiếu nại yêu cầu
bồi thường đường ống dẫn nước bị
ảnh hưởng của Cty Mai Thanh, phía
Ngân hàng Thế giới (WB) cũng đã có
văn bản gửi lãnh đạo Bộ GTVT;
trong đó nhấn mạnh đến việc giải
quyết các khiếu nại của Cty Mai
Thanh. WB cũng lưu ý thời điểm kết
thúc Dự án kênh là ngày 30/6/2022
và Dự án kênh sẽ không được gia hạn
quá thời hạn kết thúc; nên đề nghị Bộ
GTVT đảm bảo việc xây dựng đúng
tiến độ đã cam kết nếu không phải
báo cáo vấn đề này lên cấp cao.    

Sau khi Bộ GTVT có văn bản, từ
cuối tháng 11/2021 đến đầu tháng
3/2022, UBND huyện Nghĩa Hưng
liên tiếp có hàng loạt QĐ thực hiện
nội dung nêu trên như: QĐ phê duyệt
bản vẽ thi công, dự toán xây dựng
công trình di dời, hoàn trả hệ thống
đường ống dẫn nước sạch thuộc tiểu
dự án GPMB kênh nối Đáy - Ninh
Cơ (tiểu dự án); QĐ phê duyệt kế
hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu
thuộc tiểu dự án; QĐ phê duyệt điều
chỉnh, bổ sung phương án bồi
thường, hỗ trợ để GPMB thực hiện
Dự án; QĐ phê duyệt thiết kế bản
vẽ thi công, dự toán điều chỉnh, bổ
sung dự án WB6; QĐ cưỡng chế
việc di dời đường ống nước của Cty
Mai Thanh… 

Trước đó, Nhà máy nước sạch
Phú Mỹ Tân là một trong trong số
ít dự án có số vốn DN đầu tư lớn và
có hiệu quả, được triển khai từ
2015, đi vào vận hành 2017, cấp
nước sinh hoạt cho 27.000 hộ dân
thuộc 9/10 xã vùng nhiễm mặn của
huyện Nghĩa Hưng. 

Tuy nhiên, năm 2020, Cụm công
trình kênh đào nối sông Đáy - Ninh

Cơ thuộc Dự án phát triển GTVT khu
vực Đồng bằng Bắc Bộ (dự án WB6)
của Bộ GTVT được khởi công đã cắt
ngang tuyến ống nước sạch của Nhà
máy này. 

Từ 2019 đến nay, lãnh đạo Cty
Mai Thanh nhiều lần gặp lãnh đạo Bộ
GTVT, UBND tỉnh Nam Định,
huyện Nghĩa Hưng đề xuất phương
án di dời phù hợp cho DN nhưng
không thành. Một trong những
vướng mắc là khi phê duyệt thiết kế
cơ sở hạng mục công trình kênh nối
Đáy - Ninh Cơ vào tháng 11/2016,
Bộ GTVT đã không đưa hệ thống
đường ống của Nhà máy nước Phú
Mỹ Tân vào nhóm các công trình
phải hoàn trả. 

Dự án cấp nước đã bị 
“bỏ quên”?

Theo hồ sơ, Dự án WB6 triển
khai từ tháng 4/2008, đến tháng
11/2016 tiếp tục triển khai Dự án
kênh đào nối sông Đáy - Ninh Cơ.
Tuy nhiên, trước đó, vào ngày
15/7/2015, khi ban hành QĐ phê
duyệt chủ trương đầu tư xây dựng
Nhà máy nước sạch Phú Mỹ Tân, lại
không đề cập đến dự án WB6 (cắt
ngang dự án nước sạch).

Bà Nguyễn Thị Thanh, Giám đốc
Cty Mai Thanh nói, bà chỉ biết đến sự
hiện diện của WB6 khi UBND huyện
Nghĩa Hưng mời đến làm việc vào cuối
năm 2019. Hơn nữa, tại QĐ 5029/QĐ-
UBND ngày 9/12/2019 về việc phê
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi
Nhà nước thu hồi đất để thực hiện kênh
nối sông Đáy - Ninh Cơ, UBND Nghĩa
Hưng cũng không hề đề cập đến công
trình nước sạch của Cty Mai Thanh.
Phải đến ngày 16/6/2021, UBND
huyện này mới có báo cáo và chính
thức đề nghị UBND tỉnh Nam Định
chấp thuận bổ sung công trình nước

sạch vào hạng mục hoàn trả thuộc tiểu
dự án GPMB.

Sau khi Bộ GTVT có công văn
đồng ý và thống nhất với UBND tỉnh
Nam Định đưa tuyến nước sạch vào
hạng mục hoàn trả thuộc tiểu dự án
GPMB để địa phương thực hiện, ngày
28/7/2021, UBND tỉnh mới có công
văn giao UBND huyện Nghĩa Hưng
làm chủ đầu tư hạng mục hoàn trả
tuyến ống cấp nước sạch cho Cty Mai
Thanh. Lúc này, hạng mục kênh nối
Đáy - Ninh Cơ đã khởi công được gần
3 năm và chỉ còn vài tháng nữa là kết
thúc thời hạn cấp tín dụng của WB. 

Phía Cty Mai Thanh cho rằng họ đã
bị “ép” nhận một công trình tuyến ống
hoàn trả đi ngầm dưới đáy kênh, với
khuyến cáo được ghi trong hồ sơ tư vấn
kỹ thuật là khi xảy ra sự cố là “không
thể phát hiện, không thể khắc phục”.
Việc làm này ảnh hưởng rất lớn đến
quá trình hoạt động của Nhà máy nước
sạch Phú Mỹ Tân trong tương lai (có
thời gian vận hành 50 năm), ảnh hưởng
nghiêm trọng đến hàng trăm ngàn
người dân nông thôn đang sử dụng
nước sạch của Nhà máy này. 

Để đảm bảo tính pháp lý và kỹ thuật,
đặc biệt là đáp ứng yêu cầu hoàn trả
công trình tuyến ống nước sạch phải có
giá trị tương đương về tiêu chuẩn kỹ
thuật chuyên ngành; đặc biệt, khi sự cố
xảy ra có thể khắc phục trong vòng 72
giờ theo đúng quy định, Cty Mai Thanh
đã đề xuất phương án đi nổi (có trụ đỡ
độc lập hoặc đi dọc 2 bên thân cầu). Tuy
nhiên, đề xuất này cũng không được
UBND Nghĩa Hưng - phía dự án WB6
chấp nhận. 

Sau khi UBND huyện Nghĩa
Hưng ra quyết định cưỡng chế nhằm
thực hiện công trình hoàn trả đi ngầm
đã phê duyệt, Cty Mai Thanh đã làm
đơn khiếu nại và gửi đơn thư cầu cứu
đến nhiều nơi. PHI HÙNG

l Một số bị cáo trong vụ án kêu oan, cho rằng không phạm phạm tội “Tổ chức sử dụng

trái phép chất ma túy”.
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Không còn làm “khó” 
thầy cô vùng sâu

Chương trình GDPT 2018
giáo dục theo hướng tiếp cận phát
triển phẩm chất và năng lực học
sinh. Trong bối cảnh bệnh dịch
COVID-19, gần ba năm qua, việc
thầy cô học tập trên hệ thống trực
tuyến đã đạt được mục tiêu kép
vừa nâng cao năng lực chuyên
môn cho giáo viên phổ thông đáp
ứng yêu cầu của chương trình
GDPT mới, vừa giúp giáo viên
phổ thông nâng cao được năng
lực ứng dụng công nghệ thông tin
(CNTT). Theo đó, có khó khăn gì
trong quá trình vận dụng kiến
thức vào thực tế giảng dạy, giáo
viên đều có thể tìm sự hỗ trợ từ
giáo viên cốt cán, giảng viên sư
phạm và của cả đồng nghiệp vừa
trực tiếp, vừa online.

Cô Lương Thị Hồng, giáo
viên Trường Tiểu học Lê Lợi
(buôn M’Hăng, xã Cư Huê,
huyện EaKar, Đắk Lắk) cho biết:
“Tự bồi dưỡng trên hệ thống trực
tuyến giúp tôi và đồng nghiệp
nâng cao nhiều năng lực như năng
lực về tổ chức dạy học, giáo dục
theo định hướng phát triển năng
lực, phẩm chất học sinh, năng lực
tổ chức kiểm tra, đánh giá học
sinh. Nếu thời gian đầu còn chưa
biết cách làm thế nào để vào được
hệ thống, làm bài tập và cập nhật
bài tập lên trực tuyến thì nay, tôi
đã không cần trợ giúp của đồng
nghiệp dạy môn Tin học nữa”. 

Cô giáo Phạm Thị Vol Gim,
giáo viên cốt cán Trường Tiểu học
Dưỡng Điềm, thuộc Sở GD-ĐT
tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Chúng
tôi được hỗ trợ rất nhiệt tình từ
giảng viên sư phạm thông qua các
kênh trực tuyến. Tôi đã chủ động
tạo các nhóm học tập và chia sẻ
với đồng nghiệp. Bên cạnh đó, tạo
các nhóm Zalo với cha mẹ học
sinh để nắm rõ và có những chia
sẻ về bản thân học sinh, phối hợp
cùng phụ huynh nâng cao chất

lượng và hiệu quả học tập của học
sinh. Tôi thấy rằng bản thân tự tin
hơn và lan tỏa rộng hơn tới đồng
nghiệp của mình”.

Công tác tại địa phương miền
núi, cô giáo Dương Thị Hồng
Minh, Trường TH&THCS Văn
Minh huyện Na Rì - Bắc Kạn bày
tỏ: “Do đặc trưng là vùng miền
núi, trình độ năng lực CNTT của
một số thầy cô lớn tuổi còn rất
nhiều hạn chế, chỉ với thầy cô trẻ
thì việc tiếp cận CNTT không quá
khó. Đôi khi có một số khó khăn
như đường truyền không ổn định,
một số giáo viên nhà xa phải
xuống tận trường để học… Sau
khi ứng dụng CNTT vào quá
trình dạy học thì học sinh rất
hứng thú, có thay đổi rõ rệt về kết
quả học tập”.

Tương tự, thầy giáo Lương
Trung Kỳ, giáo viên đại trà, PT-
DTBT THCS Lao Chải - Yên Bái
cũng chia sẻ: “Ở vùng sâu, vùng
khó khăn nên việc tiếp cận CNTT
trên hệ thống trực tuyến buổi đầu
tiên thực sự bối rối. Chưa kể
những khó khăn về CNTT với các
thầy, cô giáo lớn tuổi. Thế nhưng,
đến nay chúng tôi đã ứng dụng
CNTT trong quá trình dạy học: tổ
chức trò chơi, tổ chức ngoại khóa
tìm hiểu các kiến thức đã được học
thông qua ứng dụng CNTT”…

Ở góc độ khác, thầy giáo
Trang Minh Thiên - Trường
THPT Nguyễn Việt Dũng, quận
Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết:
“Sau khi tham gia bồi dưỡng, tôi
mạnh dạn thay đổi phương pháp
dạy học đó là trao quyền cho học
sinh, chủ động cho học sinh hình
thành các sản phẩm học tập,
khiến học sinh hứng thú hơn
trong việc học tập; xin ý kiến lập
câu lạc bộ để học sinh tham gia
và chia sẻ, lan tỏa tới học sinh
khác. Việc ứng dụng CNTT
cũng linh hoạt hơn cho việc
tham gia học tập của học sinh.
Thông qua đó, học sinh đã phát

huy được nhiều năng lực bản
thân rất hiệu quả”…

Thầy cô cũng học mọi lúc,
mọi nơi

Không chỉ ở vùng núi, vùng
sâu, vùng xa, nhiều giáo viên đều
cho rằng, thời gian đầu áp dụng
CNTT, thầy cô đều bỡ ngỡ. Tuy
nhiên, với những nguồn tài liệu
rộng mở của chương trình trực
tuyến, giáo viên cố gắng thích
ứng với nhu cầu thực tế. Chỉ cần
có thiết bị thông minh, giáo viên
có thể chủ động học tập mọi lúc,
mọi nơi.

Cô Nguyễn Thị Huệ - Phó
Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trãi
- Thái Bình bày tỏ: “Là một
trường nông thôn ở Thái Bình,
điều kiện cơ sở vật chất chưa là
tốt nhất nhưng thầy cô đã vận
dụng được CNTT vào việc quản
trị nhà trường. Trước đây trường
đã có website riêng nhưng giờ
mở rộng các tính năng CNTT để
thuận lợi trong việc liên hệ cha
mẹ học sinh, tận dụng tối đa các
phần mềm CNTT để giúp công
tác quản lý của nhà trường quản
lý thông tin và truyền tải kiến
thức tới học sinh một cách tốt
nhất. Chúng tôi đã bổ sung hệ
thống CNTT, hệ thống đường
truyền internet để các thầy cô tận
dụng dạy trực tiếp và trực tuyến
cho học sinh”. Cô Huệ cũng nhận
định, CNTT ngày càng phát triển,
mở rộng hơn, đòi hỏi chúng ta
phải học hỏi thường xuyên chứ
không phải chỉ dừng lại ở mức độ
nào đó. “Buộc thầy cô thay đổi để
đáp ứng việc dạy của mình để
không “thua” học sinh. Bản thân
thầy cô luôn tự đào tạo và trau dồi
để có thể hướng dẫn học sinh,
chứ không thể tụt hậu so với năng
lực CNTT rất tốt ở học sinh thời
nay” - cô Huệ nhấn mạnh.

Với giảng viên sư phạm,
nhiều thầy cô thông qua quá trình
tương tác với các thầy cô ở
THPT, được chia sẻ những
phương pháp quản trị nhà trường
bằng CNTT. Sau quá trình tương
tác với thầy cô thì bản thân giảng
viên cũng được nâng cao hơn
năng lực CNTT. Cùng với đó,
mạng lưới của giáo viên và cán
bộ quản lý cơ sở GDPT trên toàn
quốc đều có sự kết hợp chặt chẽ,
có cơ hội được học hỏi với nhau
về chuyên môn, cùng nhau tháo
gỡ những khó khăn trong thực tế. 

TS Trần Thị Ngọc Oanh,
Trưởng bộ môn khoa Ngữ Văn -
ĐHSP Thái Nguyên nhìn nhận,
khi thực hiện chuyên đề số 9, có
một nội dung giáo viên rất thích
là “chúng ta cần công nghệ trong
lớp và trong tay mỗi học sinh
cũng như giáo viên, vì đây chính
là bút và giấy trong thời đại
chúng ta, công nghệ chính là ống
kính mà qua đó chúng ta trải
nghiệm phần lớn thế giới”…

UYÊN NA

Sau hơn chục ngày thi đấu sôi nổi, khi các cuộc tranh tài ở
SEA Games 31 chính thức khép lại, Việt Nam - nước chủ

nhà của SEA Games 31 gửi lời chào nồng ấm, thân thương nhất
tới bạn bè trong khu vực bằng lễ bế mạc được tổ chức vào tối
nay (23/5) tại Cung Điền kinh trong nhà, Hà Nội.

Theo Ban Tổ chức, nếu như Lễ khai mạc được tổ chức ngoài
trời thì Lễ bế mạc sẽ được tổ chức ở trong nhà để mang đến sự ấm
cúng, gần gũi, gắn kết, qua đó gửi gắm tình cảm nồng ấm và những
lời chào thân thương nhất từ nước chủ nhà tới bạn bè của 10 quốc
gia trong khu vực.

Với chủ đề “Hội tụ để tỏa sáng - Gather to shine”, chương
trình nghệ thuật đặc biệt của Lễ bế mạc có tiêu chí tạo nên dư âm
không thể nào quên với bạn bè quốc tế, cho thấy hình ảnh một đất
nước Việt Nam mang đậm bản sắc truyền thống và hội nhập với
thế giới. Chương trình nghệ thuật Lễ bế mạc SEA Games 31 được
chia làm 3 chương. 

Chương 1 “Hà Nội của tôi, tình yêu của bạn” có thông điệp:
Thủ đô Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến với chùm ca khúc
về Hà Nội như: Hà Nội đêm trở gió, Nồng nàn Hà Nội, Góc Hà
Nội, Tháng 10 Hà Nội, Hà Nội niềm tin yêu hy vọng… trên nền
thực cảnh về cuộc sống thanh bình.

Chương 2 “Hội tụ”: Đây là phần chính của Lễ bế mạc bắt đầu
bằng Lễ chào cờ, màn diễu hành của 11 quốc gia, 40 môn thể thao,
nhóm trọng tài và tình nguyện viên. Cùng với đó là những hình
ảnh ấn tượng nhất trong 12 ngày diễn ra SEA Games 31. Tiếp theo
là bài phát biểu tổng kết của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, Trưởng
ban Tổ chức SEA Games 31; tuyên bố bế mạc SEA Games 31 của
lãnh đạo Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và nghi thức hạ cờ,
tắt đuốc. 

Điểm nhấn trong chương này là Lễ chuyển giao cờ giữa Liên
đoàn Thể thao Đông Nam Á cho Campuchia - nước chủ nhà của
SEA Games 32; cùng với đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật
chào mừng của đất nước Chùa Tháp: bằng Vũ điệu Apsara - biểu
tượng của văn hóa, tâm hồn và bản sắc của người Khmer. Tiếp
theo là lời “giã bạn” của nước chủ nhà SEA Games 31 - Việt Nam
- bằng chùm bài hát Quan họ - Di sản phi vật thể thế giới được
UNESCO công nhận - với những làn điệu: Mời trầu, Giã bạn và
Người ơi người ở đừng về, qua phần trình bày của 100 nghệ sĩ
dân ca quan họ Bắc Ninh.

Chương 3 “Tỏa sáng” được xây dựng như một Gala âm nhạc,
xiếc và thể thao với sự góp mặt của các ca sĩ trẻ hàng đầu của Việt
Nam. Mở đầu là phần biểu diễn của nhóm LED DANCE 218
(nhóm nhảy vào chung kết Asia’s Got Talent), phần biểu diễn kết
hợp công nghệ cùng với vũ đạo và tạo hình, nhịp điệu của màn
nhảy múa là sự nối tiếp từ truyền thống đến hiện đại. Phần trình
diễn được kết thúc bởi sự hiện diện hình ảnh lá cờ của 11 nước
tham dự SEA Games 31.

Một phần nghi lễ không thể thiếu của các lễ bế mạc SEA Games
là lễ trao cờ đăng cai Đại hội của nước chủ nhà kỳ SEA Games
trước cho nước chủ nhà kế tiếp. Tại Lễ bế mạc SEA Games 31,
sau nghi lễ nhận cờ, nước chủ nhà của SEA Games 32 - Cam-
puchia sẽ mang đến những tiết mục đặc sắc với những câu chuyện
tiêu biểu về đất nước, con người, văn hóa của xứ sở Angkor Wat
để chào đón các quốc gia tham dự SEA Games 32. Các nghệ sĩ
Campuchia sẽ mang đến loạt tiết mục: múa hoa hồng Phnôm Pênh
do cựu quốc vương Norodom Sihanouk sáng tác, múa đương đại
Linh vật Bồ câu trắng, hát ca khúc Cambodia Welcoming and
Blessing (Campuchia chào đón và chúc phúc), thổi tù và Bangkauk
Snaeng...

Lễ bế mạc SEA Games 31 được truyền hình trực tiếp trên các
kênh quốc gia và các nước trong khu vực Đông Nam Á; tương tác
trên các kênh truyền thông số. H.MINH 

TIÊU ĐIểM 

LỄ BẾ MẠC SEA GAMES 31: 

Lời “giã bạn” tha thiết 
từ nước chủ nhà

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI:

Thầy cô cũng học 
để không “thua” trò

Năm học mới này, Chương trình giáo dục phổ thông
(GDPT) mới sẽ triển khai ở các lớp 1, 2, 3 với Tiểu
học; 6,7 với THCS và lớp 10 với THPT. Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GD-ĐT) đã thông qua Chương trình
Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng
lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở
GDPT. Hiện 60/63 Sở đã triển khai bồi dưỡng trên
hệ thống học tập trực tuyến.

lCũng như lễ khai mạc, lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ để lại nhiều ấn tượng
tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. (Ảnh minh họa)

lCác thầy cô cũng không ngừng học để không “tụt hậu” về công nghệ.
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Trẻ con “mê”, thậm chí
“nghiện” các ứng dụng
giải trí mạng xã hội là
thực tế trong nhiều gia
đình. Để “cai” cho con,
phụ huynh cần đến nhiều
kĩ năng, trong đó quan
trọng là thấu hiểu con. 
Con “đu trend” Tiktok

Vài tháng nay, chị Nguyễn
Minh Hoa, ngụ Linh Tây, Thủ Đức,
TP HCM thấy con gái 8 tuổi
thường xuyên nhún nhẩy và hát
những khúc hát ngắn, sôi động
nhưng không đầu, không cuối,
nghe mãi không thấy ý nghĩa gì.
Hỏi con, chị mới biết hóa ra con
nghe và học từ những video trên
Tiktok. Ban đầu, cả nhà cũng thấy
hay hay còn bảo cháu hát cho nghe.
Nhưng càng ngày con gái càng
“lậm” những bài hát Tiktok, hát
suốt ngày đêm, trong đó có những
bài hát với ngôn từ “chỉ dành cho
người lớn”, thậm chí trả lời cha mẹ
cũng bằng những câu “trend” trên
Tiktok như “hông bé à”, “đừng
nhờn với anh nhé”, “mẹ không
đồng ý con biết phải làm sao”... Lúc
ăn uống với cả nhà, bé luôn mở
màn bằng những câu “trend” Tik-
tok như “thơm ngon mời bạn ăn
nha, tôi đây không chờ bạn nữa, giờ
tôi ăn liền, ăn ngay”... Lúc này, chị
mới giật mình vì thấy con dường
như suốt ngày chỉ sống trong “cõi
mạng” mà đánh mất ngôn ngữ
thường ngày. Từ đó, chị Hoa bắt
đầu kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng

mạng xã hội của con. 
Nhiều phụ huynh khác thì đau

đầu vì con suốt ngày... quay Tiktok.
Nhiều trẻ 9, 10 tuổi hiện nay đã biết
sử dụng mạng xã hội sành sỏi, có
thể tự lập ra kênh Tiktok riêng, tự
quay clip, chèn nhạc theo ứng dụng
từ Tiktok và đăng tải. Có phụ
huynh cứ thấy con hí hoáy quay
clip không để ý, một ngày ngỡ
ngàng phát hiện ra con có cả một
trang riêng trên Tiktok và đã đăng
lên đó vài chục video, ngày nào
cũng đăng. Đáng ngại, có những bé
quay clip theo “trend” của người
lớn nên có những hành động, ngôn
ngữ không phù hợp lứa tuổi, thậm
chí có nhiều bé hát theo những bài
hát yêu đương hoặc “nhại” hành
động tục bậy, “uốn éo” gợi cảm...

Nhiều phụ huynh lo lắng việc
con mất quá nhiều thời gian để theo
dõi, chạy theo các “trend” trên
mạng xã hội. Chị Phạm Thị Kim
Liên, giáo viên mầm non ngụ Tô
Hiến Thành, quận 10 chia sẻ, mặc
dù chị đã mua nhiều truyện tranh
rất hay và có ý nghĩa giáo dục cao
về cho con trai 9 tuổi nhưng con
không để mắt đến. Rủ con đi công
viên vui chơi hay đi ăn cùng cả nhà,
bé đều tìm cớ không đi để ở nhà
được chơi Tiktok cho thoải mái.
Mùa hè sắp đến, chị hỏi con hè có
muốn về ngoại hay đi du lịch, con
lại bày tỏ “ước gì cả mùa hè chỉ ở
nhà ăn gà rán và xem Tiktok”. Có
trường hợp ở Hà Nội, bé “nghiện”

nặng Tiktok, suốt ngày chỉ “dán
mắt” vào màn hình, không cho là
khóc thét khiến cả nhà phải đưa bé
đi bệnh viện khám chữa. 

Hiểu để dạy con
Việc theo các “trend” mạng xã

hội còn khiến trẻ mất đi sự trong
sáng của tiếng Việt, mất đi sự sáng
tạo trong tư duy, ngôn ngữ, suốt
ngày chỉ rập khuôn theo những câu
nói trên mạng, lâu dần sẽ ảnh
hưởng đến sự phát triển trí tuệ. 

Con “lậm” mạng xã hội, mê
mải đuổi theo các “trend” mới trên
các ứng dụng sẽ mang lại những hệ
quả không hay và cần sự quản lý,
can thiệp của phụ huynh, điều đó là
tất nhiên. Nhưng quản lý, can thiệp
thế nào cho hợp lý thì cần phải bàn
sâu. Có nhiều phụ huynh đã nhận
phản ứng ngược khi ép con từ bỏ
mạng xã hội. Có cháu không được
chơi Tiktok ở nhà, dành thời gian

lên trường để xem Tiktok. Có cháu
vì bị cấm sử dụng mạng xã hội nên
bất mãn, chống đối cha mẹ, không
chịu nỗ lực học hành, có thái độ
“nổi loạn”. 

Theo các chuyên gia tâm lý,
cấm đoán con tuyệt đối không sử
dụng mạng xã hội không phải là
hành xử hợp lý. Đây là thời đại của
công nghệ, trẻ hiểu biết và dùng
mạng xã hội là một tất yếu của cuộc
sống, không thể so sánh với những
thời đại trước để ép trẻ từ bỏ mạng
xã hội, lựa chọn chơi các trò chơi
dân gian hay đơn thuần đọc sách,
xem phim. Mạng xã hội, cũng có
những mặt lý thú, hấp dẫn của nó
mới khiến cả người lớn lẫn trẻ em
mê mẩn đến thế. Vì vậy, theo lời
khuyên của các chuyên gia tâm lý,
phụ huynh nên khéo léo để con
đừng “lậm” chứ đừng ép buộc, trấn
áp con, dễ khiến con trẻ cảm thấy
không được tôn trọng dẫn đến ức

chế, thậm chí trầm cảm. Cạnh đó,
cha mẹ cũng nên tìm ra niềm vui
khác hợp lý để con đeo đuổi.

Chị Trần Nguyễn Khánh Hòa,
ngụ Phạm Văn Đồng, Thủ Đức
chia sẻ kinh nghiệm cho con “sống
chung với mạng xã hội” khá hợp lý.
Chị Hòa cho biết, thấy con gái 9
tuổi có dấu hiệu “nghiện” Tiktok,
chị đã thử tìm hiểu xem mạng xã
hội ấy như thế nào, các clip con
xem ra sao và hóa ra thấy nhiều cái
thú vị rất dễ “nghiện” thật. Tìm hiểu
rồi, chị bắt đầu trò chuyện cùng con
về những clip chị đã xem. Con gái
rất hào hứng chia sẻ mọi điều cùng
mẹ. Từ đó, chị bắt đầu phân tích
cho con những cái “chưa hay”, rồi
tiến đến đồng ý với con sẽ cho con
xem Tiktok vào những thời điểm
nhất định cuối tuần, khi con đã
hoàn tất bài tập về nhà, đọc xong
một đoạn đã đánh dấu trong sách
mẹ mua. Chị còn lập kênh Tiktok
cho con quay clip đăng tải, nhưng
phải là những clip có nội dung hồn
nhiên, hay, có tính giáo dục chứ
không “lảm nhảm” theo trend như
nhiều trường hợp khác. Cứ thế, việc
chơi Tiktok không chỉ không ảnh
hưởng đến việc học hành, tâm trí
của con gái mà còn khiến cháu có
động lực để cố gắng hơn. 

Có thể thấy, trẻ “nghiện” hay
không còn phụ thuộc vào thái độ,
hành xử của phụ huynh. Mạng xã
hội không quá đáng sợ, nếu phụ
huynh biết cách dùng nó để khiến
con tiến bộ, có thêm niềm vui trong
cuộc sống. 

TRÂN TRÂN 

Hàng năm, Quỹ Giải thưởng
Kovalevskaia - giải thưởng

quốc tế đầu tiên dành cho các nhà
khoa học nữ, ghi nhận những đóng
góp của phụ nữ trong nghiên cứu,
ứng dụng khoa học, công nghệ - đã
tôn vinh rất nhiều nhà khoa học nữ.
Từ năm 2016, Quỹ Giải thưởng
Kovalevskaia tặng học bổng hằng
năm cho nữ sinh chuyên Toán xuất
sắc. Bên cạnh đó, nhiều diễn đàn
trao đổi giữa các nhà khoa học nữ
và học sinh, sinh viên diễn ra hàng
năm đã góp phần truyền cảm hứng,
khích lệ thế hệ trẻ học tập, noi
gương các thế hệ đi trước trong sự
nghiệp nghiên cứu khoa học, góp
phần phát triển đất nước.

Năm nay, Ủy ban Giải thưởng
Kovalevskaia trao học bổng Ko-
valevskaia năm 2022 cho 03 nữ
sinh chuyên Toán có thành tích học
tập xuất sắc của Trường THPT
Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại
hoc̣ Khoa hoc̣ Tự nhiên, Đại học
Quôć gia Hà Nôị: Em Đặng Minh
Ngọc, Lớp 12A2 Toán, em Nguyễn
Hằng Linh, Lớp 11A2 Toán và em
Trần Quỳnh Trang, Lớp 10A2
Toán. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch
nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao
tặng học bổng cho 3 em nhằm
biểu dương, khích lệ tinh thần học
tập của các em với mong muốn
các em không ngừng nỗ lực, phấn
đấu trong học tập, nghiên cứu và

tiếp nối truyền thống vẻ vang của
lớp lớp thế hệ các nhà khoa học,
góp phần làm rạng danh dân tộc
Việt Nam.

Nữ trí thức đã và đang là nguồn
nhân lực quan trọng trong phát triển
đất nước. Các nhà khoa học nữ đã
có nhiều thành tích trong nghiên
cứu khoa học, nhiều đề tài, kết quả
nghiên cứu được ứng dụng vào
thực tiễn đời sống mang tính nhân
văn sâu sắc và mang lại giá trị kinh
tế cao. 

Nhưng vì nhiều lý do, phụ nữ
theo đuổi lĩnh vực Khoa học, Công
nghệ, Kỹ thuật và Toán học
(STEM) đến nay vẫn không nhiều.
Trên thế giới, theo UNESCO, chỉ

có 29% số người làm trong lĩnh vực
nghiên cứu và phát triển khoa học
là phụ nữ. Còn ở Việt Nam, hiện
vẫn có nhiều định kiến đặt ra đối
với phụ nữ như: phụ nữ không giỏi
bằng nam giới nên khó có thể làm
ngành khó như STEM, hay phụ nữ
không đủ sức khỏe để làm ngành
vất vả này, phụ nữ còn phải dành
thời gian chăm sóc gia đình, trong
khi ngành STEM rất bận rộn. 

Thậm chí, khi tuyển dụng vào
ngành STEM, lúc phỏng vấn các
bạn nam có thể chia sẻ về các định
hướng tương lai, những việc các
bạn có thể làm được và có thể được
nhà tuyển dụng ghi nhận là yếu tố
để thoả thuận công việc và mức

lương. Trong khi đó, em gái - phụ
nữ khi tham gia tuyển dụng phải
chứng minh về việc mình đã làm
được để có thể được ghi nhận và
tuyển dụng. 

Từ thực trạng đó, với mong
muốn truyền cảm hứng và thúc đẩy
sự tham gia của em gái và phụ nữ
trong lĩnh vực STEM, Viện Nghiên
cứu Quản lý Phát triển bền vững
(MSD) với sự hỗ trợ tài chính của
Tập đoàn 3M thực hiện dự án
STEMHerVN - “Thúc đẩy sự tham
gia của em gái và phụ nữ trong lĩnh
vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ
thuật và Toán học”. Một trong
những hoạt động của dự án là tổ
chức hoạt động truyền thông tại
trường học nâng cao nhận thức,
truyền cảm hứng để các bạn học
sinh tự tin theo đuổi đam mê và
nghề nghiệp trong lĩnh vực STEM.

Trung tuần tháng 5/2022,
Chương trình truyền thông
STEMherVN đã được tổ chức ở
Trường THPT Vân Nội, Hà Nội –
nơi mà từ những ngày đầu tiên thực
hiện, dự án STEMherVN đã nhận
được sự phối hợp, đồng hành tích
cực của Ban Giám hiệu, các thầy,
cô giáo và các bạn học sinh. Đặc
biệt, đã có 8 nữ sinh ưu tú và định
hướng theo học các ngành STEM
được tuyển chọn để trở thành Đại
sứ STEMherVN.

Đại diện nhà trường, bà Đặng

Thị Yến – Hiệu trưởng cho biết:
“Với việc tham gia vào dự án
STEMherVN, chúng tôi muốn
khích lệ các em học sinh nữ mạnh
dạn, tự tin theo đuổi ước mơ để
tỏa sáng trong lĩnh vực STEM.
Nhà trường, gia đình cam kết sẽ
luôn bên cạnh đồng hành cùng
các em nhằm xoá bỏ định kiến
xưa cũ để cùng các em vươn đến
thành công”.

Tại Chương trình truyền thông
STEMherVN, trước tình huống
một nữ sinh bị bố mẹ phản đối theo
học ngành cơ khí vì cho rằng “phụ
nữ học STEM sẽ khô khan, là đầu
to, mắt cận, chỉ dành cho nam
giới”, Thảo – học sinh lớp 10 đã
chọn cách giải thích với bố mẹ
rằng: “Không có giới hạn nào về
giới tính cho việc lựa chọn nghề
nghiệp” và đưa ra những ví dụ về
những phụ nữ đã thành công trong
lĩnh vực STEM. Chương trình
cũng giới thiệu cuộc thi Sáng kiến
STEMherVN – sân chơi để các bạn
trẻ yêu thích STEM, đặc biệt các
bạn nữ có thể sáng tạo và nộp ý
tưởng/dự án ứng dụng STEM vào
giải quyết các vấn đề của xã hội…

Chuỗi hoạt động truyền thông
STEMherVN sẽ tiếp tục được thực
hiện tại các trường trung học, đại
học tại Hà Nội và TP HCM trong
tháng 5 với thông điệp: “STEM
không phải là khô khan, STEM
cũng không phải là đầu to, mắt
cận và không phải chỉ dành cho
nam giới. Các em, các bạn gái
nếu đam mê bộ môn STEM hãy
mạnh dạn theo đuổi đam mê của
mình, đừng tự hạn chế bản thân
bởi bất cứ điều gì”. X.HOA

lPhó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng học bổng cho 3 nữ sinh chuyên

Toán tại Lễ trao giải Kovalevskaia năm 2021.

“Vùng đất” không chỉ dành riêng
cho nam giới

Làm gì khi con “nghiện” mạng xã hội?

lNhiều trẻ “nghiện” mạng xã hội, theo dõi những clip không hợp lứa tuổi.

(Ảnh minh họa)
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Theo Bộ Công an, đối với
hành vi “găm” hàng, chờ
lên giá để trục lợi của
các cửa hàng xăng dầu
tùy theo tính chất, mức
độ vi phạm thì có thể bị
xử phạt vi phạm hành
chính hoặc truy cứu trách
nhiệm hình sự.
Chủ động phòng ngừa tội
phạm 

Bạn đọc Lý Nhất Thanh hỏi,
thời gian vừa qua, giá xăng dầu đã
tăng giá nhiều lần do ảnh hưởng
của giá xăng dầu thế giới. Lợi dụng
tình hình đó, nhiều cửa hàng xăng
dầu đã treo biển hết hàng để đóng
cửa, “găm” hàng chờ lên giá nhằm
trục lợi. Cho tôi hỏi, hành vi “găm”
hàng, chờ lên giá để trục lợi của các
cửa hàng xăng dầu nếu bị phát hiện
sẽ bị xử lý như thế nào? Vi phạm ở
mức độ nào thì sẽ bị truy cứu trách
nhiệm hình sự?

Giải đáp về vấn đề này, Bộ
Công an cho biết: Theo quy định tại
Điều 15 (Hàng hóa, dịch vụ thực
hiện bình ổn giá) Luật Giá thì mặt
hàng xăng, dầu thuộc danh mục
hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn
giá. Trong thời gian qua, thị trường
xăng dầu thế giới diễn biến phức

tạp, giá dầu thô liên tục tăng cao. 
Ở trong nước, nguồn xăng dầu

nhập khẩu của một số doanh
nghiệp (DN) bị đứt gãy, gián đoạn
do ảnh hưởng của dịch bệnh
COVID-19; mặt khác một số đơn
vị sản xuất xăng, dầu trong nước
chưa sản xuất đủ công suất dẫn đến
nhiều DN đầu mối ở các địa
phương có nhu cầu tiêu thụ xăng,
dầu lớn không đáp ứng được nguồn
cung cho thị trường, dẫn đến tình
trạng một số ít cửa hàng bán lẻ
xăng, dầu đóng cửa, không bán
hàng hoặc chỉ bán hàng theo định
mức, đã ảnh hưởng tiêu cực đến
hoạt động sản xuất kinh doanh của
các DN và sinh hoạt của người dân.
Giá xăng, dầu trong nước đã điều
chỉnh tăng để bắt kịp thị trường thế
giới. Tuy nhiên, do Chính phủ điều
hành Quỹ bình ổn tốt nên giá bán
lẻ trong nước vẫn thấp hơn các

nước trong khu vực (thấp hơn
Campuchia và Lào trên 300đ/lít). 

Trước tình hình trên, để phòng
ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi
phạm pháp luật, tội phạm trong hoạt
động kinh doanh xăng, dầu để trục
lợi, Bộ Công an cho biết: Đã chủ
động nắm tình hình, phát hiện
những sơ hở, thiếu sót trong quy
định pháp luật, cơ chế, chính sách
quản lý nhà nước đối với mặt hàng
xăng, dầu để kịp thời tham mưu, đề
xuất với Chính phủ có biện pháp chỉ
đạo, chấn chỉnh không để tội phạm
lợi dụng hoạt động gây thiệt hại cho
tài sản Nhà nước và Nhân dân; phối
hợp chặt chẽ với cơ quan ngoài
ngành tăng cường kiểm tra, giám sát
chặt chẽ hoạt động của các DN nhập
khẩu, kinh doanh, phân phối, bán lẻ
xăng dầu; chủ động phát hiện sai
phạm và kịp thời xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm để răn đe.

Có thể bị xử lý hình sự
Đối với hành vi “găm” hàng,

chờ lên giá để trục lợi của các cửa
hàng xăng dầu, Bộ Công an cho
biết, tùy theo tính chất, mức độ vi
phạm thì có thể bị xử phạt vi phạm
hành chính (VPHC) hoặc truy cứu
trách nhiệm hình sự. Cụ thể, về xử
lý hành chính, Điều 32 (Hành vi
găm hàng) Nghị định số
98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020
của Chính phủ quy định xử phạt
VPHC trong hoạt động thương
mại, sản xuất, buôn bán hàng giả,
hàng cấm và bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng quy định với các
hành vi: 

(1) Cắt giảm địa điểm bán hàng;
(2) Cắt giảm phương thức bán hàng
(từ bán buôn sang bán lẻ) khác với
thời gian trước đó; (3) Quy định,
niêm yết, bán hàng theo định
lượng, đối tượng mua hàng khác
với thời gian trước đó; (4) Cắt giảm
thời gian bán hàng, thời gian cung
ứng hàng hóa khác với thời gian
trước đó; (5) Cắt giảm lượng hàng
hóa bán ra thị trường; (6) Ngừng
bán hàng hóa ra thị trường; (7)
Không mở cửa hàng, địa điểm giao
dịch kinh doanh để bán hàng; (8)
Mở cửa hàng, đại điểm giao dịch
kinh doanh nhưng không bán hàng;
(9) “Găm” hàng trong kho vượt
quá 150% so với số lượng hàng hóa
tồn kho trung bình của ba tháng liền
kề trước đó, thuộc một trong các
trường hợp quy định tại khoản 1
Điều 31 của Nghị định này không
có lý do chính đáng thì phạt tiền từ
05 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Ngoài ra còn phạt bổ sung tịch
thu tang vật đối với hành vi vi phạm
quy định tại khoản 3 Điều này;
Tước quyền sử dụng giấy phép
kinh doanh, chứng chỉ hành nghề
từ 03 tháng đến 06 tháng đối với

hành vi vi phạm quy định tại Điều
này trong trường hợp vi phạm
nhiều lần hoặc tái phạm.

Về xử lý hình sự, theo khoản 1
Điều 196 (Tội đầu cơ) Bộ luật Hình
sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm
2017) quy định người nào lợi dụng
tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự
khan hiếm giả tạo trong tình hình
thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh
hoặc tình hình khó khăn về kinh tế
mua vét hàng hóa thuộc danh mục
mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc
danh mục hàng hóa được Nhà
nước định giá nhằm bán lại để thu
lợi bất chính sẽ bị phạt tiền, phạt tù. 

Trường hợp, nếu đối tượng mua
vét hàng hóa tại thời điểm giá
xăng, dầu tăng, sau đó bán lại thu
lời bất chính là hành vi đầu cơ, cụ
thể: Phạm tội trong trường hợp
hàng hóa trị giá từ 500 triệu đồng
đến dưới 1,5 tỷ đồng; thu lợi bất
chính từ 100 triệu đồng đến dưới
500 triệu đồng thì có thể bị phạt
tiền từ 30 triệu đồng đến 300 triệu
đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến
03 năm;

Phạm tội trong trường hợp hàng
hóa trị giá 3 tỷ đồng trở lên; thu lợi
bất chính 1 tỷ đồng trở lên hoặc tái
phạm nguy hiểm thì bị phạt tiền từ
1,5 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng hoặc phạt
tù từ 07 năm đến 15 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn
có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng
đến 200 triệu đồng, cấm đảm
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề
hoặc làm công việc nhất định từ
01 năm đến 05 năm.

Đối với pháp nhân thương mại
quy định tại Điều này, bị phạt tiền
từ 300 triệu đồng đến 9 tỷ đồng,
bị cấm hoạt động trong một số
lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy
động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

MINH ANH 

Chính phủ vừa ban hành
Nghị định 32/2022/NĐ-
CP gia hạn thời hạn nộp
thuế tiêu thụ đặc biệt đối
với ô tô sản xuất hoặc lắp
ráp trong nước; áp dụng
đối với doanh nghiệp sản
xuất, lắp ráp ô tô trong
nước; cơ quan thuế; các
tổ chức, cá nhân khác có
liên quan. 

Theo Nghị định, Chính phủ gia
hạn thời hạn nộp thuế đối với số
thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát
sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng
7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối
với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong
nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày
kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ
đặc biệt theo quy định của pháp luật
về quản lý thuế đến hết ngày
20/11/2022, cụ thể như sau:

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc
biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính
thuế tháng 6 năm 2022 chậm nhất
là ngày 20/11/2022; Thời hạn nộp
thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát
sinh của kỳ tính thuế tháng 7 năm
2022 chậm nhất là ngày
20/11/2022; Thời hạn nộp thuế tiêu
thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của
kỳ tính thuế tháng 8 năm 2022
chậm nhất là ngày 20/11/2022;

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế
tháng 9 năm 2022 chậm nhất là
ngày 20/11/2022. 

Trường hợp người nộp thuế
khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ
tính thuế được gia hạn dẫn đến làm
tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải
nộp và gửi đến cơ quan thuế trước
khi hết thời hạn nộp thuế được gia
hạn thì số thuế được gia hạn bao
gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm
do khai bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế
thuộc đối tượng được gia hạn thực
hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế tiêu
thụ đặc biệt theo quy định của pháp
luật hiện hành thì chưa phải nộp số
thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát
sinh trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc
biệt đã kê khai trong thời gian được
gia hạn. 

Trường hợp doanh nghiệp có
các chi nhánh, đơn vị trực thuộc
thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt
riêng với cơ quan thuế quản lý trực
tiếp của chi nhánh, đơn vị trực
thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực
thuộc cũng thuộc đối tượng được
gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực
thuộc của doanh nghiệp không có

hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô
tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc
không thuộc đối tượng được gia
hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Về trình tự, thủ tục gia hạn,
Nghị định quy định: người nộp
thuế thuộc đối tượng được gia hạn
gửi giấy đề nghị gia hạn thời hạn
nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (bằng
phương thức điện tử hoặc gửi bản
giấy trực tiếp đến cơ quan thuế
hoặc gửi qua đường bưu chính)
theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm
theo Nghị định này cho cơ quan
thuế quản lý trực tiếp một lần cho
toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng
với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế
tiêu thụ đặc biệt theo quy định pháp
luật về quản lý thuế. 

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn
thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
không nộp cùng với thời điểm nộp hồ
sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thì thời
hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn
nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất
là ngày 20 tháng 11 năm 2022, cơ
quan thuế vẫn thực hiện gia hạn thời
hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo
quy định tại Điều 3 Nghị định này.
Người nộp thuế tự xác định và chịu
trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn
đảm bảo đúng đối tượng được gia
hạn theo Nghị định này. 

Cơ quan thuế không phải thông
báo cho người nộp thuế về việc chấp
nhận gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu
thụ đặc biệt. Trường hợp trong thời
gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở

xác định người nộp thuế không
thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ
quan thuế có văn bản thông báo cho
người nộp thuế về việc dừng gia hạn
và người nộp thuế phải nộp đủ số
tiền thuế và tiền chậm nộp trong
khoảng thời gian đã thực hiện gia
hạn vào ngân sách nhà nước. 

Trường hợp sau khi hết thời gian
gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua
thanh tra, kiểm tra người nộp thuế
không thuộc đối tượng được gia hạn
thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
theo quy định tại Nghị định này thì
người nộp thuế phải nộp số tiền thuế
còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp
do cơ quan thuế xác định lại vào
ngân sách nhà nước. 

Trong thời gian được gia hạn
nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ quan
thuế không tính tiền chậm nộp đối
với số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt
được gia hạn. Trường hợp, cơ quan
thuế đã tính tiền chậm nộp đối với
các hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt
thuộc trường hợp được gia hạn theo
quy định tại Nghị định này thì cơ
quan thuế thực hiện điều chỉnh lại
không tính tiền chậm nộp thuế tiêu
thụ đặc biệt. 

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày
21/5 đến hết ngày 31/12/2022. Sau
thời gian gia hạn theo Nghị định này,
việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối
với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong
nước được thực hiện theo quy định
hiện hành.

TRUNG THỨ

CHÍNH SÁCH MớI Quy định gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

BạN HỏI — Cơ QUAN CHứC NăNG TRả LờI

lẢnh minh họa.

Cửa hàng xăng dầu “găm” hàng,
chờ lên giá để trục lợi có thể bị

xử lý hình sự 

lẢnh minh họa.
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ngời sáng phẩm chất cao đẹp
“Bộ đội Cụ hồ”

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị
đã ban hành Kết luận số 01-
KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”
(Kết luận 01). Kết quả thực hiện
Kết luận 01 bước đầu đã góp
phần tạo tiền đề, nền tảng cho
việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học
tập và làm theo gương Bác trong
giai đoạn mới theo tinh thần Đại
hội XIII của Đảng, góp phần thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
trong Quân đội thời gian tới.

Trung tướng Trịnh Văn
Quyết, Ủy viên Trung ương
Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục
Chính trị Quân đội nhân dân Việt
Nam cho biết, việc học tập và
làm theo Bác đã thấm sâu vào
trong nhận thức, tư tưởng, hành
động và trở thành việc làm
thường xuyên, tự giác của mỗi
cán bộ, chiến sĩ quân đội. Toàn
quân có nhiều mô hình mới, cách
làm sáng tạo, hiệu quả, như “Tự
soi, tự sửa”, “Làm việc theo chức
trách, nêu gương trong hành
động”, “Đảng viên dìu dắt quần
chúng”, “Trên làm gương mẫu
mực, dưới tích cực làm theo”,
“Tuổi trẻ sáng tạo”, “Xây dựng
người phụ nữ quân đội 4 tốt”,
“Ngành hậu cần quân đội làm
theo lời Bác Hồ dạy”, “Chiến sĩ
quân y làm theo lời Bác”, “Hải
quân nhân dân Việt Nam làm
điểm tựa cho ngư dân vươn
khơi bám biển”, “Cảnh sát biển
đồng hành với ngư dân”,...
mang lại hiệu quả thiết thực
trong học tập và làm theo Bác,
nhất là ở cấp cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ quân đội
không ngại khó khăn, gian khổ,
hy sinh, tất cả vì nhân dân, kịp
thời có mặt ở những nơi gian
khó, là lực lượng xung kích,
nòng cốt, hoàn thành tốt nhiệm

vụ phòng, chống, khắc phục hậu
quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm
cứu hộ, cứu nạn... Khi đại dịch
COVID-19 xuất hiện, các đơn vị
nhường doanh trại để đón và
phục vụ nhân dân đến cách ly; hỗ
trợ các địa phương khử khuẩn,
khoanh vùng, dập dịch; Bộ đội
Biên phòng duy trì thường xuyên
trên 1.900 tổ chốt, với hơn
10.000 cán bộ, chiến sĩ bám chốt,
ngăn ngừa sự xâm nhập của dịch
bệnh; ngành quân y kịp thời sản
xuất bộ kit test chẩn đoán nhanh
vi-rút SARS-CoV-2 và phối hợp
nghiên cứu, thử nghiệm vaccine
phòng dịch COVID-19, góp
phần cùng với cả nước thực hiện
“mục tiêu kép”. 

Các đơn vị trong toàn quân
thường xuyên làm tốt công tác
tuyên truyền, vận động nhân dân
thực hiện chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; triển khai có hiệu
quả các phong trào thi đua, như

“Dân vận khéo”, “Đơn vị dân
vận tốt”, “Quân đội chung sức
xây dựng nông thôn mới”,
“Quân đội chung tay vì người
nghèo - không để ai bị bỏ lại
phía sau”, các hoạt động “Đền
ơn đáp nghĩa”; tham gia giúp
nhân dân xóa đói, giảm nghèo,
xây dựng nông thôn mới, xây
dựng hệ thống chính trị ở cơ sở
tại các địa phương...

Những việc làm thiết thực
nêu trên đã góp phần tăng cường
mối quan hệ mật thiết quân - dân,
củng cố sức mạnh khối đại đoàn
kết toàn dân tộc và niềm tin của
nhân dân đối với Đảng, Nhà
nước, Quân đội. Tiếp tục khẳng
định vai trò của Quân đội là “đội
quân chiến đấu, đội quân công
tác, đội quân lao động sản xuất”,
xây dựng “thế trận lòng dân”
ngày càng vững chắc và làm ngời
sáng phẩm chất cao đẹp của “Bộ
đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Chuyển từ “học tập” sang
“làm theo” Bác bằng những
việc làm cụ thể

Thượng tướng Nguyễn
Trọng Nghĩa, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng ban Tuyên
giáo Trung ương nhấn mạnh:
“Việc học và làm theo Bác phải
sát thực tiễn, gắn với nhiệm vụ
chính trị của từng cơ quan, đơn
vị và chức trách, nhiệm vụ của
từng cán bộ, đảng viên, nêu
gương người đứng đầu. Đảng
viên phải làm tròn sứ mệnh lịch
sử mà dân tộc và nhân dân giao
cho. Muốn làm được điều đó thì
cần phải liên hệ chặt chẽ với
quần chúng với tinh thần ở đâu
có quần chúng, ở đó có đảng
viên và đã có đảng viên thì phải
gương mẫu với tinh thần “trên
trước, dưới sau”, “trong trước,
ngoài sau”, thực sự mẫu mực,
“đảng viên đi trước, làng nước
theo sau”. 

Để cùng với toàn Đảng, toàn

dân thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng,
Quân đội tiếp tục đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh
gắn với thực hiện Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 4 khóa
XI, XII và Cuộc vận động
“Phát huy truyền thống, cống
hiến tài năng, xứng danh Bộ đội
Cụ Hồ” thời kỳ mới. Theo đó,
các cơ quan, đơn vị sẽ cụ thể
hóa nội dung tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh và
các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ”
thời kỳ mới sát với chức năng,
nhiệm vụ của từng cơ quan,
đơn vị và chức trách, nhiệm vụ
của mỗi cán bộ, đảng viên,
quần chúng.

Theo Trung tướng Trịnh Văn
Quyết, đây là giải pháp quan
trọng để thúc đẩy việc chuyển từ
“học tập” sang “làm theo” Bác
bằng những việc làm cụ thể, thiết
thực, hướng vào thực hiện tốt
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng,
xây dựng Đảng bộ Quân đội
trong sạch, vững mạnh tiêu biểu,
trọng tâm là các khâu đột phá
được xác định trong Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ Quân đội lần
thứ XI. Các cấp ủy, tổ chức đảng
căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ
của cơ quan, đơn vị và thực tiễn
để xây dựng kế hoạch học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh sao cho
phù hợp, có hiệu quả. Tổ chức
đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn
luyện, phấn đấu theo chuẩn mực
“Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới bảo
đảm nghiêm túc, chặt chẽ ở mỗi
cấp và từng cán bộ, đảng viên,
quần chúng. Đồng thời, lấy kết
quả học tập và làm theo Bác là
một tiêu chí để đánh giá, xếp loại
chất lượng tổ chức đảng, cán bộ,
đảng viên, đoàn viên, hội viên
hằng năm.

Các đơn vị đẩy mạnh phong
trào “Thi đua Quyết thắng”, các
cuộc vận động trong Quân đội,
nhất là Cuộc vận động “Phát
huy truyền thống, cống hiến tài
năng, xứng danh Bộ đội Cụ
Hồ” thời kỳ mới. Qua đó, tạo
thành phong trào hành động
cách mạng sâu rộng, thu hút
cán bộ, đảng viên, quần chúng
không ngừng tu dưỡng, rèn
luyện, học tập, làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, góp phần hoàn thành
tốt nhiệm vụ chính trị của từng
cơ quan, đơn vị và toàn quân.

LAm hạnh

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh
vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 10

năm thực hiện Nghị quyết số 765-
NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân
ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng
huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những
năm tiếp theo”. Đây là Hội nghị làm trước
để rút kinh nghiệm trong khối quân sự địa
phương thuộc Quân khu 7.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch UBND
TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Trung
tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy,

Chính ủy Quân khu 7. Trung tướng
Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh và Thiếu
tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư
lệnh TP Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, Thực hiện
Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, những năm
qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh
đã có nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo,
cụ thể hóa, triển khai thực hiện sát với yêu
cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đạt được
kết quả khá toàn diện. 100% cán bộ, chiến
sĩ trong Đảng bộ, Lực lượng vũ trang TP

Hồ Chí Minh, nhất là cán bộ chủ trì các cấp
nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò,
tầm quan trọng của công tác huấn luyện,
chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính
quyền địa phương hỗ trợ kinh phí đào tạo
đội ngũ cán bộ các cấp, vận động nguồn
kinh phí địa phương nâng cấp, xây dựng
thao trường, bãi tập, bảo đảm khoa học, phù
hợp với đối tượng huấn luyện…

Trong huấn luyện, các đơn vị đã bám sát
chương trình huấn luyện cơ bản của Bộ
Quốc phòng, chủ động nghiên cứu, cập
nhật những nội dung mới, tăng thời gian
thực hành. Trong đó, tích cực đổi mới nội
dung tổ chức và phương pháp huấn luyện
bảo đảm khoa học, phù hợp với yêu cầu
nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu vận dụng,

đổi mới nội dung tổ chức và phương pháp
huấn luyện phù hợp với từng cấp, từng
chuyên ngành, nội dung, khoa mục theo
hướng thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, bổ
sung nội dung, chương trình huấn luyện cho
các lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù,
chuyên sâu như: Tiểu đoàn Kiểm soát quân
sự 31, Tiểu đoàn Thiết giáp, Đại đội Dân
quân thường trực luân phiên huấn luyện tại
Bộ Tư lệnh thành phố, tăng cường huấn
luyện các nội dung về phòng thủ dân sự,
cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai,
dịch bệnh.

Tại Hội nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP
Hồ Chí Minh đã khen thưởng 22 tập thể,
21 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị
quyết số 765-NQ/QUTW. Tuấn Anh

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP hồ Chí Minh:
Tổng kết 10 năm thực hiện nâng cao 

chất lượng huấn luyện

Hiệu quả thiết thực trong
học tập và làm theo Bác 

Những năm qua, việc
học tập và làm theo Bác
đã thấm sâu vào trong
nhận thức, tư tưởng,
hành động, trở thành
việc làm thường xuyên,
tự giác của mỗi cán bộ,
chiến sĩ quân đội. Toàn
quân có nhiều mô hình
mới, cách làm sáng tạo,
mang lại hiệu quả thiết
thực trong học tập và
làm theo Bác, nhất là ở
cấp cơ sở. lTrung tướng Trịnh Văn Quyết thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh

đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

lCác đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ
VI tham quan triển lãm ảnh “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”.

lBộ đội giúp dân trong mưa lũ.
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Từ ngày 1/10/2021 đến 29/4/2022,
trong số các vụ việc THA có điều kiện
thi hành, các cơ quan THADS Thanh
Hóa đã giải quyết xong 6.204 việc, đạt
tỷ lệ 57,46%. Về tiền: đã giải quyết
xong hơn 313,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ
23,79%.

Công tác kiểm tra luôn được triển khai
và thực hiện theo đúng quy định của Quy
trình kiểm tra của Tổng cục THADS. Việc
kiểm tra đảm bảo khách quan, toàn diện
nhằm nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng
các mặt công tác của các Chi cục, từ đó chỉ
đạo, chấn chỉnh các mặt tồn tại, hạn chế,
tạo điều kiện để các đơn vị hoàn thành tốt
chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Thực hiện Kế hoạch về việc kiểm tra
công tác THADS, theo dõi thi hành án hành
chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh
Hóa, Cục THADS tỉnh đã tiến hành kiểm
tra toàn diện đối với Chi cục huyện Quan
Hóa, kiểm tra công tác THADS đối với Chi

cục huyện Như Thanh, huyện Vĩnh Lộc.
7 tháng đầu năm 2022, Cục và các Chi

cục đã tiếp 13 lượt công dân đến nộp đơn,
khiếu nại, kiến nghị và đề nghị. Công tác
tiếp công dân được thực hiện đúng quy
định, đảm bảo áp dụng đúng Quy chế tiếp
công dân. Việc tiếp công dân tại đơn vị đều
được lập biên bản, vào sổ tiếp công dân và
xử lý kịp thời; thủ trưởng các đơn vị thực
hiện nghiêm túc định kỳ tiếp công dân.
Hầu hết các Chi cục đã ban hành, niêm yết
lịch và nội quy tiếp công dân.

Hiện nay, toàn tỉnh đã thực hiện được
253/270 biên chế được giao (Cục 33/36,
các Chi cục 220/234), còn thiếu 17 biên
chế. Đội ngũ lãnh đạo cấp Cục và Chi cục
đã cơ bản kiện toàn đầy đủ. Cục và các Chi
cục luôn coi công tác phối hợp trong
THADS là nhiệm vụ quan trọng, thường
xuyên triển khai thực hiện nghiêm túc, có
hiệu quả các quy chế phối hợp, việc tổ
chức sơ kết, tổng kết đảm bảo đúng quy

định. Chất lượng phối hợp với các cơ quan
Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Trại giam,
Trại tạm giam, Ngân hàng, Bảo hiểm xã
hội ngày càng chặt chẽ, nền nếp đem lại
hiệu quả rõ nét.

Từ nay đến cuối năm, Cục THADS sẽ
tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn
thành và vượt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ
THADS, theo dõi thi hành án hành chính
được Nghị Quyết của Quốc hội, Bộ Tư
pháp, Tổng cục THADS giao. Đảm bảo
thực hiện đúng quy định của pháp luật về
chuyên môn, nghiệp vụ THADS. Thực hiện
tốt công tác tiếp công dân; chủ động giải
quyết khiếu nại, tố cáo dứt điểm ngay từ cơ
sở; hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng
khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. Nghiêm
cấm việc lợi dụng việc khiếu nại, giải quyết
khiếu nại để trì hoãn, kéo dài việc THADS.
Chú trọng kiểm tra, giám sát nội bộ, đảm
bảo 100% các cơ quan THADS thực hiện
việc tự kiểm tra, Cục kiểm tra ít nhất 50%
các Chi cục trên địa bàn tỉnh.

Cạnh đó, khắc phục triệt để tình trạng vi
phạm pháp luật trong hoạt động THADS.
Giám sát chặt chẽ việc thẩm định giá, bán
đấu giá tài sản kê biên đảm bảo tính khách
quan, hạn chế sai sót. Tập trung xử lý dứt

điểm các vụ việc giao tài sản đã bán đấu giá
thành, không để xảy ra các vụ việc liên quan
đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo
đảm tài chính. Phấn đấu thi hành án xong
các khoản thu cho ngân sách nhà nước, các
vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng đạt
tỷ lệ cao hơn năm 2021. Tập trung, quyết
liệt thi hành các vụ việc kinh tế, tham nhũng,
đặc biệt là những vụ việc Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng
theo dõi.

Đồng thời, tiếp tục sâu sát, quyết liệt
trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm
bảo tuân thủ trật tự hành chính trong thực
thi nhiệm vụ. Chú trọng công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo
đức, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề
nghiệp của đội ngũ công chức THADS.
Tăng cường phòng, chống tham nhũng;
kiên quyết xử lý nghiêm những chấp hành
viên để án tồn đọng nhiều, có biểu hiện
nhũng nhiễu, tiêu cực hay suy thoái về đạo
đức, lối sống. Đề cao trách nhiệm người
đứng đầu, nhất là vai trò quản lý, giáo dục,
kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, phát hiện,
tiêu cực, sai phạm của công chức trong cơ
quan, đơn vị mình quản lý. P.V 

Nhiều bản án khó thi hành
Qua thực tiễn kiểm tra, rà soát, thống

kê 16.049 vụ việc THADS liên quan đến
bất động sản với tổng số tiền trên 2.158
tỷ đồng của toàn Hệ thống cơ quan
THADS tỉnh Gia Lai (tính từ ngày
1/10/2020 đến ngày 15/8/2021), kết quả
có 93 vụ việc khi thi hành án có vướng
mắc, khó giải quyết, tương đương số tiền
hơn 182 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, qua công tác chỉ đạo,
hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác
THADS và xác minh, giải quyết một số
vụ việc THADS có liên quan phát hiện
rất nhiều bất cập, vướng mắc, cụ thể như:

Thứ nhất, một số trường hợp đã được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(GCNQSDĐ) cho người sử dụng đất
nhưng diện tích đất trên GCN khác với
thực tế; cấp chồng lấn giữa các thửa đất
liền kề, giữa đất của tổ chức với đất của
cá nhân, hộ gia đình; cấp sai địa chỉ, sai
địa giới hành chính xã, phường, thị trấn,
địa giới hành chính huyện, thị xã, thành
phố, cấp thiếu hoặc thừa diện tích đất so
với GCNQSDĐ và cấp GCNQSDĐ
nhưng trên thực tế không xác định được
địa chỉ, vị trí, diện tích thửa đất, thậm chí
không có đất.

Thứ hai, một số vụ việc THADS liên
quan các tổ chức tín dụng, ngân hàng khi

xử lý tài sản thì khi ký hợp đồng giao
dịch đảm bảo chỉ có đăng ký thế chấp,
bảo lãnh quyền sử dụng đất, không đăng
ký thế chấp, bảo lãnh tài sản trên đất,
trước khi ký hợp đồng thế chấp, bảo lãnh
tài sản chủ yếu mới thẩm định theo hồ
sơ, chưa thực hiện chặt chẽ việc thẩm
định thực tế tài sản…

Thứ ba, nhiều bản án, quyết định của
Tòa án đã tuyên nhưng không rõ, chỉ
tuyên nếu người phải thi hành án không
thực hiện nghĩa vụ THADS thì xử lý tài
sản theo hợp đồng đảm bảo; chưa xem
xét thẩm định chặt chẽ, đầy đủ thực tế
tài sản theo hồ sơ đăng ký giao dịch
đảm bảo trước khi tuyên; nhiều trường
hợp tài sản đảm bảo đã thay đổi, nhất là
lài sản trên đất nên phải đính chính, giải
thích nhiều. 

Thứ tư, tài sản là quyền sử dụng đất,
công trình xây dựng, cây trồng trên đất
kê biên có liên quan đến người đồng
bào dân tộc thiểu số, họ đang quản lý,
canh tác, khai thác, sử dụng ổn định từ
lâu trước thời điểm người phải thi hành
án được cấp GCNQSDĐ. Đây là những
vụ việc phức tạp, việc thực hiện kê biên
tài sản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến
quyền lợi của nhiều hộ dân ở địa
phương, nên sẽ xảy ra tranh chấp, khiếu

nại gay gắt, làm ảnh hưởng đến tình
hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại
địa phương.

Thứ năm, khi thi hành các bản án dân
sự liên quan đến bất động sản, người
phải thi hành án đã bỏ đi khỏi nơi cư trú
hoặc thường không có thái độ hợp tác,
thậm chí có những hành vi dọa nạt,
chống đối, cản trở quá trình thi hành án
làm cho việc thi hành bản án kéo dài,
không dứt điểm.

Tăng cường công tác tuyên truyền
pháp luật

Để nâng cao hiệu quả công tác
THADS, đảm bảo bản án đã có hiệu lực
của tòa án được thi hành dứt điểm, đúng
pháp luật và bảo đảm quyền lợi của
người được thi hành án, Chính phủ cần
quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ủy
ban nhân dân các cấp, cơ quan tài
nguyên và môi trường, thực hiện tốt
công tác quản lý nhà nước về đất đai trên
địa bàn, rà soát lại quy hoạch đất đai và
việc cấp GCNQSDĐ.

Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra,
thanh tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân
các cấp, cơ quan tài nguyên và môi
trường, Văn phòng đăng ký đất đai các
cấp, cán bộ địa chính cấp xã trong công

tác tham mưu đo đạc, xác định địa giới,
diện tích, vị trí, quy hoạch, lập bản đồ và
hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp
GCNQSDĐ, thực hiện công chứng,
chứng thực chuyển nhượng, đăng ký
giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất
đảm bảo đúng trình tự thủ tục pháp luật
quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền,
phổ biến chính sách, pháp luật đất đai
đến từng người dân trong địa bàn xã,
phường, thị trấn, đồng thời xử lý
nghiêm những hành vi vi phạm pháp
luật đất đai nhằm tăng cường trách
nhiệm và để nâng cao hiệu quả công tác
quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn
quản lý hành chính.

Đối với ngân hàng tín dụng khi thực
hiện các hợp đồng thế chấp tài sản là bất
động sản để đảm bảo cho quan hệ tín
dụng, cần thẩm định, xác minh thực tế
các thông tin về tài sản được ghi trong
hồ sơ tài sản thế chấp (hợp đồng thế
chấp, biên bản định giá tài sản…), tránh
tình trạng cán bộ tín dụng chỉ căn cứ vào
hồ sơ, có GCNQSDĐ nhưng trên thực tế
không có đất, không biết ranh giới thửa
đất, có nhiều Giấy chứng nhận trên cùng
một thửa đất.

Đề nghị Tòa án nhân dân các cấp
thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên
ngành, kịp thời thụ lý, giải quyết các
tranh chấp về tài sản có liên quan đến
việc thi hành án; có văn bản giải thích,
sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định khi
có yêu cầu của cơ quan THADS.

Đề nghị Ủy ban nhân các cấp quan
tâm chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi
trường, Văn phòng đăng ký đất đai và
các cơ quan có liên quan phối hợp với
các cơ quan THADS tiếp tục thực hiện
tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong
công tác THADS và tham mưu giải
quyết kịp thời những khó khăn, vướng
mắc đối với những việc THADS liên
quan đến lĩnh vực đất đai.

ĐÀO TRỌNG GIÁP 

THANH HÓA:

Giám sát chặt chẽ việc thẩm định giá, 
bán đấu giá tài sản kê biên

GIA LAI:

Vướng mắc khi tổ chức 
thi hành án liên quan đến đất đai 

l Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo THADS tỉnh Gia Lai 2021

Thời gian qua, các quy định về
Thi hành án dân sự (THADS)
liên quan đến đất đai như Luật
THADS, Luật Đất đai đã có
nhiều sửa đổi, bổ sung nhằm
tạo thuận lợi cho việc thi hành
các bản án dân sự nói chung,
đặc biệt là các bản án mà đối
tượng phải thi hành là đất đai
nói riêng. Tuy nhiên, việc THA
liên quan đến đất đai vẫn còn
rất nhiều khó khăn, phức tạp.
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN-ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản là tài sản phát mại thu hồi nợ của Agribank chi

nhánh huyện Cẩm Giàng; Địa chỉ: Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, cụ thể: 
1. Ô tô tải VAN, Biển số đăng ký: 34D-007.09
Giá khởi điểm: 135.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng/hồ sơ;  
2. Ô tô tải VAN; Biển số đăng ký: 34D-002.24
Giá khởi điểm: 135.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng/hồ sơ;  
3. Xe ô tô con; Biển số đăng ký: 34A-157.36, 
Giá khởi điểm: 221.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/hồ sơ;  
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá đăng ký trực tiếp

từ ngày 26.5.2022 đến 16 giờ 00 ngày 3.6.2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi. Nộp tiền đặt trước từ ngày
3.6.2022 đến 16 giờ 30 ngày 6.6.2022. Cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hành vi dân sự chấp nhận quy chế và trả từ giá
khởi điểm trở lên, bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30
phút ngày 7.6.2022 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi.

Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi, địa chỉ số 594 Trần Hưng Đạo, P Ngọc Châu, TP Hải
Dương. Điện thoại: 0972562562.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH Số 1 THắNG LỢI 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS: QSDĐ diện tích 627,7m2, thuộc thửa đất số 135, tờ bản đồ số 56 và công trình xây dựng trên đất diện tích xây dựng

185,0m2 tọa lạc tại xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. GKĐ: 3,936,885,000đ. Tiền đặt trước:
787,377,000đ.

Người có TS: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi. Địa chỉ: Phạm Thị Hối, KP7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí
Minh.

Hình thức đấu giá TS: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Xem TS: từ 08h00 ngày
06/6/2022 đến 17h00 ngày 10/6/2022 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem TS: Tại nơi có tài sản. Bán hồ sơ và nhận đăng ký giá
TS: từ 08h00 ngày 23/5/2022 đến 17h00 ngày 14/6/2022 (trong giờ hành chính). Nhận tiền đặt trước: các ngày 14/6/2022, ngày
15/6/2022 và ngày 16/6/2022 (trong giờ hành chính). Tổ chức đấu giá TS vào lúc 09h00 ngày 17/6/2022.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của
pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài
sản.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký và tổ chức đấu giá TS tại: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương,
phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. LH: 08.8815.4369 – 08.8816.4369. 

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ địa chỉ trên.
Thông báo này thay cho thư mời tham dự, tham gia đấu giá. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG NAM 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt  
2. Người có tài sản: Cục thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội –  Tổ dân phố Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ

Liêm, TP. Hà Nội 
3. Thông tin về tài sản đấu giá: 
- Tài sản đấu giá: Giá trị quyền sử dụng đất tại thửa đất số 89a, tờ bản đồ số 02 thuộc thôn Xuân Áp, xã Tân Dân, huyện Sóc

Sơn, thành phố Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V808989, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số 00484QSDĐ/ do ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cấp ngày 26/8/2004 cho hộ gia đình ông Nguyễn Trung Kiên. Diện tích đất
ở 300 m2, diện tích vườn liền kề 60 m2

- Giá khởi điểm: 4.008.063.000 VNĐ; Tiền đặt trước: 801.612.600 VNĐ.
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, ngày 23/05/2022 đến

hết ngày 10/06/2022 tại Trụ sở Công ty Sao Việt 
5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 15/06/2022 tại Trụ sở Công ty Sao Việt – Số 1 Lô B11C khu đô thị Đầm

Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Lưu ý: Số tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Công ty Sao Việt trước 17h00 ngày 14/06/2022. Trường hợp số tiền

đặt trước báo có sau thời hạn trên là không hợp lệ.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt: Số 1 Lô B11C KĐT Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- SĐT: 0246.6505360 / 096 5549895

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT  

THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn tìm chủ sở hữu đối với các tài  sản sau:
- 01 (một) xe máy kiểu dáng Wave màu sơn xanh có số khung PCHO2UT-009775, số máy 52FMH3-20274559 có gắn

biển số 85R7-7881.
- 01 (một) xe máy hiệu Honda Wave biển số 65D1-240.90 màu đỏ đen, số khung RLHJA3107EY092069, số máy

JA31E0335297. 
- 01 (một) xe môto biển số 51X4-8397 số máy ZS15FMH-0004214, số khung VTLWCH032TL-007914.
Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo, ai là chủ sở hữu đối với tài sản trên thì liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự

huyện Hóc Môn, địa chỉ: 33/7B đường Trưng Nữ Vương, khu phố 6, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
để nhận lại tài sản. Quá thời hạn nêu trên không có chủ sở hữu hợp pháp nào đến nhận, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc
Môn sẽ làm thủ tục tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định pháp luật.

- 01(một) Xe máy hiệu Wave Loncin biển số 67M1-7160, có số khung VVT1P52FMHZ007825, số máy
RRKWCH04UM5X007825. Trong thời hạn 06 tháng.

- 01(một) Xe gắn máy hiệu Dream, không có biển số, số khung LWGXCHL-01835681, số máy LCE100-01835681, không
bửng, không kính chiếu hậu, đã qua sử dụng.

- 01(một)  Xe mô tô ba bánh biển số 60Y2-5371, số khung HKZ1C009612, số máy 162MK-2*1G005721.
- 02 (hai) vòng kim loại màu vàng.
- 02 (hai) bông tai bằng kim loại màu vàng có đính hạt màu trắng.
- 01 (một) Xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter, biển số: 75K1-201.88, số khung: RLCRE1S9A0FY065866, số máy: 1S9A-065884.
-01(một) xe gắn máy biển số: 61N5 - 6795, số khung: RL1WCH4UM5B089974, số máy: VUMYG150FMH089974 (đã cũ, qua

sử dụng).
- 01 (một) xe máy hiệu Yamaha Exciter biển số 85C1 - 228.44, số khung 0610GY251322, số máy G3D4E264226.
- 01 (một) xe gắn máy hiệu Honda Wave RSX, màu đỏ, số khung: RLHJ0432XBY387435, số máy: JC43E - 6331891.
- 01 (một) xe gắn máy, biển số 59P2 - 141.82, số khung, số máy bị mài mất số, không xác định được số nguyên thủy.
Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày thông báo, ai là chủ sở hữu đối với tài sản trên thì liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự

huyện Hóc Môn, địa chỉ: 33/7B đường Trưng Nữ Vương, khu phố 6, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
để nhận lại tài sản. Quá thời hạn nêu trên không có chủ sở hữu hợp pháp nào đến nhận, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc
Môn sẽ làm thủ tục tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định pháp luật.

CHI CỤC THADS , HUYỆN HÓC MÔN, TP.HCM

THÔNG BÁO 
V/v thay đổi thời gian tổ chức đấu giá tài sản trong Thông báo 

số 05100101/TB-DHL ngày 10/5/2022 của Công ty Đấu giá hợp danh DHL
Công ty Đấu giá hợp danh DHL thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Cuộc đấu giá tài sản gồm: Tài sản 1: 01 bộ bàn

ghế loại gỗ Hương Lào; Tài sản 2: 01 kệ ti vi loại gỗ Hương Lào, Tài sản 3: 01 phản gỗ; Tài sản 4: 3,450m3 khối gỗ thành phẩm
được sẻ thành từng tấm có kích thước khác nhau trong Thông báo số 05100101/TB-DHL ngày 10/5/2022 của Công ty Đấu giá
hợp danh DHL, như sau:

1. Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Đến 17 giờ 00 phút ngày 30/5/2022 (trong giờ
hành chính).

2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/5/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/6/2022.
3. Thời gian công bố giá: 09 giờ 00 phút ngày 02/6/2022.
4. Thời gian trả tiền đặt trước: Ngaỳ 06/6/2022 (trong giờ hành chính).
5. Các nội dung khác của Thông báo số 05100101/TB-DHL ngày 10/5/2022 của Công ty Đấu giá hợp danh DHL không thay

đổi.
6. Thông tin liên hệ: 
- 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.
- 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.
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DHL 

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 02)
1. Tài sản đấu giá: Là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã được UBND huyện Tĩnh Gia (Nay

là: UBND thị xã Nghi sơn) cấp ngày 10/8/2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ188069;  vào sổ cấp số: H00059/QSDĐ
có địa chỉ tại Tổ dân phố Thanh Nam, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, mang tên ông Lê Văn Tiềm và bà
Hoàng Thị Đào (chi tiết trong thông báo đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu)

* Giá khởi điểm: 853.892.231 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi ba triệu tám trăm chín mươi hai nghìn hai trăm ba mươi
mốt đồng chẵn).

* Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 170.000.000 đồng/1 hồ sơ, Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ; 
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục THA dân sự thị xã Nghi Sơn.
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá. 
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá

nhân); Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức). Khách hàng có thể ủy quyền
bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá;

3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại

mục 5 dưới đây. 
c) Nộp đủ tiền hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được

thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, xem giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 26/5/2022 đến hết ngày

13/6/2022 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và CCTHADS thị xã Nghi Sơn.
- Thời gian nộp tiền đặt trước:  Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 15/6/2022.
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 14h30 ngày 16/6/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên,

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0968291259.
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

đang tổ chức thi hành các Quyết định thi hành án có nội
dung thông báo tìm chủ sở hữu đối với các tài sản như
sau:

Thông báo trong thời hạn 01 năm để truy tìm và trả
lại số tiến 7.710.000 đồng và 3500 AUD cho Chris An-
draos, địa chỉ tại Việt Nam: Phòng 28.10, lầu 28 Landmark
1 - 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh,
TP. Hồ Chí Minh.

- Xe gắn máy các loại, gồm:  (Bảng bên)
Ai là chủ sở hữu hợp pháp của các tài sản trên, liên

hệ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, địa
chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp,
TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết. Hết thời hạn nêu trên,
kể từ ngày đăng báo, nếu không có người liên hệ nhận
tài sản, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh
sẽ xử lý theo quy định.

CỤC THADS TP.HCM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Lần 02)
1.Tài sản đấu giá bao gồm: 01 Tàu đánh cá vỏ gỗ, số đăng ký TH-92886-TS, số máy 80607, lắp máy MITSUBISHI, vỏ gỗ, có

công suất 829CV do Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 18/12/2017 đứng tên chủ tàu ông
Nguyễn Văn Tươi, địa chỉ tại thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. (Chi tiết tài sản trong thông báo bán
đấu giá của Công ty đấu giá Năm Châu).

• Giá khởi điểm: 1.894.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, Một trăm linh năm triệu đồng)
• . Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 378.000.000 đồng/01 hồ sơ. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc.
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải được

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

3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại

mục 5 dưới đây 
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được

thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp và theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 26/5/2022 đến hết ngày 06/6/2022  (giờ hành

chính)  tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại chi cục THÁDS huyện Hậu Lộc.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/6/2022 đến hết ngày 08/6/2022;
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt

Nam - CN Thanh Hóa của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu;
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 9h30 ngày 09/6/2022 tại trụ sở chi cục THÁDS huyện Hậu Lộc.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa,

tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0378836613 hoặc 0904 235 586.
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU 
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Quận Tân

Phú, Tp.HCM.
Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Bình Phú, số 332A-332B Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 807, tờ bản đồ số 43, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM.

Diện tích 114,0 m2. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng. Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng: lâu dài. Nguồn gốc
sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giá khởi điểm: 7.330.556.250 đồng.
-Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản: liên tục kể từ

ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 06/06/2022 (trong giờ hành chính). Thời gian, địa điểm xem tài sản: liên tục kể
từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 06/06/2022 tại thửa đất số 807, tờ bản đồ số 43, Phường Bình Hưng Hòa B,
Quận Bình Tân, Tp.HCM. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 06/06/2022 đến ngày 08/06/2022 (trong giờ hành chính). Số tiền
đặt trước: 733.000.000 đồng. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 09/06/2022.

-Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ
sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

- Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản và đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lam
Sơn Sài Gòn, địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM. ĐT: 028. 22 455 120. 

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH LaM SƠN SÀI GÒN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (Cty Đông Sài Gòn) 
Trụ sở: 693 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM. ĐT: 028.6686.5120
VPĐD: Lầu 02, tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM
2. Tài sản đấu giá: QSDĐ thuộc TĐ số 1131, TBĐ số 04 Xã Phú Hữu H.TĐ (Nay là 04 – TL 02/CT-UB) tại P.Phú Hữu, Q.9

(nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM theo GCN QSDĐ số U 800470, số vào sổ cấp GCN: 00846/5BQSDĐ/PH do UBND Q.9, TP.HCM cấp
ngày 10/01/2003, cập nhật thay đổi DTTĐ ngày 09/10/2013, CNCN ngày 08/03/2018. DT: 420,7 m2; MĐSD: Xây dựng nhà ở;
THSD: Ổn định lâu dài; Phần ghi thêm: Quyết định số: 3868/QĐ-UB-QLĐT ngày 12/11/2002 của UBND Q.9.

3. Người có tài sản: Agribank CN Bến Thành - 113 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.
4. Giá khởi điểm: 19.000.000.000 đồng.  Tiền đặt trước: 1.900.000.000 đồng.
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ

sở và VPĐD Công ty Đông Sài Gòn từ 08h00 ngày 20/05/2022 đến 17h00 ngày 10/06/2022.
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp

được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.
7. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08h00 ngày 20/05/2022 đến 17h00 ngày 10/06/2022 tại nơi có tài sản.
8. Thời hạn nộp tiền đặt trước tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 08/06/2022, 09/06/2022, 10/06/2022 (Bằng hình

thức chuyển khoản).
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09h00 ngày 13/06/2022 tại VPĐD Công ty Đông Sài Gòn.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH ĐÔNG SÀI GÒN 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TSĐG01: 01 xe ô tô con mang nhãn hiệu Toyota, BKS: 30X-3563 theo Giấy chứng nhận đăng ký ô tô số 004990 do Phòng

CSGT – Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 17/05/2010 đứng tên Công ty TNHH Thương mại Đức Anh. GKĐ: 202.500.000 đồng.
TSĐG02: Quyền sử dụng đất số tờ bản đồ 19, số thửa 07, có diện tích 161m2 tại đ/c: Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông

Anh, thành phố Hà Nội. GKĐ: 5.216.400.000 đồng.
TSĐG03: 01 xe ô tô khách nhỏ 16 chỗ, hiệu Toyota, số loại HIACE, biển kiểm soát 31A-4775, sử dụng từ năm 2001 đứng tên

Học viện múa Việt Nam, đ/c: Khu Văn hóa Nghệ thuật, Đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà
Nội. GKĐ: 8.715.000 đồng.

TCĐG: Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành – Địa chỉ: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào
Duy Anh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.73036056.

Người có TS:  TS01: MSB - Đ/c: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, thành phố Hà Nội; TS02: SHB - Đ/c: Số 77
Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; TS03: Học viện múa Việt Nam – Đ/c: Khu Văn hóa Nghệ thuật, Đường Hồ
Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký TGĐG: Tổ chức cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật
mua và nộp hồ sơ đăng ký TGĐG Trong giờ hành chính tại Trụ sở CN Hà Nội Công ty ĐGHD Bến Thành: TS01: 19/05/2022 đến
ngày 24/05/2022; TS02: 23/05/2022 đến ngày 13/06/2022; TS03: 23/05/2022 đến ngày 06/06/2022.

Tiền đặt trước nộp trong giờ hành chính: Nộp tiền mặt tại Phòng kế toán – Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh
Bến Thành TS03: 06, 07, 08/06/2022; Nộp vào TK CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành: TS01: 23, 24, 25/05/2022; TS02: 13, 14,
15/06/2022. 

Đấu giá trực tiếp tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành: TS01: 10 giờ 00 phút ngày 26/05/2022; TS02:
10 giờ 00 phút ngày 16/06/2022; TS03: 10 giờ 00 phút ngày 09/06/2022.                                                         

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

024.73036056.
CN HÀ NỘI CTy ĐGHd BếN THÀNH

THÔNG BÁO 
Về việc kê biên, xử lý tài sản thi hành án 

Căn cứ vào Bản án số 01/2021/KDTM-ST ngày 07/5/2021 của TAND huyện Đăk Song về việc buộc ông Y Lương và bà H’X-
iêm, địa chỉ Bon N’Jang Bơ, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông phải trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát
triển chi nhánh tỉnh Đăk Nông số tiền 5.444.058.903đồng + lãi phát sinh tại Hợp đồng tín dụng cho đến khi trả nợ xong và chi
phí xem xét thẩm định 4.800.000đồng. Nộp án phí DSST 113.444.000đồng. Hiện tại ông Tuấn, bà Phương đã bỏ đi khỏi địa
phương, khi đi không khai báo địa phương nên không biết đi đâu.

Để đảm bảo việc thi hành án đúng quy định, đã hết thời gian tự nguyện thi hành án. Chi cục THADS huyện Đăk Song thông
báo cho ông Y Lương và bà H’Xiêm được biết sẽ tổ chức kê biên, xử lý các tài sản là: Thửa đất số 76, tờ bản đồ số 41, diện tích
26.330,1m2; Thửa đất số 56; 63, tờ bản đồ số 04, diện tích 12.092m2; Thửa đất số 61, tờ bản đồ số 09, diện tích 1.840m2; Thửa đất
số 200, tờ bản đồ số 52, diện tích 477m2; Thửa đất số 228, tờ bản đồ số 52, diện tích 10.336m2 để bán đấu giá trả nợ cho Ngân
hàng theo Bản án. Thời gian dự kiến tổ chức kê biên tài sản vào ngày 06 và 07 tháng 6 năm 2022.

Trước ngày tổ chức kê biên 01 ngày nếu ông Y Lương và bà H’Xiêm nộp đầy đủ các nghĩa vụ thi hành án đã được nêu trên
thì sẽ không bị kê biên các tài sản.

Chi cục THADS huyện Đăk Song thông báo một lần để ông Y Lương và bà H’Xiêm được biết và thực hiện nghĩa vụ. Chấp
hành viên sẽ thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật và không thông báo lại nữa. Điện thoại liên hệ: 0971843737
chấp hành viên Nguyễn Anh Sâm.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN dâN Sự HUyỆN ĐĂk SONG TỈNH Đắk NÔNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản 01: Xe tải pickup cabin kép nhãn hiệu MAZDA BT50, biển số 85C-046.39. Màu trắng; 05 chỗ ngồi, dung tích 2198

cm3. Xem xe tại: Bãi xe Thủ Thiêm, 818 Xa lộ Hà Nội, đường số 25, P.An Phú, Tp Thủ Đức, TP.HCM. Giá khởi điểm 480.000.000 đồng,
tiền đặt trước 96.000.000 đồng Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q.
Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tài sản 02: Tài sản bán nguyên lô gồm:
- Xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET CAPTIVA biển số đăng ký 56S-2162, màu ghi; 07 chỗ ngồi; Nước, năm SX:Việt

Nam, 2010, đăng ký lần đầu ngày 15/09/2010.
- Xe chở tiền nhãn hiệu MITSUBISHI PAJERO GL biển số đăng ký 57L-7084, màu xanh, dung tích 2972 m2, Nước, năm

sản xuất: Nhật Bản, 2008, đăng ký lần đầu ngày 03/02/2009.
Giá khởi điểm: 490.900.000 đồng, tiền đặt trước 98.180.000 đồng.
Người có tài sản và nơi trưng bày tài sản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh 6 TP.HCM, Đ/c: 635B, đường

Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, TPHCM
Xem Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 
Tài sản 01: Từ 08h30 ngày 25/05/2022 đến 16h00 ngày 03/06/2022. 
Tài sản 02: Từ 08h30 ngày 25/05/2022 đến 11h00 ngày 04/06/2022
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: 
Tài sản 01: Từ 08h30 ngày 01/06/2022 đến 16h00 ngày 03/06/2022. 
Tài sản 02: Từ 08h30 ngày 02/06/2022 đến 16h00 ngày 06/06/2022
Đấu giá tài sản: Tài sản 01: 09h30 ngày 06/06/2022, Tài sản 02: 09h00 ngày 07/06/2022. 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 MINH pHÁp

THÔNG BÁO 
Về kết về quả thẩm định 

giá tài sản
Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 99 Luật Thi hành án dân sự

(được sửa đổi bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số 43/2021/DSST ngày 27/10/2021 của

Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số số 294/QĐ-CCTHADS

ngày 29/12/2021 và số 391/QĐ-CCTHADS ngày 11/02/2022
của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa;

Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài
sản số 39/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2022 của Chấp hành viên
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa;

Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày
18/3/2022 đối với tài sản của ông Lý Công Nhiệm và bà
Nguyễn Thị Nga – Địa chỉ thửa đất: thôn Hà Lòng 2, xã K’Dang,
huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ kết quả thẩm định giá theo Chứng thư thẩm định
giá số 0058108012CTA00097 ngày 08/4/2022 của Công ty
TNHH tư vấn và định giá Châu Thành– Địa chỉ: 30/1F Ấp Đông,
xã Tới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
(Văn phòng đại diện tại Gia Lai: 135 Hùng Vương, thị trấn Chư
Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, mã số 0315094259-005,
đăng ký lần đầu ngày 29/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak
Đoa thông báo Kết quả thẩm định giá tài sản cho: 

* Người phải thi hành án: ông Lý Công Nhiệm (năm sinh
1977, CMND số 151520448) và bà Nguyễn Thị Nga (năm sinh
1976, CMND số 151870048) - Địa chỉ tạm trú: thôn Hà Lòng 2,
xã K’Dang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Địa chỉ thường trú:
thôn Mễ Sơn 1, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

* Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và
Phát triển Việt Nam - Địa chỉ: 194 Trần Quang Khải, quận Hoàn
Kiếm, thành phố Hà Nội (người đại diện theo ủy quyền là ông
Trương Văn Phước). 

1. Kết quả thẩm định giá:
Tại thời điểm tháng 4/2022 như sau: Quyền sử dụng đất

và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số CE 012961
do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày
10/10/2016 cho ông Lý Công Nhiệm và bà Nguyễn Thị Nga,

thửa đất số 26 thuộc tờ bản đồ số 96, diện tích 15464,6m2 –
Địa chỉ đất tại thôn Hà Lòng 2, xã K’Dang, huyện Đak Đoa, tỉnh
Gia Lai và toàn bộ tài sản gắn liền với đất, cụ thể giá như sau:

2. Tổng giá dịch vụ thẩm định giá tài sản trên là:
11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng); ông Lý Công Nhiệm
và bà Nguyễn Thị Nga người phải thi hành án phải chịu chi
phí thi hành án theo quy định pháp luật. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được
Thông báo này, người được thi hành án, người phải thi hành
án được quyền gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần và
phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản (mức tạm
nộp là 11.000.000 đồng) tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Đak Đoa. Vậy, thông báo để các ông bà người được thi hành
án, người phải thi hành án được biết.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN dâN Sự 
HUyỆN Đak ĐOa

THÔNG BÁO 
Đấu giá tài sản kê biên thi hành án thuộc quyền xử lý hợp pháp của 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghĩa Hưng
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản thi hành án thuộc quyền xử lý hợp pháp

của Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghĩa Hưng.
- Tài sản là: Quyền sử dụng đất diện tích 73 m2 và Tài sản trên đất là 01 gian nhà mái bằng dài 9m x rộng 4,5m và

01 gian nhà lợp mái tôn dài 7m x 4,5m mang tên ông Nguyễn Duy Công và bà Nguyễn Thu Thủy tại xóm 2 HTX Quần
Liêu, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

- Giá khởi điểm của tài sản: 2.034.230.220 đồng 
- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 10/6/2022 (Trong ngày, giờ hành

chính)
- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 08,09,10/6/2022 (Trong giờ hành chính)
- Số tiền đặt trước: 405.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá
- Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên, bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp 03 vòng
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 13/6/2022 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài

sản tỉnh Nam Định
Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (325 đường Trường Chinh, TP Nam Định); SĐT:

02283836335.
TRUNG TâM dịCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH NaM ĐịNH 

THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI VắNG MẶT 
TẠI NƠI CƯ TRÚ

Căn cứ Bản án số 04/2019/DSST ngày 25/7/2019 của Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; Quyết định
thi hành án số 46/QĐ-CCTHADS ngày 02/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lộc. Theo đó ông Phạm
Văn Tho và bà Nguyễn Thị Mến, cùng địa chỉ: thôn Phương Bằng, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương phải trả
cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), địa chỉ: Tầng 1 và tầng 2 Toà nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường
Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh số tiền tính đến ngày xét xử sơ thẩm là: 813.148.130 đồng và lãi suất chậm thi hành
án theo lãi suất thoả thuận tại hợp đồng tín dụng.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin trên báo, ông Tho bà Mến phải đến Chi cục THADS huyện Gia Lộc để
giải quyết việc thi hành án. Nếu hết thời hạn nêu trên ông, bà không có mặt Chi cục THADS huyện Gia Lộc sẽ tiến hành
kê biên, bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông, bà đã thế chấp Ngân hàng để đảm bảo
nghĩa vụ thi hành án.

CHI CỤC THadS HUyỆN GIa LỘC, TỈNH HẢI dƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản là tài sản phát mại thu hồi nợ của Agribank chi nhánh

huyện Cẩm Giàng; Địa chỉ: Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, cụ thể: 
- Xe ô tô con; Biển số đăng ký: 34A-337.08.
- Giá khởi điểm: 153.900.000 đồng. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/hồ sơ;  
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá đăng ký trực tiếp từ ngày

23.5.2022 đến 16 giờ 00 ngày 26.5.2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi. Nộp tiền đặt trước từ ngày 25.5.2022 đến
16 giờ 30 ngày 26.5.2022. Cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hành vi dân sự chấp nhận quy chế và trả từ giá khởi điểm trở lên,
bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 27.5.2022 tại trụ
sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi.

Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi, địa chỉ số 594 Trần Hưng Đạo, P Ngọc Châu, TP Hải Dương.
Điện thoại: 0972562562.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH Số 1 THắNG LợI 
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MÃ ĐẶT BÁO: B51                                                                                    Giá: 6.800Đ
(SÁU NGHÌN TÁM TRĂM ĐỒNG)

lTổng Biên tập:
TS. ĐÀO VĂN HỘI

lPhó Tổng Biên tập:
TRẦN ĐỨC VINH
TRẦN NGọC HÀ
HÀ ÁNH BÌNH

lThư ký Tòa soạn:
MaI Vũ MINH

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

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

Căn cứ Điều 101 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số 112/2019/DSST ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức; Và Quyết định thi hành án số 574/QĐ-CC-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Căn cứ Quyết định cưỡng chế số 09/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;
Căn cứ kết quả thẩm định giá số: 22126/CT-TĐG ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA;
Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định giá tài sản số 199/TB-CCTHADS ngày 05/5/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Bến Lức,
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức thông báo cho:
* Người phải thi hành án:
Bùi Phước Dũng – sinh năm 1972, Bùi Thị Xa – sinh năm 1973; cùng địa chỉ: ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
* Người được thi hành án:
1/ Võ Bé Chị – sinh năm 1984. Địa chỉ: ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
2/ Chu Thị Hòa – sinh năm 1962; Lê Minh Quân – sinh năm 1959. Cùng địa chỉ: ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
3/ Đặng Thị Thu Thúy – sinh năm 1980.  Địa chỉ: ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
4/ Huỳnh Thị Thu Vân – sinh năm 1963. Địa chỉ: ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
5/ Võ Thị Kim Trúc- sinh năm 1984. Địa chỉ: ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
6/ Võ Hồng Muội – sinh năm 1966. Địa chỉ: ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
7/ Nguyễn Thị Truyền- sinh năm 1939. Địa chỉ: 379, ấp Chợ, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày được thông báo hợp lệ Thông báo này, người phải thi hành án, người được thi hành án

được quyền thỏa quyền thỏa thuận về tổ chức đấu giá tài sản và phải thông ngay kết quả thỏa thuận cho Chi cục Thi hành án dân sự huyên Bến Lức.
Chấp hành viên sẽ ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá do đương sự thỏa thuận.

Tài sản đấu giá gồm: 
- Quyền sử dụng đất:
Quyền sử dụng đất thuộc thửa số: 1128 tờ bản đồ số 12 , diện tích 133,6m2, loại đất ONT (diện tích chỉ giới đường đỏ 19,9m2); thửa đất số: 1129

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

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

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

Tổng cộng giá trị tài sản kê biên là 2.251.412.529 đồng (Làm tròn: 2.251.413.000 đồng) (Hai tỷ, hai trăm năm mươi mốt triệu, bốn trăm mười ba
nghìn đồng).

Nếu hết thời hạn nêu trên, người phải thi hành án, người được thi hành án không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá tài sản, Chi cục Thi
hành án dân sự huyện Bến Lức sẽ chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định pháp luật.

Vậy thông báo để người được thi hành án, ngừơi phải thi hành án biết.

CHI CỤC THadS HUyỆN BếN LỨC, TỈNH LONG aN

THÔNG BÁO 
Về việc kiểm tra hiện trạng  tài sản nhà, đất để thi hành án

CHẤp HÀNH VIÊN
Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 18/2020/DSST  ngày 07 tháng 09 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; 
Căn cứ Quyết định thi hành án  theo đơn số: 17/2020/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 12  năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự

quận Hoàn Kiếm cho thi hành đối với: 
Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Địa chỉ: Số 191, Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, (địa chỉ mới Toà nhà Tecombank số 119 Trần Duy Hưng,

quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Người phải thi hành án: Chị Trần Thị Thanh Hải và  anh Hoàng Mạnh Tùng 
Có cùng hộ khẩu thường trú tại địa chỉ số 39 tổ 3 (nay là số 39 ngách 3/20) Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:
Ông Hoàng Minh Tiến;  Bà Nguyễn Thị Tâm cùng hộ khẩu thường trú tại số 71, ngách 3/20 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn

Kiếm, Hà Nội; Cư trú tại địa chỉ số 39 tổ 3 (nay là số 39 ngách 3/20) Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Cùng gia đình
Anh Hoàng Trung Kiên;  Chị Trần Huyền Anh; Cháu Hoàng Nhật Minh  sinh năm 2108 (đại diện do anh Kiên, chị Huyền); Anh Hoàng Xuân
Tài; Chị Nguyễn Thanh Bình; Cháu Hoàng Xuân Thái; Cháu Hoàng Vĩnh Kim sinh năm 2006 (đại diện do anh Tài, chị Bình); Anh Hoàng Xuân
Trung; Chị Phạm Thu Phương; Cháu Hoàng Đại Dương sinh năm 2007 (do anh Trung, chị Phương đại diện);  Cháu Hoàng Kim Ngân sinh
năm 2013 (do anh Trung, chị Phương đại diện); Cùng hộ khẩu thường trú tại số 71, ngách 3/20 Phúc Tân,phường Phúc Tân, quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội; Cư trú tại địa chỉ số 39 tổ 3 (nay là số 39 ngách 3/20) Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Anh Hoàng Minh
Tú ; Chị Nguyễn Ngọc Anh, cùng hộ khẩu thường trú tại số 71, ngách 3/20 Phúc Tân,phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm tổ chức kiểm tra hiện trạng  tài sản là nhà, đất tại   số 71, ngách 3/20 Phúc Tân,phường
Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để phục vụ cho việc kê biên phát mại tài sản đảm bảo thi hành án là: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất bao gồm: Nhà ở có tổng diện tích sử dụng là 120m2, diện tích xây dựng 63,12m2, kết cấu nhà bê tông, số tầng: 3,
trên diện tích đất 63,12m2 tại số 71 tổ 4 Phúc Tân, (nay là số 71, ngách 3/20 phố Phúc Tân) phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội theo
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở số 10105330099; Hồ sơ gốc số: 30521.2001/5970.2001.QĐUB do UBND
thành phố Hà Nội cấp ngày 11/10/2001 cho ông Hoàng Minh Tiến và bà Nguyễn Thị Minh Tâm”. 

Thời gian vào hồi  9 giờ 00 ngày 31/05/2022 (thứ Ba) cho đến khi việc kiểm tra hiện trạng được thực hiện xong.
Yêu cầu các ông (bà) anh , chị có tên nêu trên có mặt đúng thời gian, địa điểm nhà và đất tại số 71, ngách 3/20 Phúc Tân,phường

Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, để tham gia chứng kiến và thực hiện các quyền và nghĩa vụ thi hành án về việc kiểm tra hiện trạng
phục vụ cho việc kê biên, bán tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay  chị Trần Thị Thanh Hải và  anh Hoàng Mạnh Tùng,  theo Bản án, Quyết
định số: 18/2020/DSST  ngày 07 tháng 09 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xét xử có hiệu lực pháp luật.

Đề nghị  ông (bà) anh chị người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có tên
nêu trên không được vắng mặt nếu cố tình vắng mặt và không có lý do. Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn kiếm sẽ giải quyết việc thi
hành án theo quy định của Pháp luật./.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN dâN Sự qUậN HOÀN kIếM , Tp HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất

Thành, phường Tân Dân, thành phố  Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103844209. 
2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)
Địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt

Nam. Điện thoại: (028) 6 299 9039 - Fax : (028) 6 299 9040.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 253 m2 đất  và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 254, tờ bản đồ số: 37, địa chỉ: xã Tứ

Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Mục đích sử dụng: Đất ở: 200m2; đất vườn: 53m2; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử
dụng đất: Cấp theo Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất số 50/HĐCN ngày 22/02/2003. Thửa đất có Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số: X 239427, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H00130/QSDĐ/ do UBND huyện Lâm Thao cấp ngày 27/03/2003 cho hộ
ông Khổng Văn Tuấn. Tài sản này được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của ông Khổng Văn Tuấn và vợ là bà Hoàng Thị Lập
tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB Việt Trì theo hợp đồng thế chấp số công chứng 1772.2017/HĐTC, Quyển số: 01.19
TP/CC-SCC/HĐGD do Văn phòng công chứng Việt Trì, tỉnh Phú Thọ công chứng ngày 26/07/2017.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 850.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi triệu đồng ).
Ghi chú: Giá khởi điểm không có thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử

dụng đối với tài sản trúng đấu giá và chịu mọi chi phí, thuế, lệ phí đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trong quá trình quản
lý sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá. VIB chịu trách nhiệm nộp thuế TNDN và thuế GTGT (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/5/2022 đến 17h00 phút ngày 06/6/2022 tại Trung
tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. 

6.Tiền đặt trước: 85.000.000, đồng /01 hồ sơ (Tám mươi lăm triệu đồng). 
Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong 03 ngày: 06/6/2022, 07/6/2022 và ngày 08/6/2022 (Tiền đặt trước

của khách hàng tham gia đấu giá phải được báo có vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản chậm nhất vào thời hạn
chốt là: 17h00 phút ngày 08/6/2022).

Khách hàng nộp vào tài khoản số : 129000098290 tại Ngân hàng Vietinbank tỉnh Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm
dịch vụ đấu giá tài sản.

7.Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trực tiếp đăng ký, nộp hồ sơ từ ngày 18/5/2022 đến 17h00 phút
ngày 06/6/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. 

- Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước
cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định. 

(Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính)
8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào hồi 14h00 phút ngày 09/6/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài

sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.
Chi tiết về hồ sơ và tài sản đấu giá khách hàng liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ theo

địa chỉ trên./. TRUNG TâM dịCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Sở TƯ pHÁp TỈNH pHÚ THọ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh VNA; Địa chỉ: Số 81 khu Đại An, tập thể Học viện An Ninh (Số 66 đường 19/5), phường Văn Quán,

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, tổ chức đấu giá:
- Tài sản: Tài sản cố định thanh lý của Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội.
- Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội; Địa chỉ: Số 102 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông,

thành phố Hà Nội.
- Giá khởi điểm: 78.690.000 đồng.
Giá khởi điểm không có thuế GTGT. Mọi chi phí liên quan đến việc nâng hạ, di chuyển, tháo dỡ, chuyển quyền sở hữu, các

chi phí khác nếu phát sinh do người trúng đấu giá chịu.
- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng.
- Tiền bán hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ.
- Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 23/5/2022 đến 16h00’ ngày 30/5/2022 (Trừ ngày thứ bảy, chủ

nhật) trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Số 81 khu Đại An, tập thể Học viện An Ninh (Số 66 đường 19/5), phường
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Xem tài sản: Từ 08h00’ngày 26/5/2022 đến 16h00’ ngày 27/5/2022 tại Trạm Thực nghiệm Chăn nuôi - Thủy sản - Trung tâm
Phát triển Nông nghiệp Hà Nội; Địa chỉ: Xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Khi đi xem tài sản, khách hàng cung cấp cho đơn vị có tài sản giấy giới thiệu của Công ty Đấu giá hợp danh VNA.
- Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản Công ty từ ngày 30/5/2022 đến ngày 01/6/2022.
Tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản của Công ty trước 17h00’ ngày 01/6/2022.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt

trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện theo Quy chế đấu giá.
- Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên vào 14h00’

ngày 02/6/2022 tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Số 81 khu Đại An, tập thể Học viện An Ninh (Số 66 đường
19/5), phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 024.85856595.
CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH VNa

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An Thông báo bán đấu giá tài sản như sau: 
1. Người có tài sản đấu giá:
VIỄN THÔNG HÀ NỘI - CN TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Địa chỉ : 75 Đinh Tiên Hoàng, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, 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: Tài sản cố định, máy móc thiết bị, vật tư thanh lý (không bao gồm cáp đồng) thuộc VNPT Hà Nội. Cụ thể:
+ Chất lượng: Tài sản, máy móc thiết bị, vật tư thu hồi cũ hỏng, lạc hậu, kém phẩm chất.
+ Địa điểm đơn vị quản lý tài sản: Tại các kho thuộc địa bàn VNPT Hà Nội.
( Chi tiết tham khảo trong hồ sơ đấu giá).
* Giá khởi điểm: (làm tròn và đã bao gồm thuế GTGT 10%) là: 872.000.000 đồng 
* Tiền đặt trước: 174.400.000 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 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 tham gia đấu giá và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản : Từ ngày 23/05/2022
đến ngày 03/06/2022 (trong giờ hành chính) tại: Trung tâm giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4, số 3 Trần
Khánh Dư, Phan Chu Trinh, 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 01/06/2022
đến ngày 03/06/2022 (trong giờ hành chính):  tại nơi trưng bày tài sản: Tại các kho thuộc VNPT Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/06/2022 đến ngày 03/06/2022
7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Cuộc đấu giá tài sản sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 06/06/2022 tại:

Trang đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 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.  ĐT : 0386131313
CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH THÀNH aN
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nhiệt tình, hiếu khách,
trách nhiệm 

12h đêm, tại Trung tâm Hội
nghị Quốc gia (TTHNQG),
không khí chuẩn bị cho SEA
Games 31 vẫn sôi sục. Người
xem xét, kiểm tra đường dây,
người kéo cáp, lắp đặt thiết bị.
Tiếng loa chỉ đạo, tiếng trao đổi
xen lẫn tiếng máy móc, thiết bị.
Từ cuối tháng 4/2022, ekip lắp
đặt của VNPT đã bắt đầu công
việc chuẩn bị hạ tầng viễn thông
– công nghệ thông tin (CNTT)
với tinh thần bất kể ngày đêm
như vậy. “Ngay sau khi có chỉ
đạo, chúng tôi lập tức lên kế
hoạch khảo sát, xem xét nhu cầu,
lên phương án đấu nối đường
dây,… Có rất nhiều hạng mục
phải thi công và đòi hỏi độ chính
xác cao, nếu không hoàn thành
đúng và sớm thì các bộ phận
khác sẽ không thể triển khai
tiếp phần việc”, anh Nguyễn
Huy Ánh, kỹ thuật viên Trung
tâm Viễn thông 9, VNPT Hà
Nội, cho hay.

Chỉ riêng ở TTHNQG, số
lượng cáp cần đấu nối đã lên tới
con số hàng nghìn mét, chưa kể
dây thuê bao, đường truyền
quang trắng, đường truyền trực
tiếp tới các xe đài truyền hình…
hầu hết đều phải kéo tay, trực tiếp
rải theo đúng đường trục kỹ
thuật. “Có những ngày mải làm,
giao ca xong, mệt tới mức chỉ
muốn lăn ra ngủ. Nhưng sớm
hôm sau vẫn vào ca đúng giờ,
vẫn hăng hái kéo cáp, đấu nối.

Mệt nhưng rất vui”, anh Ánh kể.
Ở một khu vực khác, các cán

bộ, nhân viên của VNPT ở TTH-
NQG cũng luôn trong trong tình
trạng làm việc hết công suất. Đây
là nơi tiếp nhận thông tin, hỗ trợ
các dịch vụ từ di động, 5G, inter-
net, dịch vụ phát hình quốc tế…
cho không chỉ các phóng viên
trong và ngoài nước mà còn hỗ
trợ các bộ phận, các bên liên
quan. “Bàn tiếp nhận thông tin
giải đáp các vấn đề liên quan dịch
vụ VNPT; nhưng thực tế có rất
nhiều tình huống phát sinh. Ai
cần hỗ trợ, chúng tôi cũng đều
giúp, từ chỉ đường, tìm địa điểm,

giới thiệu các địa danh, thậm chí
các món ngon, văn hóa ẩm thực
Hà Nội, Hải Phòng, Nam
Định,… Nhiều câu hỏi không
thuộc chuyên môn nhưng trong
khả năng của mình, anh em đều
cố gắng hỗ trợ hết sức vì biết

đang góp phần giới thiệu về Việt
Nam cho bạn bè quốc tế. Nhiệt
tình, hiếu khách và trách nhiệm,
đó mới chính là tinh thần của
người VNPT”, anh Khương
Ngọc Bính (chuyên viên kỹ thuật
hỗ trợ phát hình vệ tinh tại TTH-
NQG), chia sẻ.

Tại SEA Games 31, VNPT đã
đặc biệt đầu tư và mang đến hàng
loạt trang thiết bị, máy móc lẫn
công nghệ tiên tiến gồm các xe
truyền hình vệ tinh, mạng 5G
phục vụ cho TTHNQG và các
điểm thi đấu. Với hơn 200 đường
truyền, kể cả đường truyền Inter-
net và kênh thuê riêng, nhà cung
cấp này đảm bảo đáp ứng nhu
cầu của các đài truyền hình, hãng
truyền thông. “Là đơn vị được
lựa chọn cung cấp dịch vụ cho rất
nhiều sự kiện lớn trong nước và

quốc tế như Hội nghị Thượng
đỉnh Mỹ - Triều (2019), VNPT
hiểu rõ trách nhiệm của mình với
thành công của mỗi sự kiện, vì
vậy VNPT luôn sẵn sàng đầu tư
và triển khai các hạng mục một
cách tối ưu nhất”, đại diện VNPT
cho biết. 
hy sinh niềm vui cá nhân
vì mục tiêu chung

Không ồn ào, náo nhiệt, nhiều
khi cảm thấy có chút khô khan
khi một mình ngồi trong khoang
kỹ thuật, chỉ biết tới những con
số hiển thị trên hệ thống thiết bị,
máy móc. Đó là công việc của
nhiều kỹ sư, chuyên gia VNPT
đồng hành cùng SEA Games,
trong đó có các kỹ thuật viên đi
cùng các xe phát hình, phát sóng
lưu động. 

“Công việc gắn với các xe
nên cứ có lệnh điều động tới đâu
là lên đường tới đấy. Có những
sự kiện lớn, anh em phải đi phục
vụ xe hàng tuần. Nhiệm vụ là
luôn theo dõi các thông số vệ tinh
và điều chỉnh khi cần thiết nên
không được phép xảy ra sai sót,
lúc nào cũng phải tập trung, tỉnh
táo nhất, chính xác nhất. Đi phục
vụ SEA Games, dù chuẩn bị diễn
ra một trận thi đấu mà mình yêu
thích; nhưng đến đúng ca trực
của mình thì cũng đành chịu,
không thể theo dõi trực tiếp như
mọi người mà chỉ có thể xem
phát lại”, anh Phan Hồng Thuấn
(bộ phận kỹ thuật của VNPT),
chia sẻ.

Chuyện của anh Thuấn cũng
là chuyện chung của hàng trăm
cán bộ, nhân viên VNPT trong
suốt kỳ SEA Games 31. Dẫu phải
tạm gác lại những niềm vui cá
nhân bình dị như những bữa cơm
gia đình, những trận thi đấu yêu
thích, tất cả đều tự nguyện chấp
nhận, vui vẻ, dồn hết tâm sức cho
nhiệm vụ. Tất cả đều vì niềm vui
được phục vụ khán giả, vì mục
tiêu để SEA Games 31 thành
công tốt đẹp, góp phần làm rạng
danh hình ảnh Việt Nam.

Cao hưng

UBND tỉnh Đồng Tháp
vừa tổ chức Hội thảo
Nâng cao chuỗi giá trị từ

sản phẩm sen Đồng Tháp. 
Tính đến 30/4/2022, Đồng

Tháp có hơn 331ha trồng sen
thực tế và tổng diện tích quy
hoạch vùng trồng sen được phê
duyệt là 461ha, tập trung tại
huyện Tháp Mười, Cao Lãnh,
Tân Hồng, Lấp Vò… 

Từ 2007, UBND tỉnh đã công
bố biểu tượng của tỉnh theo hình
tròn cách điệu hoa sen. Hàng
năm, địa phương đều tổ chức các
lễ hội văn hóa để tôn vinh giá trị
của sen; quảng bá, xây dựng hình
ảnh Đồng Tháp là “quê sen”,
“thủ phủ sen”, “đất sen hồng”...

PGS.TS. Đặng Văn Đông,
Viện phó Viện Nghiên cứu Rau
quả cho biết, để phát triển nâng
tầm giá trị cây sen cần xây dựng
trung tâm bảo tồn, lưu giữ các
giống sen; Tuyển chọn lai tạo bộ
giống sen mới, thích hợp với điều

kiện sinh thái của địa phương;
Xây dựng cơ sở chuyên ươm tạo,
nhân giống;  Nghiên cứu hoàn
thiện các quy trình kỹ thuật trồng,
canh tác và các quy trình kỹ thuật
thu hái, bảo quản, chế biến sâu về
sen; Xây dựng một số mô hình
sản xuất sen kết hợp với làm du
lịch sinh thái; Xây dựng, quản lý,
phát triển chỉ dẫn địa lý “sen
Đồng Tháp” và đăng ký xác lập
quyền sở hữu công nghiệp với
chỉ dẫn địa lý “Đồng Tháp” cho
sản phẩm sen. 

“Nếu thực hiện tốt các giải

pháp trên, trong tương lai không
xa Đồng Tháp sẽ thành vùng sản
xuất sen lớn nhất cả nước và khu
vực, là điểm đến hấp dẫn của du
khách”, ông Đông nói.

Ông Nguyễn Thành Tài,
PGĐ Sở KH&CN Đồng Tháp
cho biết, tỉnh đã đang tập trung
nhiều nguồn lực để phát triển
kinh tế - văn hóa - xã hội xoay
quanh các giá trị từ cây sen; xác
định cây sen và các giá trị văn
hóa từ cây sen là nhân tố quan
trọng tạo lập định vị hình ảnh
Đồng Tháp; xác định cây sen và

các giá trị kinh tế - xã hội là nhân
tố quan trọng góp phần thực hiện
thắng lợi đề án tái cơ cấu ngành
nông nghiệp tỉnh. Địa phương hỗ
trợ kinh phí cho DN đầu tư đổi
mới công nghệ phục vụ nâng cao
năng suất, chất lượng sản phẩm
sen; hỗ trợ trực tiếp cho DN trong
việc giữ gìn khai thác các tài sản
trí tuệ liên quan đến sản phẩm,
dịch vụ từ sen…

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ
tịch UBND Đồng Tháp mong
muốn nông dân trồng sen, các cơ
sở sản xuất, DN cùng chung tay
thực hiện các giải pháp trên. Cây
sen ở Đồng Tháp không chỉ trồng
để lấy gương, ngó, giờ đây còn
được đa dạng hóa sản phẩm từ tinh
dầu, tơ, đến dịch vụ ngắm cảnh
đồng sen, thưởng thức ẩm thực từ

sen, tạo chuỗi giá trị kinh tế.  
Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê

Minh Hoan, Bộ trưởng
NN&PTNT đề nghị địa phương
tiếp tục khai thác giá trị lễ hội
mang lại. Đồng Tháp không phải
tỉnh duy nhất trồng sen, dù
thương hiệu sen đã gắn bó địa
phương từ lâu. Nên cần có những
chương trình, kế hoạch phát huy
giá trị sen nhiều hơn nữa và thực
hiện đồng bộ, thường xuyên; đẩy
mạnh kết nối các tour du lịch, lữ
hành, phát triển thị trường tiêu
thụ, đưa các món ăn về sen vào
các nhà hàng, quán ăn; đa dạng
hóa sản phẩm từ sen, tạo ra
những giống sen mới; đồng
thời giáo dục cho thế hệ trẻ tình
yêu quê hương, yêu mến sen
Đồng Tháp. Đình Thương

Những người “gác cổng
thông tin” SEA Games 31

Gác lại những bữa cơm
gia đình, không thể trực
tiếp theo dõi những trận
thi đấu mà mình yêu
thích, phải làm việc với
công suất tối đa… để
đảm bảo hạ tầng viễn
thông – công nghệ thông
tin của Đại hội được an
toàn, xuyên suốt. Đó là
câu chuyện của những
người “gác cổng thông
tin” SEA Games 31.

lĐội ngũ kỹ thuật viên của VNPT trong những ngày chuẩn bị và phục vụ 
SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, VNPT triển khai cung cấp không thu tiền các
dịch vụ viễn thông - CNTT gồm: Kênh truyền Internet trực tiếp và

vận hành giám sát tại 6 trung tâm báo chí, truyền hình, trung tâm điều hành,
37 điểm thi đấu tại Hà Nội và 11 tỉnh/thành và các điểm thi đấu, trung tâm
CNTT, trung tâm thẻ; Hệ thống mạng wifi tại Trung tâm báo chí và Trung
tâm truyền hình (đặt tại TTHNQG). VNPT cũng đóng góp số lượng lớn thiết
bị, chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ nhập dữ liệu kết quả thi đấu tại các điểm
thi đấu trong suốt quá trình tổ chức SEA Games 31.

Đồng Tháp kỳ vọng nâng cao tiềm năng cây sen 

lNiềm vui những người “gác cổng thông tin” SEA Games 31. lChuyên viên kỹ thuật VNPT NET trao đổi với đồng nghiệp
tại  Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trong khuôn khổ của Lễ hội Sen Đồng áp lần thứ I-2022, đã
diễn ra Lễ xác lập Kỷ lục ế giới và Kỷ lục Việt Nam đối với 200 món

ăn được chế biến từ sen của tỉnh Đồng áp. Cụ thể, xác lập Kỷ lục thế giới:
“Tỉnh Đồng áp (Việt Nam) – nơi tổ chức sự kiện chế biến và công diễn các
món ăn làm từ sen nhiều nhất thế giới”. Đồng thời, xác lập Kỷ lục Việt Nam:
“Tỉnh Đồng áp – Nơi tổ chức sự kiện chế biến và công diễn các món
ăn làm từ sen nhiều nhất thế giới”.

lTừ lâu nay, sen đã trở nên gần gũi, gắn bó với người dân Đồng Tháp.


