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Đến chiều 27/5, các khâu chuẩn bị cho chuỗi sự
kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với

nông dân, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt
Nam năm 2022 tại Sơn La đã hoàn tất. Lễ khai mạc sẽ
diễn ra vào tối nay (28/5). (Trang 7)

Chúng ta vẫn luôn nói trọng dụng nhân tài, nhưng
với cơ quan Nhà nước, chỉ trọng dụng không thôi

mà không có chính sách thu nhập, đãi ngộ xứng đáng
thì có thu hút, giữ chân được nhân tài hay không? Có
thể lấy một ví dụ tại TP HCM. Năm 2014, chủ trương
"trải thảm đỏ mời nhân tài" theo Quyết định 5715 của
TP giúp Trung tâm Công nghệ sinh học TP thuộc Sở
NN&PTNT thu hút được 4 chuyên gia, gồm một người
ở Việt Nam và ba Việt kiều từ Canada, Australia, Mỹ.

(Trang 2)

chào Ngày mới

sơn la sẵn sàng cho sự kiện 
thủ tướng đối thoại nông dân

Số 148 (8.592) 
Thứ Bảy ngày 28/5/2022
XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

lViệt Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vợt qua đại dịch CoVid-19.

Như PLVN đã
thông tin, mới

đây Cty TNHH
Grobest Industrial
(Việt Nam), địa chỉ
số 9 đường 3A, KCN
Biên Hòa 2, Long
Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai; bị hộ kinh doanh Trần
Ngọc Diễm (đại lý Phương Diễm, xã Hòa Tú 2, Mỹ
Xuyên, Sóc Trăng) kiện đòi bồi thường trong vụ
“Tranh chấp hợp đồng phân phối sản phẩm và bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng”. Vụ kiện do TAND
huyện Mỹ Xuyên thụ lý, giải quyết. (Trang 10-11)

Bác sĩ Chuyên khoa II Tăng Xuân Khoa (SN
1974, Phó Giám đốc Bệnh viện Kiến An, TP Hải

Phòng) được đồng nghiệp gọi là người đàn ông
“thép” khi hoàn thành khối lượng công việc khổng
lồ trong điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên
địa bàn TP Hải Phòng thời gian qua. 

(Trang 6)

Rồi nhân tài cũng bỏ ta đi

Đây là chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tiên sử dụng
ngân sách nhà nước  có quy mô lớn được triển khai

qua hệ thống ngân hàng thương mại. Phó Thống đốc
thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đề nghị
các ngân hàng coi đây là nhiệm vụ chính trị và phải tuyệt
đối tuân thủ theo Luật Ngân sách nhà nước…

(Trang 8)

TrIển khaI chương Trình hỗ Trợ lãI suấT 
Từ nguồn 40.000 Tỷ Đồng:

tuyệt đối tuân thủ luật ngân sách
nhà nước

ĐạI lý Bị “TruấT quyền” phân phốI 
sản phẩm groBesT: 

“rất buồn trước kiểu bán hàng
coi thường quyền lợi nông dân”

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

Thời gian qua, du lịch Hà Nội đã kích hoạt nhiều
sản phẩm du lịch xanh để phục vụ du khách. Đây

là một tín hiệu vui nhưng về lâu dài, cần thực hiện
nhiều giải pháp căn cơ hơn để loại hình này có thể phát
triển bền vững. (Trang 12)

tìm giải pháp “đi đường dài” 
cho du lịch xanh

CHương trìnH bìnH CHọn, tôn vinH  “gương sáng pHáp luật” 

Không chỉ xuất khẩu vì kinh tế mà chú trọng cân đối giữa sản lượng, sinh thái, bền vững
với phương châm là quốc gia có trách nhiệm; thu ngân sách dần bền vững hơn. Bên cạnh
đó, mặc dù chịu ảnh hưởng dịch bệnh nhưng chúng ta đã ban hành nhiều chính sách hỗ
trợ người dân, doanh nghiệp và người lao động vượt qua đại dịch… Đó là những điểm nổi
bật trong bức tranh tổng thể của nền kinh tế Việt Nam thời gian qua. (Trang 4)

Bác sĩ chuyên khoa II Tăng Xuân khoa: 

“Hạt nhân” quan trọng
trong cuộc chiến

chống dịch ở đất Cảng

Đảm bảo an sinh xã hội, 
thu ngân sách dần bền vững hơn
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Chúng ta vẫn luôn nói trọng
dụng nhân tài, nhưng với

cơ quan Nhà nước, chỉ trọng
dụng không thôi mà không có
chính sách thu nhập, đãi ngộ
xứng đáng thì có thu hút, giữ
chân được nhân tài hay không?

Có thể lấy một ví dụ tại TP
HCM. Năm 2014, chủ trương
“trải thảm đỏ mời nhân tài” theo
Quyết định 5715 của TP giúp
Trung tâm Công nghệ sinh học
TP thuộc Sở NN&PTNT thu hút
được 4 chuyên gia, gồm một
người ở Việt Nam và ba Việt kiều
từ Canada, Australia, Mỹ.

Các chuyên gia đã giúp Trung
tâm gây dựng, hình thành một số
chương trình mới như công nghệ
sinh học vật liệu và nano; sinh

học phân tử, đặc biệt là đặt ra
hướng nghiên cứu về ung thư; hỗ
trợ đơn vị có nhiều bài báo đăng
trên tạp chí khoa học uy tín... Đây
đều là những lĩnh vực rất mới tại
TP khi đó. Tuy nhiên, khi kết thúc
chương trình thí điểm, các thầy
đều nghỉ do thu nhập của chương
trình chính thức quá thấp. Năm
2020, Trung tâm này muốn tuyển
thêm ba chuyên gia nhưng không
ai ứng tuyển.

Quyết định 5715 thu hút
chuyên gia được TP áp dụng
trong 5 năm để tuyển người tài
cho các lĩnh vực trọng điểm.
Chuyên gia khi đó được hưởng
thu nhập thỏa thuận không quá
150 triệu đồng/tháng; chia lợi
nhuận trên sản phẩm nghiên

cứu; hỗ trợ kinh phí dự hội thảo
cùng nhiều ưu đãi về xuất, nhập
cảnh, thuế, nhà ở, hỗ trợ người
thân... Thời gian thực hiện, TP
thu hút được 19 nhà khoa học về
làm việc. 

Từ 2019, chương trình
chuyển sang giai đoạn chính
thức bằng Quyết định 17 của
UBND TP với nhiều chính sách
thay đổi. Theo đó, nhân tài được
nhiều đãi ngộ như trợ cấp ban
đầu 100 triệu đồng; thu nhập
theo hệ số lương Nhà nước;
hưởng 1% đề tài nghiên cứu
khoa học dùng ngân sách nhà
nước, tối đa 1 tỷ đồng; hỗ trợ
nhà ở, phương tiện...

Đề án mới đã không giữ chân
được nhân tài cũ. 14/19 chuyên
gia tham gia trước đó đã rời đi.
Chương trình cũng không hấp
dẫn thêm người mới nên từ 2019
đến nay, TP không thu hút được

nhân tài mới nào dù muốn tuyển
20 vị trí.

Nhiều ý kiến cho rằng, so với
thị trường lao động, chế độ đãi
ngộ và quy trình thu hút là rào
cản khiến nhân tài chưa mặn mà.
Với đề án hiện nay, người tài,
chuyên gia học hàm giáo sư, phó
giáo sư được hưởng bậc 2 (hệ số
9,4), mỗi tháng nhận 14 triệu
đồng; các trường hợp còn lại
nhận hơn 13 triệu đồng/tháng.
Mức lương này chỉ tương đương
thu nhập làm việc cho DN, quá
thấp so với chuẩn mực chuyên
gia của khu vực và thế giới.

Bên cạnh thu nhập, quá trình
tuyển dụng khá phức tạp qua
nhiều giai đoạn cũng là trở ngại
với người ứng tuyển. Với chương
trình chính thức, phải mất hai
năm mới được ký hợp đồng. Quy
trình 5 bước và thông qua nhiều
bên liên quan như Hội đồng thu

hút, tuyển chọn do Sở KH&CN
chủ trì, Sở Nội vụ, UBND TP,
đơn vị thụ hưởng… có thể khiến
nhiều người nản lòng.

Đánh giá kết quả chương
trình thu hút nhân tài của TP,
một lãnh đạo HĐND TP cho
rằng đây là chủ trương hay, đầy
đủ, nhưng so với cơ chế thị
trường, thu nhập, nguồn vốn thì
rất khó thu hút. UBND TP cần
đánh giá kết quả thực tiễn để đề
xuất chính sách phù hợp nhằm
thu hút chất xám, xứng đáng
công sức chuyên gia, nhà khoa
học bỏ ra. Chí ít phải đảm bảo
cuộc sống tại TP HCM, chứ mức
thu nhập “bèo bọt” rất khó thu
hút nhân tài, mà tuyển được
cũng khó giữ chân. Khi thu nhập
không đủ trang trải cuộc sống,
khó nhân tài nào có thể tiếp tục
phát huy tài năng, tâm huyết.

MINH KHANG

CHÀO NGÀY MớI

Rồi nhân tài cũng bỏ ta đi

Chiều qua (27/5), tại Trụ sở Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh

Chính đã tiếp ông Patrick Gelsinger,
Giám đốc điều hành Tập đoàn Intel.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng bày tỏ cảm ơn
Intel đã tin tưởng và quyết định mở rộng đầu
tư tại Việt Nam; tham gia vào quá trình xây
dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, kinh tế
xanh, xã hội số, công dân số của Việt Nam,
phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam
và phù hợp với quan hệ hai nước Việt Nam
– Hoa Kỳ.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Intel tiếp
tục đầu tư vào Việt Nam, không chỉ mở rộng
sản xuất mà đầu tư theo chiều sâu, phù hợp

với chủ trương của Chính phủ Việt Nam
trong thu hút đầu tư công nghệ cao, công
nghệ sạch, đóng góp vào phát triển hạ tầng
kinh tế số với nguồn nhân lực chất lượng
cao của Việt Nam. 

Thủ tướng cũng đề nghị Intel hỗ trợ Việt
Nam trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới
sáng tạo, khởi nghiệp, tăng năng suất lao
động; xây dựng trung tâm nghiên cứu cơ bản
để phát triển lâu dài tại Việt Nam; giúp Việt
Nam đa dạng hóa chuỗi cung ứng... trên tinh
thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Chính phủ
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp,
trong đó có doanh nghiệp FDI như Intel để
đầu tư hiệu quả tại Việt Nam.

Nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng,
Giám đốc điều hành Tập đoàn Intel Patrick
Gelsinger cho biết, Intel quyết định sẽ tiếp
tục đầu tư vào Việt Nam với quy mô gấp
nhiều lần hiện nay. 

Ông Patrick Gelsinger đánh giá Việt
Nam là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu
tư với nền kinh tế năng động, thị trường
đầy tiềm năng và nhiều cơ hội hợp tác
trong các lĩnh vực Intel có thế mạnh như
chế tạo, nghiên cứu - phát triển…

Để thúc đẩy nhanh quá trình đầu tư, Thủ
tướng đề nghị Intel phối hợp với cơ quan hữu
quan của Việt Nam thành lập tổ công tác để
xử lý các công việc liên quan. ĐỨC DUY

Thúc đẩy quan hệ
Việt Nam – Nhật Bản
phát triển mạnh mẽ,
thực chất hơn

Từ ngày 26 đến 27/5, Phó Thủ
tướng Thường trực Chính phủ

Phạm Bình Minh đã tham dự Hội
nghị Tương lai châu Á lần thứ 27;
thăm, làm việc tại Nhật Bản.

Trong thời gian tại Nhật Bản, Phó
Thủ tướng Thường trực đã chào Thủ
tướng Kishida Fumio; hội kiến Chủ tịch
Hạ viện Hosoda Hiroyuki, Chủ tịch
Thượng viện Santo Akiko; gặp Chủ tịch
Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản -
Việt Nam Nikai Toshihiro…

Trong các cuộc làm việc, Phó Thủ
tướng Thường trực Phạm Bình Minh
khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật
Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, tin
cậy, quan trọng hàng đầu; mong muốn
hai bên tiếp tục triển khai tốt các thỏa
thuận và nhận thức chung quan trọng
trong các chuyến thăm chính thức lẫn
nhau của Thủ tướng Phạm Minh Chính
và Thủ tướng Kishida, góp phần tạo
tiền đề thúc đẩy quan hệ hai nước phát
triển mạnh mẽ, thực chất hơn trong giai
đoạn mới.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn
mạnh, trong điều kiện hai nước đang
kiểm soát tốt đại dịch COVID-19 và
mở cửa cho các hoạt động kinh tế - xã
hội, đề nghị hai bên tiếp tục triển khai
trao đổi đoàn cấp cao, nhất là qua kênh
Đảng, Nhà nước và Quốc hội; mong
muốn các lãnh đạo Nhật Bản khuyến
khích các doanh nghiệp Nhật Bản tăng
cường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh đa
dạng hóa chuỗi cung ứng sang Việt
Nam; Đề nghị phía Nhật Bản quan tâm,
tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng
người Việt Nam tại Nhật Bản, đẩy
mạnh hợp tác địa phương, giao lưu văn
hóa, giao lưu nhân dân, phối hợp tổ
chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm
thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam
- Nhật Bản năm 2023 xứng tầm quan
hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt
Nam - Nhật Bản. 

Hai bên cũng trao đổi về vấn đề khu
vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí
tăng cường phối hợp chặt chẽ trên các
diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên
Hợp quốc, ASEAN, Mekong...; phối
hợp chặt chẽ triển khai Hiệp định Đối
tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình
Dương (CPTPP). BẢO AN

Chính phủ sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp FDI 
đầu tư hiệu quả tại Việt Nam

Ngày 27/5, Văn phòng Chính phủ có
Thông báo về Kết luận của Phó Thủ

tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ
công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ
nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát
triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ trưởng
Tổ công tác yêu cầu Bộ Y tế rà soát, đánh giá
thực trạng hệ thống y tế cơ sở và y tế dự

phòng, làm rõ những tồn tại, hạn chế, yếu
kém cần sớm khắc phục. Trên cơ sở đó, căn
cứ vào nguồn lực được bố trí và các quy định
hiện hành, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp, tiêu chí lựa chọn dự án cần bố trí vốn,
bảo đảm khả thi, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra;
không bố trí, phân bổ vốn dàn trải, cào bằng,
kém hiệu quả và không đạt mục tiêu đề ra,
gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Tổ công tác được thành lập để giúp Thủ
tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc Bộ Y tế
và các cơ quan liên quan phối hợp triển khai
nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số
11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ;
Tổ công tác không xử lý, làm thay chức
năng, nhiệm vụ của các bộ và các cấp có
thẩm quyền theo phân công và quy định của
pháp luật hiện hành. S.THU

Không phân bổ dàn trải, cào bằng nguồn vốn cho y tế

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký
Quyết định số 645/QĐ-TTg ban hành

Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa
động đất, sóng thần.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm huy động
hợp lý các nguồn lực, triển khai thực hiện
các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa và ứng
phó thảm họa động đất, sóng thần nhằm hạn
chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài
sản và môi trường; góp phần thực hiện
thắng lợi Chiến lược quốc gia phòng, chống
và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2050; tạo sự thống nhất trong

nhận thức và hành động của cơ quan, tổ
chức và mọi người dân, bảo đảm phối hợp
chặt chẽ bộ, ngành Trung ương và địa
phương trong tổ chức thực hiện các giải
pháp ứng phó, khắc phục hậu quả động đất,
sóng thần; hoàn thiện hệ thống kế hoạch
quốc gia ứng phó các loại hình sự cố, thiên
tai, thảm họa cơ bản, làm cơ sở cho địa
phương triển khai thực hiện; nâng cao năng
lực giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai;
nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên
truyền, phổ cập kiến thức cho người dân, rèn
luyện kỹ năng cho các lực lượng để giảm

thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất và sóng
thần. Về tổ chức ứng phó: phải thông báo,
báo động và cảnh báo kịp thời đến các cấp,
các ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội và
nhân dân tại địa phương các tin động đất,
sóng thần quy định; tổ chức sơ tán, phân tán
bảo đảm an toàn cho nhân dân, các cơ quan,
tổ chức và tài sản ra khu vực an toàn. 

Trong khắc phục hậu quả, phải huy động
nhân lực, phương tiện, trang thiết bị tiếp tục
tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị
thương; nhanh chóng đánh giá thiệt hại và
nhu cầu cứu trợ khẩn cấp… D.SƠN

Phối hợp chặt chẽ trong ứng phó thảm họa động đất, sóng thần

Ngày 27/5, Cơ quan Liên Hợp quốc về
bình đẳng giới và Trao quyền cho

Phụ nữ (UN Women) và Hội Liên hiệp
Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức chương
trình truyền thông phổ biến luật pháp,
chính sách về bình đẳng giới (BĐG) cho
gần 150 đại biểu là đại diện Bộ LĐ-
TB&XH; Bộ Công an; Bộ VH,TT&DL;
Bộ Tư pháp, cán bộ Hội LHPN một số
tỉnh, TP trong cả nước...

Sự kiện trên nằm trong khuôn khổ dự án

“Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
tại Việt Nam 2021-2025” do UN Women,
UNICEF và UNFPA thực hiện dưới sự tài
trợ của Chính phủ Australia. Tại chương
trình, thông qua các vở kịch tình huống và
thảo luận chuyên sâu, các đại biểu đã cùng
tìm hiểu, thảo luận về những điểm mới trong
luật pháp và các chính sách liên quan đến
BĐG và bạo lực giới.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà
Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch

Hội LHPN Việt Nam bày tỏ hy vọng
chương trình sẽ tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ
trong xã hội; sự vào cuộc của các cấp, các
ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và
cộng đồng để phát huy vai trò, trách
nhiệm và tính chủ động trong hành động
vì BĐG và phòng, chống bạo lực đối với
phụ nữ, trẻ em; hướng tới mục tiêu xây
dựng một xã hội văn minh không bạo lực,
một cộng đồng an toàn, bình đẳng cho tất
cả mọi người. TUỆ MINH 

Truyền thông phổ biến luật pháp, chính sách về bình đẳng giới
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Phát biểu tại phiên thảo
luận của Quốc hội về dự
án Luật Thi đua, khen
thưởng (sửa đổi), sáng
27/5, Bộ trưởng Bộ Nội
vụ Phạm Thị Thanh Trà
khẳng định, dự án Luật
đảm bảo được những
yêu cầu đổi mới là
“thành tích đến đâu,
khen thưởng đến đó” và
“có thành tích thì được
khen thưởng”; đồng
thời hướng về những đối
tượng đặc thù.
Đề xuất mở rộng 
đối tượng được xét các
danh hiệu Nghệ sỹ 
Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú

Phát biểu tại phiên họp, nhiều
đại biểu Quốc hội (QH) bày tỏ
đồng tình với việc bổ sung hình
thức khen thưởng Huy chương
thanh niên xung phong (TNXP)
vẻ vang. 

Theo Đại biểu Nguyễn Văn
Mạnh (đoàn Vĩnh Phúc), việc bổ
sung, tặng, truy tặng hình thức
khen thưởng TNXP này là sự ghi
nhận, trân trọng công lao to lớn
của Đảng, Nhà nước, của dân tộc
ta đối với lực lượng TNXP đã có
đóng góp to lớn vào sự nghiệp
đấu tranh giải phóng dân tộc; thể
hiện truyền thống “uống nước
nhớ nguồn” của dân tộc và có
nghĩa giáo dục rất sâu sắc.

Theo đại biểu, dự thảo Luật
quy định tiêu chuẩn khen thưởng
TNXP vẻ vang với người có thời
gian tại ngũ 2 năm trở lên là phù

hợp với đề xuất của Trung ương
Hội Cựu TNXP Việt Nam. Tuy
nhiên, do thời gian đã lâu, việc
xác minh hồ sơ gốc gặp nhiều khó
khăn nên đề nghị Chính phủ quy
định hồ sơ, thủ tục cho phù hợp

Liên quan đến đối tượng, tiêu
chuẩn xét danh hiệu Nghệ sĩ
Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu
tú (NSƯT), Ủy ban Thường vụ
Quốc hội (UBTVQH) trình QH
đề xuất 2 phương án: Phương án
1: bổ sung các đối tượng hoạt
động trong lĩnh vực nhiếp ảnh,
kiến trúc, văn học, các “soạn giả”
trong lĩnh vực sân khấu là đối
tượng được xét danh hiệu NSND,
NSƯT; đồng thời bổ sung tiêu
chuẩn để phù hợp với việc bổ
sung đối tượng. Phương án 2: giữ
như quy định về đối tượng, tiêu
chuẩn của Luật hiện hành. 

Về vấn đề này, đại biểu
Nguyễn Thị Mai Hoa (đoàn
Đồng Tháp), đại biểu Nguyễn
Huy Thái (đoàn Bạc Liêu) đều
ủng hộ phương án mở rộng đối

tượng được xét trao danh hiệu
NSND, NSƯT vì giúp xóa đi
những sự phân biệt giữa nghệ sỹ
sáng tác và nghệ sỹ biểu diễn
trong đối tượng được xét tăng;
tạo động lực lớn cho sự sáng tạo,
cống hiến của giới văn nghệ sỹ,
phù hợp với tinh thần của Hội
nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua. 

Bổ sung quy định hủy bỏ
quyết định khen thưởng

Về một số quy định khác, Đại
biểu Nguyễn Thị Thu Dung
(đoàn Thái Bình) cho rằng việc
quy định các danh hiệu thi đua
như Chiến sĩ thi đua toàn quốc,
Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành,
tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở có
tính tiếp nối, kế thừa, “khen từ
thấp đến cao”, có quy định về tỷ
lệ khen thưởng… đã khiến thi
đua mang tính hình thức, phong
trào. Do đó, đề nghị Ban soạn
thảo nghiên cứu quy định một
cách cụ thể về các tiêu chí, danh
hiệu thi đua để khắc phục việc

khen thưởng mang tính chất gối
đầu này.

Phát biểu tiếp thu, giải trình ý
kiến của đại biểu QH tại phiên
họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm
Thị Thanh Trà khẳng định, dự án
Luật đã thể hiện rất đầy đủ, toàn
diện về mối quan hệ giữa thi đua
và khen thưởng; đảm bảo được
những yêu cầu đổi mới là “thành
tích đến đâu, khen thưởng đến
đó” và “có thành tích thì được
khen thưởng”, đồng thời hướng
về những đối tượng đặc thù. 

Về việc mở rộng đối tượng
được xét tặng danh hiệu NSND,
NSƯT, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề
nghị UBTVQH nghiên cứu để
lấy phiếu xin ý kiến đại biểu QH
quyết định phương án cụ thể. 

Trình bày Báo cáo giải trình,
tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tại
phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã
hội của QH Nguyễn Thúy Anh
cho biết, về vấn đề xử lý vi phạm
trong thi đua, khen thưởng, tiếp
thu ý kiến đại biểu QH,
UBTVQH xin phép được chỉnh
lý theo hướng bổ sung quy định
trường hợp tổ chức, cá nhân bị
hủy bỏ quyết định khen thưởng.
Đồng thời, quy định cụ thể hơn
về các trường hợp cá nhân được
tặng thưởng danh hiệu vinh dự
Nhà nước mà có hành vi vi phạm
pháp luật, bị Tòa án tuyên có tội
và bản án đã có hiệu lực pháp luật
từ hình phạt tù có thời hạn trở lên
thì bị tước danh hiệu vinh dự Nhà
nước; và chỉnh lý quy định cụ thể
về nội dung để bảo đảm tính
thống nhất của hệ thống pháp luật
về vấn đề xử lý vi phạm. 

MINH NGỌC 

Đề xuất bổ sung 
bảo hiểm bắt buộc 
về sự cố môi trường

Chiều 27/5, phát biểu tại phiên thảo
luận ở hội trường về dự án Luật Kinh

doanh bảo hiểm, Đại biểu Nguyễn Thị
Tuyết Nga (đoàn Quảng Bình) cho rằng,
bảo hiểm bắt buộc về môi trường là cấp
thiết. Đề nghị dự thảo Luật Kinh doanh
bảo hiểm (sửa đổi) bổ sung quy định bảo
hiểm bắt buộc đối với trách nhiệm bồi
thường thiệt hại do sự cố môi trường. 

Về các hành vi bị nghiêm cấm, Đại
biểu Trần Hồng Nguyên (đoàn Bình
Thuận) cho biết, bên cạnh các hành vi đe
dọa, ép buộc giao kết hợp đồng bảo hiểm
được nêu tại khoản 5 Điều 9 của dự thảo
Luật còn có hành vi các nhân viên đại lý
bảo hiểm dụ dỗ, lôi kéo, giao kết hợp
đồng bảo hiểm, gây nhiều hệ lụy đến
người tham gia bảo hiểm. Do đó, đề nghị
bổ sung các hành vi này vào quy định về
các hành vi bị nghiêm cấm. 

Còn Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (đoàn
Nghệ An) đề nghị cân nhắc quy định về
hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ kinh doanh
bảo hiểm để đảm bảo an toàn thông tin cá
nhân của người tham gia bảo hiểm. P.V

DỰ THẢO LUẬT THỰC HIỆN
DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ:
Sẽ lấy phiếu tín nhiệm
đối với chức danh 
lãnh đạo, quản lý 
cơ quan, đơn vị? 

Theo Tờ trình dự án Luật Thực hiện
dân chủ ở cơ sở do Bộ trưởng Bộ

Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày
tại phiên họp sáng 27/5, dự thảo Luật có
nhiều điểm mới: Thứ nhất, quy định cụ
thể quyền và nghĩa vụ của công dân, cán
bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở,
trong đó bổ sung quy định về ủy quyền
thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền khiếu
nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm
pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở,
quyền thụ hưởng thành quả phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước và nghĩa
vụ kịp thời phản ánh, kiến nghị, báo cáo
cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện
hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện
dân chủ ở cơ sở. 

Thứ hai, quy định phạm vi thực hiện
dân chủ đối với từng loại hình cơ sở. Thứ
ba, quy định hình thức chế tài xử lý vi

phạm đối với từng nhóm chủ thể và hành
vi vi phạm.

Đáng chú ý, về thực hiện dân chủ
trong cơ quan, đơn vị, dự thảo Luật có
các điểm mới như bổ sung hình thức
giám sát thông qua hoạt động lấy phiếu
tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với
chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ
quan, đơn vị theo quy định của cơ quan
có thẩm quyền. Về thực hiện dân chủ tại
doanh nghiệp, dự thảo Luật bổ sung nội
dung người lao động được quyết định
mức đóng các loại quỹ xã hội, quỹ từ
thiện tại doanh nghiệp… TUỆ MINH 

DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG 
BẠO LỰC GIA ĐÌNH (SỬA ĐỔI):
Bảo đảm tính bao quát,
không bỏ sót hành vi
vi phạm

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng,

việc sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực
gia đình (PCBLGĐ) hiện hành nhằm
hoàn thiện thể chế về công tác
PCBLGĐ theo hướng tăng cường các
biện pháp bảo vệ các quyền con người
theo Hiến pháp năm 2013; nâng cao

hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế Nhà
nước, xã hội cũng như vai trò của gia
đình về lĩnh vực này, góp phần gìn giữ
các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp
của gia đình, dân tộc, thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước trong tình
hình mới. Nội dung Luật PCBLGĐ (sửa
đổi) tập trung vào 3 nội dung chính, bao
gồm các biện pháp phòng ngừa BLGĐ,
tăng cường bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân
BLGĐ; cơ chế phối hợp và các điều
kiện bảo đảm để thực hiện công tác
PCBLGĐ; khuyến khích xã hội hóa
công tác PCBLGĐ.

Trình bày Báo cáo Thẩm tra dự án
Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của QH
Nguyễn Thúy Anh cho rằng, việc tiếp tục
quy định về các hành vi BLGĐ theo
hướng cụ thể sẽ góp phần bảo đảm tính
minh bạch, khắc phục tình trạng luật
khung và thuận tiện trong hướng dẫn thi
hành Luật. Tuy nhiên, để bảo đảm tính
bao quát, không bỏ sót hành vi vi phạm,
Ủy ban Xã hội đề nghị Cơ quan soạn thảo
tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung vào
trong Luật các loại hành vi BLGĐ, tránh
bỏ sót hành vi vi phạm, nhất là trong bối
cảnh hiện nay khi BLGĐ được đánh giá
là diễn biến nghiêm trọng với nhiều hình
thức tinh vi, phức tạp. BẢO AN 

Thành lập 
thị trấn 
Phương Sơn và
Bắc Lý của 
tỉnh Bắc Giang

Ngày 27/5, Tổng Thư ký
Quốc hội (QH), Chủ

nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn
Cường công bố Nghị quyết số
510/NQ-UBTVQH15 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội
(UBTVQH) về thành lập thị
trấn Phương Sơn thuộc huyện
Lục Nam và thị trấn Bắc Lý
thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh
Bắc Giang.

Theo Nghị quyết số
510/NQ-UBTVQH15, thị trấn
Phương Sơn được thành lập
trên cơ sở 8,45km2 diện tích tự
nhiên và quy mô dân số 8.380
người của xã Phương Sơn; thị
trấn Bắc Lý được thành lập trên
cơ sở 12,90km2 diện tích tự
nhiên và quy mô dân số 15.279
người của xã Bắc Lý.

Nghị quyết nêu rõ, Chính
phủ, HĐND, UBND tỉnh Bắc
Giang và các cơ quan, tổ chức
hữu quan có trách nhiệm tổ
chức thi hành Nghị quyết này;
sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ
quan, tổ chức ở địa phương; ổn
định đời sống của Nhân dân địa
phương; bảo đảm yêu cầu phát
triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh, trật tự, an toàn
xã hội trên địa bàn. Đồng thời
các cơ quan, tổ chức, đơn vị có
tên gọi gắn với địa danh các
đơn vị hành chính được thành
lập mới phải hoàn thành việc
đổi tên để hoạt động với tên gọi
quy định tại Điều 1 của Nghị
quyết này kể từ ngày Nghị
quyết này có hiệu lực thi hành

Nghị quyết chính thức có
hiệu lực từ ngày 1/7/2022. 

G.LÂM 

DỰ ÁN LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (SỬA ĐỔI):

Đảm bảo “thành tích đến đâu,
khen thưởng đến đó”

lPhó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên 

thảo luận.
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Xem xét xả trạm nếu không
lắp đặt hệ thống thu phí ETC

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo
158/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng

Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về vướng
mắc trong triển khai hệ thống thu phí điện tử
không dừng (ETC), các dự án/trạm thu phí BOT
và đánh giá khả năng khai thác lưỡng dụng một số
sân bay.

Để sớm hoàn thành các mục tiêu Quốc hội, Chính
phủ đề ra đối với việc triển khai hệ thống thu phí điện
tử không dừng và sớm xử lý vướng mắc đối với các
dự án/trạm thu phí BOT, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ
Giao thông Vận tải và UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo các nhà đầu
tư, nhà cung cấp dịch vụ thu phí ETC khẩn trương
lắp đặt các làn thu phí còn lại đảm bảo tại mỗi trạm
thu phí chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp, hoàn thành
trước ngày 30/6/2022.

Bộ Giao thông Vận tải phối hợp Ủy ban Quản lý
vốn nhà nước quyết liệt chỉ đạo Tổng Công ty Đầu
tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) hoàn
thành lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng,
nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhận thức rõ đây là trách
nhiệm, nghĩa vụ để bảo đảm hoàn thành mục tiêu của
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.
Đến ngày 31/7/2022 nếu không triển khai sẽ xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc
xem xét việc tạm dừng thu phí (xả trạm).

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các cơ
quan, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng phương án
tổ chức giao thông, phương án xử lý các tình huống
sự cố; tổ chức tuyên truyền rộng rãi để triển khai thí
điểm tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ áp dụng
hình thức thu phí điện tử không dừng (chỉ phục vụ
các phương tiện có đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu
phí điện tử không dừng); lưu ý không được ảnh
hưởng đến việc đi lại của người dân, doanh nghiệp
trong trường hợp các trạm thu phí xảy ra sự cố liên
quan đến hệ thống thu phí.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các nhà cung cấp
dịch vụ thu phí điện tử không dừng, các nhà đầu tư
BOT và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tăng
cường hơn nữa các giải pháp để tăng tỷ lệ phương
tiện ô tô dán thẻ ETC, phấn đấu đến tháng 9/2022
đạt 80% đến 90%, tiến tới thu phí hoàn toàn tự động
không dừng ETC trên cả nước. T.QUYÊN

EU hỗ trợ Việt Nam tăng 
khả năng chống chịu trước
biến đổi khí hậu 

Ngày 27/5, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas
Warnery và Đại sứ Phái đoàn Liên minh

Châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti cùng
tham dự Lễ triển khai chính thức Hỗ trợ kỹ thuật
của Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị tăng khả
năng chống chịu, phục hồi trước biến đổi khí hậu
tại 4 tỉnh Bắc Trung bộ của Việt Nam.

Được tài trợ bằng một khoản viện trợ không
hoàn lại trị giá 5 triệu euro của EU và một khoản
vay ODA trị giá 123 triệu euro của Cơ quan Phát
triển Pháp (AFD) và 28 triệu euro vốn đối ứng, dự
án nói trên sẽ hỗ trợ cho 5 đô thị trong khu vực
Bắc Trung Bộ của Việt Nam, bao gồm thị trấn Phát
Diệm, tỉnh Ninh Bình; thị trấn Ngọc Lặc, tỉnh
Thanh Hóa; thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; thị
trấn Hương Khê và Thạch Hà tại tỉnh Hà Tĩnh tăng
cường khả năng chống chịu, phục hồi trước hệ quả
của thiên tai và trước tác động ngày càng gia tăng
của biến đổi khí hậu.

Hợp phần đầu tư của dự án sẽ cho phép xây dựng
các cơ sở hạ tầng đô thị cần thiết để tiêu thoát nước
và bảo vệ đô thị trước ngập úng, cải thiện vệ sinh môi
trường, dịch vụ cung cấp nước sạch và xử lý rác thải
rắn. Song song với đó, hỗ trợ kỹ thuật sẽ cho phép
tăng cường năng lực cần thiết để khai thác và duy tu
bảo dưỡng liên tục các trạm xử lý nước thải và các
công trình khác. Việc hỗ trợ kỹ thuật cũng sẽ nâng
cao hiểu biết về những tác động tiềm năng của biến
đổi khí hậu tại các đô thị; tổ chức các chương trình
đào tạo, xây dựng công cụ và đưa ra những khuyến
nghị về kế hoạch đầu tư, quản lý đô thị cho các cơ
quan chính quyền địa phương. BẢO AN

Không chỉ xuất khẩu vì kinh
tế mà chú trọng cân đối
giữa sản lượng, sinh thái,
bền vững với phương châm
là quốc gia có trách nhiệm;
thu ngân sách dần bền vững
hơn. Bên cạnh đó, mặc dù
chịu ảnh hưởng dịch bệnh
nhưng chúng ta đã ban hành
nhiều chính sách hỗ trợ
người dân, doanh nghiệp và
người lao động vượt qua đại
dịch… Đó là những điểm nổi
bật trong bức tranh tổng thể
của nền kinh tế Việt Nam
thời gian qua.

Hỗ trợ chính sách 
81 nghìn tỷ đồng 

Chiều 27/5, Cổng thông tin điện tử
Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Bảo đảm
các cân đối lớn của nền kinh tế và phát
triển bền vững” với sự tham dự của
lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (NN&PTNT), Tài
chính, Lao động - Thương binh và Xã
hội (LĐ-TB&XH) và Ủy ban Dân tộc.

Nói về công tác đảm bảo an sinh xã
hội, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê
Văn Thanh nhấn mạnh, Đảng và Nhà
nước ta luôn luôn quan tâm đến vấn đề
này. Chính phủ đã ban hành rất nhiều
chính sách quan trọng để hỗ trợ cho
người dân, doanh nghiệp và người lao
động vượt qua đại dịch COVID-19. Ví
dụ như Nghị quyết 42 hỗ trợ người
dân, doanh nghiệp, trong đó có cả
người nghèo, người lao động, người có
công. Đặc biệt là Nghị quyết 68, với
12 nhóm chính sách được ban hành
nhằm hỗ trợ người lao động bị mất
việc làm, bị ngừng việc, thất nghiệp,
trong đó có người lao động tự do, hỗ
trợ cả doanh nghiệp. Tổng tất cả những
chính sách này, chúng ta đã hỗ trợ cho
hơn 50 triệu lượt người lao động và
người dân, với tổng mức 81 nghìn tỷ
đồng. Bên cạnh đó, các địa phương
cũng ban hành thêm chính sách riêng
của mình để hỗ trợ các đối tượng lao
động tự do, những đối tượng lao động
đặc thù mà Nghị quyết của Trung ương
chưa phủ đến. 

Đáng chú ý, các chính sách cho
vay vốn trả lương, phục hồi sản xuất,
giúp cho người lao động có công ăn
việc làm trở lại, giúp các doanh
nghiệp cơ bản phục hồi được sản
xuất kinh doanh. Đến nay, chúng ta
đã cho 3.600 doanh nghiệp, người sử
dụng lao động vay và hỗ trợ cho 1,2
triệu người lao động, với kinh phí
khoảng 4.800 tỷ đồng. Có thể thấy,
qua dịch COVID-19, nhờ có an sinh
xã hội đã giúp bảo đảm an ninh trật
tự, an toàn xã hội, thực hiện mục tiêu
kép vừa phòng chống dịch vừa phục
hồi kinh tế - xã hội.

Giải đáp một vấn đề dư luận xã
hội bày tỏ băn khoăn là bội thu ngân
sách, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ
Thành Hưng cho biết, quan điểm của
Chính phủ, Bộ Tài chính luôn luôn
chỉ đạo là bảo đảm tất cả các khoản
thu phát sinh thuộc về ngân sách Nhà
nước được thu đúng, thu đủ, thu kịp

thời. Cụ thể, Đảng, Quốc hội, Nhà
nước đã đồng hành, chia sẻ với doanh
nghiệp trong lúc khó khăn. Tổng kinh
phí miễn, giảm, giãn về thuế, phí, lệ
phí năm 2021 trên 123.000 tỷ đồng,
trong đó miễn giảm trên 100.000 tỷ.
Tuy nhiên, kết quả thu năm 2021 đến
thời điểm này vượt 16,8% so với dự
toán, cơ bản các địa phương đều đạt
và vượt dự toán. 

Trước câu hỏi, “trong điều kiện
kinh tế khó khăn, chúng ta thu như thế
có lạm thu hay không, có tạo gánh
nặng cho doanh nghiệp hay không?”,
ông Hưng cho hay, trong điều hành
chính sách, chúng ta đã miễn, giảm,
giãn thuế, phí, lệ phí cho các doanh
nghiệp như trên, đồng thời, thu của
chúng ta là so với dự toán chứ không
phải so với thực hiện. Nếu so với thực
hiện của năm 2020 thì tổng thu ngân
sách chỉ tăng khoảng 3,8%, hoàn toàn
phù hợp với tăng trưởng kinh tế có
2,8%, lạm phát trên 1,8%. Hơn nữa, về
cơ cấu, thu của chúng ta dần bền vững
hơn - thu nội địa, tức là thu từ hoạt
động sản xuất kinh doanh trong nước
ngày càng chiếm vị trí chủ đạo, thu từ
đất đai ngày càng giảm.

Thích ứng xu thế kinh tế xanh,
nông nghiệp xanh

Bàn về những công việc thời gian
tới, nhất là liên quan đến Đề án tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021 – 2030, Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh
cho rằng, đến thời điểm này giải pháp
quan trọng nhất là phần tổ chức thực
hiện. Sau khi Thủ tướng Chính phủ có
quyết định phân bổ vốn trong tháng
này thì việc còn lại là triển khai của các
địa phương. Các địa phương trên cơ sở
quyết định phân bổ vốn sẽ trình
HĐND cấp tỉnh để phân bổ chi tiết,
bao gồm nguồn ngân sách hỗ trợ từ
nguồn Trung ương và nguồn ngân sách
đối ứng từ địa phương cùng các nguồn
ngân sách lồng ghép khác. Đây thuộc

trách nhiệm của chính quyền các cấp.
Đối với các bộ, ngành, theo Bộ

trưởng Hầu A Lềnh, cần xây dựng kế
hoạch triển khai đôn đốc, kiểm tra,
hướng dẫn các địa phương thực hiện.
Trong đó, giải pháp quan trọng là khâu
tuyên truyền, vận động để người dân
hiểu rõ… Nếu không quyết tâm, hiểu
biết và trách nhiệm cao thì sẽ không
triển khai được. 

Còn theo Bộ trưởng Bộ
NN&PTNT Lê Minh Hoan, trong bối
cảnh hiện nay, nhiều quốc gia bảo hộ
mậu dịch, nhiều ngành hàng đứt gãy
nhưng Việt Nam 5 tháng vừa qua
không chỉ đủ nuôi dân số 100 triệu
người mà còn xuất 3 triệu tấn gạo,
mang về 1,4 tỷ, đây là điều đáng ghi
nhận. Chúng ta bảo đảm tốt cho mình
và các nước, qua đó các nước đánh giá
cao và muốn tài trợ nhiều dự án phát
triển nông nghiệp, thích ứng xu thế
kinh tế xanh, nông nghiệp xanh, giúp
thế giới vượt qua giai đoạn khó khăn.
Tuy nhiên, trong bối cảnh còn phức
tạp, từng giai đoạn và thời điểm, chúng
ta cần nắm bắt tình hình, giao thương
giữa các quốc gia vì bài toán kinh tế,
đặc biệt giao thương lương thực còn
mang tính nhân văn. “Đó là cơ hội, cần
tính toán nhiều chiều”, Bộ trưởng Lê
Minh Hoan lý giải.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cũng
cho rằng, sẽ phải tích cực hơn lo cho
mình, nâng cao vị thế, không chỉ xuất
khẩu vì kinh tế mà nâng cao vị thế với
khẩu hiệu “Việt Nam là quốc gia có
trách nhiệm”. Chúng ta phải cân đối
giữa sản lượng, sinh thái, trách nhiệm,
bền vững, làm sao dung hòa ngắn hạn,
dài hạn, hướng tới nền nông nghiệp
xanh, bảo đảm vẫn xuất khẩu, giá tốt,
thu nhập người nông dân tương ứng
tăng theo, không tăng sản lượng đánh
đổi môi trường sinh thái, đa dạng sinh
học. Đồng thời, theo ông, chúng ta
cũng phải tập trung hỗ trợ phát triển thị
trường, khi kích hoạt được thị trường
thì dòng chảy nông sản mới trôi chảy.

T.HOÀNG 

Đảm bảo an sinh xã hội, 
thu ngân sách dần bền vững hơn

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, đến hết tháng 5, xuất khẩu nông - lâm -
thủy sản đã đạt 23,2 tỷ USD, nhập khẩu 18,1 tỷ USD, tức xuất siêu 5,1 tỷ USD.

Đây là tín hiệu đáng mừng trong 6 tháng đầu năm. Tuy chặng đường phía trước vẫn
còn những yếu tố bất ngờ, nhưng trong 5 tháng đầu năm, chúng ta cũng thấy đầy rẫy
những khó khăn của ngành Nông nghiệp. Vì vậy, Bộ trưởng Lê Minh Hoan tự tin về
một số nét chấm phá trong câu chuyện cấu trúc nền nông nghiệp hay chuyển từ
tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. 

l Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vợt qua
đại dịch COVID-19.
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BỘ TƯ PHÁP DẪN ĐẦU CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 Thứ trưởng 
Đặng Hoàng Oanh
làm việc tại Bắc Ninh

Sáng 27/5, Đoàn kiểm tra của Bộ
Tư pháp do Thứ trưởng Đặng

Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn có
buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về
công tác thi hành pháp luật (THPL)
về xử lý vi phạm hành chính (VPHC)
trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc có
đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở,
ban, ngành, địa phương.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ
đạo các địa phương, đơn vị thực hiện
nghiêm túc các quy định pháp luật về
xử lý VPHC, qua đó góp phần ổn định
tình hình an ninh, trật tự, phát triển
kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để đảm bảo công tác xử lý VPHC
được thực hiện đúng theo quy định
pháp luật, hàng năm, UBND tỉnh đều
ban hành Kế hoạch thực hiện công tác
quản lý xử lý VPHC. Trên cơ sở đó,
các sở, ban, ngành và UBND cấp
huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ,
quyền được giao đã ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện trong các
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Trong năm 2021, UBND các cấp
và các cơ quan ngành dọc trên địa bàn
tỉnh đã ban hành gần 47.000 quyết
định xử phạt VPHC, tổng số tiền xử
phạt thu được gần 260 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở,
ban ngành chức năng đã trao đổi, làm
rõ một số vấn đề mà Đoàn kiểm tra
quan tâm như: công tác chỉ đạo, triển
khai THPL về xử lý VPHC; tổ chức bộ
máy, biên chế, trang thiết bị phục vụ
công tác THPL về xử lý VPHC; quy
chế phối hợp trong xử lý VPHC; công
tác thi hành các quyết định xử phạt;
trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong
việc theo dõi, chấp hành xử phạt của
đối tượng vi phạm; hiệu quả của công
tác kiểm tra, kiểm tra liên ngành…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ
trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh
đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo
của UBND tỉnh Bắc Ninh trong công
tác THPL về xử lý VPHC thời gian
qua. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục
cập nhật, bổ sung “Quy chế phối hợp
trong quản lý công tác THPL về xử lý
VPHC” phù hợp với tình hình hiện
nay; Chú trọng hơn nữa việc đôn đốc
thực hiện các nội dung kết luận sau các
cuộc kiểm tra, rà soát việc thực hiện
quy định pháp luật trong lĩnh vực này. 

Đẩy mạnh công tác phổ biến pháp
luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp
thực hiện công tác xử lý VPHC; Phát
huy vai trò của Sở Tư pháp và các sở,
ngành liên quan trong việc tham mưu
giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác
quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực xử
lý VPHC.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng cảm
ơn và tiếp thu những ý kiến góp ý của
Đoàn kiểm tra đã giúp tỉnh Bắc Ninh
nhận diện những vướng mắc, tồn tại
trong công tác THPL về xử lý VPHC
để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

Đồng thời, mong muốn tiếp tục
nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của
Bộ Tư pháp cũng như các cơ quan liên
quan để tỉnh Bắc Ninh thực hiện hiệu
quả công tác THPL về xử lý VPHC
hơn nữa, qua đó, góp phần phục vụ
hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh. HÀ NHUNG

Đa số địa phương đã cung cấp 
dịch vụ công thiết yếu về hộ tịch

Theo Báo cáo của các Sở Tư pháp, đến
nay, các địa phương đều đã thành lập Tổ
công tác triển khai Quyết định số 06/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt
Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,
định danh và xác thực điện tử phục vụ
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025,
tầm nhìn đến năm 2030) do lãnh đạo UBND
tỉnh/thành phố làm Trưởng ban, trong đó đại
diện lãnh đạo Sở Tư pháp là thành viên. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án
06, về cơ bản, các địa phương đã chủ động
thực hiện cung cấp dịch vụ công (DVC) đối
với 3 thủ tục hành chính (TTHC) thiết yếu
trong lĩnh vực hộ tịch. Theo rà soát trên
Cổng DVC quốc gia, Cổng DVC cấp tỉnh
tính đến ngày 25/5/2022, thực hiện tại cấp
xã: Đăng ký khai sinh có 63/63 tỉnh đã triển
khai, đăng ký khai tử có 49/63 tỉnh đã triển
khai, đăng ký kết hôn có 39/63 tỉnh đã triển
khai; thực hiện tại cấp huyện: Đăng ký khai
sinh có 41/63 tỉnh đã triển khai; đăng ký
khai tử có 37/63 tỉnh đã triển khai; đăng ký
kết hôn có 23/63 tỉnh đã triển khai.

Đối với TP Hà Nội, đơn vị được lựa
chọn thí điểm triển khai thực hiện Đề án
06/CP, UBND TP Hà Nội đã xây dựng và
lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan đối
với dự thảo Kế hoạch triển khai thí điểm Đề
án 06/CP, đặc biệt là Quy trình tái cấu trúc
3 TTHC thiết yếu lĩnh vực Tư pháp (khai
sinh - khai tử - kết hôn) thực hiện tại địa
phương, đảm bảo việc kết nối với Phần
mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng
chung và Cổng DVC quốc gia. 

Thời gian qua, thông qua Phần mềm
đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung
việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá
nhân tại các cơ quan đăng ký hộ tịch về cơ
bản ổn định, đáp ứng yêu cầu của người
dân. Về việc thực hiện kết nối liên thông
giữa Cổng DVC/Hệ thống thông tin một

cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký,
quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp, tính
đến ngày 25/5/2022, đã có 49/63 tỉnh triển
khai kết nối liên thông dữ liệu. 

Cho đến nay, các địa phương đều đã
thực hiện liên thông đăng ký khai sinh - cấp
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;
liên thông đăng ký khai tử - trợ cấp mai táng
phí. Riêng thủ tục đăng ký thường trú và
xóa đăng ký thường trú đang được thực
hiện thủ công, do thẩm quyền đăng ký
thường trú có thay đổi theo quy định của
Luật Cư trú.

Tăng cường truyền thông về các DVC
thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch

Có thể thấy, ngoài sự “vào cuộc” của Bộ
Tư pháp thì Sở Tư pháp địa phương đã có
sự chủ động trong triển khai thực hiện các
nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg,
công tác đôn đốc, chỉ đạo được thực hiện
tương đối quyết liệt, xuyên suốt, cơ bản.
Mặc dù vậy, quá trình triển khai Quyết định
số 06/QĐ-TTg cho thấy còn một số “điểm
nghẽn” nhất định trong việc phối hợp.

Vì vậy, để góp phần nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nước trong công tác tư pháp tại
các địa phương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-
TTg, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các
địa phương trong thời gian tới cần đẩy
mạnh tăng cường quán triệt, truyền thông
về ý nghĩa của Đề án 06, vai trò của dữ liệu
hộ tịch và các DVC thiết yếu trong lĩnh vực

hộ tịch, quán triệt trong và ngoài ngành về
chức năng nhiệm vụ của cơ quan Tư pháp
ở Trung ương và địa phương, không nhầm
lẫn, nhận/giao nhiệm vụ không đúng chức
năng. Chủ động trong việc thường xuyên
nắm bắt, cập nhật thông tin, kết quả triển
khai Đề án 06 ở địa phương, chia sẻ, xin ý
kiến kịp thời các đơn vị thuộc Bộ khi có
vướng mắc phát sinh.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường chất
lượng công tác đăng ký, thống kê hộ tịch;
thường xuyên, chủ động rà soát, đối chiếu
dữ liệu để bảo đảm tính thống nhất, chính
xác của dữ liệu. Đẩy nhanh hoạt động số
hóa sổ hộ tịch, bảo đảm tiến độ số hóa theo
đúng thời hạn quy định tại Nghị định số
87/2020/NĐ-CP.

Đặc biệt là khẩn trương bám sát việc
triển khai thực hiện các Công văn chỉ đạo
của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Quyết
định số 06/QĐ-TTg, Công điện số 104/CĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là
việc cung cấp các TTHC thiết yếu trên
Cổng DVC/Hệ thống thông tin một cửa
điện tử cấp tỉnh và việc kết nối, liên thông
dữ liệu giữa Cổng DVC/Hệ thống thông tin
một cửa điện tử cấp tỉnh với Phần mềm
đăng ký, quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp.
Đồng thời, ổn định, bảo đảm chất lượng, số
lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ
tịch để đáp ứng yêu cầu giải quyết công
việc, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số
như giai đoạn hiện nay. HÀ SƠN

Chiều 27/5, Công đoàn Bộ Tư pháp tổ
chức buổi nói chuyện sinh hoạt chuyên

đề: “Chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19,
hỗ trợ tầm soát, nhận biết một số bệnh ung
thư thường gặp đối với phụ nữ và giải pháp
hỗ trợ phòng ngừa”. Buổi nói chuyện được
tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực
tuyến tới 7 điểm cầu. Tham dự có bà Phan
Phương Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn
Viên chức Việt Nam.

Bà Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch
Công đoàn Bộ Tư pháp nêu rõ, buổi nói
chuyện sinh hoạt chuyên đề: “Chăm sóc
sức khỏe hậu COVID-19, hỗ trợ tầm soát,

nhận biết một số bệnh ung thư thường gặp
đối với phụ nữ và giải pháp hỗ trợ phòng
ngừa” được tổ chức nhằm hưởng ứng
Tháng Công nhân và Tháng hành động về
an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. 

Trong thời gian vừa qua dịch bệnh
COVID-19 ảnh hưởng đến mọi mặt trong
đời sống, gần như 99% đều mắc COVID-
19 và những di chứng để lại do hậu
COVID-19 rất nặng nề mà đến nay vẫn
chưa phát hiện được hết, bên cạnh đó, trong
những năm gần đây bệnh ung thư đang có
dấu hiệu gia tăng. Trước thực trạng trên,
Công đoàn Bộ Tư pháp mong muốn thông

qua buổi nói chuyện cung cấp cho đoàn
viên công đoàn những thông tin hữu ích để
chăm sóc sức khoẻ hậu COVID, những dấu
hiệu để nhận biết một số bệnh ung thư
thường gặp đối với phụ nữ và giải pháp hỗ
trợ phòng ngừa. 

Tại buổi nói chuyện, bác sỹ Nguyễn
Minh Tuấn, nguyên chuyên viên vụ Chăm
sóc bà mẹ trẻ em của Bộ Y tế, chuyên gia
Ban Quản lí Đề án 818 - Tổng cục Dân số
- Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) trình bày
về hỗ trợ tầm soát, nhận biết sớm ung thư
vú, ung thư cổ tử cung và giải pháp phòng
ngừa ung thư vú, ung thư cổ tử cung; nghe
giới thiệu các sản phẩm trong chương trình
phúc lợi đoàn viên; nghe chuyên gia tư vấn
về “Chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19”.

AN HẠ 

CÔNG ĐOÀN BỘ TƯ PHÁP: 

Tổ chức nói chuyện chuyên đề chăm sóc
sức khỏe hậu COVID-19

Chủ động cung cấp thủ tục 
hành chính trên Cổng dịch vụ công

l Cán bộ địa phương làm thủ tục đăng ký khai sinh điện tử cho người dân.

Ở Trung ương, Bộ Tư pháp đã
“vào cuộc” quyết liệt thì ở địa
phương, các Sở Tư pháp cũng đã
chủ động trong triển khai thực
hiện các nhiệm vụ theo Quyết
định số 06/QĐ-TTg. Nhờ đó, việc
giải quyết thủ tục hành chính
lĩnh vực hộ tịch tại địa phương
đạt nhiều kết quả tích cực.
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Bác sĩ Chuyên khoa II
Tăng Xuân Khoa (SN
1974, Phó Giám đốc
Bệnh viện Kiến An, TP
Hải Phòng) được đồng
nghiệp gọi là người đàn
ông “thép” khi hoàn
thành khối lượng công
việc khổng lồ trong điều
trị bệnh nhân nhiễm
COVID-19 trên địa bàn TP
Hải Phòng thời gian qua. 
Ký ức những ngày 
lao vào “cuộc chiến” 
chống COVID-19

Đợt dịch lần thứ 4 bùng phát,
Hải Phòng trở thành khu vực
“nguy cơ rất cao”. Bệnh viện
(BV) Kiến An là một trong những
đơn vị y tế giữ vai trò chủ chốt
trên mặt trận chống dịch, xây
dựng kế hoạch thu dung, điều trị
bệnh nhân (BN) mắc COVID-19. 

Bác sỹ Khoa kể lại, với phương
án BV “tách đôi” này, BV có 300
giường bệnh điều trị người không
mắc COVID-19, 260 giường bệnh
điều trị người mắc COVID-19.
Với các BN nhiễm COVID-19,
BV xây dựng phương án điều trị
theo phân tầng, đúng phác đồ, hạn
chế thấp nhất tử vong; nhưng đồng
thời cũng phải đảm bảo an toàn
cho nhân viên y tế. 

Từ cuối tháng 11/2021, BV
sắp xếp các khu điều trị nội trú
cho BN COVID-19 gồm: Hồi sức
tích cực, khu điều trị BN nhiễm
COVID-19 nặng, khu điều trị BN
nhiễm COVID-19 trung bình,
Sản COVID-19, Ngoại COVID-
19. Cùng với đó, BV đã thành lập
2 tổ phản ứng nhanh, 2 tổ cấp cứu
lưu động để giải quyết nhanh nhất
mọi tình huống xảy ra.

Từ đó đến nay, có khoảng
1.789 BN COVID-19 đã được
điều trị và chăm sóc tại BV. Thời
gian cao điểm nhất, BV đón tiếp
300 BN COVID-19 và sử dụng
24/30 máy thở được trang bị. 

Nhiệm vụ của bác sĩ Khoa là
chỉ đạo tổng thể hoạt động thăm

khám, chăm sóc BN nhiễm
COVID-19. Từ cách bố trí, tiếp
đón đến phân bổ nhân lực, hạ
tầng, trang thiết bị, xây dựng kế
hoạch thu dung điều trị. Ngoài
trực tiếp tham gia đi buồng, khám
chữa cho các BN nhiễm COVID-
19, ông cũng chịu trách nhiệm
chuyên môn của khoa Hồi sức
tích cực; chủ trì tham gia hội chẩn
và hội chẩn liên viện trực tuyến
cho tất cả các BN nặng của khoa. 

“Sau Tết Nguyên đán Nhâm
Dần 2022 là thời điểm khó khăn,
vất vả nhất với đội ngũ chăm sóc
cho BN nhiễm COVID-19. Hầu
như tôi và các cán bộ y tế không
có ngày nghỉ Tết nào. Hầu hết các
BN phải ở lại điều trị COVID-19
tại BV vào dịp Tết âm lịch là các
BN rất nặng. Do đó, bất kể ngày
30 Tết hay mùng 1 âm lịch, việc
trực chiến tại BV, hội chẩn cho BN
là nhiệm vụ thường xuyên”, bác sĩ
Khoa kể lại.

Mỗi BN nhiễm COVID-19
có cách điều trị khác nhau và cần
nhiều “cái đầu” để đưa ra giải
pháp tốt nhất. Người bệnh có
biểu hiện lâm sàng đa dạng, từ
nhiễm không có triệu chứng, tới
những biểu hiện bệnh lý nặng
như viêm phổi nặng, suy hô hấp
cấp, sốc nhiễm trùng, suy chức
năng đa cơ quan và tử vong, đặc
biệt ở những người cao tuổi,
người có bệnh mạn tính hay suy
giảm miễn dịch, hoặc có đồng
nhiễm hay bội nhiễm các căn
nguyên khác như vi khuẩn, nấm.

Trong quãng thời gian khó
khăn ấy, bác sỹ Khoa nhớ nhất
quá trình chăm sóc cho một sản
phụ trẻ mang thai lần 2 được 30
tuần. Sản phụ này chưa tiêm vac-
cine, nhập viện với các triệu
chứng khá nặng, phải thở máy.
BN bị sốc nhiễm khuẩn, suy hô
hấp nguy kịch dẫn đến phải triển
khai lọc máu. May mắn rằng, khi

tiên lượng được tình trạng sức
khỏe của BN, các bác sỹ đã chỉ
định mổ cấp cứu cho em bé trước
khi tiến hành điều trị COVID-19
cho mẹ. Em bé mạnh khỏe chào
đời, nặng 1,8kg. Sau thời gian xa
cách 1 tháng điều trị tích cực cho
mẹ, hai mẹ con được đoàn tụ
trong niềm hạnh phúc vỡ oà. 

Niềm vui là vậy. Nhưng nỗi
trăn trở cũng không ít. Có 30
BN nhiễm COVID-19 đã tử
vong tại BV. Mặc dù nguyên
nhân chính của việc tử vong là
do BN mắc bệnh nền, cao tuổi
(chủ yếu 80-100 tuổi); nhưng
đây vẫn là những “nốt lặng”
trầm buồn trong cuộc chiến
chống dịch tại BV. 

1 BV, 12 ngàn mũi tiêm/ngày
Năm 2021 được coi là năm

vất vả nhất trong quãng thời gian
bác sĩ Khoa công tác tại BV.
Song song với việc điều động
trên 3.000 lượt nhân lực phục vụ
công tác phòng chống dịch, BV
cũng cử 25 cán bộ viên chức
(gồm 8 bác sĩ và 17 điều dưỡng)
tăng cường cho công tác phòng
chống dịch COVID-19 tại Bắc
Giang, TP HCM và Tây Ninh.

Khi dịch bùng lên tại huyện
Vĩnh Bảo (Hải Phòng), nhiệm
vụ đầu tiên của BV là lấy mẫu
xét nghiệm để hỗ trợ cho BV Đa
khoa huyện Vĩnh Bảo. Trong
vòng 1 tuần, các “chiến sỹ” áo
trắng đã hoàn thành việc lấy
mẫu cho 30.000 người dân. 

Chiến dịch vừa kết thúc,
nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm

cho KCN Đồ Sơn, Nomura,
Đình Vũ; cho giáo viên trên địa
bàn huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo,
An Lão lại bắt đầu. Mỗi chiến
dịch, bác sĩ Khoa điều hành từ
70-90 nhân viên thực hiện
nhiệm vụ lấy mẫu. Với yêu cầu
nhanh, chính xác và đúng quy
trình, việc lấy mẫu trong thời tiết
nắng nóng và phải khoác trên
người bộ quần áo bảo hộ y tế; là
một nỗ lực không mệt mỏi của
lực lượng y tế.

Thời điểm dịch bùng phát,
BV Kiến An là một trong những
đơn vị y tế của Hải Phòng đủ
điều kiện đã lấy mẫu, xét
nghiệm PCR cho người dân
phục vụ việc học tập, đi lại. BV

đã làm test nhanh kháng nguyên
cho 95.912 mẫu; xét nghiệm
PCR cho 220.008 người.

Kết thúc việc lấy mẫu, BV bắt
tay vào chiến dịch tiêm chủng
vaccine phòng chống COVID-19,
trụ cột quan trọng nhất của công
tác chống dịch. 50.000 mũi tiêm
tại KCN Nomura, 7.000 mũi tiêm
tại KCN Đồ Sơn, 12.000 mũi
tiêm cho học sinh huyện Tiên
Lãng, quận Kiến An, huyện Kiến
Thụy đã hoàn thành an toàn,
không xảy ra sự cố y khoa. 

Kế tiếp, vẫn là chuỗi thời gian
không có ngày nghỉ Thứ Bảy,
Chủ nhật, dưới sự chỉ đạo của bác
sĩ Khoa, các nhân viên y tế tiếp
tục hoàn thiện nhiệm vụ tiêm
chủng cho người dân, người cao
tuổi, DN với khoảng 600.000 mũi
tiêm trong thời gian khoảng 3
tháng. Có ngày, cán bộ, người lao
động tại BV hoàn thành 12.000
mũi tiêm vaccine trước sự ngỡ
ngàng của Ban lãnh đạo BV cũng
như Sở Y tế TP Hải Phòng. 

“Bật mí” về việc giải quyết
khoa học khối lượng công việc
khổng lổ nói trên, bác sĩ Khoa chia
sẻ: “Toàn bộ kịch bản chống dịch
đã diễn ra trong thời gian qua là
nhiệm vụ mà BV cũng như người
lao động chưa từng làm. Điều quan
trọng nhất là phải xây dựng kế
hoạch cho từng nhiệm vụ và bình
tĩnh xử lý tất cả các tình huống
xảy ra”. PHƯƠNG THANH

CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN, TÔN VINH “GƯƠNG SÁNG PHÁP LUẬT”
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II TĂNG XUÂN KHOA: 

“Hạt nhân” quan trọng
trong cuộc chiến chống dịch ở đất Cảng

Nhớ lại chặng đường 22 năm
gắn bó với nghề, bác sĩ Khoa cho
biết: Năm 2000, sau khi tốt nghiệp
Đại học Y Hải Phòng, ông về công
tác tại BV Kiến An. Sau 14 năm
hoàn thành xuất sắc vai trò của
một bác sĩ hồi sức tích cực, ông
được bổ nhiệm Trưởng phòng Kế
hoạch. Năm 2015, ông được bổ
nhiệm Phó Giám đốc BV Kiến An
kiêm Phó khoa Hồi sức tích cực. 

Năm 2018, trận ốm “thập tử
nhất sinh” đã khiến một bác sĩ
khỏe mạnh, nặng 60kg còn chưa
nổi 37kg. Bác sĩ Khoa kể lại, trong
quá trình chăm sóc BN tại khoa
Hồi sức tích cực, ông bị nhiễm vi
khuẩn đa kháng thuốc dẫn đến
áp xe vùng hạ họng, thanh quản.
Khi bệnh tình không có dấu hiệu
thuyên giảm, ông được chuyển
lên BV Tai Mũi Họng TW điều
trị. Phần áp xe bị nhiễm trùng
nặng, cái khó là không có loại
kháng sinh nào có thể điều trị
được bởi vi khuẩn đa kháng
thuốc. Có thời điểm bất lực, ông
đã gọi điện cho vợ thều thào:
“Cho anh về, có gì anh còn chết ở
nhà”. Nhưng may mắn rằng, nhờ
sự chăm sóc tích cực của người
thân, sau khi rời BV 1 tháng, sức
khỏe của ông đã cải thiện và quay
trở lại với công việc.

Bác sĩ Khoa tâm niệm: “Với
tôi, chức vụ không quan trọng
bằng nhiệm vụ mà Nhà nước
và nhân dân giao phó. Quan
trọng không phải ngồi ở vị trí
nào, mà ngồi ở đâu để gánh vác
nhiệm vụ ấy”.

Với những nỗ lực trong công
việc, năm 2014-2015, bác sĩ
Tăng Xuân Khoa được Chủ tịch
UBND TP Hải Phòng tặng
Bằng khen. Năm 2016-2017,
ông được Bộ trưởng Y tế tặng
Bằng khen vì hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao. 

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Hải Phòng
được đánh giá gặt hái được nhiều thành công, từ công
tác tuyên truyền khiến người dân không có quan niệm
“chọn vaccine”, chính quyền và nhân dân đồng thuận
quyết liệt phòng chống dịch, chấp hành nghiêm các quy
định phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế… 

Một trong những mô hình từng thành công trong một
giai đoạn của Hải Phòng là Tổ phản ứng nhanh phòng,
chống dịch COVID-19. Tổ phản ứng nhanh tập hợp lực
lượng liên ngành nhiều sở, ngành, lãnh đạo tất cả các
quận, huyện, lãnh đạo các đơn vị y tế, các chốt cửa ngõ
trên địa bàn TP để có thể nhanh chóng triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch một cách nhanh chóng, kịp thời.  

Trong các tình huống xảy ra, Tổ phản ứng nhanh
được thừa lệnh lãnh đạo UBND TP Hải Phòng triển
khai nhanh các biện pháp chống dịch khi chưa kịp
có văn bản chỉ đạo điều hành; từ đó chủ động,
nghiên cứu rất kỹ về dịch tễ, đường đi của dịch, một

số đường đi tác động trực tiếp vào Hải Phòng để
“đánh chặn từ xa”.

Ngay từ 2020, khi chưa có hệ thống khai báo y tế, Tổ
phản ứng nhanh đã tổ chức truy vết rất nhanh những
người liên quan đến F0, đặc biệt là những người đi cùng
các chuyến bay có ca nhiễm SARS-CoV-2..  

Khi dịch bùng phát tại Hà Nội, TP HCM thì Hải
Phòng luôn có kế hoạch “đánh chặn” từ rất sớm. Khi
thấy số ca nhiễm ở TP HCM tăng vọt, có thể bị giãn
cách xã hội, Tổ phản ứng nhanh cho rằng sẽ nhiều
người Hải Phòng trở về quê hương. Ngay lập tức, Tổ
tham mưu cho TP quyết định cách ly tập trung toàn
bộ người từ TP HCM về. 

Cách làm này vừa chặn nguy cơ lây nhiễm, vừa
tạo ra một “rào cản mềm” cho chính người dân cân
nhắc trước khi về địa phương. Sau khi Hà Nội giãn
cách xã hội thì Hải Phòng nâng mức yêu cầu lên
cách ly 14 ngày bắt buộc.

lBác sĩ Khoa trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân  nhiễm COVID-19, hội chẩn cho các bệnh nhân nặng của 
khoa Hồi sức tích cực.

lBác sĩ CKII Tăng Xuân Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng.
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Ngày 27/5, Sở Thông tin và
Truyền thông (TT&TT)

Hải Phòng phối hợp với Trung
tâm Internet Việt Nam tổ chức
Hội nghị phát triển tên miền
quốc gia “.vn” phục vụ chuyển
đổi số; ký kết hợp tác về tăng
cường quản lý và phát triển tài
nguyên internet trên địa bàn TP
Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc chương
trình, ông Lương Hải Âu - Giám
đốc Sở TT&TT Hải Phòng cho

biết, Hội nghị phát triển tên miền
quốc gia “.vn” phục vụ chuyển
đổi số; ký kết hợp tác giữa các
đơn vị nhằm tăng cường công tác
quản lý nhà nước, sử dụng hiệu
quả tài nguyên Internet, đẩy mạnh
phát triển hạ tầng số phục vụ
chuyển đổi số trên địa bàn TP Hải
Phòng; nâng cao nhận thức cộng
đồng, mở rộng việc đăng ký và sử
dụng hiệu quả, đảm bảo an toàn
tài nguyên Internet, tên miền
quốc gia “.vn”, IP-V6 và đồng

hành cùng cộng đồng
doanh nghiệp trên địa
bàn chung tay thực
hiện các chương trình
chuyển đổi số của TP.

Nắm bắt xu thế
diễn ra trong thời kỳ
chuyển đổi số, Hải
Phòng là địa phương
thứ 7 trên toàn quốc
được chọn để triển
khai chương trình,

cung cấp hệ sinh thái cơ bản về
kinh doanh online cho các doanh
nghiệp, cá nhân; thúc đẩy tài
nguyên Internet rộng rãi trong
cộng đồng. 

Tại Hội nghị, Trung tâm Inter-
net Việt Nam và Sở TT&TT Hải
Phòng đã thực hiện ký thỏa thuận
hợp tác, phối hợp tăng cường
quản lý và phát triển tài nguyên
Internet trên địa bàn TP theo mục
tiêu hỗ trợ xây dựng hạ tầng số
của cơ quan nhà nước theo hướng
hiện đại phục vụ việc xây dựng
Chính phủ điện tử và chuyển đổi
số của địa phương; phối hợp quản

lý và phát triển tài nguyên Inter-
net Việt Nam gắn với các dịch vụ
số tên địa bàn TP Hải Phòng; đảm
bảo an toàn hoạt động tài nguyên
Internet và bảo vệ quyền lợi của
người sử dụng theo quy định của
pháp luật;…

Dưới sự định hướng, bảo trợ
của Trung tâm Internet Việt Nam
và Sở TT&TT Hải Phòng, hai
đơn vị Trung tâm Thông tin và
Truyền thông (Sở TT&TT Hải
Phòng) và Nhà đăng ký tên miền
quốc gia “.vn” - Công ty TNHH
Phần mềm Nhân Hòa đã ký kết
biên bản phối hợp thúc đẩy phát

triển tên miền quốc gia “.vn” trên
địa bàn TP phục vụ việc xây dựng
chính phủ điện tử, chính phủ số. 

Nằm trong khuôn khổ hội
nghị, Cổng đăng ký tên miền
quốc gia “.vn” TP Hải Phòng
https://haiphongioc.vn/ đã chính
thức được khai trương với mục
tiêu hỗ trợ cá nhân, doanh
nghiệp tại TP Hải Phòng xây
dựng thương hiệu, hiện diện tin
cậy, nâng cao uy tín trên không
gian Internet qua Website gắn
với tên miền “.vn”. Các đơn vị
cũng trao tặng Website với tên
miền “.vn” cho 10 doanh nghiệp
tiêu biểu của địa phương nhằm
phục vụ chuyển đổi kinh doanh
trực tuyến. 

Trong thời gian tới, các đơn
vị cam kết tiếp tục đồng hành
triển khai, mở rộng các nhóm đối
tượng khách hàng đa lĩnh vực
ngành nghề để hỗ trợ các doanh
nghiệp địa phương xây dựng
nhận diện thương hiệu, kinh
doanh trực tuyến trên Internet,
đem lại những giá trị thiết thực
cho người dân, doanh nghiệp
Hải Phòng. HỒNG NHUNG

Đến chiều 27/5, các
khâu chuẩn bị cho chuỗi
sự kiện Hội nghị Thủ
tướng Chính phủ đối
thoại với nông dân, Festi-
val trái cây và sản phẩm
OCOP Việt Nam năm
2022 tại Sơn La đã hoàn
tất. Lễ khai mạc sẽ diễn
ra vào tối nay (28/5). 
Hơn 1.600 câu hỏi, đề xuất,
kiến nghị gửi tới Thủ tướng 

Hội nghị Thủ tướng Chính
phủ đối thoại với nông dân; Fes-
tival trái cây và sản phẩm OCOP
Việt Nam năm 2022 tại Sơn La
diễn ra từ ngày 28/5 đến 1/6. Đây
là sự kiện lớn, mang tầm quốc gia
diễn ra trên địa bàn thành phố
Sơn La. Với sự chuẩn bị chu đáo,
kỹ lưỡng, thành phố Sơn La – nơi
được lựa chọn làm địa điểm tổ
chức nhiều hoạt động chính của
chuỗi sự kiện đang hoàn tất các
khâu chuẩn bị sẵn sàng. 

Trong đó, Hội nghị Thủ tướng
Chính phủ đối thoại với nông dân
năm 2022 với chủ đề “Tiếp sức,
hỗ trợ nông dân; thực hiện chiến
lược phát triển nông nghiệp, nông
thôn bền vững” sẽ diễn ra vào
sáng 29/5 dưới sự chủ trì của Thủ
tướng Phạm Minh Chính, cùng
500 đại biểu có mặt trực tiếp tại
Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La,
trong đó có 300 nông dân tiêu
biểu đại diện cho 12 triệu hộ hội
viên nông dân cả nước. Cùng với
đó, Hội nghị còn có sự tham dự
của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tại
62 điểm cầu trên cả nước.

Theo thông tin từ Ban Tổ
chức, đến nay đã có hơn 1.600
câu hỏi, đề xuất, kiến nghị được
gửi tới Thủ tướng Chính phủ. Nội
dung các câu hỏi, đề xuất, kiến
nghị tới Thủ tướng lần này tập
trung vào một số nội dung chính,

như: Tình hình giá cả vật tư nông
nghiệp như phân bón, thức ăn
chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật
tăng cao do ảnh hưởng của dịch
COVID-19 đang tác động nặng
nề đến sản xuất nông nghiệp; các
vấn đề liên quan đến bất cập trong
quản lý, sử dụng đất đai và nhiều
ý kiến kiến nghị cần sớm sửa đổi
Luật Đất đai; vấn đề về thúc đẩy
liên kết, hợp tác, phát huy tốt hơn
nữa vai trò của các HTX nông
nghiệp; vấn đề khó khăn về
nguồn vốn cho sản xuất nông
nghiệp; tình trạng ô nhiễm môi
trường nông thôn; bảo tồn và phát
huy các giá trị bản sắc văn hóa
nông thôn; đặc biệt là các chính
sách, chiến lược liên quan đến
việc phát triển nông nghiệp, nông

thôn bền vững...             
Tại Hội nghị, Thủ tướng

Chính phủ sẽ trực tiếp đối thoại
và trao đổi với đại diện 300 nông
dân Việt Nam tiêu biểu và đại
diện Hội Nông dân các cấp. Bên
cạnh đó, điểm mới của Hội nghị
năm nay là Thủ tướng cũng sẽ đối
thoại, trao đổi với các HTX, các
doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;
các chuyên gia, nhà khoa học.  

Được biết, Hội nghị là diễn
đàn để các đại diện nông dân, các
hợp tác xã nông nghiệp, doanh
nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà
khoa học hoạt động trên lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn trong cả
nước trực tiếp phản ánh với
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

về những khó khăn, vướng mắc
trong việc triển khai thực hiện các
nhiệm vụ về phát triển nông
nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc
biệt là trong quá trình thực hiện
tái cơ cấu nền nông nghiệp, phục
hồi chuỗi cung ứng sau đại dịch
COVID-19; việc thực hiện Chiến
lược phát triển nông nghiệp, nông
thôn bền vững giai đoạn 2021 -
2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quảng bá, nâng tầm 
nông sản Việt

Nằm trong hoạt động Thủ
tướng Chính phủ đối thoại với
nông dân là chuỗi sự kiện Festival
trái cây và sản phẩm OCOP Việt
Nam năm 2022 cũng được tổ
chức tại Sơn La, sẽ khai mạc vào
tối 28/5 tại Quảng trường Tây
Bắc và kéo dài trong thời gian 5
ngày (28/5 đến 1/6). Quy mô Fes-
tival dự kiến khoảng 500 gian
hàng chia thành các khu vực:
“Nông sản Việt và sản phẩm
OCOP - vươn ra thế giới”; Triển
lãm “Thành tựu phát triển nông
nghiệp Việt Nam”; Triển lãm
“Thành tựu phát triển kinh tế - xã
hội và tiềm năng phát triển của
tỉnh Sơn La”... 

Festival trái cây và sản phẩm

OCOP lần đầu tiên được tổ chức
tại tỉnh Sơn La và là Festival có
quy mô toàn quốc, lớn nhất từ
trước đến nay, được đông đảo các
tỉnh, thành phố, các doanh
nghiệp, HTX tham gia. Mỗi tỉnh,
thành phố sẽ tham gia 1 - 2 gian
hàng, trưng bày các sản phẩm trái
cây đặc hữu và sản phẩm OCOP
đặc trưng của địa phương.             

Hiện nay, đã có hơn 1.300
sản phẩm là đặc sản vùng miền
như các loại trái cây tươi, sản
phẩm chế biến, sản phẩm OCOP
đã được giới thiệu tại các gian
hàng số để sẵn sàng phục vụ các
yêu cầu mua sắm của người tiêu
dùng trong nước và quốc tế.
Trong nửa đầu tháng 5, sàn
thương mại điện tử Postmart
cũng đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 100
tấn mận Sơn La giúp bà con
nông dân đưa trái mận đến với
tay người tiêu dùng trên cả nước.   

Về phía tỉnh Sơn La, chuẩn bị
cho Festival trái cây và sản phẩm
OCOP Việt Nam năm 2022, tỉnh
đã lựa chọn được hơn 200 mặt
hàng nông, lâm, thủy sản tiêu
biểu của 12 huyện, thành phố
tham gia trưng bày, giới thiệu sản
phẩm. Trong đó, có gần 60 sản
phẩm OCOP, các sản phẩm
OCOP đã tạo cơ sở để phát huy
sức mạnh và vai trò của cộng
đồng trong bảo tồn, phát triển sản
phẩm của địa phương, tạo phong
trào khởi nghiệp mạnh mẽ, hình
thành nhiều vùng sản xuất nông
sản sạch, nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao gắn với các chuỗi
giá trị sản phẩm.             

Sơn La kỳ vọng qua chuỗi sự
kiện, tỉnh sẽ quảng bá con người
và các sản phẩm của Sơn La; kết
nối giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh
trong cả nước để hỗ trợ, tiêu thụ
các sản phẩm nông sản, trái cây;
hỗ trợ để thu hút đầu tư và phát
triển nông nghiệp theo hướng
công nghệ cao, bền vững; quảng
bá, giới thiệu sản phẩm, thêm
nhiều cơ hội hợp tác tiêu thụ, đưa
nông sản Sơn La ngày càng vươn
xa ra thị trường trong nước và
quốc tế. QUỐC ĐỊNH

Sơn La sẵn sàng cho sự kiện 
Thủ tướng đối thoại nông dân

HẢI PHÒNG:

Phát triển tên miền quốc gia “.vn” 
phục vụ chuyển đổi số

lCác đại biểu nhấn nút khai trương điểm đăng ký tên miền quốc gia “.vn” 

TP Hải Phòng.

lTổng duyệt Chương trình Khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022.

lTrung tâm Internet Việt Nam và Sở TT&TT Hải Phòng

ký kết hợp tác.

l Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.



Sau thời gian thí điểm
triển khai hóa đơn điện tử
theo Nghị định
123/2020/NĐ-CP (NĐ
123) và Thông tư
78/2021/TT-BTC (TT
78) đã xuất hiện nhiều
vướng mắc phát sinh cần
giải đáp, xử lý kịp thời…
Ngành Thuế đã tạo bước đột
phá mới trong chuyển đổi số

Để tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc cho các doanh nghiệp (DN)
trong quá trình triển khai hóa đơn
điện tử (HĐĐT), hôm qua - 27/5,
Liên đoàn Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chủ
trì tổ chức Hội thảo “HĐĐT theo
quy định Nghị định 123 và
Thông tư 78 – Những điều DN
cần lưu ý khi áp dụng”.

Phát biểu tại Hội thảo, ông

Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ
tịch VCCI khẳng định, với việc chủ
động ứng dụng công nghệ thông tin
vào công tác quản lý thuế, nhất là
việc triển khai hệ thống HĐĐT thì
ngành Thuế đã tạo bước đột phá
mới trong chuyển đổi số.

Để áp dụng HĐĐT theo quy
định mới, Bộ Tài chính ban hành
Thông tư 78 hướng dẫn một số điều
của Luật Quản lý thuế số 38 vàNĐ
123. Theo đó, lộ trình triển khai
thực hiện HĐĐT được chia thành
2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng
11/2021 đến tháng 3/2022 triển
khai HĐĐT tại 6 tỉnh, thành phố
gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,
Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú
Thọ và Bình Định. Giai đoạn 2 từ
tháng 4/2022 đến tháng 7/2022
triển khai HĐĐT tại 57 tỉnh,
thành phố còn lại.

“Với chức năng là đơn vị đại
diện cho cộng đồng DN Việt Nam,

chúng tôi nhận thấy việc ngành
Thuế triển khai sử dụng HĐĐT
thay cho hóa đơn giấy là việc làm
vô cùng hữu ích cho DN và người
dân. Bởi, việc sử dụng HĐĐT giúp
DN giảm chi phí so với sử dụng
hóa đơn giấy như: Chi phí giấy in,
mực in; chi phí chuyển hóa đơn cho
khách hàng; giảm thời gian tìm
kiếm hóa đơn; tăng cường khả
năng bảo mật hóa đơn; giúp việc
lưu trữ, quản lý hóa đơn vĩnh viễn;
nâng cao hiệu quả quản lý hóa đơn
do việc tập hợp các thông tin qua
phương tiện điện tử một cách
nhanh chóng và kịp thời…” - lãnh
đạo VCCI phát biểu. 

Tuy nhiên, sau thời gian thí
điểm triển khai HĐĐT với nhiều
nội dung mới, nhiều vướng mắc
phát sinh cần được giải đáp, xử lý
kịp thời cho người nộp thuế. Đặc
biệt là đối với các hộ/cá nhân kinh
doanh là những đối tượng lần đầu

sử dụng HĐĐT. “Do đó, nhiệm vụ
của VCCI là phải phối hợp với
ngành thuế, các cơ quan liên
quan nhằm giúp DN, các cán bộ
làm công tác tài chính - kế toán -
thuế trong DN hiểu rõ, xử lý kịp
thời các sai sót khi thực hiện
trong quá trình áp dụng…” - ông
Phòng nhấn mạnh.

Những điều cần lưu ý
Đại diện một trong các DN tiên

phong trong triển khai HĐĐT, ông
Hà Viễn Dương - Phó Giám đốc
Trung tâm Công nghệ thông tin
MobiFone (Tổng Công ty Viễn
thông MobiFone) đã chia sẻ những
kinh nghiệm của DN trong việc
triển khai HĐĐT. Đặc biệt DN này
đã giới thiệu dịch vụ HĐĐT Mobi-
phone Invoice cùng với các
Chương trình khuyến mại hấp dẫn
dành cho các DN.

Đại diện Tổng cục Thuế, ông
Nguyễn Văn Phụng – Cục trưởng
Cục Thuế DN lớn, Tổng cục Thuế
đã có phần giới thiệu bài bản về
chứng từ và hóa đơn; chứng từ và
HĐĐT (NĐ 123 và TT 78); Xử
phạt hành chính thuế, hóa đơn

(Nghị định 125/2020/NĐ-CP);
Giải pháp thuế 2022 (Nghị quyết
43/2022/QH15 và Nghị định
15/2022/NĐ-CP).

Về chứng từ và hóa đơn, theo
ông Phụng, DN cần nắm rõ sự phân
biệt giữa chứng từ với hóa đơn,
hành trình của hóa đơn qua thời
gian. Đối với chứng từ và HĐĐT,
triển khai hoạt động năm 2022, ông
nhấn mạnh, lộ trình thực hiện
HĐĐT, các văn bản pháp luật về
hóa đơn, hóa đơn chứng từ điện tử,
bảo quản HĐĐT, phân loại HĐĐT
theo cách truyền dữ liệu, chuyển
đổi HĐĐT thành giấy, HĐĐT
không mã của cơ quan thuế, áp
dụng HĐĐT mã cơ quan thuế, thời
điểm lập hóa đơn theo Điều 9 NĐ
123, nội dung hóa đơn theo Điều 10
NĐ 123, ký hiệu hóa đơn theo Điều
4 TT 78…

Nhiều vướng mắc của DN đã
được đại diện Tổng cục Thuế và
các chuyên gia giải đáp ngay tại
Hội thảo. MY MY 

Đây là chính sách hỗ trợ
lãi suất đầu tiên sử dụng
ngân sách nhà nước  có
quy mô lớn được triển
khai qua hệ thống ngân
hàng thương mại. Phó
Thống đốc thường trực
Ngân hàng Nhà nước
Đào Minh Tú đề nghị
các ngân hàng coi đây
là nhiệm vụ chính trị và
phải tuyệt đối tuân thủ
theo Luật Ngân sách
nhà nước…

Nhằm sớm đưa chính sách
vào thực tiễn, góp phần hỗ trợ
doanh nghiệp (DN) và phục hồi
kinh tế. Hôm qua - 27/5, Ngân hàng
Nhà nước (NHNN) đã tổ chức Hội
nghị trực tuyến toàn Ngành triển
khai chương trình hỗ trợ lãi suất
(HTLS) 2% từ nguồn nhân sách
nhà nước (NSNN) 40.000 tỷ đồng
theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP
của Chính phủ (Nghị định 31) và
Thông tư 03/2022/TT-NHNN
(Thông tư 03) của NHNN. 

Tuân thủ Luật Ngân sách 
nhà nước

Thông tin tại Hội nghị, bà Hà
Thị Thu Giang, Vụ phó Vụ Tín
dụng các ngành kinh tế, NHNN
cho biết, ngay từ trong quá trình dự
thảo Nghị định 31 và Thông tư 03,
NHNN đã tích cực, chủ động phối
hợp, bàn bạc rất kỹ lưỡng với các
bộ, ngành, các NHTM thông qua
rất nhiều cuộc họp cũng như lấy ý
kiến bằng văn bản để xây dựng,
hoàn thiện Nghị định và Thông tư
hướng dẫn nhằm sớm đưa chính
sách hỗ trợ vào thực tiễn, với mục
tiêu giúp các DN, HTX, hộ kinh
doanh được tiếp cận nguồn vốn
ngân hàng với lãi suất thấp hơn để
vượt qua khó khăn, ổn định và phát
triển sản xuất kinh doanh, tạo nền
tảng và động lực phát triển nền
kinh tế; đồng thời đảm bảo nguyên
tắc công bằng, công khai, minh
bạch, xác định đúng đối tượng cần
hỗ trợ, hạn chế tối đa các sai phạm

trong quá trình triển khai, quyết
toán HTLS...

“Có thể nhận thấy, chính sách
HTLS 2% là một giải pháp bổ
sung và thời gian tới sẽ song hành
cùng với các giải pháp mà ngành
ngân hàng đã, đang và sẽ triển
khai (bao gồm cả chính sách
HTLS 2% thông qua Ngân hàng
Chính sách xã hội - NHCSXH)
nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn
nữa cho người dân, DN trong tiếp
cận nguồn vốn với chi phí thấp,
tận dụng thời cơ phát triển hoạt
động sản xuất, kinh doanh trong
tình hình mới, góp phần kích
thích cả phía cung và cầu, tạo nền
tảng để tăng trưởng kinh tế mạnh
mẽ theo hướng bền vững hơn…
”, bà Giang khẳng định.

Vì là đây là chính sách HTLS
đầu tiên sử dụng NSNN có quy mô
lớn được triển khai qua hệ thống
NHTM, lãnh đạo Vụ Tín dụng các
ngành kinh tế, NHNN đặc biệt lưu
ý các NHTM tuân thủ quy trình
theo Luật NSNN và Luật Đầu tư
công. “Thời gian rất gấp, các

NHTM cần hết sức lưu ý về thời
hạn và hoàn toàn tuân thủ lộ trình
theo quy định của Luật…” - bà
Giang nhấn mạnh.

Thống đốc NHNN Đào Minh
Tú cùng lưu ý các NHTM sẽ phải
ứng trước để HTLS cho khách
hàng, sau mới tất toán với NSNN. 

“Tất nhiên, việc này sẽ tăng chi
phí của các ngân hàng nhưng đây
là nhiệm vụ chính trị đối với đất
nước, các ngân hàng phải tuyệt đối
tuân thủ Luật NSNN…” - Lãnh
đạo NHNN quán triệt.

Đã sẵn sàng!
Ông Phạm Toàn Vượng, Phó

Tổng Giám đốc Agribank cho biết,
Agribank đã chủ động, tích cực
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để
triển khai thực hiện tốt chương trình
HTLS khi được Chính phủ,
NHNN ban hành văn bản hướng
dẫn. Trong quá trình NHNN xây
dựng dự thảo Nghị định, dự thảo
Thông tư, Agribank đã có nhiều ý
kiến tham gia, góp ý. 

“Tại Agribank, ngay từ đầu
tháng 4/2022, Tổng Giám đốc đã

thành lập Tổ xây dựng Quy định
HTLS. Đồng thời, ngày 13/5 vừa
qua, Trụ sở chính đã tổ chức Hội
thảo trực tuyến Dự thảo quy định
HTLS của Agribank, phổ biến Dự
thảo quy định HTLS của Chính
phủ, NHNN với sự tham gia của
toàn bộ gần 1.000 chi nhánh trên 63
tỉnh, thành phố trong cả nước.
Thông qua chương trình Hội thảo,
trụ sở chính đã quán triệt và nhấn
mạnh tầm quan trọng trong việc
triển khai có hiệu quả chương trình
HTLS đến toàn bộ các đơn vị trong
hệ thống…” - đại diện Agribank
chia sẻ.

Từ sự chủ động đó, ngày
20/5/2022, ngay khi Nghị định
31 và Thông tư 03 được ban
hành, Agribank cũng đã kịp thời
ban hành Quy định 968/QyĐ-
NHNo-TD ngày 20/5/2022 về
HTLS từ NSNN đối với khoản

vay của DN hợp tác xã, hộ kinh
doanh và Văn bản 4327/NHNo-
TCKT ngày 25/5/2022 hướng
dẫn hạch toán kế toán. Bên cạnh
đó, Agribank tiếp tục có văn bản
chỉ đạo, triển khai chương trình
HTLS đến toàn bộ gần 2.300
điểm giao dịch trên cả nước. 

Để việc triển khai được kịp thời
và thông suốt, đại diện Agribank đề
nghị NHNN chỉ đạo các NHNN
tỉnh, thành phố hỗ trợ NHTM trong
công tác truyền thông để thống nhất
trên địa bản bởi không phải tất cả
đối tượng khách hàng đều được
hưởng gói HTLS; đồng thời kịp
thời tháo gỡ vướng mắc trong quá
trình triển khai,  xử lý ngiêm các
trường hợp vi phạm…

Cùng chung băn khoăn của
Agribank, Đại diện BIDV cho biết,
qua rà soát, hiện BIDV có khoảng
10 nghìn khách hàng đủ diều kiện
để nhận HTLS tháo gói ngân sách
này. Tuy nhiên, tới đây nhu cầu của
khách hàng là rất lớn và ngân hàng
phải đối mặt với áp lực khách hàng
đúng đối tượng là rất lớn, do đó đại
diện BIDV mong muốn NHNN
xem xét nới room tín dụng cho
Ngân hàng…

THANH THANH
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KINH Tế - XÃ HộI
kinhtebplvn@gmail.com

Tháo gỡ vướng mắc trong triển khai
hóa đơn điện tử

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT TỪ NGUỒN 40.000 TỶ ĐỒNG:

Tuyệt đối tuân thủ Luật
Ngân sách nhà nước

lPhó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị.

Đối tượng và điều kiện như thế nào được hỗ trợ lãi suất?
Đối tượng được HTLS là các DN, HTX, hộ kinh doanh có mục đích

sử dụng vốn vay: (i) thuộc một trong các ngành: hàng không, vận tải
kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất
bản phần mềm, Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt
động dịch vụ thông tin; trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực
tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động
xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã
ngành kinh tế (L) theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg; (ii) để thực hiện
dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư
cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Điều kiện được HTLS:(i) Khách hàng có đề nghị được HTLS, đáp
ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về
hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài; (ii) Khoản vay được HTLS là khoản vay bằng VNĐ, được ký
kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày
01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo
quy định nêu trên, chưa được HTLS từ NSNN theo các chính sách
khác; (iii) Quy định 02 trường hợp khoản vay không được tiếp tục
HTLS (tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 31).
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Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Bộ
này và Bộ Thông tin và Truyền thông

đã xây dựng xong Hệ thống cơ sở dữ liệu
quản lý và điều hành xăng dầu (XD) quốc
gia. Trong giai đoạn 1, có 2 thương nhân
sản xuất, 38 thương nhân đầu mối kinh
doanh xăng dầu (KDXD) và khởi tạo
thông tin 329 thương nhân phân phối
KDXD được tạo tài khoản có thể đăng

nhập, tra cứu, cấp nạp dữ liệu tại đây.
Việc xây dựng hệ thống này nhằm tăng

cường công tác quản lý nhà nước trong
lĩnh vực KDXD, ngăn chặn các hành vi sai
phạm trong hoạt động KDXD và hỗ trợ
các cơ quan chức năng trong việc điều tiết
cung cầu mặt hàng XD, cần ứng dụng
công nghệ thông tin trong việc cập nhật dữ
liệu đối với các doanh nghiệp KDXD trên

cả nước (về nguồn hàng hóa, hệ thống
phân phối, địa bàn hoạt động của các
DN...). Việc xây dựng cơ sở dữ liệu để cập
nhật trên ứng dụng phần mềm quản lý mặt
hàng XD bảo đảm tuân thủ các quy định
về chế độ báo cáo của DN theo các quy
định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực
XD và việc bảo mật thông tin KD của DN.

Việc vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu
quản lý và điều hành XD quốc gia được
chia làm các giai đoạn khác nhau. Trong
đó, giai đoạn đầu, từ ngày 20/5/2022, thực

hiện áp dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản
lý và điều hành XD quốc gia đối với các
thương nhân đầu mối KDXD và các
thương nhân phân phối XD với các yêu
cầu hệ thống ở mức cơ bản, phù hợp để
phục vụ nhu cầu quản lý và điều hành XD
của Bộ Công Thương. Giai đoạn tiếp theo,
tính từ sau 3 tháng khởi động, hệ thống sẽ
được hoàn thiện có khả năng thực hiện
quản lý trên toàn hệ thống KDXD với các
yêu cầu chi tiết và tiêu chí cao hơn giai
đoạn đầu. hoàNG tú

TS.Trần Quốc Việt - Chủ tịch
PVEP nhắc lại cuộc khủng hoảng
giá dầu ở giai đoạn 2015 - 2021 để
nói về những thách thức ghê gớm
mà “Tổng” này cũng như ngành
Dầu khí Việt Nam phải đối mặt và
phải vượt qua để hoàn thành nhiệm
vụ chính trị của mình với đất nước.

“Giai đoạn đó giá dầu xuống
thấp hơn giá thành mà PVEP sản
xuất, dẫn tới PVEP rơi vào tình
trạng thiếu hụt dòng tiền, uy tín bị
giảm sút nghiêm trọng, nhất là
trong giai đoạn 2016 - 2017”, ông
Việt nhớ lại những ngày khó khăn.

Thêm nữa, đầu năm 2020, đại
dịch COVID-19 bùng phát, được ví
như một “cú đấm” bồi thêm vào
ngành Dầu khí, khiến lần đầu tiên
trong lịch sử dầu khí thế giới xảy ra
hiện tượng giá dầu xuống tới
mức âm. PVEP lúc đó đã ở trong
vòng xoáy của cuộc khủng hoảng
kép, với nhiều trở ngại chưa từng
đối mặt.

Vậy, PVEP đã xử lý những khó
khăn tồn động từ nhiều năm trước
cộng với cuộc khủng hoảng kép
này ra sao?

“Chúng tôi đã nỗ lực vượt qua
khó khăn, thậm chí đã lội ngược
dòng để vươn lên với những giải
pháp đặc thù ngành Dầu khí và
quản trị doanh nghiệp, để trở thành
một đơn vị có dòng tiền vững
vàng”, ông Việt nói.

Cụ thể, các giải pháp mà doanh
nghiệp này đã kiên trì thực hiện và
thành công đó là đảm bảo hoạt
động sản xuất kinh doanh được
diễn ra an toàn. Vì trong khai thác
dầu khí luôn luôn đối mặt các nguy
cơ mất an toàn… Nhiều khi, chỉ
một sơ suất nhỏ, một sai lầm trong
xử lý tình huống sẽ dẫn tới hậu quả

khôn lường. Vì thế, công tác an
toàn phải được chú trọng nhất,
không chỉ an toàn trong lao động,
mà còn an toàn trong quản lý,
trong vận dụng các quy định của
pháp luật.

Thứ hai là phải thực hiện các
biện pháp kiểm soát chặt chẽ, tối ưu
chi phí tại các dự án, với mục tiêu
đưa giá thành sản xuất tối thiểu về
bằng với giá bán, nhất là trong giai
đoạn giá dầu trên đà giảm mạnh.

Trong bối cảnh này, PVEP đã
linh hoạt công tác quản trị, điều tiết
tối ưu sản lượng khai thác tại các
mỏ. “Ở giai đoạn khó khăn, chúng
tôi phải ưu tiên phát triển tăng khai
thác tại những mỏ có chi phí thấp
và đảm bảo sản lượng khai thác
hợp lý ở những mỏ có giá thành
cao”, Chủ tịch PVEP nói và cho
biết khi giá dầu lao dốc mạnh, cần
phải linh hoạt trong khâu bán dầu.

Cụ thể, phải có sự quyết đoán
và kịp thời, bởi nó liên quan đến dự
báo biến động giá dầu trên thế giới
nên phải tính toán xuất bán thời
điểm nào để có lợi, thời điểm nào
cho lưu kho, chờ giá tốt… Nhờ vậy
mà PVEP đã có những quyết định
đúng về thời điểm xuất hàng bán,
giúp gia tăng lợi ích hàng triệu
USD cho các dự án.

“Làm được điều này, phụ
thuộc rất lớn vào tính cơ động và
sự tích cực của toàn bộ bộ máy

PVEP”, Chủ tịch Trần Quốc Việt
khẳng định.

Ngoài ra, những người “đứng
mũi chịu sào” ở đây luôn xác đinh
phải đảm bảo cho DN có một dòng
tiền khỏe, từ các quyết sách quyết
liệt về tài chính để DN có những
bước tiến vững chắc sau này. 

Thực tế, PVEP trước kia từng
có thời điểm nợ ngân hàng tới 20
nghìn tỷ đồng, nợ các đối tác dịch
vụ 3 nghìn tỷ đồng, tài sản cần xử
lý có giá trị lên tới 70 nghìn tỷ
đồng. Nhưng với sự linh hoạt,
phù hợp trong điều hành sản xuất,
cùng các giải pháp giãn nợ, cơ
cấu lại các khoản vay, giãn thời
gian trả nợ,… dòng tiền của
PVEP đã dần phục hồi.

“Ngày hôm nay, có thể khẳng
định dòng tiền PVEP đã vững
vàng, tài khoản sẵn sàng đầu tư với
số tiền lên tới 1,2 tỷ USD. Bằng
những giải pháp hiệu quả, PVEP đã
chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để
phát triển trong giai đoạn tới”, Chủ
tịch PVEP Trần Quốc Việt tự tin.

KiếN GiaNG

Bộ Tài nguyên và môi Trường và Bidv: 
Hợp tác thúc đẩy phát triển 
tài chính xanh bền vững

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Ngân hàng
ĐT&PT Việt Nam (BIDV) vừa ký Bản Ghi nhớ hợp tác

(MOU) thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững, bảo vệ
môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu
(BĐKH).

Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TN&MT và BIDV nhằm
hỗ trợ DN tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng, thu hút các
dòng vốn đầu tư cho ứng phó với BĐKH, chuyển đổi mô
hình kinh tế các-bon thấp và các dự án chuyển đổi năng lượng
vì sự phát triển bền vững của đất nước; đồng thời tăng cường
vai trò hệ thống tài chính – ngân hàng trong việc thu hút,
khuyến khích và hỗ trợ các thành phần kinh tế trong nước
tham gia triển khai các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi
trường, ứng phó với BĐKH, phát triển kinh doanh theo
hướng bền vững.

Thông qua Bản Ghi nhớ, Bộ TN&MT cũng sẽ hỗ trợ
BIDV tăng cường năng lực thẩm định rủi ro môi trường, xây
dựng tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro môi trường đối với các
dự án, là điều kiện tiên quyết để phát triển các sản phẩm tài
chính bền vững theo thông lệ quốc tế và phù hợp với thị
trường Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ ký, Bộ trưởng Bộ TN&MT Hồng Hà
nhấn mạnh: “Hợp tác giữa Bộ TN&MT và BIDV trong các
lĩnh vực TN&MT và BĐKH sẽ thúc đẩy việc hình thành và
phát triển trái phiếu xanh, tín dụng xanh; phát triển thị trường
các-bon; hỗ trợ DN tham gia các hoạt động BVMT, ứng phó
với BĐKH chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh
tế theo hướng các-bon thấp; các hoạt động truyền thông, tăng
cường năng lực trong quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên
khoáng sản…”. My My

Đề xuất phân hạng siêu thị,
trung tâm thương mại

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo
Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số

loại hình hạ tầng thương mại gồm: siêu thị, trung tâm
thương mại (TTTM), cửa hàng tiện lợi, cửa hàng outlet,
trung tâm outlet.

Đối với tiêu chí siêu thị, dự thảo nêu rõ: Cơ sở kinh doanh
(KD) thương mại được gọi là siêu thị và phân hạng siêu thị
nếu có địa điểm KD phù hợp với quy hoạch và có quy mô,
cách thức tổ chức KD đáp ứng các tiêu chí cơ bản của 1 trong
3 hạng siêu thị hoặc tiêu chí siêu thị mini theo quy định.

Cụ thể, siêu thị hạng I là siêu thị KD tổng hợp phải có vị trí
thuận lợi cho việc tiếp cận, mua bán hàng hóa; Có diện tích
KD từ 3.500m2 trở lên; KD nhiều ngành hàng, mặt hàng, danh
mục hàng hóa KD từ 20.000 tên hàng trở lên. Siêu thị hạng II
là siêu thị KD tổng hợp có diện tích KD từ 2.000m2 trở lên;
KD nhiều ngành hàng, mặt hàng, danh mục hàng hóa KD từ
10.000 tên hàng trở lên; Siêu thị hạng III là siêu thị KD tổng
hợp có diện tích KD từ 500m2 trở lên; KD nhiều ngành hàng,
mặt hàng, danh mục hàng hóa KD từ 4.000 tên hàng trở lên;
Siêu thị mini có diện tích KD từ 80m2 trở lên; danh mục hàng
hóa KD từ 500 tên hàng trở lên.

Dự thảo cũng tiến hành phân loại 3 hạng TTTM với yêu
cầu chung “cơ cấu chủng loại hàng hóa phong phú, đa dạng,
hàng hóa bảo đảm chất lượng”.

Cụ thể, TTTM hạng I có vị trí giao thông thuận tiện cho
việc tiếp cận, mua bán hàng hóa, diện tích KD từ
50.000m2 trở lên, các công trình kiến trúc được xây dựng
vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện
đại; TTTM hạng II có diện tích KD từ 30.000m2 trở lên và
có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô KD của TTTM;
TTTM hạng III có diện tích KD từ 10.000m2 trở lên và có
nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô KD của TTTM. 

Nhật thu

Chính thức áp dụng quản lý hệ thống 
kinh doanh xăng dầu trực tuyến

Tổng Công Ty Thăm dò và Khai TháC dầu Khí (PvEP): 

Từ món nợ ngàn tỷ 
tới tài khoản cả tỷ USD

Tổng Công ty Thăm dò
Khai thác Dầu khí (PVEP)
đã chính thức bước sang
tuổi 15 với một chỗ đứng
vững chắc trong ngành
Năng lượng. Hành trình
xây dựng thương hiệu và
phát triển doanh nghiệp
này đan xen nhiều khó
khăn, thuận lợi như muốn
thử thách tinh thần của
người đi “tìm lửa”, nhất là
với những người “đứng
mũi chịu sào” ở đây. 

lGiàn khoan dầu khí trên biển.

lÔng Trần Quốc Việt – Chủ tịch PVEP.

“ực hiện chủ trương tái cấu trúc sau khi PVN chuyển đổi từ mô
hình Tổng công ty nhà nước sang Tập đoàn kinh tế, ngày 4/5/2007,

PVEP được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty ăm dò và Khai thác
Dầu khí và Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí (PIDC).

Đây là một bước đi chiến lược của PVN nhằm tập trung nguồn lực trong
lĩnh vực hoạt động cốt lõi, nâng cao tính chủ động và năng lực cạnh tranh
để PVEP trở thành công ty dầu khí quốc tế, có hoạt động ở cả trong và
ngoài nước”.
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PHÁP LUậT 

CÁC  TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC:

Chủ động phòng chống
thiên tai bất thường 

Theo một số chuyên gia, năm 2022 có
những diễn biến thời tiết hết sức phức
tạp và có nhiều yếu tố dị thường, trái quy
luật. Đơn cử, những ngày cuối tháng 5
này, tại miền Bắc đã xảy ra những trận
mưa lũ bất thường kèm theo không khí
lạnh tràn về. Điều này đòi hỏi các địa
phương cần chủ động trong ứng phó
thiên tai bất thường.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lai
Châu đã xảy ra 2 đợt rét đậm, rét hại, 4 đợt mưa dông,
lốc đã gây thiệt hại đến người và tài sản của Nhà nước,
nhân dân. Ước thiệt hại do thiên tai gây ra trên 15 tỷ đồng.

Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai bất
thường trong thời gian tới, Lai Châu đã chỉ đạo các cấp,
các ngành tập trung một số nhiệm vụ nhằm giảm thiểu
những thiệt hại do thiên tai gây ra trước những diễn biến
khó lường, phức tạp: sắp xếp và huy động các lực lượng
tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả trên địa bàn theo
phương châm “4 tại chỗ” (bao gồm lực lượng thường
trực và lực lượng dân quân xung kích cấp xã); các đơn vị
quản lý hồ, đập thường xuyên thông tin liên quan đến
vận hành hồ chứa nước về Ban Chỉ huy Phòng, chống
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện để phối
hợp, có phương án xử lý bảo đảm an toàn công trình và
vùng hạ du.

Xác định tính mạng người dân là điều quan trọng
nhất, tỉnh Lai Châu đã tiến hành tổ chức kiểm tra, rà soát
các điểm, khu vực dân cư có nguy cơ xảy ra thiên tai cao,
lập phương án bố trí, di dời các hộ dân ra khỏi vùng thiên
tai. Theo Quyết định số 37/QĐ-UBND (13/1/2022),
trong giai đoạn 2022-2025, tỉnh Lai Châu dự kiến bố trí,
sắp xếp cho 2.788 hộ, bao gồm vùng thiên tai 1.554 hộ,
đặc biệt khó khăn 492 hộ, biên giới 742 hộ với tổng kinh
phí trên 530 tỷ đồng.

Còn tại Tuyên Quang, các địa phương trong tỉnh được
yêu cầu chủ động rà soát, cập nhật phương án ứng phó
bảo đảm phù hợp, hiệu quả với các tình hình và tình
huống cụ thể có thể xảy ra theo từng cấp độ; xây dựng
kế hoạch, phương án cụ thể chi tiết, đảm bảo ứng phó
hiệu quả với các tình huống mưa, bão, lũ ống, lũ quét, sạt
lở đất,..; kịp thời chỉ đạo, khắc phục những thiệt hại, đảm
bảo ổn định đời sống, các điều kiện phục vụ hoạt động
sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Cùng với đó, thường
xuyên theo dõi chặt chẽ, nắm chắc các bản tin cảnh báo,
dự báo thiên tai, thời tiết; tăng cường công tác tuyên
truyền, cảnh báo và phổ biến, hướng dẫn nhân dân cách
nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lốc, sét…; rà
soát, khẩn trương di dời dân cư ra khỏi các khu vực có
nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai, nhất là khu vực có
nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống… đảm bảo hạn chế
thiệt hại do thiên tai gây ra.

Yên Bái cũng là địa bàn có khả năng chịu ảnh hưởng
áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt
đới, khả năng cao sẽ xảy ra hiện tượng mưa lớn kéo dài
gây lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng. Do đó ngay từ
đầu năm 2022, tỉnh đã chỉ đạo tập huấn, tuyên truyền sâu
rộng để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, chính
quyền các cấp trong phòng, chống thiên tai. Trong đó,
các địa phương được yêu cầu xây dựng và diễn tập các
phương án phòng tránh với các tình huống cụ thể khi lũ
quét, sạt lở đất xảy ra.

Đặc biệt, công tác khảo sát, quy hoạch lại khu dân cư
được nhanh chóng hoàn thành. Yên Bái đã xác định được
gần 4.300 hộ thuộc diện nguy cơ cao bị ảnh hưởng lũ
quét, sạt lở đất phải di dời đến nơi định cư mới an toàn.

Đến nay có trên 62.800 người sẵn sàng tham gia các
hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn
trên toàn tỉnh, trong đó cấp xã, phường, thị trấn huy động
gần 55.000 người. Tỉnh trang bị và sẵn sàng đưa vào sử
dụng gần 300 nhà bạt các loại; 145 máy phát điện; 80
máy bơm các loại; trên 3.000 áo phao cùng nhiều trang
thiết bị hỗ trợ quan trọng khác.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa
mưa lũ, Yên Bái đã huy động trên 1.200 ô tô các loại; 21
xe cứu thương; 275 máy xúc, ủi; gần 600 tàu, xuồng,
thuyền máy các loại. DIỆU THẢO 

Trên địa bàn Lâm Đồng, theo khảo sát,
so với cùng kỳ 2021, giá cát xây dựng tăng
gấp 1,5 lần; giá cát xuất tận bãi 300-350
ngàn đồng/m3, cộng với chi phí vận chuyển
thì tới tay người tiêu dùng từ 450-500 ngàn
đồng/m3, nhưng không phải mua lúc nào
cũng sẵn hàng.

Hiện Lâm Đồng siết chặt công tác quản
lý khai thác khoáng sản, quyết liệt ngăn
chặn nạn “cát tặc”. Hơn nữa, một chủ mỏ
cát hợp pháp tính toán, 1m3 cát hiện chịu
khoảng 70-80 ngàn đồng các loại thuế tài
nguyên môi trường, GTGT... Nếu trừ các

loại thuế phí vận hành thì lãi không đáng
bao nhiêu. Đó là nguyên nhân khiến nhiều
đối tượng vẫn khai thác cát lậu, gian lận
khai thác.

Tại huyện Di Linh, nơi cung cấp cát dồi
dào cho Lâm Đồng, vấn nạn khai thác cát
trái phép tiếp tục phức tạp. Cách trụ sở xã
Hòa Bắc chừng 7km, tuyến đường từ thôn
9 dẫn vào khu lòng hồ thủy điện Hàm
Thuận bị cày xới nát tươm thành các “ổ
voi”, “ổ trâu”, nhiều vị trí “sóng trâu” cao
30-40cm. Lần theo dấu bánh xe, PV có mặt
ở khu vực lòng hồ vào 15h ngày 24/5. 

Tại đây cả một bãi cát quy mô cả nghìn
m2, nhiều đống cát tập kết sẵn. Dọc hồ có
hơn chục tàu thuyền tàu khai thác neo đậu,
bên chiếc máy múc công suất lớn. PV cũng
chứng kiến xe 10 tấn chất cát đầy ngọn
(ước khoảng 13m3 cát) đang chở cát từ đây
đi ra trung tâm xã. Số cát này được tập kết
tại một khu vực để bán lẻ, hoặc chở tới nhà
dân bán trực tiếp. 

Sau khoảng 15 phút, chiếc xe múc tắt
máy khi phát hiện PV. Một số người dân
sống hai bên đường cho biết xe chở cát
hoạt động thường xuyên, không kể đêm
ngày, vận chuyển cát từ hồ thủy điện đi
nơi khác. Người địa phương cho biết
“ông chủ” đang khai thác cát là một
người tên Phong ở thôn 3.

Ông Đặng Văn Lợi, quyền Chủ tịch
UBND xã Hòa Bắc cho biết, khu vực hồ
Hàm Thuận trước đây có 2 DN Lê Tám và
Tiến Phong được cấp phép nạo vét, tận thu
khoáng sản, thời hạn 2015 - 2020, hiện đã
hết hạn. 

Khi được hỏi về việc có biết ở hồ vẫn
có tình trạng khai thác cát, ông Lợi nói “xã
thường xuyên kiểm tra nhưng vào tới nơi
không thấy khai thác, còn xe chở cát trên
đường thì xã không có thẩm quyền dừng
xe kiểm tra”. Cũng theo ông Lợi, xã không
có người để túc trực thường xuyên ở vị trí

Như PLVN đã thông tin, mới
đây Cty TNHH Grobest Indus-
trial, địa chỉ số 9 đường 3A,
KCN Biên Hòa 2, Long Bình,
TP Biên Hòa, Đồng Nai, bị hộ
kinh doanh Trần Ngọc Diễm
(đại lý Phương Diễm, xã Hòa
Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng)
kiện đòi bồi thường trong vụ
“Tranh chấp hợp đồng phân
phối sản phẩm và bồi thường
thiệt hại ngoài hợp đồng”. Vụ
kiện do TAND huyện Mỹ
Xuyên thụ lý, giải quyết.
Ai đứng sau các “chứng cứ 
vi phạm” không có thật?

Ngày 1/5/2021, Phương Diễm ký hợp
đồng phân phối sản phẩm với Grobest để
trở thành nhà phân phối cấp 1 với sản
phẩm thức ăn nuôi tôm Grobest. Theo
hợp đồng, Phương Diễm chỉ được phân
phối sản phẩm trong phạm vi “khu vực
kinh doanh” Chợ Kinh, Ngọc Đông, Hòa
Tú, Cổ Cò, Thạnh Phú, Thạnh Quới,
Ngọc Tố - Mỹ Xuyên.

Theo tìm hiểu, để kiểm soát vấn đề
mỗi đại lý chỉ bán hàng cho nông dân tại
một khu vực nhất định, trên mỗi bao bì
sản phẩm, Grobest đều đóng một mã QR.
Vì vậy với bất kỳ sản phẩm nào, Grobest
sẽ biết được bao bì đó đã cung cấp cho
đại lý nào vào ngày nào. 

Chỉ trong chưa đầy nửa năm, Phương
Diễm đã phân phối cho Grobest hơn
1.153 tấn thức ăn nuôi tôm, giá trị gần
35,5 tỷ đồng. 

Theo đánh giá của nhiều người trong
nghề, đó là một con số “trong mơ” với

nhiều đại lý. Bán được nhiều hàng
như vậy, không chỉ vì Phương Diễm
rất có uy tín với nông dân nuôi tôm,
có duyên bán hàng, mà còn nhờ biết
đặt cửa hàng tại khu vực “thủ phủ”
nuôi tôm của Sóc Trăng.

Việc hợp tác giữa hai bên suôn sẻ tốt
đẹp, nhưng hơn tháng sau khi ký hợp
đồng, ngày 22/6/2021, Grobest có văn
bản cho rằng Phương Diễm “bán hàng
xuyên vùng” cho Đại lý Ngọc Duyên
(phường 1, TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng);
yêu cầu Phương Diễm “chấm dứt việc
bán hàng xuyên vùng”.

Ngày 3/12/2021, Grobest lại có thông
báo cho rằng ngày 30/10/2021 phát hiện
Phương Diễm “bán hàng xuyên vùng”
cho đại lý Cô Tải “tại ấp Thào Lạng, Vĩnh
Trạch, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu”.  

Ngày 15/12/2021, Grobest có văn bản
thông báo không tiếp tục hợp đồng với hộ
Phương Diễm, “hợp đồng sẽ chấm dứt
vào 31/12/2021”.

Trong khi đó, Phương Diễm khẳng

định “không bán hàng xuyên vùng” cho
đại lý Ngọc Duyên và Cô Tải như thông
báo của Grobest. Phương Diễm khẳng
định chỉ bán hàng trực tiếp tại cửa hàng
cho nông dân nuôi tôm trong khu vực mà
hợp đồng đã quy định. “Nếu ai đó muốn
“chơi xấu”, họ có thể đến mua hàng,
mang đi ném ở bất kỳ đâu đó rồi vu oan
Phương Diễm “bán hàng xuyên vùng”.
Mỗi tháng bán gần 200 tấn, Phương
Diễm dù có “3 đầu 6 tay” cũng không thể
vác từng bao thức ăn tới đổ tận ao nuôi
tôm cho từng người mua để đảm bảo
không có bao hàng nào lọt sang vùng
khác. Tôi cho rằng có ai đó cạnh tranh
không lành mạnh, ngụy tạo chứng cứ, vu
oan Phương Diễm, để Cty Grobest hiểu
nhầm”, bà Diễm nói.  

Nhận định trên của Phương Diễm là
có căn cứ, khi theo xác minh của PLVN,
chứng cứ “vi phạm” trong vụ này không
có thật. Cửa hàng thuốc thủy sản Ngọc
Duyên (phường 1, TX Vĩnh Châu) khẳng
định chưa khi nào giao dịch, làm việc gì

ĐẠI LÝ BỊ “TRUẤT QUYỀN” PHÂN PHỐI SẢN PHẨM GROBEST: 

“Rất buồn trước kiểu bán hàng 
coi thường quyền lợi nông dân”

lBà Diễm cho rằng biết việc mã QR trên mỗi bao bì Grobest chứa thông tin đại lý; có đối

tượng xấu đã mua hàng rồi cố tình quăng sang nơi khác, vu oan “Phương Diễm bán hàng

xuyên vùng”.

DI LINH (LÂM ĐỒNG):

Cấp xã thiếu trách nhiệm, “cát tặc” hoành hành

lDN nạo vét lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 có dấu hiệu khai thác cát sai vị trí.

Giá cát xây dựng tăng đột biến, nguồn hàng khan hiếm… khiến
vấn nạn “cát tặc” diễn ra phức tạp, DN được cấp phép nạo vét
tận thu khoáng sản nhưng khai thác sai vị trí; vẫn tiếp diễn trên
địa bàn huyện Di Linh, Lâm Đồng.



khai thác cát trái phép nói trên mà
tháng kiểm tra 2-3 lần.

Đáng nói, hồi tháng 11/2020, báo
chí phản ánh việc khai thác cát trái
phép tại khu vực trên, ông Lợi khi đó
là Phó Chủ tịch cũng trả lời tương tự
rằng xã chỉ phối hợp với các phòng
chức năng của huyện để kiểm tra, kiểm
soát theo định kỳ, việc khai thác cát xã
không nắm được. Thực tế, việc khai
thác cát trái phép, vận chuyển cát diễn
ra thường xuyên, ngay giữa ban ngày;
nên trả lời như trên rất khó thuyết phục.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Thơm,
chuyên viên phụ trách mảng khoáng
sản thuộc Phòng TN&MT huyện; khi
nhìn những hình ảnh, video khai thác
cát ở lòng hồ thủy điện Hàm Thuận do
PV cung cấp; cũng bất ngờ vì vị trí trên
đã bị đình chỉ khai thác cát. 

Bà Thơm nói Phòng cũng nhận
được thông tin khai cát trái phép ở hồ

Hàm Thuận và thường xuyên phối
hợp địa phương kiểm tra. Tuy nhiên,
các đối tượng rất tinh vi, hễ đoàn kiểm
tra vào tới nơi thì không có hoạt động
khai thác cát diễn ra. Một số máy móc,
thiết bị được di chuyển sang địa phận
tỉnh Bình Thuận nên khó xử lý.

Theo bà Thơm, để xử lý triệt để,
cần cưỡng chế di dời toàn bộ phương
tiện máy móc ra khỏi khu vực. Hiện
Phòng đang đề xuất UBND tỉnh chỉ
đạo Công an tỉnh phối hợp, hỗ trợ
cưỡng chế di dời. 

Tại khu vực lòng thủy điện Đồng
Nai 3 thuộc thôn 3, xã Đinh Trang
Thượng, theo ghi nhận của PV, Cty
TNHH Bình Minh Lâm Đồng là đơn
vị được cấp phép nạo vét tận thu
khoáng sản; cũng có dấu hiệu khai thác
sai vị trí được cấp phép; không cắm
phao thả mốc xác định vị trí khu vực
nạo vét được cấp phép…

Ông K’Đô, Chủ tịch UBND xã
cho biết, quá trình khai thác, DN
không cung cấp giấy phép cho xã.
Cách đây 1 tháng, xã phối hợp Phòng
TN&MT, công an huyện xuống kiểm
tra, nhận thấy DN vi phạm khai thác
cát sai vị trí, còn cụ thể sai như thế nào,
mức độ thế nào “không rõ do phía
công an huyện chủ trì làm việc, đang
hoàn thiện hồ sơ xử lý”.

Về trường hợp này, đại diện Phòng
TN&MT qua xem các hình ảnh PV
cung cấp cũng nhận định DN múc đất,
khai thác cát không đúng vị trí. Hiện
trạng thực địa khác nhiều so với thời
điểm kiểm tra cách đây 1 tháng:
“Phòng sẽ phối hợp với xã kiểm tra
làm rõ, tránh tình trạng cấp phép một
đằng làm một nẻo”.

MAI LONG – BÁCH TÙNG
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ĐƯỜNG DÂY CHO VAY QUA APP LÃI SUẤT 2.190%/NĂM:
Bắt 21 nghi phạm  

Ngày 27/5, liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng qua app
và đòi nợ dưới hình thức "tín dụng đen", Cơ quan CSĐT Công

an TP Hà Nội cho biết vừa bắt thêm nghi phạm Liu Dan Yang (30
tuổi, quốc tịch Trung Quốc, hiện tạm trú Cầu Giấy, Hà Nội), GĐ
Cty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam, chuyên thực
hiện việc thu, chi hộ trong đường dây. 

Liên quan vụ án, trước đó cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Quang Vũ
(35 tuổi) là người thay mặt nghi phạm đứng đầu người Trung Quốc
quản lý điều hành việc cho vay của đường dây này tại Việt Nam. 

Zhang Min (36 tuổi, quốc tịch
Trung Quốc) là quản lý bộ phận
nhắc và truy thu nợ của đường
dây, cùng 18 nghi phạm khác bị
bắt để điều tra về hành vi "cho vay
lãi nặng trong giao dịch dân sự"
và “cưỡng đoạt tài sản”.

Đây là đường dây “tín dụng
đen” xuyên quốc gia vừa bị
Phòng CSHS phối hợp Cục
CSHS (Bộ Công an) triệt phá vào
ngày 24/5 vừa qua.

Theo cảnh sát, Vũ có nhiệm
vụ điều hành đường dây này khi
chủ mưu là người Trung Quốc
vắng mặt, được ủy quyền ký các giấy tờ liên quan ngân hàng, hợp
đồng vay nợ. Còn Zhang Min phụ trách bộ phận đòi nợ.

Để hợp thức hóa việc cho vay lãi nặng và đòi nợ, nhóm này lập
Cty cầm đồ và xây dựng 3 app là cashvn, vaynhanhpro và ovay.
Ngoài ra còn tuyển thêm nhiều người làm kế toán, nhân sự, phát
triển thị trường và những thành phần nhiều tiền án, tiền sự chuyên
đi đòi nợ.

Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng vay qua hệ
thống 3 app trên khoảng gần 1 triệu người. Mỗi tháng, số tiền các
đối tượng giải ngân cho vay khoảng 100 tỉ đồng.

Để có được số lượng khách hàng dồi dào trên, các đối tượng
chạy quảng cáo trên mạng xã hội và thẩm định hồ sơ khách hàng.
Khách được coi là uy tín thường làm công việc cố định, có nhân
thân rõ ràng.

Để thu hồi nợ nhanh, không chỉ đe dọa, khủng bố, tấn công
con nợ, các đối tượng phụ trách truy thu được phân cấp từ M0 -
M3, thậm chí cắt ghép ảnh “nóng” của khách hàng và bạn bè,
người thân của họ tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự,
tạo áp lực.

CQĐT đánh giá hành vi của nhóm nghi phạm trên rất manh
động, táo tợn, gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân. 

Việc cắt ghép ảnh, tung lên mạng xã hội đe dọa để gây áp lực
cho con nợ cũng như người thân, bạn bè của họ là hành vi không
chỉ vi phạm pháp luật mà còn xâm hại đến đời sống tinh thần của
các bị hại. VÂN THANH

NGHỆ AN:
Đang ngồi tù, bị phát hiện thêm 
2 tội khác 

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô
Sĩ Nam (SN 1989, ngụ xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu) về

tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ
quan, tổ chức. 

Nam là bị cáo có nhân thân xấu, vào năm 2015 bị phạt tù về tội
Trộm cắp tài sản. Tháng 8/2021, Nam bị tuyên phạt 20 năm tù về
tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian thi hành án, hành
vi lừa đảo của Nam bị phát giác.

Theo cáo trạng, do nợ nần không có khả năng chi trả nên Nam
nảy sinh ý định lừa đảo. Từ tháng 8/2020 đến tháng 1/2021 Nam
đã đến các cửa hàng cho thuê xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An để
thuê 6 xe ô tô (trị giá hơn 3 tỷ đồng) rồi thuê người làm giả giấy tờ
xe, hợp đồng mua bán xe để đem đi cầm cố. Bằng cách thức trên,
Nam đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận các hành vi phạm tội, xin được
giảm nhẹ hình phạt. 

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp
đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người
khác được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến sự hoạt động bình
thường, uy tín của cơ quan nhà nước, gây mất trật tự tại địa phương,
gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. 

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nam 16 năm tù về
tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài
liệu của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt chung là 20 năm tù.

Tổng hợp với bản án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất
ma túy trước đó, buộc bị cáo Nam phải thi hành bản án chung là 30
năm tù. KIM LONG

với Phương Diễm hay Grobest; chỉ
phân phối, bán các loại thuốc thủy
sản, không bán thức ăn nuôi tôm
Grobest.  

Tại ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch,
TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, không có
“đại lý Cô Tải”. Chỉ ở ấp An Trạch
Đông cạnh đó có Cô Tải. “Cô Tải” ở
đây là bà Hứa Thị Linh, chủ cửa hàng
thức ăn nuôi tôm “Tải Linh”, khẳng
định từ tháng 4/2021 đến nay không
mua bán sản phẩm của Grobest với
Phương Diễm. 

Hệ lụy không nhỏ
Phương Diễm cho hay, sự việc có

thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng uy
tín danh dự các bên như vậy, nhưng
những người có thẩm quyền của
Grobest không đến nơi tìm hiểu sự
việc, gặp gỡ, làm rõ vấn đề, mà lại
ra các văn bản quyết định vội vã áp
đặt; “nên tôi buộc phải khởi kiện
bảo vệ uy tín danh dự, quyền lợi
của các đại lý, bảo vệ quyền lợi các
hộ dân nuôi tôm”.

Trong đơn khởi kiện, đại lý
Phương Diễm nêu: “Ngay khi
Grobest có thông báo Phương Diễm
“bán hàng xuyên vùng”, chúng tôi đã
có nhiều văn bản giải trình, đề nghị
Grobest tiếp tục giao hàng, cung cấp
chứng cứ chứng minh chúng tôi “bán
hàng xuyên vùng”. Phía Grobest vẫn
không gặp gỡ để cùng chúng tôi xác
minh, đối chất các bên nhằm làm rõ
có hay không việc chúng tôi “bán
hàng xuyên vùng” và từ chối cung
cấp hàng hóa”.

Bà Diễm cho rằng hậu quả sự
việc rất nặng nề: “Các hộ nuôi tôm
thỏa thuận với Phương Diễm nhận
thức ăn về nuôi, cuối vụ mới trả tiền.
Nhưng tôm chưa thu thì Phương
Diễm bị Grobest từ chối cung cấp
hàng. Con tôm đang ăn loại thức ăn
đó, không thể đổi thức ăn hãng khác,
nên các hộ buộc phải mua ở đại lý
khác. Một số hộ cho rằng Phương
Diễm thiếu trách nhiệm trong bán
hàng nên chưa trả tiền, lên tới nhiều

tỷ đồng”.
Theo Phương Diễm, còn một hệ

lụy khác quan trọng hơn, là uy tín
danh dự gầy dựng hàng chục năm
mới có. “Với nông dân chúng tôi, có
thể chỉ một lần mất tin là vạn lần mất
tín. Dù sự thật là chúng tôi không vi
phạm; nhưng nghe tin Grobest đưa ra
thông báo chúng tôi vi phạm bán
hàng xuyên vùng, rồi cắt hàng…
không ít hộ nuôi tôm xì xào nghi ngại
Phương Diễm”.  

Theo đơn khởi kiện, Phương
Diễm yêu cầu Grobest bồi thường
thiệt hại tổn thất tinh thần, uy tín, danh
dự là 10 tỷ; bồi thường thiệt hại do vi
phạm hợp đồng theo mức phạt 8% là
hơn 2,57 tỷ; bồi thường do mất thu
nhập chiết khấu bán hàng 4 tỷ.

Trả lời về việc vì sao đã ký biên
bản thanh lý hợp đồng nhưng vẫn

khởi kiện đòi bồi thường, Phương
Diễm nói: “Ngày 15/12/2021,
Grobest có thông báo sẽ không gia
hạn hợp đồng. Khi hợp đồng không
được gia hạn thì sẽ chấm dứt và phải
thanh lý để tính toán công nợ. Do
Grobest không gia hạn, Phương
Diễm phải thanh lý mới nhận được
tiền hoa hồng. Còn việc khởi kiện là
đòi bồi thường trong quá trình còn
thời hạn hợp đồng nhưng Grobest
đưa ra chứng cứ ngụy tạo không giao
hàng dẫn đến thiệt hại cho Phương
Diễm. Trong đơn khởi kiện nêu rõ,
thời gian bị thiệt hại từ 23/11 -
31/12/2021”.

“Ngày 23/11/2021, Phương Diễm
chưa nhận được bất cứ thông báo nào
của Grobest về việc ngưng giao hàng;
nhưng Grobest không giao hàng là vi
phạm hợp đồng. Ngày 3/12/2021,
Grobest mới có thông báo ngưng giao
hàng nhưng lại ghi “lùi” thời gian từ
23/11/2021, nên văn bản này không
có giá trị về thời gian ngừng giao
hàng. Ngoài ra, văn bản ngày
3/12/2021 Grobest còn nêu “sẽ không
chi trả chiết khấu với những đơn hàng
phát sinh sau ngày 23/11/2021”. Như
vậy, văn bản có sự mâu thuẫn và
chúng tôi được nhận hàng sau ngày
23/11/2021, nhưng thực tế Grobest
không cho nhận hàng là vi phạm hợp
đồng, không đúng nội dung thông
báo. Chúng tôi rất buồn trước cách
làm việc mâu thuẫn, kiểu bán hàng
coi thường nhà phân phối và quyền
lợi người nuôi tôm như vậy”.

BÙI YÊN – 
THANH KHANG

lNghi phạm Liu Dan Yang. 

lTAND huyện Mỹ Xuyên đã thụ lý 

vụ kiện Phương Diễm với Grobest.  

Ngày 14/3/2022, Phương Diễm khởi kiện bổ sung, yêu cầu bồi thường
9,1 triệu đồng tiền thuê xe tải từ Sóc Trăng đến Biên Hòa (Đồng Nai) để
nhận hàng nhưng bị từ chối giao hàng.

Theo đó, ngày 23/11/2021, Phương Diễm đặt và chuyển tiền cho 2 đơn
hàng. Lúc này, Grobest chưa thông báo ngừng giao hàng. Nhưng khi Phương
Diễm cho xe tải đến Biên Hòa nhận hàng thì bị từ chối, phải về xe không.

Ngày 16/12/2021, Phương Diễm (khi chưa hết hợp đồng) đặt và trả tiền
đủ cho 24,5 tấn hàng. Khi thuê xe đến nhận hàng cũng bị từ chối, lại phải về
xe không.

Theo Phòng TN&MT, trên địa bàn huyện có 7 đơn vị được cấp phép khai thác
mỏ, cát. Trong đó, riêng về khai thác cát có 2 mỏ của Cty Vinh Quang và mỏ của
Cty Đoàn Dung. Cty Vinh Quang đang tạm dừng khai thác, nợ thuế. 3 đơn vị được
cấp phép nạo vét tận thu cát gồm Cty Rạng Đông, Cty Bình Minh và Cty Song Sinh. 

Có sự khó hiểu ở xã Đinh Trang Thượng, là Chủ tịch xã cung cấp thông tin chủ
DN khai thác cát là ông Phan Bội Dũng (ngụ thôn 3). Ngay sau khi PV rời trụ sở xã,
một người đàn ông gọi điện giới thiệu tên là Dũng muốn tiếp cận PV.

Tuy nhiên, đại diện Phòng TN&MT huyện khẳng định, đến hiện tại chỉ có Cty
TNHH Bình Minh Lâm Đồng trụ sở chính tại thôn 1, xã Đinh Trang Thượng của
ông Phạm Viết Bình (SN 1975) được cấp phép nạo vét khai thác cát ở lòng hồ thủy
điện Đồng Nai 3. Còn DNTN Bội Dũng mới chỉ được cấp phép hoạt động trong
phạm vi lòng hồ chứ chưa được cấp phép khai thác cát. lXe chở cát từ khu vực lòng hồ thủy điện

Hàm Thuận.



Thời gian qua, du lịch
Hà Nội đã kích hoạt
nhiều sản phẩm du
lịch xanh để phục vụ
du khách. Đây là một
tín hiệu vui nhưng về
lâu dài, cần thực hiện
nhiều giải pháp căn
cơ hơn để loại hình
này có thể phát triển
bền vững.
Thêm nhiều tour 
thân thiện môi trường

Tại Hà Nội, việc phát triển
du lịch xanh đã nằm trong chiến
lược phục hồi, phát triển du lịch
Thủ đô. Từ năm 2019 đến nay,
Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức
nhiều lớp đào tạo, tập huấn về
du lịch cộng đồng, ứng xử văn
minh du lịch ở các quận, huyện,
thị xã. Sở cũng yêu cầu các đơn
vị lữ hành, điểm đến cần lưu ý
đến những yếu tố môi trường,
bảo đảm an toàn sức khỏe, phát
triển bền vững trong quá trình
xây dựng sản phẩm du lịch.

Trong dịp SEA Games 31
vừa qua, các đơn vị kinh doanh
du lịch Hà Nội ra mắt nhiều sản
phẩm du lịch xanh, thân thiện
với môi trường. Điển hình là
tour “Du lịch xanh trong thành
phố xanh với phương tiện giao
thông sạch” của Công ty Cổ
phần Đồng Xuân (quận Hoàn
Kiếm), cho phép du khách được
khám phá các tuyến phố cổ, di
tích lịch sử, văn hóa - lịch sử
cách mạng và các công trình
kiến trúc Pháp trên địa bàn quận
Hoàn Kiếm bằng xe điện, trong
khoảng thời gian từ 35 đến 40
phút. Hay tour đi bộ khám phá
kiến trúc Pháp trong lòng Hà
Nội của Bảo tàng Lịch sử Quốc
gia; và hàng loạt tour xe đạp
được Sở Du lịch Hà Nội giới
thiệu trong danh sách 28 tour du
lịch tiêu biểu của Thủ đô, như:
Tour xe đạp khám phá Cổ Loa
(huyện Đông Anh), Làng gốm
Bát Tràng (huyện Gia Lâm), các
di tích thuộc “Thăng Long tứ
trấn”… Khu vực ngoại thành có
các sản phẩm du lịch sinh thái,
chăm sóc sức khỏe, tắm lá thuốc
của người Dao, huyện Ba Vì;
các hoạt động trải nghiệm tại
Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn
Tây); du lịch cộng đồng tại

huyện Thạch Thất…
Có thể thấy, du lịch xanh phù

hợp với xu hướng chung của thế
giới, góp phần bảo vệ môi
trường và phát triển bền vững.
Tuy nhiên, nếu so sánh với các
loại hình du lịch khác thì du lịch
xanh mới trở nên quen thuộc với
nhiều người dân Thủ đô vài năm
gần đây. Đáng nói, để du lịch
xanh có thể phát triển lâu dài và
bền vững cần sự tham gia và
góp sức của cộng đồng địa
phương, đặc biệt là cộng đồng
doanh nghiệp. 

Đó là bài học đến từ thành
phố Hội An – tại đây cộng đồng
doanh nghiệp đã tiên phong làm
du lịch bền vững, không rác thải
(zero waste), bảo vệ môi trường
và thiên nhiên… Người làm du
lịch cũng lan tỏa thói quen bảo
vệ môi trường này tới du khách.
Đơn cử, Silk Sense Hội An
River Resort đã thực hiện việc
tái sử dụng những vật dụng thân
thiện với môi trường, giảm thiểu
tối đa dùng bao bì, hộp nhựa
một lần; thay thế các vật dụng
bàn chải đánh răng, lược... làm
từ nhựa bằng các sản phẩm làm
từ tre; tận dụng rác để làm phân
hữu cơ bón cho cây xanh… Còn
trang trại An Nhiên (Hội An) đã
triển khai chương trình “Tái chế
xà phòng sạch” và “Vải cho
cuộc sống” từ năm 2018. Đến
nay đã có trên 60 doanh nghiệp
tại thành phố Hội An ký cam kết
không rác thải. Thành phố này
đặt mục tiêu đến năm 2025 ít
nhất 70 - 100 đơn vị có chứng

nhận du lịch xanh, để Hội An
sớm được công nhận là điểm
đến du lịch xanh.

Làm gì để 
“đi đường dài”?

Thực tế cho thấy, du lịch
xanh có nhiều ưu điểm như tạo
không gian xanh và trải nghiệm
thân thiện với môi trường cho
du khách, tạo nguồn thu nhập
cho người dân ở nhiều địa
phương, giảm được một phần áp
lực lên các di sản, định dạng
thương hiệu du lịch… Tuy
nhiên, việc chuyển đổi xanh
trong hoạt động du lịch không
hề dễ dàng, thường làm tăng chi
phí vì doanh nghiệp phải thay
đổi từ giải pháp quản trị, đầu tư
dài hạn cho vật chất, cơ sở hạ
tầng đến việc đào tạo, nâng cao
ý thức của đội ngũ nhân viên. 

Bên cạnh đó, hoạt động
truyền bá, quảng cáo thu hút du
khách đến trải nghiệm cũng là
một thách thức lớn bởi thói quen
sống “nhanh – tiện – rẻ”, ít để
tâm đến môi trường, đã “ăn sâu”
vào tiềm thức của một bộ phận
người dân. Do đó mới xảy ra
những tình trạng như sản phẩm
phục vụ du khách bị sử dụng
thừa thãi, dẫn đến lãng phí, rác
thải từ du lịch tăng lên… Các
đơn vị lữ hành, công ty du lịch
có thể tư vấn cho du khách hạn
chế đồ nhựa một lần trong hành
trình du lịch, nhưng việc họ tuân
thủ hay không dựa vào ý thức tự
giác của mỗi người.

Chính vì thế, Phó Tổng cục

trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ
VH,TT&DL Hà Văn Siêu đã
khẳng định trước truyền thông:
Để phát triển du lịch xanh, du
lịch có trách nhiệm với môi
trường, xã hội, các địa phương
cần nêu cao trách nhiệm của
cộng đồng dân cư. Còn Chủ tịch
Hội Du lịch cộng đồng Việt
Nam (VCTC) Phạm Hải Quỳnh
cho rằng, các câu lạc bộ du lịch
cần có sự chia sẻ, liên kết cùng
nhau bảo vệ môi trường. 

Hiện nay du lịch xanh mới
chỉ phát triển phổ biến tại một số
địa phương như Hội An, Đà
Nẵng,… Thậm chí ngay tại
những thành phố lớn như Hà
Nội và Hồ Chí Minh, du lịch
xanh cũng chỉ mới được một số
doanh nghiệp du lịch phát triển,
sản phẩm vẫn chưa đa dạng,
chưa tạo được “làn sóng bùng
nổ” trong cộng đồng. Phần lớn
địa phương khác vẫn còn “loay
hoay” với việc chuyển dịch
xanh trong ngành du lịch địa
phương để thu hút du khách. 

Với chủ đề của Năm Du lịch
Quốc gia 2022 là du lịch xanh,
loại hình này đang có nhiều lợi
thế để mở rộng và phát triển trên
phạm vi rộng khắp cả nước. Tuy
nhiên, để làm được điều đó rất
cần sự đồng hành kiên trì, bền bỉ
của cộng đồng địa phương, bao
gồm cả khu vực doanh nghiệp.
Ngoài ra, cũng cần có các chính
sách thúc đẩy, hỗ trợ về cơ chế và
nguồn lực cho doanh nghiệp đi
theo hướng này một cách lâu dài.

ĐỖ TRANG
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TIN TứC

Thi tìm hiểu 
truyền thống 
yêu nước của 
dân tộc Việt Nam

Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ TT-
TT vừa phát động cuộc thi tìm

hiểu về lịch sử truyền thống yêu
nước của dân tộc Việt Nam, nhằm
đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về
dân tộc và truyền thống lịch sử, bản
sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm,
đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về dân tộc,
tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị
của tôn giáo đối với đời sống xã hội,
góp phần phát huy sức mạnh của
khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết
tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.

Tác phẩm dự thi cần thể hiện
những giá trị của tôn giáo đối với đời
sống xã hội, góp phần phát huy sức
mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc,
đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc; Lịch sử dân
tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống
dựng nước và giữ nước, đoàn kết dân
tộc; Các tấm gương tiêu biểu trong
việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ
quốc trong thời kỳ hiện nay; Lịch sử,
truyền thống yêu nước, đạo đức lối
sống của thanh, thiếu niên trong thời
đại xã hội chủ nghĩa, nét đẹp trong
phong cách sống và rèn luyện ý chí
theo các bậc tiền nhân về các quy tắc
ứng xử, các đường lối tư duy thanh
tao, tốt đẹp… Tác phẩm cũng cần thể
hiện những gương mặt tiêu biểu của
học sinh, sinh viên, giáo viên dân tộc
thiểu số, tôn giáo, những mô hình tiên
tiến trong bảo vệ môi trường, giữ gìn
bản sắc văn hóa dân tộc. Thời hạn
nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát
động cuộc thi cho đến hết ngày
30/9/2022. Lễ tổng kết và trao giải
thưởng dự kiến tổ chức vào cuối năm
2022. NAM KHÁNH 

Liên hoan phim 
tài liệu Việt Nam -
châu Âu

Sẽ diễn ra từ ngày 3-12/6 tại Hãng
phim Tài liệu và Khoa học

Trung ương (465 Hoàng Hoa Thám,
Hà Nội). Sự kiện do Hãng phim Tài
liệu và Khoa học Trung ương – Bộ
VH,TT&DL và Hiệp hội các Viện
Văn hóa và các Đại sứ quán châu Âu
(EUNIC) phối hợp tổ chức, bền bỉ
đưa phim tài liệu đến với công
chúng Hà Nội. 

Theo Ban Tổ chức, Liên hoan
phim tài liệu Việt Nam - châu Âu lần
thứ 12 quy tụ 10 quốc gia tham dự
gồm: Áo, Bỉ (Wallonia-Brussels),
Pháp, Italy, Đức, Israel, Tây Ban Nha,
Thụy Sỹ, Cộng hòa Séc, Vương quốc
Anh và chủ nhà Việt Nam. Trong 10
ngày tổ chức, khán giả yêu mến phim
tài liệu sẽ được thưởng thức những tác
phẩm điện ảnh tài liệu của Việt Nam và
các quốc gia tham gia, nhiều bộ phim
đã giành các giải thưởng danh giá. Chủ
đề các phim trong liên hoan lần này rất
đa dạng như rời nông thôn ra thành
phố, ứng phó với biến đổi khí hậu, thay
đổi của mỗi cá nhân để phù hợp với sự
phát triển của xã hội, chân dung các
nghệ sỹ nổi tiếng… NGỌC ANH 

Tìm giải pháp “đi đường dài” 
cho du lịch xanh

lSản phẩm du lịch xanh: tour xe điện, xe đạp tại Hà Nội. (Ảnh minh họa)

UBND TP  Cần Thơ vừa tổ chức Lễ tuyên dương các vận
động viên, huấn luyện viên của TP đạt thành tích xuất sắc

tại SEA Games 31. Tại kỳ tham dự lần này, Cần Thơ có 17 vận
động viên tham gia 8 đội tuyển, qua đó đóng góp vào thành tích
chung của Đoàn Thể thao Việt Nam với 11 huy chương. Trong
đó có 06 Huy chương Vàng, 03 Huy chương Bạc và 02 Huy
chương Đồng ở các môn Cờ vua, Xe đạp, Karate, Vovinam.

Để biểu dương những cống hiến, thành tích vẻ vang đó, UBND TP
Cần Thơ đã thưởng nóng cho các vận động viên đoạt Huy chương
Vàng, Bạc, Đồng với tổng số tiền lần lượt là 111 triệu đồng, 56 triệu

đồng và 25 triệu đồng. Tổng số tiền TP đã khen thưởng cho 9 vận động
viên và 4 huấn luyện viên là gần 1,6 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP đã tuyên dương các
vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Đồng thời, khuyến khích,
động viên những vận động viên chưa có cơ hội đứng trên bục nhận
huy chương không ngừng cố gắng hơn nữa trong thời gian tới. Ông
Trường chia sẻ thêm, những thành tích mà các vận động viên, huấn
luyện viên đạt được không những đem lại vinh quang, tự hào cho
đất nước mà còn để lại ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

NGUYỄN THUẬN

CẦN THƠ: 
Khen thưởng vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31



Bắc Kạn, mảnh đất hội tụ văn
hóa đa dạng của 7 dân tộc:
Kinh, Tày, Nùng, Dao,
H’Mông, Hoa và Sán Chay.
Người Tày, người H’Mông ở
Bắc Kạn còn có nền văn hóa
cổ truyền phong phú với nhiều
thể loại thơ, ca, truyện dân
gian, các hình thức ca, múa,
nhạc độc đáo... trong đó có
múa bát và múa khèn.
Đến Bắc Kạn múa bát, múa khèn

Xã Đổng Xá, huyện Na Rì là một
trong những nơi sinh sống đầu tiên của
người Tày cổ trên đất Bắc Kạn. Nơi đây
còn tồn tại nền văn hóa cổ truyền của
người Tày khá đậm đặc cho đến ngày
nay. Múa bát đã tồn tại trong các sinh
hoạt văn hóa cộng đồng rồi đến các buổi
biểu diễn văn nghệ của địa phương, được
cha ông người Tày ở Đổng Xá lưu truyền
qua nhiều thế hệ hàng trăm năm.

Đạo cụ thể hiện điệu múa bát là chiếc
bát, đôi đũa được bà con dùng trong bữa
ăn hằng ngày. Nhịp điệu và các động tác
múa bát không khó, không cầu kỳ, để bất
cứ ai, từ già đến trẻ có thể tham gia nên
có sức lôi cuốn rất lớn đối với cộng
đồng. Số lượng người múa thông thường
từ 6 đến 8 người và độ dài, ngắn tùy
thuộc vào người dựng. Tuy nhiên, để
điệu múa tạo ấn tượng thì cần sự chính
xác, khéo léo, phối hợp giữa tay, chân
nhịp nhàng. Nhịp điệu múa lúc nhanh,
lúc chậm kết hợp cùng các động tác
rung, lắc cổ tay, tạo ra màn diễn vừa vui
nhộn, vừa đẹp mắt. Tiếng gõ bát lúc
trầm, lúc bổng như thay cho lời kể, lời
tâm tình của những phụ nữ về những
nhọc nhằn của họ trong việc ươm tơ, dệt
vải. Thông qua đó còn thể hiện khát
vọng của người dân về một cuộc sống đủ
đầy, không chỉ ăn ngon mà còn mặc đẹp.

Ngoài múa bát của người Tày, ở Bắc
Kạn còn có nghệ thuật múa khèn của
đồng bào dân tộc H’Mông hiện vẫn giữ
nhiều giá trị văn hóa nguyên sơ, đặc biệt
là nghệ thuật múa khèn và chế tác khèn
H’Mông. Năm 2015, nghệ thuật múa
khèn của người H’Mông tỉnh Bắc Kạn
đã được Bộ VH,TT&DL đưa vào danh

mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Múa khèn (Tang quây) của đồng bào

dân tộc H’Mông ở tỉnh Bắc Kạn thuộc
loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian,
có từ lâu đời và được lưu truyền qua
nhiều thế hệ. Với cây khèn độc đáo này,
người chơi có thể thổi hơi ra, có thể hít
hơi vào. Khèn cũng là đạo cụ múa có cấu
tạo phù hợp với dáng khum người và các
thế quay, nhảy. Nghệ nhân múa khèn với
những bước nhún, bước đảo, bước quay
hoặc vừa ôm khèn, vừa lăn mình trên đất
tạo nên vũ đạo rất đẹp. Tiếng khèn
dường như đã trở thành một phương thức
để người H’Mông chuyển tải, thổ lộ
những tâm tư, nguyện vọng của mình...

Bắt nguồn từ phong tục, tập quán mà
khèn H’Mông có rất nhiều chủ đề và bài
bản. Với tiếng khèn vui, người H’Mông
mời gọi bạn đi chơi xuân, gọi bạn xuống
chợ, chúc nhau những điều may mắn...
còn khi buồn, tiếng khèn chậm và trầm,

thường thổi trong đám tang để chia buồn
cùng gia đình, để tiễn đưa người mất...
Người H’Mông thường múa khèn khi có
đám tang, đám giỗ hoặc trình diễn trong
lễ hội, dịp sinh hoạt văn hóa, văn nghệ
tại địa phương. 

Nỗ lực giữ gìn nghệ thuật độc đáo
Tuy nhiên, những năm qua, việc bảo

tồn điệu múa bát còn gặp một số khó khăn
như các hạt nhân văn nghệ và những
người am hiểu sâu sắc, đầy đủ về múa bát,
múa khèn ở địa phương đã cao tuổi, lớp
trẻ chưa quan tâm nhiều đến các giá trị
văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Hệ
thống phương tiện nghe nhìn ngày nay đa
dạng và phong phú hơn đã thu hút sự
quan tâm của giới trẻ dành cho những giá
trị văn hóa hiện đại nhiều hơn. Văn hóa
dân gian, trong đó có dân vũ dân tộc ngày
càng mất đi những giá trị nguyên bản.

Chiến lược phát triển văn hóa đến
năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban

hành nhấn mạnh việc xây dựng và phát
triển văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học,
thống nhất trong đa dạng của cộng đồng
các dân tộc là sự nghiệp của toàn dân do
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân
dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức,
văn nghệ sĩ và những người làm công tác
văn hóa giữ vai trò nòng cốt. 

Hiện, ngành văn hóa của địa phương
đã có nhiều hoạt động bảo tồn và phát
huy giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát
triển du lịch. Nhiều đội văn nghệ dân
gian đã được thành lập trên toàn tỉnh và
được tập huấn về các làn điệu dân ca,
dân vũ cổ truyền, trong đó có điệu múa
bát. Ngoài ra, các điệu múa dân gian
cũng được tổ chức truyền dạy trong một
số trường phổ thông dân tộc nội trú, thí
điểm thành lập các đội văn nghệ dân gian
trong trường học nhằm trao truyền
những di sản văn hóa truyền thống của
cha ông cho thế hệ trẻ.

Các cao niên biết múa bát, múa khèn
đang nỗ lực truyền dạy, bảo tồn nghệ
thuật độc đáo này. Từ năm 2018 - 2020,
Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Kạn đã mở 3
lớp truyền dạy dân ca, bí quyết thực hành
di sản nghệ thuật múa khèn của người
H’Mông tại xã Lương Thượng (huyện
Na Rì), xã Cổ Linh (huyện Pác Nặm) và
xã Nam Mẫu (huyện Ba Bể). Sở cũng đã
mời những người đang nắm giữ di sản
nghệ thuật múa khèn của người H’Mông
và mời một số người dân tộc H’Mông có
khả năng tiếp thu bí quyết thực hành di
sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Cùng với đó, xây dựng phim tư liệu
để quảng bá, giới thiệu về di sản nghệ
thuật múa khèn của người H’Mông tỉnh
Bắc Kạn; sưu tầm tư liệu, hiện vật phục
vụ trưng bày, giới thiệu, quảng bá về di
sản tại Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn.

Đồng bào Tày biết làm du lịch và
phát triển du lịch, để thể hiện lòng mến
khách của mình, múa bát đã trở thành
điệu múa chào đón khách phương xa mỗi
khi đến với Bắc Kạn. Trên những home-
stay nhà sàn hay trong những lễ hội
xuân, những tiếng gõ nhịp nhàng của
điệu múa bát như thanh âm vui nhộn của
cuộc sống ấm no, đủ đầy của đồng bào
người Tày hôm nay. Họ đã kế thừa và
phát huy điệu múa cổ của cha ông để lại
thành sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch,
quảng bá văn hóa dân tộc đến với bạn bè
ở trong và ngoài nước, góp phần quan
trọng làm phong phú thêm diện mạo văn
hóa của tỉnh Bắc Kạn nói riêng và cả
vùng Đông Bắc nói chung. 

BẢO CHÂU 

Với mục đích xúc tiến, quảng bá du lịch Bắc Kạn “Điểm đến an toàn, thân thiện,
hấp dẫn”, Tuần lễ du lịch – Di sản văn hóa Ba Bể 2022 sẽ diễn ra từ ngày 3 - 6/6/2022

tại khu du lịch hồ Ba Bể. Điểm nhấn của sự kiện chính là Lễ khai mạc tuần du lịch di sản
văn hóa và Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Múa bát” của người Tày và
“Lễ cấp sắc” của người Dao Tiền diễn ra từ 19h30 ngày 3/6/2022 tại sân khấu Khu
nghỉ dưỡng Ba Bể Buốc Lốm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể.
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VăN HÓA
banvanhoa@gmail.com

Nhiều giải pháp khắc phục những
bất cập, hạn chế trong một số lễ hội

đã được đề xuất tại Hội thảo “Xây dựng
môi trường văn hóa trong lễ hội truyền
thống – Thực trạng và giải pháp” do
Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VH,TT&DL
vừa phối hợp với Sở VH,TT&DL tỉnh
Hà Nam tổ chức.

Theo thống kê của Cục trưởng Cục
Văn hóa cơ sở, cả nước có gần 8.000 lễ
hội, trong đó có hơn 7.000 lễ hội truyền
thống (chiếm 88,36%). Hầu hết các lễ hội
từ quy mô quốc gia đến lễ hội nhỏ trong
phạm vi làng xã được tổ chức trang trọng,
linh thiêng, thành kính; tạo môi trường
thuận lợi để nhân dân thực sự là chủ thể
của hoạt động lễ hội; nâng cao trách
nhiệm của tổ chức, cá nhân và cộng đồng,
đảm bảo hoạt động lễ hội phù hợp với sự

phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đáp
ứng nhu cầu tín ngưỡng của các tầng lớp
nhân dân.

Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động lễ
hội cũng chịu sự chi phối trước những tác
động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị
trường, trong bối cảnh nền tảng văn hóa,
đạo đức xã hội đang có những biến đổi
sâu sắc. Đặc biệt, môi trường văn hóa
trong lễ hội truyền thống cũng ảnh hưởng
làm giảm đi tính tôn nghiêm và nét đẹp
văn hóa trong lễ hội.

Bên cạnh đó, tác động của mặt trái
kinh tế thị trường đã dẫn đến nhận thức
sai lệch về mục đích tổ chức lễ hội, coi di
tích và lễ hội là nguồn lợi riêng của địa
phương, còn tập trung khai thác giá trị
kinh tế, thương mại hóa các loại hình hoạt
động dịch vụ, làm giảm giá trị truyền

thống của lễ hội. Sự bùng nổ của truyền
thông cũng như nhu cầu tham gia lễ hội
của đông đảo người dân ngày một đông,
trong khi Ban Tổ chức chưa có dự báo tốt,
xử lý các tình huống phát sinh còn lúng
túng nên dẫn đến tình trạng lộn xộn không
kiểm soát được tại một số lễ hội. Sự thay
đổi về quy mô, các hoạt động hội và nhu
cầu tham gia lễ hội của người dân ngày
càng cao, là nguyên nhân dẫn đến tình
trạng quá tải tại di tích và địa điểm tổ chức
lễ hội ảnh hưởng đến môi trường văn hóa
lễ hội.

Nhằm khắc phục những bất cập, hạn
chế trong một số lễ hội, một số nguyên
nhân và giải pháp đã được đưa ra như:
Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho
quần chúng nhân dân hiểu rõ giá trị
truyền thống trong việc gìn giữ và phát
huy bản sắc văn hóa dân tộc trong công
tác tổ chức lễ hội còn hạn chế; một số
lễ hội còn duy trì tập tục chứa đựng
những yếu tố bạo lực, chưa phù hợp với

xu thế của thời đại, tình trạng bạo lực,
phản cảm ở không ít các lễ hội vẫn còn
diễn ra; công tác bảo đảm an ninh trật
tự, thực hiện nếp sống văn minh trong
lễ hội còn yếu; vấn đề ùn tắc giao thông,
hiện tượng chen lấn, xô đẩy, đeo bám
khách, cờ bạc trá hình còn phổ biến;
việc nâng giá dịch vụ, đặt tiền công đức,
giọt dầu tùy tiện không đúng nơi quy
định vẫn còn tồn tại…; đòi hỏi phải có
những công trình nghiên cứu khoa học
chuyên biệt và chuyên sâu để xây dựng
môi trường văn hóa trong lễ hội, vừa
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân
tộc, bảo tồn có chọn lọc những phong
tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. 

Yêu cầu bức thiết đặt ra cần phải có
tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa
trong lễ hội truyền thống để xây dựng và
nhân rộng mô hình lễ hội truyền thống
văn minh lành mạnh, dựa trên cơ sở
nghiên cứu khoa học và ứng dụng khả thi
trong thực tiễn. PHAN HOÀI 

Nỗ lực giữ gìn những vũ điệu
dân gian độc đáo

l Điệu múa bát của người Tày tỉnh Bắc Kạn.

Khắc phục bất cập, hạn chế trong lễ hội 
truyền thống
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Thương tâm những vụ án
do người tâm thần gây ra

Theo thống kê của Bộ Y tế,
cả nước hiện có khoảng 13 triệu
người (chiếm khoảng 15% dân
số) bị bệnh liên quan tới rối loạn
tâm thần như trầm cảm, động
kinh, rối loạn hành vi, tâm thần
phân liệt… Tuy nhiên, cứ 10
người thì chỉ có 2-3 người được
chữa trị tại các cơ sở y tế, số còn
lại đang sinh sống trong cộng
đồng và vẫn có nguy cơ gây án
khi mất khả năng kiểm soát hành
vi, bởi công tác quản lý người
bệnh gặp rất nhiều khó khăn.

Trên thực tế, phần lớn bệnh
nhân tâm thần được điều trị tại
cộng đồng nhưng không phải
người bệnh nào cũng được gia
đình quan tâm, chăm sóc. Nhiều
người bệnh tâm thần không được
khám và chữa trị dứt điểm nên
bệnh nặng, không kiểm soát được
hành vi, dẫn đến những hệ lụy đau
lòng, là nỗi lo của toàn xã hội.

Cụ thể, ngày 12/5, tại huyện
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cơ
quan chức năng đã tạm giữ anh
N.N.N (SN 1968, trú tại thôn
Lâm Bình, xã Sơn Lâm), được
xác định là hung thủ dùng dao sát
hại anh N.Đ.S. (SN 1985, trú tại
xã Thanh Long, huyện Thanh
Chương, tỉnh Nghệ An) khi đang
ở nhà mẹ ruột tại thôn Lâm
Trung, xã Sơn Lâm. Bước đầu,
cơ quan chức năng xác định anh
N. bị mắc bệnh tâm thần và
không biết chữ.

Cũng trên địa bàn huyện
Hương Sơn ngày 26/3/2022 đã
xảy ra vụ án đau lòng mà nạn
nhân là bà L.T.H. (SN 1958) đã
tử vong tại nhà riêng với nhiều
vết chém trên cơ thể. Hung thủ
được cơ quan chức năng xác
định là chị P.T.H (SN 1979- con
gái ruột của nạn nhân). H. mắc
bệnh tâm thần, lấy chồng về xã
Sơn Trà và đã có 4 người con.
Tuy nhiên, thời gian gần đây H.
về sống với mẹ đẻ và gây ra vụ
án mạng đau lòng.

Hay tại TP Hà Nội, nhiều
người dân cũng chưa hết bàng
hoàng bởi vụ án mạng khiến nữ
công nhân môi trường tử vong.
Nghi phạm gây ra cái chết của
nữ công nhân được xác định là
L.N.T (SN 1991, phường Trung
Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh
Bình). Kết quả điều tra bước đầu
xác định T. là đối tượng không
nghề nghiệp, có tiền sử bệnh tâm
thần. Ngoài những vụ án trên, ở
nhiều nơi khác, những vụ án đau
lòng do người tâm thần gây ra
cũng không phải hiếm.

Trách nhiệm hình sự, dân sự
thế nào?

Luật sư Lê Hiếu – Giám đốc

Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng
cho biết, người tâm thần có
những hành vi vi phạm pháp luật
gây tổn hại đến tài sản, sức khỏe,
tính mạng của người khác là một
hiện tượng hết sức nguy hiểm cho
xã hội. Pháp luật hiện nay quy
định, người thực hiện hành vi
thực sự nguy hiểm cho xã hội
trong khi đang mắc bệnh tâm thần
hoặc một bệnh khác làm mất khả
năng nhận thức hoặc khả năng
điều khiển hành vi của mình thì
không phải chịu trách nhiệm hình
sự (TNHS).

Tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật
Hình sự (BLHS) 2015 cũng
quy định người phạm tội trong
khi có năng lực TNHS nhưng
đã lâm vào tình trạng quy định
tại khoản 1 thì trước khi bị kết
án cũng được áp dụng biện
pháp bắt buộc chữa bệnh và
sau khi khỏi bệnh, người đó
phải chịu TNHS.

Để truy cứu TNHS đối với
người thực hiện hành vi nguy
hiểm cho xã hội, cơ quan tố tụng
cần phải xác định được năng lực
TNHS của người đó. Trường
hợp tại thời điểm thực hiện hành
vi nguy hiểm cho xã hội, người
thực hiện hành vi không có năng
lực TNHS thì không phải chịu
TNHS: “Người thực hiện hành
vi nguy hiểm cho xã hội trong
khi đang mắc bệnh tâm thần,
một bệnh khác làm mất khả năng
nhận thức hoặc khả năng điều
khiển hành vi của mình thì
không phải chịu TNHS”. (Điều
21 BLHS).

Như vậy, căn cứ vào các quy
định trên của pháp luật, căn cứ vào
vụ việc, cơ quan tố tụng cần phải
tiến hành các thủ tục để giám định
tâm thần đối với người đã thực
hiện hành vi nguy hiểm. Căn cứ
vào kết luận giám định, cơ quan tố
tụng sẽ áp dụng hình phạt hoặc
biện pháp khác đối với người thực
hiện hành vi đó.

Bên cạnh đó, theo quy định
của pháp luật hiện hành, trong

trường hợp có kết luận của hội
đồng giám định y khoa kết luận
người thực hiện hành vi nguy
hiểm chỉ bị “hạn chế năng lực
hành vi” thì vẫn có thể bị truy
cứu TNHS.

Trong trường hợp có kết luận
giám định họ bị mất năng lực hành
vi thì người này sẽ được miễn truy

cứu TNHS. Tuy nhiên, về trách
nhiệm dân sự, người tâm thần
(thông qua người đại diện hợp
pháp), tức là vẫn phải chịu trách
nhiệm bồi thường thiệt hại về dân
sự cho gia đình các nạn nhân.

Hiện chưa có quy định về việc
yêu cầu chữa bệnh bắt buộc đối
với người bị bệnh tâm thần trong
trường hợp chưa có hành vi nguy
hiểm cho xã hội. Vì vậy, phần lớn
bệnh nhân có dấu hiệu bị bệnh tâm
thần thì thường vẫn đang sinh hoạt
tự do, và thường chỉ có gia đình tự
quản lý. Trường hợp gia đình
không phát hiện hoặc ngăn chặn
kịp thời người tâm thần phát bệnh
và thực hiện hành vi vi nguy hiểm
cho xã hội thì rất dễ dẫn đến những
vụ việc đau lòng.

Ngăn chặn tình trạng 
“giả tâm thần” để thoát tội

Cũng theo Luật sư Lê Hiếu,
thực tế thời gian qua cho thấy,
nhiều đối tượng đã lợi dụng quy
định người mắc bệnh tâm thần
không phải chịu TNHS để  thoát
vòng lao lý khi tạo ra các giấy tờ

để “giả tâm thần”.
Điều 382 BLHS 2015 quy

định, người làm công tác giám
định tâm thần nếu cố tình cung
cấp sai sự thật tài liệu, khai báo
gian dối dẫn đến việc kết án oan
người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm
thì có thể bị phạt tù từ 3-7 năm, bị
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm
hành nghề hoặc làm công việc
nhất định từ 1-5 năm.

Điều 359 BLHS 2015 quy
định, người nào vì vụ lợi hoặc

động cơ cá nhân khác mà lợi
dụng chức vụ, quyền hạn thực
hiện một trong các hành vi: Sửa
chữa, làm sai lệch nội dung giấy
tờ, tài liệu; Làm, cấp giấy tờ giả;
Giả mạo chữ ký của người có
chức vụ, quyền hạn thì bị phạt tù
từ 1-5 năm... Làm, cấp giấy tờ giả
với số lượng từ 11 giấy tờ giả trở
lên thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm.

Nếu người này đã nhận hoặc
có hứa hẹn sẽ nhận được lợi ích
vật chất hoặc phi vật chất để làm
giả hồ sơ bệnh án thì việc làm giả
của họ có dấu hiệu của tội Nhận
hối lộ (Điều 354) người đưa tiền
có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ
(Điều 364). Còn nếu không chứng
minh được tình tiết đã hoặc sẽ
nhận lợi ích thì người phạm tội có
thể bị xem xét về tội danh Lợi
dụng chức vụ, quyền hạn trong
khi thi hành công vụ (Điều 356).

Trong trường hợp người làm
giả là những cá nhân không được
phân công công việc đó, xác
định họ không có chức vụ,
quyền hạn đối với việc làm giả
thì có thể  họ sẽ bị xem xét xử lý
tội Làm giả con dấu, tài liệu của
cơ quan, tổ chức (Điều 341).

Giải pháp nào để phòng
ngừa hành vi nguy hiểm
của người tâm thần 

Tiến sĩ Tâm lý học Nguyễn
Thanh Nga - giảng viên Học viện
Báo chí và Tuyên truyền cho rằng,
trước thực trạng đang diễn ra,
muốn ngăn chặn, phòng ngừa các
hành vi nguy hiểm do người mắc
bệnh tâm thần thực hiện thì cần sự
tham gia, vào cuộc của nhiều cơ
quan, ban ngành.

Theo đó, đối với các gia đình
có người bị bệnh, không nên quá
trông chờ vào những cơ quan, tổ

chức, chính quyền địa phương.
Gia đình của người có dấu hiệu
tâm thần cần giám sát và tận tâm,
chia sẻ và có giải pháp phòng
ngừa từ xa ( đưa người tâm thần
đi chữa bệnh kịp thờil cử người
giám sát…).

Đối với chính quyền địa
phương, cần rà soát, nắm danh
sách các trường hợp mắc bệnh
tâm thần tại địa phương, đưa hoặc
đề xuất, hướng dẫn đưa người
bệnh vào điều trị tại các cơ sở
chữa bệnh. Phối hợp tổ chức tập
huấn cho những người thường
xuyên gần gũi, tiếp xúc với người
bệnh kỹ năng quản lý, chăm sóc,
phòng ngừa những tình huống
nguy hiểm. Quan tâm, giúp đỡ
các hộ gia đình bệnh nhân khó
khăn trong chữa bệnh, hòa nhập
cộng đồng. Đồng thời, cần phối
hợp, hướng dẫn gia đình đưa
bệnh nhân đến những cơ sở điều
trị để họ được điều trị đúng cách.

Cùng với đó, các cơ quan,
đoàn thể khác tùy theo chức năng,
nhiệm vụ của mình nêu cao trách
nhiệm cùng với toàn xã hội tham
gia công tác quản lý, phòng ngừa
đối tượng bị tâm thần, tổ chức
tuyên truyền sâu rộng về các hành
vi, các nguy cơ có thể do các đối
tượng tâm thần gây ra để mọi
người dân cùng biết và chủ động
cảnh giác, phòng ngừa.

Cùng với đó, cần có sự phối
hợp với gia đình người bệnh, siết
chặt quản lý, có giải pháp cách ly
đối tượng bị tâm thần một cách
hợp lý, không để họ tiếp xúc với
các vật dụng, các loại công cụ, vũ
khí nguy hiểm, hạn chế thấp nhất
điều kiện, khả năng gây án để
tránh những hậu quả đau lòng có
thể xảy ra.

QUỐC CƯỜNG - 
GIA HẢI

VấN đề BạN QUAN TÂM

Làm gì để ngăn ngừa người tâm thần 
gây hậu quả đau lòng?

Trước tình trạng người tâm thần gây ra một số vụ gây thương tích hoặc án
mạng nghiêm trọng, các chuyên gia cho rằng, những sự việc đau lòng này có
một phần nguyên nhân từ sự vô cảm, lơ là của không một số người “tỉnh táo”.

lLuật sư Lê Hiếu. lTiến sĩ Tâm lý học Nguyễn Thanh Nga. 

Thế nào là “Mất năng lực
hành vi dân sự”?

Luật sư Lê Hiếu cho biết,
Điều 19 BLDS năm 2015 quy
định “Năng lực hành vi dân sự
của cá nhân là khả năng của
cá nhân bằng hành vi của
mình xác lập, thực hiện quyền,
nghĩa vụ dân sự”.

Cũng theo BLDS 2015
(Điều 22): “Khi một người do
bị bệnh tâm thần hoặc mắc
bệnh khác mà không thể nhận
thức, làm chủ được hành vi thì
theo yêu cầu của người có
quyền, lợi ích liên quan hoặc
của cơ quan, tổ chức hữu
quan, Tòa án ra quyết định
tuyên bố người này là người
mất năng lực hành vi dân sự
trên cơ sở kết luận giám định
pháp y tâm thần”. Như vậy,
một người chỉ được xác định là
mất năng lực hành vi dân sự
sau khi có quyết định của toà
án tuyên bố người này mất
năng lực hành vi dân sự.

lẢnh minh họa.
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tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
gìn giữ hòa bình tại Liên
hợp quốc 

Đúng 1h30 hôm qua (27/5),
máy bay vận tải C17 của Không
quân Hoàng gia Australia chở
cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã
chiến cấp 2 số 3 (BVDC 2.3) đợt
2 đã hạ cánh xuống Cảng hàng
không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Trước đó, đợt 1 của bệnh viện đã
về nước vào tối ngày 30/4.

BVDC 2.3 được thành lập
vào tháng 11/2019. Ngày
23/3/2021, BVDC 2.3 chính thức
lên đường làm nhiệm vụ tại Phái
bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp
quốc (GGHB LHQ) tại Bentiu,
Cộng hòa (CH) Nam Sudan. Với
tinh thần cố gắng, trách nhiệm
cao và không ngừng học hỏi,
BVDC 2.3 đã vượt qua mọi khó
khăn, hoàn thành tốt các nhiệm
vụ, phát huy hình ảnh cao đẹp
của người chiến sĩ quân y Việt
Nam, Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè
quốc tế và LHQ. 

Hoàn thành nhiệm kỳ, 63 cán
bộ, nhân viên của BVDC 2.3
được tặng thưởng Huy chương
Vì sự nghiệp GGHB của LHQ và
nhiều cán bộ, nhân viên được
tặng Bằng khen của các cấp lãnh
đạo Phái bộ.

Để thay thế BVDC 2.3, tiếp
tục thực hiện nhiệm vụ GGHB
tại LHQ, sáng 27/4, tại Hà Nội,
Đội Công binh số 1 và BVDC
cấp 2 số 4 (BVDC 2.4) đã làm lễ
xuất quân lên đường thực hiện
nhiệm vụ. Đội Công binh số
1 thực hiện nhiệm vụ GGHB
LHQ tại Abyei và BVDC 2.4
luân phiên thay thế BVDC 2.3 tại
Nam Sudan. Mới đây, sáng
24/5/2022, tại Hà Nội, BVDC
2.4 đã tổ chức xuất quân đợt 2,
lên đường thực hiện nhiệm vụ tại
Phái bộ GGHB LHQ ở Nam
Sudan (UNMISS).

Trung tá Trịnh Mỹ Hòa,
Giám đốc BVDC 2.3 cho biết,
BVDC 2.3 đã bàn giao cho
BVDC 2.4 đầy đủ, đúng quy
trình và có trách nhiệm nhất. Hai
bệnh viện còn bàn giao về tình

cảm, mối quan hệ và cùng nhau
hoạt động dân vận tại phái bộ.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ
quốc tế tại Nam Sudan, dù công
tác ở vị trí nào, cán bộ, chiến sĩ
BVDC 2.3 cũng luôn gìn giữ tình
cảm, nét văn hóa và tinh thần
đoàn kết được bồi đắp vững chắc
thời gian qua.

Còn tại lễ xuất quân, Trung tá
Đỗ Thị Hằng Nga, Phó Giám đốc
Bệnh viện BVDC 2.4 khẳng
định, ngay khi đến địa bàn Phái
bộ UNMISS, cán bộ, y, bác sĩ
BVDC 2.4 trong đợt xuất quân
lần này sẽ cùng với lực lượng đã
xuất quân đợt 1 quyết tâm với nỗ
lực cao nhất, khắc phục khó
khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ được giao, góp phần phát huy
truyền thống và hình ảnh Bộ đội
Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế.
Những dấu ấn của Bệnh
viện dã chiến cấp 2 số 3

Trung tá Trịnh Mỹ Hòa cho

biết, ngay khi vừa sang CH Nam
Sudan, tiếp nhận nhiệm vụ từ
BVDC 2.2, tháng 4/2021, BVDC
2.3 đã thực hiện thành công
nhiệm vụ khó khăn đầu tiên. Đội
vận chuyển cấp cứu đường
không (AMET) của BVDC 2.3
đã vận chuyển thành công 1 bệnh
nhân theo dõi đột quỵ não tuần
hoàn. Đó là bệnh nhân nam, 39
tuổi của đơn vị Ghana. Đây là 1
ca khó chẩn đoán với triệu chứng
đau đầu dữ dội kèm theo nôn ói,
chóng mặt, đi lại khó khăn. Bệnh
nhân đã được xử lý hạ áp tại
Bệnh viện cấp 1 Ghana nhưng
sau 24 giờ có triệu chứng nặng
hơn nên được chuyển lên BVDC
cấp 2 Việt Nam. 

Ngay sau khi được sự đồng ý
của cơ quan quản lý y tế phái bộ
và nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ
khẩn cấp, tổ AMET gồm Thượng
úy Đinh Văn Hồng cùng Trung
úy QNCN Hà Minh Tuấn,
Thượng úy QNCN Nguyễn
Mạnh Hiệp đã triển khai nhanh
quy trình chuẩn vận chuyển cấp
cứu đường không MEDEVAC,
chuyển bệnh nhân ra sân bay dã
chiến Helipad. Sau hơn 2 giờ bay,
bệnh nhân đã được chuyển an
toàn đến bệnh viện Ấn Độ ở Thủ
đô Juba. 

Bệnh viện cấp 2 Ấn Độ cho
biết sau khi chụp CT scan cho
thấy bệnh nhân bị đột quỵ nhồi
máu não bán cầu tiểu não 2 bên
(phù hợp với chẩn đoán đột quỵ
não tuần hoàn sau của BVDC

2.3) và bệnh nhân này sẽ được
chuyển lên tuyến cao hơn ở bên
ngoài lãnh thổ Nam Sudan.

Tháng 3/2022, các bác sĩ
quân y Việt Nam của BVDC 2.3
đã phẫu thuật và điều trị thành
công cho một nam nhân viên
LHQ người Nam Sudan, 29 tuổi.
Bệnh nhân bị đau bụng trường
kỳ, đã đi khám nhiều nơi tại bệnh
viện các nước Uganda, Kenya,
Ai Cập... nhưng vẫn chưa được
chẩn đoán xác định và điều trị
hiệu quả. Những cơn đau khiến
bệnh nhân phải gác lại kế hoạch
kết hôn, ảnh hưởng rất lớn đến
tâm lý và tinh thần.

Nhận định đây là một ca bệnh
phức tạp, đối tượng lại có hoàn
cảnh đặc biệt, các bác sĩ BVDC
2.3 đã tổ chức hội chẩn và xác
định chẩn đoán viêm ruột thừa
mạn thể đau bẹn bìu phải (đây là
1 thể bệnh hiếm gặp của bệnh
viêm ruột thừa).

Với sự cẩn trọng trong khám
bệnh, chẩn đoán chính xác, đưa
ra phương án điều trị toàn diện và
tối ưu nhất; kết hợp với sự chăm
sóc chuyên nghiệp, tận tình, các
y, bác sĩ BVDC 2.3 đã phẫu thuật
và điều trị thành công, đem lại
niềm hạnh phúc cho bệnh nhân.

Sự thành công của ca mổ đã
khẳng định trình độ, tay nghề
chuyên môn đội ngũ bác sĩ Việt
Nam và hơn hết là tính nhân văn
sâu sắc khi người thầy thuốc “mũ
nồi xanh” Việt Nam luôn hết
lòng vì người bệnh để họ tìm

được hạnh phúc ý nghĩa trong
cuộc sống.

Phát huy tinh thần xung kích
và vai trò tiên phong của Đoàn
thanh niên cũng như tạo mối
quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo,
nhân dân địa bàn nơi đóng quân,
ngày 12/8/2021, đoàn viên, thanh
niên BVDC 2.3 đã tiến hành
trồng cây xanh và vệ sinh cảnh
quan môi trường trong khuôn
viên Trường tiểu học Nyuel Juol
tại thị trấn Rubkona, bang Unity,
Nam Sudan. Đợt này đoàn viên,
thanh niên của bệnh viện đã
trồng được 20 cây ổi, bàng để các
em học sinh có bóng mát vui
chơi trong sân trường.

Trong khuôn khổ các hoạt
động công tác dân vận (CIMIC),
đoàn viên thanh niên BVDC 2.3
còn tham gia dọn dẹp vệ sinh
khuôn viên, trang trí lớp học và
cổng trường. Ý nghĩa hơn cả, các
thanh niên “mũ nồi xanh” đã
mang những chiếc chong chóng
xinh xắn sặc sỡ được tái chế từ
rác thải nhựa, trang trí quanh khu
vực trồng cây tạo niềm vui, sự
hứng khởi cho các em học sinh.
Điều này giúp các em nhỏ vô
cùng thích thú và có nhận thức
tốt về môi trường, tự nâng cao
nhận thức bảo vệ hệ sinh thái
quanh mình. 

Đây là đợt sinh hoạt xã hội rất
có ý nghĩa, bởi tại đây người dân
không có thói quen trồng cây, trừ
một số ít cây lương thực; đồng
thời là dịp để mỗi đoàn viên,
thanh niên BVDC 2.3 thể hiện
vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ,
phát huy trí tuệ và sức sáng tạo,
vì cộng đồng, xã hội.

Chuỗi các hoạt động này đã
góp phần nâng cao nhận thức của
người dân địa phương xây dựng
môi trường sống xanh - sạch -
đẹp, chung tay bảo vệ môi
trường, giảm thiểu tác động của
biến đổi khí hậu, mà còn quảng
bá hình ảnh, văn hóa con người
Việt Nam, Quân đội nhân dân
Việt Nam yêu chuộng hòa bình
đến bạn bè quốc tế tại Nam
Sudan.

Một dấu ấn đẹp của BVDC
2.3 trong xây dựng cảnh quan
môi trường là đơn vị đã chủ động
mở rộng diện tích đất canh tác,
tận dụng từng khoảng đất trống
để trồng rau, cây xanh góp phần
cung cấp rau xanh trong mỗi bữa
ăn của đơn vị cũng như tạo cảnh
quan xanh mát, là một điểm xanh
của phân khu. Phong trào trồng
cây xanh, cây ăn trái được các y,
bác sĩ ủng hộ với gần 150 cây
mới được trồng trong khuôn viên
bệnh viện. Lam hạNh

Theo báo cáo tại Hội nghị lãnh đạo Bộ
Quốc phòng tháng 5/2022, trong

tháng 5, toàn quân đã triển khai quyết liệt,
đồng bộ nghị quyết của Quân ủy Trung
ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực
hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ
Chính trị về tổ chức quân đội giai đoạn
2021-2030 và những năm tiếp theo. Bộ
Quốc phòng đã chỉ đạo toàn quân làm tốt

công tác huấn luyện, đào tạo, bảo đảm
chặt chẽ, chất lượng; hiện đã hoàn thành
kiểm tra “3 tiếng nổ” đối với chiến sĩ mới
tại 7 đơn vị. Đặc biệt, tại SEA Games 31,
đoàn Quân đội tham gia thi đấu 21/40
môn, phá 3 kỷ lục, giành 26 Huy chương
Vàng, 15 Huy chương Bạc, 8 Huy
chương Đồng.

Cùng với đó, toàn quân duy trì

nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ
luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.
Các nhà trường quân đội kịp thời rút kinh
nghiệm, nâng cao chất lượng giáo dục,
đào tạo; làm tốt công tác chuẩn bị tuyển
sinh, chiêu sinh đào tạo năm 2022; các
đơn vị tổ chức huấn luyện và duy trì hoạt
động hải đội dân quân thường trực đúng
kế hoạch… 

Các cơ quan, đơn vị làm tốt công
tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư
tưởng; tích cực đấu tranh phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền

tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời thông
báo nhanh kết quả Hội nghị Trung
ương 5 khóa XIII; tích cực triển khai
đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tổ chức
tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng
tạo trong quân đội lần thứ 22 và các
hoạt động Tháng Công nhân năm 2022
ý nghĩa, thiết thực, có sức lan tỏa lớn.
Các chương trình, đề án về công nghiệp
quốc phòng trọng điểm tiếp tục được
triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Nhật tuấN

Đoàn Quân đội phá 3 kỷ lục, 
giành 26 Huy chương Vàng tại SEA Games 31

Tỏa sáng hình ảnh 
Bộ đội Cụ Hồ trong mắt

bạn bè quốc tế
Thời gian qua, các bệnh
viện dã chiến Việt Nam
lên đường làm nhiệm vụ
tại Phái bộ Gìn giữ hòa
bình Liên Hợp quốc tại
Bentiu, Nam Sudan đã
nỗ lực khắc phục khó
khăn, hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao,
góp phần phát huy
truyền thống và hình ảnh
Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao
hoạt động đối ngoại
quốc phòng và ngoại
giao của đất nước trong
mắt bạn bè quốc tế. l Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Phan Văn Giang và các đại biểu

tiễn BVDC cấp 2 số 4 lên đường sang Nam Sudan. 

lCác bác sĩ Bệnh viện Dã chiến 2.3 chụp ảnh với bệnh nhân nam là nhân viên 
Liên Hợp quốc người Nam Sudan.
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SứC KHỏE
baoplvn2014@gmail.com

Sở Y tế TP HCM đưa ra một số dấu
hiệu phân biệt các trường hợp nghi ngờ,
có thể, xác định và loại trừ mắc bệnh đậu
mùa khỉ. 

Cụ thể, các trường hợp được coi là
nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ xuất hiện ở
mọi lứa tuổi, đang sinh sống tại quốc gia
không lưu hành bệnh đậu mùa khỉ, bị phát
ban cấp tính không rõ nguyên nhân và có
một hoặc nhiều dấu hiệu, triệu chứng sau
kể từ ngày 15/3/2022 như: đau đầu, sốt
(>38,5 độ C), nổi hạch (sưng hạch bạch
huyết), đau cơ, đau lưng, suy nhược.

Trường hợp có thể là trường hợp nghi
ngờ và có một hoặc nhiều yếu tố dịch tễ
như tiếp xúc trực tiếp với người mắc; tiếp
xúc vật lý trực tiếp với da hoặc tổn
thương da, bao gồm cả quan hệ tình dục;
hoặc tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm
như quần áo, giường hoặc đồ dùng của
ca bệnh có thể hoặc xác định mắc bệnh
đậu mùa khỉ trong 21 ngày trước khi bắt
đầu có triệu chứng, có tiền sử đi du lịch
đến các quốc gia có lưu hành bệnh đậu
mùa khỉ trong vòng 21 ngày trước khi
khởi phát triệu chứng...

Trường hợp xác định là trường hợp
nghi ngờ hoặc có kết quả xét nghiệm Re-
altime PCR dương tính với virus đậu
mùa khỉ. 

Trường hợp loại trừ là trường hợp nghi
ngờ nhưng có kết quả xét nghiệm Real-
time PCR âm tính với virus đậu mùa khỉ.

Theo đó, Sở Y tế TP HCM có đề nghị
gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP
HCM (HCDC) yêu cầu đơn vị củng cố
hệ thống giám sát tại các cửa khẩu của

thành phố. Việc giám sát gồm quan sát
triệu chứng và kiểm tra thân nhiệt qua
máy đo với người nhập cảnh; trạm y tế
là nơi tiếp nhận khai báo nghi mắc bệnh
này. Trong quá trình giám sát có dấu hiệu
nghi ngờ cần có kịch bản xử lý. 

Các trung tâm y tế quận, huyện, TP
Thủ Đức chỉ đạo các trạm y tế tiếp nhận
trường hợp khai báo có dấu hiệu nghi
ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ và hướng dẫn
đến các cơ sở y tế để khám và được chẩn
đoán, điều trị kịp thời.

Người dân cần tránh tiếp xúc gần gũi
với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp
xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể,
giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng nhiễm
mầm bệnh.

Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà
phòng và các dung dịch sát khuẩn thông

thường, che miệng khi ho, hắt hơi, người
có các triệu chứng của trường hợp nghi
ngờ, cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế
để được theo dõi, tư vấn kịp thời.

Ngoài ra, người có các triệu chứng
của trường hợp nghi ngờ cần chủ động
tự cách ly và tránh quan hệ tình dục,
người xác định mắc bệnh phải được cách
ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. Khi
phát hiện trường hợp nghi ngờ thì báo
ngay về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP
để được xử lý kịp thời.

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện công
lập và ngoài công lập sàng lọc và phát
hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc
bệnh đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của
Bộ Y tế. Khi phát hiện trường hợp nghi
ngờ báo ngay về Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật TP. DƯƠNG THẮNG 

Vinh danh 148 cá nhân
đạt danh hiệu 
Lao động giỏi 

ngành Y tế năm 2022
Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022 và

hướng tới 65 năm thành lập Công đoàn
y tế Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam
(CĐYTVN) đã tổ chức Hội nghị chế độ
chính sách cho cán bộ y tế năm 2022 và trao
giải cuộc thi “Nâng cao kiến thức về an toàn
vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong
phòng, chống COVID-19”. 

Lao động ngành Y tế là một loại lao động
đặc thù với cường độ lao động cao trong hầu hết
các lĩnh vực hoạt động; tiếp xúc trực tiếp người
bệnh mang cũng như các dịch bệnh truyền
nhiễm và các loại vi sinh, hóa chất độc hại,
phóng xạ, dịch tiết, máu,… vì thế nguy cơ rủi ro
phơi nhiễm bệnh nghề nghiệp, nguy cơ bạo
hành cao hơn nhiều so với ngành nghề khác.

Tuy nhiên, đời sống của cán bộ y tế nói
chung còn thấp so với các ngành nghề khác
trong xã hội và chưa thực sự tương xứng với
thời gian đào tạo. Chế độ chưa phù hợp đối với
một số lao động tham gia các lĩnh vực, dịch vụ
y tế đặc thù…

Thời gian qua, CĐYTVN cũng luôn tích
cực chăm lo cho đoàn viên, người lao động
ngành Y tế bằng các hoạt động cụ thể: Phối hợp
với Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung
ương hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 nhà “Mái ấm
Công đoàn” trị giá 70 triệu đồng cho đoàn viên
Hoàng Thị Vân. Đây là đoàn viên có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn thuộc Bệnh viện Phong Da
liễu Trung ương Quỳnh Lập.

Trao tặng 126 suất quà cho đoàn viên công
đoàn bị mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh
khó khăn mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng;
trao hỗ trợ 2 gia đình đoàn viên công đoàn bị
mất do mắc bệnh hiểm nghèo (mỗi gia đình 5
triệu đồng).

Phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế
trao tặng 7 suất quà cho cán bộ, công nhân,
viên chức, lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo,
có hoàn cảnh khó khăn thuộc Bệnh viện 74
Trung ương (3 triệu đồng/suất quà)... Tổng
kinh phí hỗ trợ thăm hỏi nhân Tháng Công
nhân năm 2022 là 226 triệu đồng.

Bên cạnh đó, CĐYTVN còn tổ chức tuyên
truyền về nâng cao sức khỏe cho đoàn viên,
người lao động hậu COVID-19.

Dịp này, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt
Nam Phan Văn Anh, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ
Xuân Tuyên, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt
Nam Phạm Thanh Bình đã trao tặng Bằng
khen của Ban Chấp hành CĐYTVN cho 148
cá nhân đạt danh hiệu Lao động giỏi ngành Y
tế năm 2022. Công nhận và trao giải thưởng
cho 18 tập thể và 26 cá nhân đạt giải cuộc thi
trực tuyến “Nâng cao kiến thức về an toàn vệ
sinh lao động tại nơi làm việc trong phòng,
chống COVID-19”. DIỆU THẢO

Bộ Y tế (Cục Quản lý
Khám, chữa bệnh) phối

hợp với Bệnh viện Nhi đồng
thành phố vừa tổ chức lớp tập
huấn công tác điều trị bệnh
dịch sốt xuất huyết Dengue, tay
- chân - miệng và hậu COVID-
19 cho gần 1.000 y, bác sĩ đến
từ 32 tỉnh phía Nam, các bệnh
viện trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh
viện thuộc bộ ngành trực tiếp
tại BV Nhi đồng Thành phố và

qua ứng dụng zoom cho 300
điểm cầu tại các tỉnh (mỗi tỉnh
10 điểm cầu).

Tập huấn diễn ra trong bối
cảnh tình hình dịch bệnh sốt
xuất huyết, tay - chân - miệng
gia tăng trong vài tuần vừa qua.
Mỗi tuần ghi nhận trên 4.000
trường hợp sốt xuất huyết, trên
2.000 trường hợp tay - chân -
miệng, có một số trường hợp tử
vong do sốt xuất huyết nặng và

một vấn đề đang được quan tâm
là khám, điều trị đối với các
trường hợp hậu COVID-19.

Lớp tập huấn hướng dẫn điều
trị, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm
là rất cần thiết nhằm củng cố
kiến thức, kỹ năng lâm sàng
trong chẩn đoán, điều trị sốt xuất
huyết, tay - chân - miệng, bảo
đảm điều trị đúng và kịp thời,
hạn chế chuyển nặng và giảm tử
vong do sốt xuất huyết, tay -
chân - miệng và khám chữa bệnh
hậu COVID-19.

TS.BS Nguyễn Trọng
Khoa, Phó Cục trưởng Cục
Quản lý Khám, chữa bệnh đã
yêu cầu các Sở Y tế tiếp tục chỉ
đạo các bệnh viện, cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh, các học viên
tham dự tập huấn cần tiếp tục
tư vấn cho Lãnh đạo Bệnh viện
thực hiện rà soát, điều chỉnh lại
các quy trình tiếp nhận, sàng
lọc, tiêu chí phân loại cụ thể
đối với từng ca bệnh sốt xuất
huyết Dengue.

Bố trí phòng khám lại, thời
gian khám lại các ca bệnh sốt
xuất huyết Dengue vào các
khung giờ phù hợp với tình hình
thực tế tại đơn vị tạo điều kiện
thuận lợi cho người bệnh sốt
xuất huyết Dengue và người
bệnh khác;

Các bệnh viện cần tăng
cường việc theo dõi người bệnh
sốt xuất huyết Dengue đang nằm

nội trú tại cơ sở khám, chữa
bệnh trong các ngày nghỉ lễ,
ngày nghỉ cuối tuần để phát
hiện, điều trị kịp thời các ca bệnh
sốt xuất huyết Dengue có diễn
biến nặng lên.

Đồng thời ghi chép hồ sơ
bệnh án đầy đủ, chi tiết, tăng
cường củng cố và duy trì hoạt
động của “Nhóm điều trị sốt
xuất huyết” và “Đường dây
điện thoại nóng phòng, chống
dịch sốt xuất huyết Dengue”
tại các đơn vị khám, chữa
bệnh để có thể thường xuyên
tư vấn, trao đổi thông tin về
chuyên môn, yêu cầu hỗ trợ
khi cần thiết... 

YẾN NHI 

DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT, TAY - CHÂN - MIỆNG GIA TĂNG: 

Tập huấn công tác điều trị
cho gần 1.000 y, bác sĩ

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có
công văn gửi Sở Y tế các địa

phương cảnh báo về loại thuốc giảm
đau giả.

Cụ thể, thuốc giả ghi nhãn là
Voltarén 75mg solución inyectable, số
lô 81111, hết hạn vào tháng 12/2023.
Ngôn ngữ trình bày trên vỏ hộp và ống
tiêm là tiếng Tây Ban Nha, không có
thông tin tiếng Việt trên bao bì, không
có số đăng ký lưu hành và mã vạch.
Kích thước hộp 12x10,5cm. Mẫu sản
phẩm xuất hiện nhiều dấu hiệu khác
biệt so với mẫu thuốc Voltaren 75mg/3
ml, SĐK VN-20041-16 do Lek Phar-

maceuticals d.d (Slovenia) sản xuất,
Công ty TNHH Novartis Việt Nam
nhập khẩu, cung cấp.

Đại diện Cục Quản lý Dược
khuyến cáo người dân không buôn
bán, sử dụng sản phẩm giả có dấu hiệu

nhận biết như trên. Các sở y tế
cùng lực lượng chức năng
kiểm tra tại đơn vị kinh doanh
thuốc nhằm truy tìm nguồn
gốc sản phẩm giả.

Voltaren được phân loại là
thuốc giảm đau, chống viêm,
sử dụng cho các bệnh nhân bị
viêm, thấp khớp, viêm cứng
khớp đốt sống... Thuốc được
bán theo đơn của bác sĩ. 

M.THƯƠNG 

Bộ Y tế cảnh báo về loại thuốc giảm đau giả

TP Hồ Chí Minh sẵn sàng 
ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ

Trong bối cảnh lo ngại dịch đậu mùa khỉ có thể lây lan vào Việt Nam bất kỳ lúc nào, Sở Y tế TP
Hồ Chí Minh đã có kịch bản sẵn sàng ứng phó với căn bệnh này. 

lĐo thân nhiệt cho người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

lẢnh minh họa.
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN-ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Bán đấu giá tài sản là QSDĐ, QSHN Ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 38 đường Dương Đức Hiền, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM,

Chi tiết tài sản: Thửa đất số: 53; Tờ bản đồ số : 100; Diện tích: 1.052,5 m2; Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: đất thương mại, dịch
vụ; Thời hạn sử dụng: đến ngày 24/7/2059; Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo
phương thức có sao bán vậy. 

Giá khởi điểm: 72.942.227.325 đồng (Bảy mươi hai tỷ, chín trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm hai mươi bảy ngàn, ba trăm hai mươi lăm đồng) -
Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí. Người mua trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp theo quy định (nếu có).

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nhà Bè; Địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn
Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Xem tài sản, mua hồ sơ, đăng ký: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 14/6/2022 (trong giờ hành chính); 
Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm. Thời hạn nộp: vào ngày 13/6/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/6/2022 (trong giờ hành chính);

Phương thức nộp: Chuyển khoản.
Đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 17/6/2022.
Cách thức đăng ký: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty Bình Minh
Mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký, đấu giá tại: số 429 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM. ĐT: 0942.132.732 (Mr. Dũng).

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ HợP DaNH BÌNH MINH 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)
Địa chỉ : Tháp BIDV Số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC KẠN
Địa chỉ : Số 57 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ : Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 
3. Tài sản đấu giá là: Xe ô tô con nhãn hiệu Lexus; Đăng ký xe ô tô số 0001722 đăng ký lần đầu ngày 02/6/2009 do Công an tỉnh Bắc Kạn cấp

ngày 03/6/2009; Số máy: 3UR 3037886; Số khung: 00W0 94024852; Biền số đăng ký: 97H - 5889.
( Chi tiết  trong hồ sơ đấu giá). 

*Giá khởi điểm : 732.000.000 đồng * Tiền đặt trước: 73.000.000 đồng 
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 28/5/2022 đến ngày 07/6/2022 (trong giờ hành chính) tại:

Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 Số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội hoặc tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn – Địa chỉ: Số 57 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

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 07/6/2022 đến ngày 09/6/2022
(trong giờ hành chính):

- Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn – Địa
chỉ: Số 57 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/6/2022 đến ngày 09/6/2022 
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 10/6/2022 tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành

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

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ HợP DaNH THÀNH aN           

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tài sản đấu giá:
Tài sản 1: Xe ô tô con cũ, đã qua sử dụng, nhãn hiệu UAZ, số loại: 315123RMA31512, số máy: 116715/05, số khung: RMA31512362-000010, năm,

nước sản xuất: 2006, Việt Nam. Giá khởi điểm: 50.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng.
Tài sản 2: Quyền sử dụng toàn bộ thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 25 ngách 2 ngõ 189 - K40 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận

Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 811985, số QĐ cấp 2738/2005/QĐ-UB do UBND quận Đống Đa cấp ngày
15/9/2005 đứng tên ông Vũ Trung Thành và bà Nghiêm Thị Thanh Hiền. Giá khởi điểm: 4.502.874.000 đồng. Tiền đặt trước: 900.000.000 đồng.

Tài sản 3: 01 xe ô tô cũ, đã qua sử dụng có biển số đăng ký: 29M – 002.37; Nhãn hiệu: TOYOTA; Loại xe: Khách nhỏ; Số loại: HIACE; Số khung:
RZH114 9006972; Số máy 1RZ2477318; Màu sơn: Xanh; Năm: 2000, Nước sản xuất: Việt Nam , Niên hạn sử dụng: 2020. Giá khởi điểm:
20.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng.

Tài sản 4: Xe ô tô cũ, đã qua sử dụng biển số: 31A-4260, nhãn hiệu: Toyota, số loại: Land Cruiser FZJ105L-GNMNKV, số khung: JT711UJA509005073,
số máy: 1FZ0380110, năm sản xuất: 1998, nước sản xuất: Việt Nam. Giá khởi điểm: 69.600.000 đồng. Tiền đặt trước: 13.900.000 đồng.

Tài sản 5: Xe ô tô cũ, đã qua sử dụng biển số: 31A-4096, nhãn hiệu: Toyota, số loại: Land Cruiser, số khung: JT711UJA509000033, số máy:
1FZ0352245, năm sản xuất: 1997, nước sản xuất: Nhật Bản. Giá khởi điểm: 64.400.000 đồng. Tiền đặt trước: 13.000.000 đồng.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh,
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

3. Bên có tài sản đấu giá: 
Tài sản 1: Kênh Phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng (VTC14) (Số 23 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng,

TP. Hà Nội).
Tài sản 2: Chi cục Thi hành án Dân sự quận Đống Đa (184 Khâm Thiên, Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).
Tài sản 3: Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (78 đường Giải Phóng , quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).
Tài sản 4, 5: Văn phòng Tổng cục Thống kê (Số 54 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP Hà Nội)
4. Thời gian xem tài sản, xem giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: Từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02

ngày làm việc (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.
5. Nơi có tài sản đấu giá:
Tài sản 1: Số 23 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
Tài sản 2: Tại địa chỉ thửa đất.
Tài sản 3: 78 đường Giải Phóng , quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Tài sản 4, 5: Số 54 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
6. Thời gian, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến

trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày (trong giờ hành chính). 
7. Địa điểm mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.
8. Thời gian nộp tiền đặt trước/bảo lãnh: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản theo

thông tin:
- Đơn vị hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia;
- Số tài khoản: 42710006399399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quang Minh.
9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 1: 09 giờ 00 ngày 08/6/2022; Tài sản 2: 15 giờ 00 ngày 24/6/2022; Tài sản 3: 09 giờ 00 ngày 15/6/2022;

Tài sản 4, 5: 09 giờ 00 ngày 16/6/2022.
10. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
Tài sản 1: Trụ sở Kênh Phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng (VTC14) (Số 23 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà

Trưng, TP. Hà Nội).
Tài sản 2, 4, 5: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ

Liêm, thành phố Hà Nội).
Tài sản 3: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến có tên miền là: https://daugiaviet.vn/ hoặc https://daugiaso5.vn/
* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm,

TP Hà Nội - SĐT: 0243.2121.723 - 0916.428.728).
CÔNG Ty ĐẤU GIÁ HợP DaNH QUỐC GIa

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành) 
- Địa chỉ: Tầng 04 Tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tài sản đấu giá: Lô tài sản gồm 73 tài sản (bán đấu giá riêng lẻ từng tài sản) là tài sản của Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST

Chi nhánh Hà Nội bán đấu giá theo quy định của pháp luật, chi tiết của các tài sản khách hàng đăng ký tham khảo hồ sơ và đi xem tài sản. 
- Giá khởi điểm của từng tài sản trong lô tài sản: Được thể hiện trong danh sách đính kèm Thông báo, Quy chế bán đấu giá tài sản, khách hàng

tham khảo tại Công ty Hà Thành. Tài sản được bán và bàn giao theo nguyên hiện trạng thực tế sử dụng. Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế và phí (nếu
có). Người trúng đấu giá tài sản nói trên phải tự thực hiện và chịu mọi loại thuế và phí phát sinh liên quan đến việc tháo dỡ, bốc dỡ, vận chuyển, đăng
ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng, cũng như bảo quản tài sản sau khi nhận bàn giao tài sản trúng đấu giá. Giá khởi điểm không phát sinh thêm bất
kỳ chi phí nào cho bên có tài sản. Tổng giá khởi điểm của các tài sản là: 11.202.286.600 đồng. 

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá cho mỗi tài sản trong lô tài sản: Được thể hiện trong danh sách đính kèm Thông báo, Quy chế bán đấu giá tài
sản, khách hàng tham khảo tại Công ty Hà Thành.

- Bên có TS bán đấu giá: Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST Chi nhánh Hà Nội – Tầng 20, Tháp A Vincom Bà Triệu, số 191 Bà
Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết về lô TS nêu trên, khách hàng có thể tham khảo thêm hồ sơ tại CT Hà Thành:
- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 10/06/2022

trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty Hà Thành. 
- Thời hạn đăng ký xem TS: Từ ngày thông báo đến hết ngày 08/06/2022 tại trụ sở Công ty Hà Thành.
- Thời gian xem TS: Ngày 09/06/2022 và ngày 10/06/2022 tại Lô G12-1, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/06/2022 đến 16h00 ngày 13/06/2022 (Bằng hình thức chuyển khoản). Tiền đặt trước phải được chuyển

khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: 19132909365011 tại Trung tâm giao dịch Hội sở Techcombank và Công ty Đấu giá
Hợp danh Hà Thành phải nhận được chậm nhất là 16h00 ngày 13/06/2022. 

- Thời gian, địa điểm tô ̉ chức bán đấu giá: Bắt đầu từ 09h00 ngày 14/06/2022 với các tài sản từ MS 1 đến MS 40; bắt đầu từ 14h00 ngày 14/06/2022
với các tài sản từ MS 41 đến MS 75 taị Công ty Hà Thành: Tầng 4, tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 

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

CT ĐẤU GIÁ HợP DaNH HÀ THÀNH 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên, số 1 (Tầng 1), đường số 3, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Thành

phố Hồ Chí Minh.
2. Tài sản đấu giá: 
- TS1:
• QSDĐ có diện tích: 114,9 m2, HTSD: Riêng, MĐSD: Đất ở tại đô thị, THSD: Lâu dài và Nhà ở riêng lẻ có DTXD: 67,5 m2; DT sàn: 236 m2,

HTSH: Riêng, Cấp (hạng): 3, THSH: Lâu dài thuộc TĐ số: 517, TBĐ số: 43 tại số 109A đường Chương Dương, KP.2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức (nay là TP.Thủ
Đức), TP.HCM theo GCN QSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ số CG 915987, số vào sổ cấp GCN: CS 01759 do Sở TN&MT TP.HCM cấp ngày 03/03/2017. 

• QSDĐ có DT: 21,5 m2, HTSD: Riêng, MĐSD: Đất ở tại đô thị,THSD: Lâu dài và Nhà ở riêng lẻ, DTXD: 21,5 m2, DT sàn: 43 m2, HTSH: riêng,
Cấp (hạng): 3 thuộc TĐ số: 53, TBĐ: 43 tại số 111 đường Chương Dương, KP.2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM GCN QSDĐ, QSHNƠ
và TSKGLVĐ số CL 118058, số vào sổ cấp GCN:CH 01933 do UBND Q.Thủ Đức cấp ngày 13/07/2018, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/ sử dụng ngày
28/08/2018.

- TS2:
QSDĐ có diện tích: 78,3 m2, HTSD: Riêng, MĐSD: Đất ở tại đô thị, THSD: Lâu dài và tài sản gắn liền với đất là nhà ở được ghi nhận tại trang 03

của GCN (chưa hoàn công) gồm: 5 tầng + lửng; Tường gạch, sàn BTCT + gỗ + giả BTCT, mái tôn + giả BTCT + BTCT + ngói. Không thể hiện diện tích
xây dựng, diện tích sàn, bản vẽ chi tiết từng tầng… thuộc TĐ số: 405, TBĐ số: 10, tại số 41 đường Trần Quý Cáp, phường 12, quận Bình Thạnh, Tp. HCM,
GCN QSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ số CM 569039, số vào sổ cấp GCN: CH 04223 do UBND quận Bình Thạnh cấp ngày 24/08/2018.

3. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Sài Gòn, 02 Võ Văn Kiệt, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM.
4. Giá khởi điểm: TS1: 11.860.315.634 đồng; TS2: 22.800.000.000 đồng.
5. Tiền đặt trước: TS1: 1.186.031.563 đồng; TS2: 2.280.000.000 đồng. 
6. Thời hạn nộp tiền đặt trước: TS1: Từ 08 giờ 00 phút ngày 03/06/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/06/2022; TS2: Từ 08 giờ 00 phút ngày

14/06/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/06/2022. (Bằng hình thức chuyển khoản)
7. Thời hạn mua, nộp hồ sơ: TS1: Từ ngày 26/05/2022 đến ngày 06/06/2022; TS2: Từ ngày 26/05/2022 đến ngày 14/06/2022 tại trụ sở công ty

(trong giờ hành chính). (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.

8. Thời gian xem tài sản: TS1: Từ ngày 26/05/2022 đến ngày 06/06/2022; TS2: Từ ngày 26/05/2022 đến ngày 14/06/2022 tại nơi có tài sản.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: TS1: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 08/06/2022; TS2: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 17/06/2022 cùng

tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên - Số 1 (Tầng 1), đường số 3, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh – ĐT  0837.797.985.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ HợP DaNH CaO NGUyÊN 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Đấu giá 01 xe ôtô con nhãn hiệu TOYOTA đã qua sử dụng, BKS: 51F-915.33; Màu sơn: Đen; Số máy: 17404352; Số khung:

JTEBX3FJ50K247343; Dung tích: 2694cm3; Chỗ ngồi: 07. GKĐ:  1.479.000.000đồng. Tiền đặt trước: 20% GKĐ.
Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự TP.HCM – Số 372A Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Q.Gò Vấp, TP.HCM.
Xem tài sản: Ngày 26/5/2022 đến ngày 13/6/2022 - Tại 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM (LH Trường:

0906.891.693).
Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty Vạn Thành An: Từ ngày 26/5/2022 đến ngày 13/6/2022.
Đấu giá: Lức 08 giờ 30 ngày 16/6/2022.
Tham khảo hồ sơ, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định,

Quận 1, HCM. ĐT: 028.3820.4858 – 0948.68.99.86.
CÔNG Ty ĐẤU GIÁ HợP DaNH VẠN THÀNH aN 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo bán đấu giá tài sản: Nhà và đất tọa lạc tại địa chỉ số 621/39/25 Nguyễn Ảnh Thủ, khu phố 4, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố

Hồ Chí Minh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CS 12825 do Sở tài
nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/10/2018.

Giá khơỉ điêm̉: 5.813.835.000 đồng. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm. 
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12 Tp. Hồ Chí Minh, Địa chỉ số: 49/94 đường Tân Thới Hiệp 09, Khu phố 3, phường Tân

Thới Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Thơì gian, địa điểm xem taì san̉ và các giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 30/5/2022 đến 20/6/2022 trong giờ hành chính, tại địa chỉ số 621/39/25

Nguyễn Ảnh Thủ, khu phố 4, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
Thơì gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày 30/5/2022 cho đến trước 16 giờ 00 phút ngày 20/6/2022, trong giờ hành

chính tại trụ sở Công Ty Đấu giá Hợp danh VAMC tại số 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Thơì gian nộp tiền đặt trước: Vào các ngày 20/6/2022, 21/6/2022 trong giờ hành chính và trước 16 giờ 00 phút ngày 22/6/2022 theo thông báo

về việc nộp tiền đặt trước của tổ chức đấu giá tài sản.
Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 23/6/2022 tại địa chỉ số 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng 8, Phường

Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điều kiện, cách thức đăng ky ́ tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4,

Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ và
nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp Danh VAMC.
Địa chỉ: 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ HợP DaNH VaMC

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Đấu giá nhà đất số 49D2/15 Hoài Thanh, P.14, Q.8, TP.HCM; DTKV: 136,2m2; HTSD: sử dụng riêng 136,2m2; DTXD: 121,2m2;

Tổng DTSD: 257,7m2; Kết cấu: Vách gạch, sàn BT giả, mái tôn + BTCT; Số tầng: 03 + lửng. GKĐ: 4.537.000.000đồng; tiền đặt trước:
453.700.000đồng. 

Giá khởi điểm đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định. 
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur,

P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM;
Xem tài sản: Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 14/6/2022 - Tại nơi có tài sản;
Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An: Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 14/6/2022 (trong giờ hành

chính).  
Đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 17/6/2022.
Tham khảo hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký tham gia, tổ chức đấu giá tại Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Số

03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT/Fax: 0283.820.4858 – 0948.68.99.86.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ HợP DaNH VẠN THÀNH aN 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Đấu giá Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 18/34 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP.HCM; DTKV đất: 92m2; DTXD:

92m2; DT sàn XD: 245,1m2 (theo GCN 237,9m2); Kết cấu: Nhà phố, 03 tầng + lửng, tường gạch, cột BTCT, sàn BTCT, mái BTCT + tôn. GKĐ: 9.907.740.000
đồng – Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thuế GTGT (nếu có).Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm

(Tham khảo chi tiết tài sản tại hồ sơ đấu giá).
Người có tài sản: Chi Cục THADS Q.3 – Số 56 Nguyễn Hiền, P.4, Q.3, TP.HCM;
Xem tài sản: Từ ngày 26/05/2022 đến ngày 27/06/2022  tại nơi có tài sản. 
Mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/05/2022 đến ngày 27/06/2022 (trong giờ hành chính); 
Đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 30/06/2022.
Mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân

Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86
CÔNG Ty ĐẤU GIÁ HợP DaNH VẠN THÀNH aN 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THEO PHƯƠNG THỨC RÚT GỌN

Tài sản : Quyền sử dụng đất 60,7 m2 và tài sản gắn liền với đất tại thửa 801 tờ bản đồ 31; địa chỉ: phường An Phú Đông,
quận 12, TP.HCM. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng:  58,5m2 đất ở, đất trồng lúa nước 2,2 m2. Thời hạn sử dụng: đất ở: lâu dài;
đất trồng lúa nước : 29/4/2065. Giá khởi điểm: 3.500.000.000 đồng

Tiền đặt trước : tương đương 10% giá khởi điểm
Thời gian bán, nhận hồ sơ: từ ngày 27/05/2022 đến ngày 02/06/2022 (giờ hành chính)
Thời gian hướng dẫn xem tài sản: 27/05/2022  đến 03/06/ 2022 (giờ hành chính)
Thời gian nhận tiền đặt trước: từ 01/06 đến 03/06 năm 2022 (giờ hành chính)
Ngày đấu giá: 06/06/2022 
Phương thức đấu giá : trả giá lên, trực tiếp bằng lời nói .
Địa điểm bán hồ sơ và đấu giá: Số 9/12 Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Thông tin liên hệ: 0968882035 (gặp Mr.Dũng)

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ HợP DaNH PHÚC THịNH



sinhhungplvn@gmail.com
THÔNG TIN THI HÀNH ÁN-ĐẤU GIÁ18 xUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

http://baophapluat.vnSố 148 (8.592) Thứ  Bảy 28/5/2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Bị đơn ông Huỳnh Tấn Tài, địa chỉ: 215 tổ 65 Ấp Chợ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, đồng thời là đại diện

theo pháp luật của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH Huệ Hương, địa chỉ: 27A Đường 349, Ấp Phú Lợi, xã
Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Bị đơn bà Trần Thị Thiên, địa chỉ hộ khẩu: Khối 13, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, địa chỉ liên hệ: 183
Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đồng thời là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu
tư HBT, địa chỉ: Tầng 3 số 183 đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đến liên hệ với Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1 (Thẩm
phán Hoàng Thị Bích Thảo) giải quyết vụ án thụ lý số 61/KTST ngày 06/4/2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh
giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Loan và bị đơn ông Đoàn Đệ Trường, ông Huỳnh Tấn Tài, bà Trần Thị Thiện để:

- Cho ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Tuyên bố đơn phương chấm dứt thỏa thuận hợp tác kinh doanh
giữa bà Loan, bà Thiện, ông Tài và ông Trường; Yêu cầu bà Thiện phải hoàn lại toàn bộ các khoản đầu tư mà bà Loan đã chuyển
để hợp tác kinh doanh là 1.685.382.000 VNĐ; Yêu cầu ông Tài và bà Thiện phải liên đới bồi thường thiệt hại cho lợi nhuận mà lẽ
ra bà Loan sẽ được hưởng là 1.104.979.000 VNĐ.

- Triệu tập đến Tòa vào lúc 9 giờ ngày 22/6/2022 và 9 giờ ngày 20/7/2022 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp,
tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải;

- Triệu tập đến Tòa vào lúc 8 giờ ngày 19/8/2022 và 8 giờ ngày 15/9/2022 để tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử vụ án.

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

THÔNG BÁO 
Về việc bán đấu giá tài sản (lần 1) 

Căn cứ Bản án số 04/2015/KDTM-ST ngày 23/9/2015, Quyết định sửa chữa bổ sung Bản án sơ thẩm số 01/QĐ-SCBSBA
ngày 08/5/2018; Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số 01/QĐ-SCBSBA ngày 28/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện
Tân Biên, tỉnh Tây Ninh;

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

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

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số13/04-2022/VIV-CTTĐ ngày 26/4/2022 của Chi nhánh Công ty cổ phần định giá và
đầu tư Việt tại Quảng Ninh;

Căn cứ  Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số:03/HĐDVĐG/2022 ngày 25/5/2022 của Công ty đấu giá hợp danh Hải
Phòng;

Theo Thông báo bán đấu giá tài sản  số 16/TB-ĐG/2022 ngày 25/5/2022 của 
Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng;

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

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Quốc Chung-Chức vụ: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc.

-Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Vũ Thị Lệ Hằng - địa chỉ: Bà Vũ Thị Lệ Hằng - sinh năm 1960, địa chỉ: Tổ43, khu
phố3, phường  Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

*.Biết về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản bán đấu giá: Thửa đất số ô 21, tờ bản đồ số: Quy hoạch, địa chỉ thửa đất: khu phố Thuận Thành, phường Đông

Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, diện tích ở tại đô thị: 189m2 thời hạn sử dụng lâu dài, theo Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN758535; số vào sổ cấp GCN 1375 ngày 16/4/2013 do UBND
thị xã Quảng Yên cấp mang tên bà Vũ Thị Lệ Hằng.

2. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: (Giờ hành chính, ngày làm việc) Từ 8h00 ngày 26/05/2022 đến
17h00 ngày 14/06/2022, tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng và Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng tại
Quảng Ninh.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản bán đấu giá: (Giờ hành chính, ngày làm việc, trừ T7, CN) Từ 8h00 ngày 26/05/2022 đến
17h00 ngày 31/05/2022, tại địa chỉ: khu phố Thuận Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

4. Giá khởi điểm: 1.178.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm bảy mươi tám triệu đồng chẵn). 
Giá trên chưa bao gồm các loại thuế (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân), phí liên quan đến tài sản đấu giá (Người mua

được tài sản bán đấu giá phải nộp và tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí liên
quan đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Các chi phí phát sinh khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu,
quyền sử dụng tài sản (nếu có)).

Người mua được tài sản bán đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa
bao gồm giá trị gia tăng trong mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định và phải chấp nhận
các sự kiện pháp lý phát sinh đối với tài sản đấu giá.

Người mua được tài sản bán đấu giá phải chấp nhận các sự kiện pháp lý phát sinh liên quan đến tài sản mua trúng đấu giá
và phối hợp giải quyết cùng bên có tài sản đấu giá.

5. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm, cụ thể là: 235.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi năm triệu, sáu trăm nghìn
đồng)

6. Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).
7. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/1 bộ hồ sơ. Mỗi cá nhân (hộ gia đình), tổ chức chỉ được đăng ký mua 01 bộ hồ sơ.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá: Dự kiến vào hồi 14h30 ngày 17/06/2022, tại Chi nhánh Công ty

đấu giá hợp danh Hải Phòng tại Quảng Ninh (Địa chỉ: Số 1002, tại khu Chung cư cao tầng Cái Dăm – Newlife Tower, Lô N02 – Khu
A1, Khu đô thị mới Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). 

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp
10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
11. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/06/2022 đến 17h00 ngày 16/06/2022. Tiền đặt trước được nộp vào

tài khoản công ty đấu giá. 
+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng
+ Số tài khoản: 027107670001 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – CN Hải Phòng (gọi tắt là LienVietPostBank

Hải Phòng). 
+ Nội dung: (Tên người đăng ký) nộp tiền đặt trước tài sản Vũ Thị Lệ Hằng.
Các khách hàng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự có nhu cầu đăng ký phải nộp đủ hồ sơ, tiền đặt trước đúng quy định. 
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng, địa chỉ: Số 14, đường Đông Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP

Hải Phòng.
- Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng tại Quảng Ninh, địa chỉ: Số 1002, tại khu Chung cư cao tầng Cái Dăm –

Newlife Tower, Lô N02 – Khu A1, Khu đô thị mới Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- ĐT liên hệ: 0225.3727786 – 0945984288 

Để đảm bảo quyền lợi, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày, người phải thi hành án là Công ty TNHH Nông – Lâm sản
Chung Minh Tuấn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Vũ Thị Lệ Hằng có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành
án và các chi phí phát sinh từ việc tổ chức cưỡng chế, tổ chức bán đấu giá theo quy định tại khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án
dân sự./. 

(Thông báo này thay cho giấy mời tham gia  buổi đấu giá, người phải thi hành án, người được thi hành án phải có mặt
đúng thời gian, địa điểm ghi trong thông báo để tham gia cuộc đấu giá).

CHI CụC THADS THỊ xã QUẢNG YÊN, TỉNH QUẢNG NINH

THÔNG BÁO 
Về việc tìm chủ sở hữu

Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên, Hà Nội đang thi hành các Bản án số: 331/2020/HSST ngày 24/12/2020 và bản
án số 51/2021/HSST ngày 24/3/2021 của Tòa án nhân dân quận Long Biên, Hà Nội.

Theo quyết định của các bản án giao cho Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên thông báo chủ sở hữu hợp pháp  đối
với BKS: 30Z5-1246, chiếc xe máy nhãn hiệu Piaggio mầu trắng đã qua sử dụng số khung LBM 1000003126, số máy M
571M033851 và BKS: 29C1-527.65, chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave mầu đen số khung 399463, số máy 399601.

Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên, Hà Nội thông báo để 
1. Ai là chủ sở hữu BKS: 29C1-527.65 và chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave mầu đen số khung 399463, số máy 399601

được biết trong thời hạn 01 năm kể từ thông báo này được đăng trên phương tiện thông tin đại chúng( trên báo pháp luật Việt
Nam) phải có mặt tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên, Hà Nội địa chỉ Phố Vạn Hạnh, phường Giang Biên, quận Long
Biên, Hà Nội để làm thủ tục nhận lại tài sản.

2. Ai là chủ sở hữu đối với BKS: 30Z5-1246, chiếc xe máy nhãn hiệu Piaggio mầu trắng đã qua sử dụng số khung LBM
1000003126, số máy M 571M033851 được biết trong thời hạn 01 năm kể từ thông báo này được đăng trên phương tiện thông
tin đại chúng( trên báo pháp luật Việt Nam) phải có mặt tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên, Hà Nội địa chỉ Phố Vạn
Hạnh, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội để làm thủ tục nhận lại tài sản.

Nếu hết thời hạn trên không ai đến nhận nhận tài sản Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên sẽ làm thủ tục sung công
theo quy định.    

( Điện thoại liên hệ: ĐC Đông 0912494611) 

CHI CụC THI HÀNH ÁN DÂN Sự QUậN LONG BIÊN, HÀ NỘI 

QUYẾT ĐỊNH
THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CầU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Điều 388 Bộ luật Tố tụng dân sự;
Căn cứ Điều 78 của Bộ luật Dân sự;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số 91/2022/TLST-DS ngày 17 tháng 5 năm 2022 về việc yêu cầu tuyên

bố mất tích theo đơn yêu cầu của bà Dương Thị Quảng, sinh năm 1969; Địa chỉ: Thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH
1. Thông báo tìm kiếm đối với: 
Anh Dương Xuân Yên, sinh năm 1975;
Địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phần Hà Nội
Anh Dương Xuân Yên vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 31 tháng 3 năm 2012
2. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Yên liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Đông Anh  để giải quyết yêu cầu tuyên

bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Yên thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, Ủy ban nhân
dân xã Thuỵ Lâm và người yêu cầu là bà Dương Thị Quảng.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu
tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Dương Xuân Yên thì Tòa án
sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Quyền sử dụng đất, Quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 12, khu phố 3, Phường

Phước Long B, Quận 9 (nay là TP.Thủ Đức), Tp.HCM. DTKV đất: 265,6m2 (Theo GCN DTKV đất: 242,9m2); DTXD:
189m2 (Theo GCN DTXD: 181,2m2); DT sàn: 299,2m2 (Theo GCNDT sàn: 290,9m2); Kết cấu nhà: 02 tầng + lửng,
tường gạch, cột BTCT, cột gạch, sàn BTCT; GKĐ: 11.022.480.000đồng –Người mua nộp thuế GTGT (nếu có); Tiền
đặt trước: 20% GKĐ.

Người có tài sản: Chi Cục Thi hành án dân sự TP.Thủ Đức – số 2/267 Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, TP.Thủ
Đức, TP.HCM; 

Xem tài sản: Từ ngày 24/5/2022 đến ngaỳ 21/6/2022 (trong giờ hành chính) - Tại nơi có tài sản.
Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An: Từ ngày 24/5/2022 đến ngaỳ 21/6/2022 (trong giờ

hành chính). 
Đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 24/6/2022;
Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Số 03

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LầN 02)
1. Tài sản đấu giá bao gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 880, tờ bản đồ số 10, diện tích kê

biên 675m2, địa chỉ thửa đất: Thôn Minh Hải, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số CB 345310; số vào sổ giấy chứng nhận CH00618, do UBND huyện Hậu Lộc cấp ngày 29/07/2015 mang tên
ông Nguyễn Văn Khởi và bà Vũ Thị Ngọc, (Chi tiết trong Thông báo đấu giá của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu).

- Giá khởi điểm: 2.459.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm năm mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng)
(Đơn giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất (nếu có), phí, lệ phí, phí công chứng. Khách

hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên. Trường hợp tài sản đấu giá thuộc đối tượng chịu thuế
giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng. 

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 490.000.000 đồng /01 hồ sơ. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 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, theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 27/5/2022 đến hết

ngày 14/6/2022 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/6/2022 đến hết ngày 16/6/2022;
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa 
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 14h30 ngày 17/6/2022. 
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0378836613. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Đấu giá các tài sản sau: Nhà, đất tại địa chỉ số 666/16/22 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ

Chí Minh; DTKV: 24,9 m2 (theo GCN: 23,5m2); DT sàn XD: 49,8m2 (theo GCN: 49,6m2); Kết cấu: 1 lầu, tường gạch,
cột gạch, sàn giả BTCT mái tôn. (Tham khảo chi tiết tài sản tại hồ sơ đấu giá).

GKĐ: 4.050.332.000đồng (Chưa bao gồm VAT). Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm.
Người có tài sản: Chi Cục THADS Q.10 – Số 23 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM;
Xem tài sản: Từ ngày 25/5/2022 đến ngày 21/6/2022 tại nơi có tài sản. 
Mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/5/2022 đến ngaỳ 21/6/2022 (trong giờ hành

chính); 
Đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/6/2022.
Mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành

An - Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN 
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THÔNG BÁO 
“ Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang giải quyết vụ án Dân sự thụ lý số 67/2020/TLST-DS ngày 08/5/2020 về

việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa:
Nguyên đơn: Ngân hang TMCP Kỹ thương Việt Nam
Trụ sở: Số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Bị đơn: 1. Bà Phạm Thanh Huyền, sinh năm 1977
Nơi ĐKHKTT: Số 36C Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Và 2. Ông Nguyễn Doãn Lê Minh, sinh năm 1967
Nơi ĐKHKTT: Số 26E1, tập thể nhà máy dệt 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng thông báo cho bà Phạm Thanh Huyền, sinh năm 1977; Nơi ĐKHKTT: Số 36C Trường

Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội và ông Nguyễn Doãn Lê Minh sinh năm 1967; Nơi ĐKHKTT: Số 26E1,
tập thể nhà máy dệt 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, biết:

Đúng 08h giờ 30 ngày 26/5/2022 có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng để tòa án xét xử vụ án. Trường hợp
tại phiên tòa vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 26/5/2022 bà Huyền, ông Minh không có mặt thì  phiên tòa sẽ được mở lại vào hồi 14
giờ 00 phút ngafy/6/2022.

Nếu bà Phạm Thanh Huyền, ông Nguyễn Doãn Lê Minh vắng mặt không có lý do hoặc Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng
không nhận được tin tức gì của bà Huyền, ông Minh thì Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng sẽ giải quyết và xét xử vụ án vắng
mặt bà Huyền, ông Minh theo quy định pháp luật.”

TÒA ÁN NHÂN DÂN QuậN HAi BÀ TrƯNG, HÀ Nội 

QuYếT ĐịNH
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết

TÒA ÁN NHÂN DÂN HuYỆN DiễN CHÂu, TỉNH NGHỆ AN
Căn cứ Điều 392 Bộ luật tố tụng dân sự;
Căn cứ Điều 71 Bộ luật Dân sự.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự thụ lý số: 80/2022/TLST – VDS  ngày 12 tháng 5 năm 2022 về việc “Yêu cầu tuyên bố

một người là đã chết” theo đơn yêu cầu của Chị Đậu Thị Quyền, sinh năm 1978. Địa chỉ: xóm 5, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu,
tỉnh Nghệ An.

QuYếT ĐịNH:
1. Thông báo tìm kiếm Anh Đậu Trung Quang, sinh năm 2000.
Địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: xóm 5, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Anh Đậu Trung Quang Có hợp đồng lao động với Công ty cổ phần Phú An. Địa chỉ: thôn Phú An, thị trấn Cát Thành, huyện

Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Vào ngày 30/9/2019 công việc chính là thuyên viên, làm việc trên Tàu đi Biển. Vào lúc 4 giờ, ngày
20/3/2020 khi anh Quang đang làm việc trên tàu Phú An 36 thì mất tích. Mặc dù đã được thuyền trưởng và các thuyền viên trên
tàu Phú An 36 tìm kiếm và thông báo khẩn cấp tìm kiếm, cứu nạn đến các tàu lân cận và trung tâm tìm kiếm cứu Nạn Việt Nam
biết và thực hiện quy trình tìm kiếm, cứu nạn của tổ chức hàng hải Quốc tế và các quy trình của Công ty, cùng phối hợp với tàu
của Indonexia thực hiện tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. 

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Đậu Trung Quang liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu, địa chỉ: khối
3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An để giải quyết yêu cầu Tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin
tức về anh Đậu Trung Quang thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An theo địa chỉ như trên, UBND
xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, người yêu cầu. 

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu
tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Đậu Trung Quang thì Tòa án
sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

TÒA ÁN NHÂN DÂN HuYỆN DiễN CHÂu, TỉNH NGHỆ AN

THÔNG BÁO 
Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang thụ lý giải quyết vụ án Dân sự sơ thẩm số: 140/2022/TLST-DS

ngày 28/4/2022 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, giữa:
- Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (MB); địa chỉ: Số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu

Giấy, thành phố Hà Nội.
- Bị đơn: Ông Lê Xuân Điệp, sinh năm 1979 và bà Trần Thị Thúy; cùng địa chỉ: Số 7, đường số 10, khu TTHC, khu phố Nhị

Đồng 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Quá trình tố tụng, Tòa án tiến hành xác minh địa chỉ của bị đơn ông Lê Xuân Điệp và bà Trần Thị Thúy. Theo kết quả xác

minh tại Công an phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì ông Lê Xuân Điệp và bà Trần Thị Thúy có đăng ký thường
trú tại địa chỉ số 7, đường số 10, khu TTHC, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, tại
thời điểm xác minh ông Điệp và bà Thúy không còn sinh sống tại địa chỉ này.

Để bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của các đương sự và giải quyết vụ án đúng pháp luật, căn cứ Điều 180 Bộ luật Tố tụng Dân
sự, Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông báo nguyên đơn được biết và tiến hành liên hệ cơ quan đăng tin,
thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung như sau:

- Tòa án đã thụ lý vụ Dân sự sơ thẩm thụ lý số 140/2022/TLST-DS ngày 28/4/2022. Triệu tập ông Điệp và bà Thúy có mặt tại
phần đất thế chấp thuộc thửa đất số 3988, tờ bản đồ số 2DH tọa lạc khu phố Đông A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (nay là
thành phố Dĩ An), tỉnh Bình Dương vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 10/6/2022 để tham gia xem xét, thẩm định tại chỗ.

- Triệu tập ông Điệp, bà Thúy có mặt tại trụ sở Tòa án vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15/6/2022 để lấy lời khai, cung cấp chứng
cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

- Triệu tập ông Điệp, bà Thúy có mặt tại trụ sở Tòa án vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 05/7/2022 để tham gia phiên họp kiểm
tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

- Triệu tập ông Điệp, bà Thúy có mặt tại trụ sở Tòa án vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28/7/2022 để tham gia phiên tòa.
- Trường hợp ông Điệp, bà Thúy vắng mặt, Tòa án quyết định hoãn phiên tòa. Triệu tập ông Điệp, bà Thúy có mặt tại trụ sở

Tòa án vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19/08/2022 để tham gia phiên tòa. Nếu ông Điệp, bà Thúy vắng mặt thì Tòa án 

TÒA ÁN NHÂN DÂN Tp DĨ AN, TỉNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO 
Về việc Thi hành án  

Căn cứ Bản án dân sự sơ thẩm số 40/2021/DSST ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương – tỉnh
Lâm Đồng; 

Căn cứ các Quyết định thi hành án số 351/QĐ – CCTHADS ngày 21/02/2022; số 380/QĐ – CCTHADS ngày 07/03/2022 của
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương thì vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Tuấn, bà Trương Thị Thanh Hậu, địa chỉ: Số 08,
thôn Hamasing – thị trấn D’ran – huyện Đơn Dương – tỉnh Lâm Đồng phải thi hành khoản tiền trả cho Ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi Nhánh Đơn Dương – Lâm Đồng, Phòng Giao dịch Lạc Nghiệp, địa chỉ: Thị trấn D’ran –
huyện Đơn Dương – tỉnh Lâm Đồng số tiền 228.630.137đ (Hai trăm hai mươi tám triệu sáu trăm ba mươi ngàn một trăm ba
mươi bảy đồng) và khoản tiền lãi quá hạn phát sinh trên số nợ gốc chưa thanh toán cho Ngân hàng theo quy định trong hợp
đồng tín dụng số 5405LAV 202001096 ngày 27/02/2020. Ngoài ra vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Tuấn, bà Trương Thị Thanh Hậu
còn phải thi hành khoản tiền án phí dân sự sơ thẩm là 11.431.506đ (Mười một triệu bốn trăm ba mươi mốt ngàn năm trăm lẽ
sáu đồng). Trong quá trình giải quyết thi hành án, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Tuấn bà Trương Thị Thanh Hậu vắng mặt tại địa
phương.

Nay Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương – tỉnh Lâm Đồng thông báo cho vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Tuấn, bà
Trương Thị Thanh Hậu biệt: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, yêu cầu vợ chồng ông Tuấn, bà Hậu phải có mặt tại
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương – tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ: Số 268, đường 2/4 thị trấn Thạnh Mỹ - huyện Đơn Dương
– tỉnh Lâm Đồng để giải quyết việc thi hành án, nôp tiền thi hành án (hoặc có văn bản gửi Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn
Dương về việc thi hành án của mình). Hết thời hạn nêu trên vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Tuấn, bà Trương Thị Thanh Hậu không
thi hành án thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương sẽ kê biên, xử lý toàn bộ tài sản mà vợ chồng ông Tuấn, bà Hậu
đang thế chấp tại Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh Đơn Dương, Lâm Đồng – Phòng giao dịch Lạc Nghiệp để bảo đảm việc thi
hành án; nếu tổ chức, cá nhân nào thắc mắc, khiếu nại hay tranh chấp về tài sản của ông Tuấn, bà Hậu đang thế chấp tại Ngân
hàng thì liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương – tỉnh Lâm Đồng để được xem xét, giải quyết theo quy định
pháp luật.

Yêu cầu vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Tuấn, bà Trương Thị Thanh Hậu thi hành đúng nội dung quyết định thi hành, thực
hiện đúng nội dung thông báo này.     

CHi CụC THADS, HuYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỉNH LÂM ĐỒNG

THÔNG BÁO 
Tổ chức thi hành Quyết định số 835/2017/QĐST-DS ngày 06/7/2017 của TAND TP.HCM, Cục THADSTPH.CM

sẽ kê biên để bán đấu giá di sản của ông Huỳnh Văn Tư, bà Trần Thị Tỵ và bà Phạm Kim Lang để chi thừa kế, là
nhà đất số 38 Nguyễn Ngọc Phương, F.19, Q. Bình Thạnh, vào lúc 8 giờ 00  ngày 28 tháng  6 năm 2022. Yêu cầu
các đồng thừa kế di sản có mặt vào thời gian, địa điểm nêu trên để chứng kiến việc kê biên tài sản, thỏa thuận
về giá của tài sản kê biên, hoặc liên hệ Cục Thi hành án dân sự Tp.HCM để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo
quy định (CHV Thanh Hồng – ĐT: 0908208258)

CụC THi HÀNH ÁN DÂN SỰ Tp.HCM 

THÔNG BÁO 
Về việc cưỡng chế giao tài sản cho người được thi hành án 

để trừ vào số tiền thi hành án 
Căn cứ Quyết định về việc giao tài cho người được thi hành án số 01/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Chi cục

Thi hành án dân sự huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế giao tài sản cho người được thi hành án số 01/QĐ-CCTHADS ngày 25 tháng 5 năm 2022 của

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá. 
Căn cứ thông báo cưỡng chế giao tài sản cho người được thi hành án số 12/QĐ-CCTHADS ngày 25 tháng 5 năm 2022 của

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá. 
Chi cục thi hành án dân sự huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho:
Người phải thi hành án: ông Lê Huy Tùng, bà Nguyễn Thị Châu, cùng địa chỉ Khu phố Lê Lợi, thị trấn Lang Chánh, huyện

Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
Nội dung: Cưỡng chế thi hành án đối với ông Lê Huy Tùng, bà Nguyễn Thị Châu, cùng địa chỉ Khu phố Lê Lợi, thị trấn Lang

Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 
Giao tài sản gồm: Quyền sử dụng đất ở có diện tích 113,8m2 (Một trăm mười ba phẩy tám mét vuông), tại thửa đất số 115,

tờ bản đồ số 08 và các tài sản gắn liền với đất ở là nhà ở cấp 4 và công trình phụ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất số CB 660705, số vào sổ cấp GCN CH 00558, mang tên ông Lê Huy Tùng,
bà Nguyễn Thị Châu địa chỉ thửa đất Khu phố Lê Lợi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Lang
Chánh cấp ngày 18 tháng 7 năm 2016. Theo Biên bản kê biên ngày 03/11/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Lang
Chánh cho Ông Trịnh Văn Bảo, địa chỉ: Khu phố Lê Lợi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian tiến hành cưỡng chế:  08 h 00 ngày 14 tháng 6 năm 2022.
Địa điểm cưỡng chế: Tại nhà ở và đất ở của ông Lê Huy Tùng, bà Nguyễn Thị Châu; Địa chỉ: Khu phố Lê Lợi, thị trấn

Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 
Biện pháp cưỡng chế: Cưỡng chế giao tài sản thi hành án đối với ông Lê Huy Tùng, bà Nguyễn Thị Châu; Địa chỉ:

Khu phố Lê Lợi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
Vậy, Chi cục thi hành án dân sự huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa thông báo để ông Lê Huy Tùng, bà Nguyễn Thị

Châu biết./.
CHi CụC THi HÀNH ÁN DÂN SỰ HuYỆN LANG CHÁNH

THÔNG BÁO 
Về tổ chức bán đấu giá  

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

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

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

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

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

Căn cứ Thông báo về kết quả  chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 589   /TB-CCTHADS  ngày 24/5/2022  của Chấp hành
viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên;

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, lựa chọn tổ chức bán đấu giá và đã ký
hợp đồng dịch vụ bán đấu giá như sau:

Tên tổ chức bán đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Hải Phòng-  Địa chỉ: trụ sở chính: số 14, đường  Đông Trung Hành,
phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Chi nhánh tại Quảng Ninh, địa chỉ: số 1002, tại Chung cư cao tầng Cái
Dăm- Newlife Tower, LooN02- khu A1, khu đô thị mới Cái Dăm, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đại diện
theo pháp luật: Ông Bùi Quốc Tuấn- C/vụ: Giám đốc Công ty.

+ Tài sản bán đấu giá gồm.
Quyền sử dụng đất, thửa đất số: ô21, tờ bản đồ số: Quy hoạch, địa chỉ thửa đất: khu phố Thuận Thành, phường Đông

Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, diện tích ở tại đô thị: 189m2 thời hạn sử dụng lâu dài, theo Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN758535; số vào sổ cấp GCN: 1375 ngày 16/4/2013 do UBND
thị xã Quảng Yên cấp mang tên bà Vũ Thị Lệ Hằng.

Vậy, thông báo cho  người phải thi hành án là Công ty TNHH Nông Lâm Sản- Chung Minh Tuấn, địa chỉ: tổ 2, ấp Tân
Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, người được thi hành án là Ngân hàng TMCP Quân đội (đại diện theo ủy quyền là
ông  Nguyễn Văn Oánh, chuyên viên xử lý nợ, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Vũ Thị Lệ Hằng, địa chỉ: tổ 43, khu phố
3, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh biết./.

CHi CụC THADS THị xã QuảNG YêN, TỉNH QuảNG NiNH
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Liên quan đến vụ ông bà nội gửi đơn kêu cứu về việc 2 cháu
gái nghi bị bố dượng bạo hành, vừa qua, Sở LĐ-TB&XH

TP Hà Nội có văn bản đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng chỉ
đạo các phòng, ban ngành chức năng có liên quan xác minh,
giải quyết vụ việc theo đúng quy định. 

Cụ thể, tại Văn bản 1999/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG, Sở
LĐ-TB&XH cho biết, ngày 20/5/2022, nhận được đơn tố cáo
và đơn kêu cứu (lần thứ 2) của công dân Nguyễn Thị Hồng
(ngụ Thanh Oai, Hữu Hòa, Thanh Trì) tố cáo hành vi của con
dâu cũ của bà Hồng và một người đàn ông (ngụ chung cư Sky-
light, ngõ Hòa Bình 6, đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng)
có dấu hiệu bạo hành 2 cháu nội của bà (SN 2012, SN 2014);
và con dâu cũ của bà vi phạm quy định về chăm sóc thay thế.

Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ chăm
sóc trẻ em, Sở LĐ-TB&XH đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng
chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng có liên quan và
UBND phường Minh Khai, đồng thời phối hợp với các đơn vị
liên quan của huyện Thanh Trì (nếu cần) để xác minh, giải
quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, như PLVN đã phản ánh, năm 2011, con trai vợ
chồng ông Sáng, bà Hồng kết hôn với một người phụ nữ, sinh
được 2 người con. Năm 2018, con trai bà Hồng qua đời do
bệnh nặng. Sau khi chồng chết chưa đầy 1 năm thì con dâu bà
Hồng kết hôn với người đàn ông ở quận Hai Bà Trưng và đưa
theo cả 2 đứa con gái về ở cùng.

Tháng 8/2020, trong lần sang thăm 2 cháu nội, vợ chồng
ông Sáng, bà Hồng phát hiện trên người 2 cháu xuất hiện nhiều
dấu vết bầm tím do bị đánh. Khi hỏi thì các cháu nói là bị cha
dượng đánh. Sau đó, ngày 28/12/2020, vợ chồng ông bà đến
thăm 2 cháu, lại tiếp tục phát hiện trên mạn sườn của cháu có
nhiều vết thâm tím. Cháu bé nói do lúc ăn cơm cháu không
cầm bát lên ăn mà để bát trên bàn và dùng thìa xúc ăn nên đã
bị cha dượng đánh. 

“Tiếp đến, ngày 9/4/2021, vợ chồng tôi đón các cháu về nhà
mình chơi thì một cháu kể đêm 8/4/2021, cháu bị cha dượng
bóp cổ, tát vào má, đập đầu xuống sàn nhà và nhốt vào phòng
tối làm cháu bị thương và hoảng sợ. Lúc đó, mẹ cháu cũng có
mặt nhưng không ngăn cản được”, ông Sáng nói.

Trước những dấu hiệu nêu trên, vợ chồng ông Sáng, bà
Hồng đã làm đơn tố giác gửi đến các cơ quan chức năng để
giải quyết. Hiện vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng
thụ lý. MINH ANH

Sau phản ánh của PLVN
về việc hàng loạt xe tải
cỡ lớn ngang nhiên vận
chuyển đất tại khu vực
“vụng Bộ đội”, xã Tân
Long chạy thẳng về nhà
máy sản xuất gạch ngói,
UBND huyện Tân Kỳ (tỉnh
Nghệ An) đã kịp thời xử
lý nghiêm minh các tập
thể, cá nhân trong vụ
việc khai thác khoáng
sản trái phép này.

Như PLVN đã phản ánh, thời
gian qua, xuất hiện tình trạng khai
thác đất trái phép tại khu vực
“vụng Bộ đội”, xóm Tân Hồ, xã
Tân Long (Tân Kỳ, Nghệ An).
Tình trạng diễn ra một cách công
khai, giữa ban ngày nhưng không
hề bị nhắc nhở, xử lý.

Thực tế tại hiện trường, PV ghi
nhận được hàng loạt hình ảnh,
thông tin khẳng định những gì
người dân phản ánh là có cơ sở.
Tại khu vực canh tác của người
dân xóm Tân Hồ, một diện tích đất
nông nghiệp đã bị khai thác nham
nhở. Theo ước tính sơ bộ, diện tích
khai thác xấp xỉ 1.000m2; với
chiều dài khoảng 100m, chiều
rộng 20-30m, chiều sâu 1,5-2,5m. 

Một người dân xóm Tân Hồ
cho hay: “Họ chạy cả ngày một
cách công khai, lợi dụng “cải tạo”
để khai thác đất trái phép”.

Khi phát hiện thấy PV ghi nhận
hình ảnh, tài xế máy múc vội điều
khiển máy ra khỏi khu vực khai
thác, các xe tải bất ngờ ngừng di
chuyển, tập kết dọc đường. Mặc dù
ngay trước đó, những chiếc xe này
vẫn ồ ạt vận chuyển đất tại khu vực
nói trên chạy về Nhà máy sản xuất
gạch ngói công nghệ cao Bình An
(địa chỉ tại xã Tân Long). Xác nhận
từ một cán bộ nhà máy, việc mua
đất tại khu vực “vụng Bộ đội” là có
và diễn ra được một thời gian.

Quá trình tìm hiểu, PV được
một người đàn ông tự nhận là
người thân của cá nhân đứng ra tổ
chức khai thác đất tại khu vực này
cho biết: “Cái đó của chú em, ổng
“vận dụng cải tạo” lấy đất bán cho
nhà máy gạch để bù tiền dầu máy.
Mới làm được tầm 10 ngày thôi”.

Trao đổi với PV về thực trạng
trên, ông Trần Văn Toàn, Chủ tịch
UBND xã Tân Long xác nhận: Có
tình trạng khai thác đất trái phép
của 2 cá nhân và xã đã lập biên bản
xử phạt hành chính cách đó 1 tuần.

Sau khi tiếp nhận thông tin,
hình ảnh khai thác mới nhất của
PV về việc tiếp tục khai thác, ông
Toàn cử người vào kiểm tra. Tuy
nhiên, “hiện trường” khai thác đã
được “dọn sạch”, cả xe lẫn máy
đều được “điều” đi.

Sau phản ánh của Báo PLVN,
ngày 26/5, ông Nguyễn Văn
Thanh, Trưởng phòng TN&MT
cho biết UBND huyện Tân Kỳ đã
có văn bản gửi cơ quan chức năng
báo cáo liên quan tình trạng khai
thác khoáng sản trái phép tại xã
Tân Long. Đồng thời, thông tin
các hình thức xử lý, kỷ luật đối với
cá nhân, tập thể liên quan.

Tiếp nhận thông tin phản ánh,
lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ đã
trực tiếp chỉ đạo xử lý, có văn bản
yêu cầu UBND xã Tân Long kiểm
tra, xử lý dứt điểm vụ việc. Đồng
thời, kiểm điểm làm rõ trách

nhiệm tập thể, cá nhân trong việc
để xảy ra tình trạng khai thác
khoáng sản trái phép nhưng không
xử lý dứt điểm.

Đến ngày 18/5, UBND xã Tân
Long đã có Báo cáo số 32/BC-
UBND về việc kiểm điểm tập thể,
cá nhân để xảy ra tình trạng khai
thác khoáng sản trái phép. Trong
đó, UBND xã Tân Long đã nhận
rõ trách nhiệm của tập thể UBND
xã, các thành viên của UBND xã
đã buông lỏng trong quản lý, việc
kiểm tra, nắm bắt tình hình chưa
kịp thời, thường xuyên.

Đối với hình thức xử lý kỷ luật,
UBND xã Tân Long đề nghị kiểm
điểm rút kinh nghiệm đối với tập
thể xã. Phó Chủ tịch và công chức
địa chính xã xử lý hình thức khiển
trách; Chủ tịch UBND xã Tân Long
kiểm điểm rút kinh nghiệm. Ngoài
ra, UBND xã Tân Long cũng đã có
báo cáo về vụ việc gửi Công an
huyện Tân Kỳ để có hình thức xử
lý đối với Trưởng Công an xã này.

Qua vụ việc nêu trên, UBND
huyện Tân Kỳ cho biết sẽ tăng
cường hơn nữa công tác nắm bắt
tình hình tại địa bàn xã Tân Long
nói riêng và trên địa bàn huyện nói
chung để kịp thời ngăn chặn, xử lý
các hành vi vi phạm, thực hiện có
hiệu quả trách nhiệm quản lý tài
nguyên khoáng sản chưa được cấp
phép trên địa bàn.

NGUYỄN NAM

Mới đây, VKSNDTC đã
tiếp nhận đơn của ông Vũ

Quang Tín (ngụ Minh Khai,
Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tố giác
dấu hiệu vi phạm của Cơ quan
CSĐT Công an quận Nam Từ
Liêm (Hà Nội) trong quá trình
thụ lý vụ “cố ý gây thương tích”
xảy ra vào tháng 10/2020 tại
nhà hàng Aquarium.

Theo đơn, ông Tín cho rằng,
khoảng 20h ngày 16/10/2020,
ông Tín bị ba đối tượng, trong
đó có 1 người ông biết rõ danh
tính (ở Nguyên Khê, Đông Anh,
Hà Nội) dùng búa, gậy tấn công
ông Tín để cướp tài sản. Ông
Tín đã chạy vào nhà hàng

Aquaria gần đó thì các đối
tượng đuổi theo, dùng búa và
gậy gộc đập phá hư hỏng một số
tài sản của nhà hàng. Khi Cảnh
sát 113 đến thì các đối tượng
trên bỏ chạy. Ông Tín được đưa
đi cấp cứu tại BV 198.

Sau nhiều lần làm đơn tố
giác tội phạm và đề nghị CQĐT
Công an quận Nam Từ Liêm
trưng cầu giám định tỷ lệ tổn
thương cơ thể, giám định tài sản
bị hủy hoại và yêu cầu khởi tố
vụ án, khởi tố bị can, đến nay vụ
việc của ông Tín vẫn chưa được
cơ quan này làm rõ và xử lý.
Sau 3 tháng kể từ ngày xảy ra
vụ việc, CQĐT mới cho trưng

cầu giám định nên đã không
theo hồ sơ bệnh án lúc đầu, điều
này không phản ánh hết các vết

thương cơ thể do các đối tượng
đã gây ra.  

Ông Tín cho rằng, lãnh đạo
Công an quận và Thủ trưởng
Cơ quan CSĐT quận Nam Từ
Liêm chưa làm đúng trách
nhiệm, bao che cho các hành vi
vi phạm khi điều tra viên đã
nhiều lần vận động và dọa nạt
ông rút đơn tố giác.

“Các đối tượng kia đáng lẽ
phải bị khởi tố về tội Giết người
cướp tài sản và cố ý hủy hoại tài
sản nhưng không hiểu sao Công
an quận Nam Từ Liêm cùng cán
bộ điều tra lại để các đối tượng
vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp
luật. Tôi đề nghị CQĐT Công
an TP Hà Nội trực tiếp thụ lý
giải quyết, khởi tố vụ án, khởi
tố bị can với những nguời gây
án cũng như người có hành vi
bao che nói trên”, ông Tín nói.

Trước đó, trong thông báo
Kết quả giải quyết nguồn tin về
tội phạm gửi ông Vũ Quang
Tín, CQĐT Công an quận Nam
Từ Liêm cho biết: Cơ quan này
nhận được đơn của ông Tín tố
giác Ngô Tiến Phúc cùng một
số người đánh đập gây thương
tích với ông. CQĐT đã triệu tập
Ngô Tiến Phúc nhưng Phúc
không sinh sống tại nơi đăng ký
thường trú. Gia đình không biết
Phúc làm gì, ở đâu nên CQĐT
chưa làm việc được với Phúc.
Khi nào có thông tin về Phúc thì
CQĐT sẽ phục hồi giải quyết
theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, trong đơn tố giác,
ông Tín cho rằng từng đi cùng
điều tra viên đến nhà Phúc, khi
đó ông Diệp (bố Phúc) nói rằng
Phúc vẫn ở nhà sau khi gây án.

SONG KIÊN

TIẾP NGHI ÁN “2 CHÁU GÁI BỊ BẠO HÀNH”:

Sở LĐ-TB&XH đề nghị UBND 
quận Hai Bà Trưng vào cuộc

CÔNG AN QUẬN NAM TỪ LIÊM BỊ CHO RẰNG “BAO CHE VỤ CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH”:

VKSND Tối cao tiếp nhận 
đơn tố giác

TÂN KỲ (NGHỆ AN): 

Xử lý kịp thời sự việc khai thác
khoáng sản trái phép

lKhu vực đất nông nghiệp bị khai thác nham nhở.

l Đơn gửi đến cơ quan chức năng.

l Ông Sáng, bà Hồng cho rằng cháu mình bị bạo hành.


