
Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực
phải làm một cách kiên trì, nhân văn, có lý, có tình, bài bản và thuyết phục. các bước thực
hiện đều được cân nhắc một cách dân chủ, công bằng, công khai theo nguyên tắc của
Đảng và các quy định pháp luật, để người vi phạm cũng nhận ra sai sót, khuyết điểm.
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Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây
dựng Nhà nước pháp quyền mà không hoàn thiện các

quy chế, quy định thì rất khó thực hiện. Việc xây dựng quy
chế, quy trình cũng phải tạo ra sự đồng bộ giữa quy định
của Đảng và quy định của Nhà nước… (Trang 5)

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ta luôn
quan tâm đến sự phát triển của các vùng, miền,

địa phương. Chính vì thế, ngoài luật pháp, chiến
lược, quy hoạch... nhiều địa phương còn có nghị
quyết riêng của Bộ Chính trị. Hà Nội là “trái tim của
cả nước” nên càng được quan tâm. Nghị quyết số
15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về
phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chính là cụ
thể của sự quan tâm đó. (Trang 2)

chào ngày mới

xây dựng đảng và hệ thống Chính trị 
trong SạCh, vững mạnh:

Cần đồng bộ giữa quy định của
Đảng và quy định của Nhà nước
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lTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu quận Ba Đình.

Thời gian và trách nhiệm

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng
nhấn mạnh yêu cầu trên tại họp báo thường kỳ của

Bộ Ngoại giao chiều 23/6. Tại họp báo, phóng viên đề
nghị Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết phản ứng
của Việt Nam trước việc Cục Hải sự tỉnh Hải Nam, Trung
Quốc thông báo tập trận quân sự ngày 19/6 tại khu vực
nằm trong lãnh hải 12 hải lý của đảo Phú Lâm thuộc quần
đảo Hoàng Sa của Việt Nam. (Trang 4)

Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng 
chủ quyền của Việt Nam 
với quần đảo Hoàng Sa

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

Sau khi PLVN có bài viết phản ánh tình trạng lấn chiếm
đất rừng tại xã Tà Nung, UBND TP Đà Lạt (Lâm

Đồng) đã chỉ đạo UBND xã Tà Nung chủ trì, phối hợp Hạt
Kiểm lâm Đà Lạt, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung
Bộ & Tây Nguyên (KHLN) rà soát, tổng hợp tất cả trường
hợp vi phạm chưa được xử lý dứt điểm. (Trang 10)

Sự việC Lấn Chiếm đất rừng ở xã tà nung
(Lâm đồng):

TP Đà Lạt yêu cầu rà soát, 
xử lý dứt điểm

Như PLVN đã có bài phản ánh, bà Nguyễn Thị
Phước (SN 1959) sau khi được UBND huyện

Chủ Chi (TP HCM) “chấp thuận đầu tư hạ tầng” khu
đất 4ha tại ấp 1, xã Tân Thanh Tây; đã ký hợp đồng
đặt cọc mua đất nền với nhiều người; rồi suốt thời gian
dài không thể thực hiện hợp đồng. (Trang 10-11)

(Trang 3)

Sự việC dấu hiệu vi phạm tại Củ Chi (tp hCm):

Cho cá nhân “đầu tư hạ tầng” 
4ha đất để… phân lô tách thửa

Khảo sát của ngành
Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội mới đây cho thấy,
72% số người được khảo
sát đồng ý tăng học phí
đối với các cơ sở giáo dục
mầm non, giáo dục phổ
thông công lập từ năm
học 2022-2023. Con số
này đang khiến dư luận
hoài nghi về tính xác thực
của việc “lấy ý kiến”.

(Trang 12)

Lấy ý kiến việC tăng họC phí: 

Tại sao có con số 72% phụ huynh “đồng ý”?

Công táC phòng, Chống tham nhũng, tiêu CựC:

Bảo đảm ở đâu cũng
“đúng vai, thuộc bài”
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Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng
ta luôn quan tâm đến sự phát triển của

các vùng, miền, địa phương. Chính vì thế,
ngoài luật pháp, chiến lược, quy hoạch...
nhiều địa phương còn có nghị quyết riêng
của Bộ Chính trị. Hà Nội là “trái tim của
cả nước” nên càng được quan tâm. Nghị
quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của
Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ
phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045 chính là cụ thể
của sự quan tâm đó. 

Làm sao để Thủ đô "Văn hiến - văn
minh - hiện đại", xứng đáng là trung tâm
đầu não chính trị, hành chính quốc gia,
trái tim của cả nước; trung tâm lớn về
kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo,

khoa học và công nghệ; hội nhập quốc
tế; động lực có tính dẫn dắt, lan tỏa đối
với vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông
Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và
cả nước; có sức cạnh tranh cao với khu
vực và thế giới, ngang tầm thủ đô các
nước phát triển trong khu vực? Chắc
chắn đây là câu hỏi lớn, không chỉ với
riêng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
Thủ đô.

Không chỉ riêng Nghị quyết, chưa có
địa phương nào có luật riêng như Hà Nội
(hiện nay là Luật số: 25/2012/QH13).
Điều 4 của Luật này quy định: Xây dựng,
phát triển và bảo vệ Thủ đô là nhiệm vụ
thường xuyên, trực tiếp của các cấp chính
quyền và nhân dân thành phố Hà Nội; là

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, các
lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước;
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên động viên mọi tầng lớp nhân
dân trong nước, người Việt Nam ở nước
ngoài tham gia xây dựng, phát triển và
bảo vệ Thủ đô; Nhà nước ưu tiên đầu tư
và có chính sách thu hút các nguồn lực để
phát huy tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô,
Vùng Thủ đô nhằm xây dựng, phát triển
và bảo vệ Thủ đô.

Vâng, Thủ đô là của cả nước. Dễ
hiểu vì sao các con đường, cảng hàng
không, cầu đường bộ qua sông Hồng -
“huyết mạch” của Thủ đô đều được
thực hiện bằng ngân sách Trung ương
hoặc vốn vay ODA. Nói như thế để thấy
rằng: chắt chiu xây dựng Thủ đô là vinh
dự và tự hào của cả nước. Đối với chính
quyền và nhân dân Hà Nội, làm cho Thủ
đô trở thành “bộ mặt” không chỉ vì

mình mà còn vì quốc gia.
Chắc chắn, nhiệm vụ xây dựng

chương trình, kế hoạch, đề án với nội
dung cụ thể, phân công trách nhiệm rõ
ràng và lộ trình để thực hiện; phấn đấu
hoàn thành những mục tiêu đã đề ra; tạo
bước chuyển biến rõ rệt về sự phát triển
của Thủ đô đang đặt lên vai Đảng bộ và
chính quyền Hà Nội. Vấn đề mấu chốt
hiện nay là cụ thể hóa nội dung Nghị
quyết; hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở hành
lang pháp lý cho phát triển Thủ đô toàn
diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển
nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Từ nay đến năm 2030, chỉ còn 8 năm,
thời gian quá ngắn, nếu không xác định
được trọng điểm để làm. Và cũng là thời
gian quá ngắn, nếu như mỗi công dân Hà
Nội, không xác định được họ là chủ thể
trực tiếp của Thủ đô…

NGÔ ĐỨC HÀNH

CHÀO NGÀY MỚI

Thời gian và trách nhiệm

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết
lập quan hệ ngoại giao giữa Việt

Nam và Campuchia (24/6/1967 -
24/6/2022) và chào mừng Năm Hữu nghị
Việt Nam - Campuchia 2022, lãnh đạo
cấp cao hai Đảng, hai nước đã trao đổi
Thư mừng.

Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng đã gửi Thư mừng đến Chủ tịch
Đảng Nhân dân Campuchia Samdech
Techo Hun Sen; Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc gửi thư đến Quốc vương
Norodom Sihamoni; Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính gửi thư đến Thủ tướng
Samdech Techo Hun Sen; Chủ tịch Quốc
hội Vương Đình Huệ gửi thư đến Chủ tịch
Thượng viện Samdech Say Chhum và Chủ
tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin. 

Trong Thư chúc mừng, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Việt
Nam bày tỏ vui mừng nhận thấy, cùng với
những thành tựu mà hai nước đạt được, dù
trải qua nhiều thử thách và thăng trầm của
lịch sử, Nhân dân Việt Nam và Campuchia
đã luôn đoàn kết, kề vai sát cánh, dành cho
nhau sự ủng hộ, giúp đỡ trong sự nghiệp
đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây
cũng như trong công cuộc xây dựng và
phát triển của mỗi nước ngày nay, là tài sản
vô giá mà lãnh đạo và Nhân dân hai bên
cần tiếp tục giữ gìn và vun đắp; đồng thời
bày tỏ tin tưởng mối quan hệ láng giềng tốt
đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn
diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và
Campuchia sẽ tiếp tục được củng cố và
phát triển, vì lợi ích chung của Nhân dân

hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và
phát triển của Cộng đồng ASEAN cũng
như ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, lãnh đạo cấp cao Việt
Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu
to lớn, toàn diện mà Vương quốc Cam-
puchia đạt được trong những thập kỷ qua,
đặc biệt trong kiểm soát dịch bệnh, phục
hồi và phát triển kinh tế - xã hội thời gian
gần đây; tin tưởng rằng với truyền thống
kiên cường, cần cù và sáng tạo, Nhân dân
Campuchia láng giềng anh em sẽ tiếp tục
giành được những thành tựu mới to lớn
hơn nữa, xây dựng thành công đất nước
Campuchia hòa bình, ổn định, độc lập tự
chủ và phát triển thịnh vượng, có vị thế
ngày càng cao trên trường quốc tế. 

MINH NGỌC

Lãnh đạo Việt Nam - Campuchia trao đổi thư mừng
kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

l Ngày 23/6, Đoàn công tác số 6
của Ban Chỉ đạo Trung ương về
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,
do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên
Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục
Chính trị Quân đội nhân dân Việt
Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm
Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. 

ĐỨC DUY

l Ngày 23/6, Văn phòng Chính
phủ có công văn nêu ý kiến chỉ đạo
của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành
liên quan đến triển khai các Nghị quyết
của Quốc hội về một số dự án đường
giao thông. Phó Thủ tướng giao Bộ
Giao thông Vận tải xây dựng các dự
thảo Nghị quyết của Chính phủ để triển
khai các Nghị quyết của Quốc hội đối
với các dự án đường cao tốc, trình
Chính phủ trong thời hạn 10 ngày kể từ
ngày Quốc hội ban hành các Nghị
quyết về các dự án nêu trên.T.QUYÊN

TIN VẮN

Hôm qua (23/6), Ủy viên Bộ Chính
trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình

Huệ đã chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo
Quốc hội với Văn phòng Quốc hội để
nghe báo cáo một số nội dung, đề án
thuộc Chương trình hành động của Đảng
đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại
hội lần thứ XIII của Đảng.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch QH cùng
các Phó Chủ tịch QH đã cho ý kiến trực
tiếp về các nội dung của các Đề án và dự
thảo các Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh
các vấn đề rà soát các quy định hiện
hành, đánh giá việc tổ chức thực hiện,
làm rõ sự cần thiết. Nhấn mạnh đây là
những nội dung có tính ứng dụng cao,
các lãnh đạo QH đề nghị Văn phòng QH
tập trung để hoàn thành các nội dung,
bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, cách
thức thể hiện rõ ràng, cụ thể, bảo đảm
tính kế thừa tiếp tục phát huy các quy
định đã và đang được thực hiện tốt, cập
nhật bổ sung các nội dung mới phù hợp

với bối cảnh mới, tình hình mới, tập
trung làm nổi bật những cải tiến, đổi mới
cụ thể, nhất là những cải tiến, đổi mới đã
được áp dụng rất hiệu quả thời gian qua
để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả
hoạt động của QH nói chung.

Từ đầu nhiệm kỳ QH khóa XV đến nay
đã có nhiều đổi mới, cải tiến nổi bật cần
được khẳng định và thể hiện rõ như: sự
chuẩn bị từ sớm, từ xa các nội dung trình
UBTVQH và QH; việc đề cao vai trò của
Phó Chủ tịch QH phụ trách và Ủy ban chủ
trì thẩm tra; Chủ tịch QH trực tiếp họp, làm
việc nhiều lần, qua nhiều vòng chuẩn bị,
chỉ đạo sát sao, kỹ lưỡng; đổi mới cách
thức xin ý kiến Bộ Chính trị; sự phối hợp
hết sức chặt chẽ giữa Đảng đoàn QH với
Ban Cán sự Đảng Chính phủ, giữa
UBTVQH và Chính phủ, giữa các cơ quan
của QH và cơ quan của Chính phủ, thậm
chí Chủ tịch QH và Thủ tướng Chính phủ
làm việc trực tiếp, trao đổi rất kỹ lưỡng về
nội dung... T.HOÀNG

Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả 
hoạt động của Quốc hội

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm
Minh Chính nhấn mạnh khi chủ trì

cuộc họp Thường trực Chính phủ về
cung ứng thuốc, vật tư y tế; các giải pháp
bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế
và phương án phòng, chống các dịch
bệnh khác như sốt xuất huyết, đậu mùa
khỉ, triển khai tiêm vaccine phòng dịch
COVID-19, diễn ra chiều qua (23/6).

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, hiện
nay có tình trạng thiếu thuốc tại một số

địa phương và bệnh viện tuyến Trung
ương. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu trang
thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất cũng
xảy ra tại một số cơ sở y tế cả tuyến địa
phương và Trung ương; trong đó chủ yếu
là hóa chất dùng xét nghiệm; một số
trang thiết bị y tế chuyên sâu. Ngoài ra,
thời gian gần đây có tình trạng nhiều
nhân lực ngành y tế trong khu vực công
thôi việc, nghỉ việc. 

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm

Minh Chính đề nghị các bộ, ngành liên
quan tiếp tục cập nhật thông tin, tổng hợp,
thống kê số liệu thực sự khách quan, trung
thực, chính xác về hiện tượng thiếu thuốc,
vật tư y tế tại các cơ sở y tế và khắc phục
vấn đề nhân lực y tế. Trên cơ sở nắm chắc
tình hình để phân tích nguyên nhân, đưa ra
giải pháp, phối hợp chặt chẽ khắc phục tình
trạng này một cách kịp thời, hiệu quả hơn,
đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. 

VIỆT NGA 

Khắc phục kịp thời bất cập trong cung ứng thuốc, vật tư y tế

Thúc đẩy hợp tác
kinh tế - thương mại

giữa Việt Nam 
và các nước

Sáng 23/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các

Đại sứ các nước Ả rập Xê-út, Israel,
Azerbaijan chào từ biệt.  

Tiếp Đại sứ Azerbaijan Anar Lachin
oglu Imanov, Chủ tịch nước khẳng định
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu
nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt
với Azerbaijan, được nhiều thế hệ lãnh
đạo, nhân dân hai nước vun đắp và xây
dựng. Chủ tịch nước đánh giá cao sự
phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và sự ủng hộ
lẫn nhau giữa hai nước tại các diễn đàn
quốc tế và khu vực; đề nghị hai bên duy
trì và tăng cường trao đổi ý kiến về chính
sách đối ngoại của nhau cũng như các
vấn đề cùng quan tâm, phối hợp hiệu quả
trên trường quốc tế. Hai nước có các biện
pháp để thúc đẩy, phát triển hợp tác kinh
tế - thương mại sau đại dịch.

Tiếp Đại sứ Ả rập Xê-út Saud F.M
AlSuwelim, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc đề nghị, trong thời gian tới,
hai bên tích cực trao đổi đoàn cấp cao và
các cấp; tạo điều kiện cho hàng hóa là thế
mạnh mỗi bên tiếp cận vào thị trường
của nhau; nâng cao hiệu quả các cơ chế
hợp tác; tăng cường hợp tác du lịch, văn
hóa, giáo dục  đào tạo, lao động… Cảm
ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại
sứ Saud F.M AlSuwelim cho biết, hiện
Ả rập Xê-út đang triển khai gói hỗ trợ
cho các nước phát triển, trong đó có Việt
Nam và đã hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng
tại tỉnh Yên Bái. Đại sứ Saud F.M Al-
Suwelim cũng cho hay, nhiều doanh
nghiệp Ả rập Xê-út mong muốn đầu tư
kinh doanh tại Việt Nam, muốn các hoạt
động nhanh chóng được kết nối ngay sau
khi kiểm soát được dịch COVID-19.

Tiếp Đại sứ Israel Nadav Eshcar chào
từ biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc đề nghị cơ quan chức năng hai
nước có kế hoạch tổ chức các chương
trình cụ thể, thiết thực, thúc đẩy quan hệ
hai nước. Hai bên đẩy nhanh tiến độ đàm
phán Hiệp định thương mại tự do Việt
Nam - Israel và Hiệp định hợp tác lao
động; đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trong
lĩnh vực khoa học - công nghệ. Việt Nam
hoan nghênh các doanh nghiệp Israel
tăng cường đầu tư và hợp tác với các
doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh
vực có thế mạnh như khởi nghiệp sáng
tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công
nghệ thông tin, quản lý nguồn nước... 

BẢO AN
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Ngày 23/6, tại Nghệ An, Ban Tuyên
giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị

toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6
tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2022 dưới sự chỉ đạo của Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo
Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống
nhất đánh giá, trong bối cảnh có nhiều khó
khăn, thách thức, tác động, ảnh hưởng
không nhỏ đến công tác tuyên giáo, song
toàn ngành đã chủ động, nhạy bén, linh
hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động, hoàn thành tốt
các nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới.

Nổi bật là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung
ương đã chỉ đạo quyết liệt toàn ngành
Tuyên giáo đổi mới nội dung, phương
thức công tác tuyên giáo với tinh thần:
quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách
nhiệm cao, có trọng tâm trọng điểm, đột
phá; kịp thời tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai
trò, vị thế ngành Tuyên giáo…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo
Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn
mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của
ngành Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2022.

Cụ thể, cần tiếp tục triển khai thực hiện
hiệu quả, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ
các đề án sơ kết, tổng kết trình Bộ Chính
trị, Ban Bí thư; tham mưu cấp ủy lãnh đạo,
chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả
việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên
truyền và triển khai thực hiện các nghị
quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng
trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. 

Tập trung tham mưu cho cấp ủy Đảng
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây
dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức,
trọng tâm là việc thực hiện học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh xây
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính
trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý

nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và
các quy định về nêu gương của cán bộ,
đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
cũng đề nghị ngành Tuyên giáo cần tăng
cường hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư
tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái, thù địch; triển khai đồng bộ, hiệu
quả công tác tuyên truyền, báo chí, xuất
bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội,
thông tin đối ngoại. Tiếp tục đổi mới, nâng
cao chất lượng hiệu quả tham mưu trên lĩnh
vực khoa giáo; tiếp tục tổ chức thực hiện
có hiệu quả “Quy chế phối hợp giữa Ban
Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước
cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển
khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân
quan tâm”. HƯƠNG GIANG

NGÀNH TUYÊN GIÁO TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022:

Tăng cường công tác bảo vệ 
nền tảng tư tưởng

Ngày 23/6, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng cùng các đại
biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1,
TP Hà Nội tiếp xúc cử tri sau Kỳ
họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại
các quận Ba Đình, Đống Đa và
Hai Bà Trưng. Hội nghị được tổ
chức trực tiếp tại trụ sở quận Ba
Đình và kết nối trực tuyến đến
các điểm cầu thuộc đơn vị bầu cử
số 1.

Hoan nghênh Quốc hội đã
lắng nghe ý kiến, nguyện
vọng của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri
đánh giá cao việc Quốc hội (QH),
các cơ quan, tổ chức có liên quan
luôn lắng nghe ý kiến của cử tri
và nhân dân, chủ động tích cực
phối hợp để kịp thời đưa ra những
quyết sách quan trọng, giải quyết
hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt
ra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,
góp phần phục hồi, phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước.
Điều đó thể hiện QH luôn đại
diện cho trí tuệ toàn dân, không
ngừng đổi mới, cống hiến và
hành động vì lợi ích của cử tri,
nhân dân và đất nước.

Cử tri cũng hoan nghênh
Trung ương đã nhìn nhận vấn đề
quản lý đất đai một cách toàn
diện, nhất là thẳng thắn trong
công tác đánh giá tồn tại, hạn chế,
với nhiều giải pháp về kỷ luật, kỷ

cương, phòng, chống tham nhũng
(PCTN) tiêu cực trong quản lý
đất đai.  Cử tri lên án mạnh mẽ
những hành vi trục lợi trong công
tác phòng, chống dịch COVID-
19, mua sắm trang thiết bị, vật tư
tiêu hao, có sự tiếp tay, bao che
của một số cán bộ, đảng viên, làm
giảm sút lòng tin của nhân dân.
Bên cạnh việc đổi mới cơ chế
quản lý bệnh viện công, cử tri
mong muốn các cơ quan chức
năng tiếp tục mở rộng điều tra,
làm rõ và xử lý nghiêm minh
những cá nhân, tổ chức vi phạm
pháp luật. 

Cử tri cũng đồng tình và thống
nhất cao việc Trung ương quyết
định thành lập Ban Chỉ đạo
PCTN, tiêu cực cấp tỉnh; đồng
thời mong muốn Ban Chỉ đạo
Trung ương về PCTN, tiêu cực và
Quốc hội, Chính phủ có biện
pháp để Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đủ
mạnh, có thực quyền, trở thành
cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo
Trung ương, phục vụ đắc lực cho
hoạt động PCTN, tiêu cực ở địa
phương; đặc biệt là có cơ chế để
không bị vô hiệu hóa.

Về công tác giáo dục và đào
tạo, cử tri hoan nghênh việc QH
đã lắng nghe ý kiến nguyện vọng
của cử tri, sáng suốt quyết định

môn Lịch sử là môn học chính
thức bắt buộc trong trường phổ
thông, bởi đây là môn học có ý
nghĩa rất quan trọng trong giáo
dục truyền thống, để giới trẻ
không quên nguồn gốc của mình.
Bên cạnh việc giáo dục lịch sử,
các nhà trường cần quan tâm giáo
dục về đạo đức, lối sống, văn hóa
giao tiếp, ứng xử, giáo dục kỹ
năng sống, kỹ năng vượt qua khó
khăn, áp lực trong cuộc sống cho
học sinh. Cùng với đó, cử tri đề
nghị QH, Chính phủ chỉ đạo để
sớm có bộ sách giáo khoa đạt
chuẩn cả về nội dung, quy tắc,
quy chuẩn; được sử dụng ổn định,
lâu dài trong nhiều năm mà
không bị thay đổi, tạo thuận lợi
cho việc dạy và học trong các cơ
sở giáo dục phổ thông, tiết kiệm
chi phí cho người dân.

Trước tình hình giá cả tăng
cao, các cử tri đề nghị QH tăng
cường hơn nữa chất lượng công
tác giám sát; kiến nghị Chính
phủ, các bộ, ngành có các giải
pháp cụ thể điều hành nền kinh
tế, nhanh chóng khắc phục các
hạn chế yếu kém, kiềm chế lạm
phát; bình ổn giá xăng dầu, giá
vàng trong nước; trước mắt sớm
bình ổn giá xăng dầu, giúp ổn
định cuộc sống nhân dân và

giảm chi phí “đầu vào” cho
doanh nghiệp…

Phải làm thật chính xác,
không được vội vàng

Đánh giá cao và trân trọng
tiếp thu các ý kiến sâu sắc, tâm
huyết của cử tri, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau
19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn
trương, khoa học, dân chủ và
trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 3,
QH khóa XV đã hoàn thành toàn
bộ chương trình đề ra và thành
công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, QH
đã xem xét một khối lượng công
việc lớn, quyết định nhiều nội
dung quan trọng không chỉ cho
năm 2022 mà cho cả giai đoạn
2021-2025 và các năm tiếp theo.

Liên quan đến công tác
PCTN, tiêu cực mà cử tri nêu ra,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
nhắc lại việc xử lý kỷ luật ông
Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch
UBND TP Hà Nội và cựu Bộ
trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long
liên quan đến vụ án Việt Á, Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho
biết: “Hai đồng chí này đều là Ủy
viên Trung ương Đảng, vừa qua
đều đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và
cách chức một số chức khác. Sau
khi có kết luận của Ủy ban Kiểm
tra Trung ương, kỷ luật Đảng làm

trước, kỷ luật hành chính tiếp
theo, rồi mới đến kỷ luật hình sự,
gần như thành lý luận về PCTN,
thành bài học để giai đoạn sắp tới
tiếp tục làm thế nào cho tốt, nhất
là khi chúng ta thành lập Ban chỉ
đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh” -
Tổng Bí thư nhấn mạnh. 

Với cách làm bài bản như vậy,
bản thân các đương sự cũng đã
nhận ra các sai sót, khuyết điểm,
đó là điều quan trọng nhất. Quan
trọng hơn, đây là bài học răn đe,
cảnh tỉnh, cảnh báo người khác
đừng đi vào vết xe đổ. “Không
thích thú gì việc kỷ luật đồng chí,
đồng đội của mình, thậm chí rất
đau xót, nhưng buộc phải làm.
Như Bác Hồ đã nói, phải cắt bỏ
một vài cành cây sâu mọt để cứu
cả cây” - Tổng Bí thư chia sẻ. Về
ý kiến cho rằng “kỷ luật nhiều cán
bộ như vậy thì lấy ai để làm việc”,
Tổng Bí thư cho rằng, không lo
không có cán bộ làm việc, bởi cán
bộ không chỉ vi phạm pháp luật
mà còn sai cả về đạo lý thì không
thể không xử lý; quan trọng là phải
chọn đúng cán bộ, phải làm thật
chính xác, không được vội vàng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng cho biết, hiện nhiều địa
phương đã thành lập Ban Chỉ đạo
PCTN, tiêu cực. Sắp tới, Trung
ương sẽ tổ chức Hội nghị toàn
quốc tổng kết 10 năm công tác
đấu tranh PCTN, tiêu cực, chính
là bồi dưỡng cho Ban Chỉ đạo cấp
tỉnh làm theo cách thống nhất từ
Trung ương đến địa phương, bảo
đảm ở đâu cũng “đúng vai, thuộc
bài”, hướng tới giai đoạn phát
triển mới về công tác PCTN, tiêu
cực tiến bộ hơn, để cán bộ không
thể, không dám, không cần và
không muốn tham nhũng.

Tổng Bí thư mong muốn cử
tri và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục
phát huy truyền thống văn hiến
nghìn năm của Thăng Long -
Đông Đô - Hà Nội, đoàn kết,
phấn đấu xây dựng thành phố
ngày càng giàu đẹp, văn minh,
hiện đại, xứng đáng là trung tâm
đầu não chính trị - hành chính
quốc gia, trái tim của cả nước. 

VÂN THANH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC:

Bảo đảm ở đâu cũng “đúng vai, thuộc bài”

lTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Ba Đình.  

Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng nhấn mạnh,
công tác phòng chống
tham nhũng, tiêu cực
phải làm một cách
kiên trì, nhân văn, có
lý, có tình, bài bản và
thuyết phục. Các
bước thực hiện đều
được cân nhắc một
cách dân chủ, công
bằng, công khai theo
nguyên tắc của Đảng
và các quy định pháp
luật, để người vi phạm
cũng nhận ra sai sót,
khuyết điểm.
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Tọa đàm do Ban Tổ chức
Trung ương, Hội đồng Lý luận
Trung ương phối hợp với Thành
ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức. Chủ
trì Hội thảo có các Ủy viên Bộ
Chính trị: Bí thư Trung ương
Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung
ương Trương Thị Mai; Chủ tịch
Hội đồng Lý luận Trung ương,
Giám đốc Học viện Chính trị
Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn
Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy TP
Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên
và Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung
ương Nguyễn Quang Dương.
Lãnh đạo các bộ, ban, ngành
Trung ương, các tỉnh, thành phố
phía Nam cùng dự. 

Không ngừng nâng cao
năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của Đảng

Hội thảo nhằm đánh giá
những thành tựu, hạn chế, phân
tích nguyên nhân và rút ra một số
bài học kinh nghiệm, những vấn
đề đặt ra qua 15 năm thực hiện
Nghị quyết số 15 ngày 30/7/2007
của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng
đối với hoạt động của hệ thống
chính trị.

Khai mạc Hội thảo, Chủ tịch
Hội đồng Lý luận Trung ương
Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh,
92 năm qua, để thực hiện thành
công sứ mệnh cao cả mà lịch sử
dân tộc, nhân dân giao phó, Đảng
ta đã không ngừng nghiên cứu, tìm
tòi, học hỏi để đổi mới, bổ sung,
hoàn thiện phương thức lãnh đạo,
không ngừng nâng cao năng lực
lãnh đạo, năng lực cầm quyền và
sức chiến đấu, phù hợp với những
bước chuyển chiến lược trong tiến
trình cách mạng Việt Nam và sự
phát triển của đất nước.  

Ông Nguyễn Xuân Thắng
khẳng định, tiếp tục đổi mới
mạnh mẽ phương thức lãnh đạo
của Đảng trong điều kiện mới là
nội dung rất quan trọng trong 10
nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Văn
kiện Đại hội XIII đã đề ra, nhằm
đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy
mạnh toàn diện, đồng bộ công
cuộc đổi mới, bảo đảm đổi mới
chính trị đồng bộ, phù hợp với đổi
mới kinh tế, phù hợp với tiến
trình xây dựng, hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa, phát huy dân chủ trong
điều kiện một đảng duy nhất cầm
quyền, lãnh đạo và trong điều
kiện bản thân Đảng và hệ thống
chính trị đang tiếp tục đổi mới tổ

chức và hoạt động; khắc phục
tình trạng suy thoái, tham nhũng,
tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ.

Ông Nguyễn Xuân Thắng
đánh giá, trong những nhiệm kỳ
gần đây, cùng với việc đẩy mạnh
nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị trong sạch, vững
mạnh toàn diện, gắn xây dựng,
chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ
thống chính trị một cách đồng bộ,
chặt chẽ, hài hoà; vai trò và hiệu
lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng
đối với các cấu trúc, tổ chức trong
hệ thống chính trị đã không ngừng
được nâng cao, nhất là đối với
Nhà nước. Đồng thời phát huy
mạnh mẽ dân chủ, từng bước
nâng cao tính chủ động, sáng tạo
và trách nhiệm của Mặt trận Tổ
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội
và quyền làm chủ của nhân dân.

Mặc dù đạt được nhiều thành
tựu to lớn, việc đổi mới phương
thức lãnh đạo của Đảng đối với
hệ thống chính trị nhìn chung vẫn
còn nhiều bất cập, có mặt còn
lúng túng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo
ban hành và tổ chức thực hiện
một số nghị quyết hiệu quả còn
thấp. Việc thể chế hoá, cụ thể hoá
một số chủ trương, nghị quyết,
chỉ thị, kết luận của Đảng thành

pháp luật của Nhà nước chưa đầy
đủ, đồng bộ và kịp thời. Cơ chế
kiểm soát quyền lực nhà nước
chưa thực sự đủ mạnh và hiệu
quả. Tình trạng bao biện, làm
thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo
của cấp uỷ, tổ chức đảng vẫn còn
xảy ra ở một số nơi. Ngoài ra,
quan hệ giữa chức năng lãnh đạo
của Đảng, chức năng quản lý của
Nhà nước, vai trò của các tổ chức
chính trị - xã hội còn chồng chéo.
Chế độ trách nhiệm trong một số
mô hình tổ chức đảng trong cơ
quan nhà nước cũng chưa phân
định thật rõ ràng. Vai trò của Mặt
trận tổ quốc và các tổ chức chính
trị - xã hội trong thực hiện chức
năng tham gia quản lý, giám sát
còn hạn chế, bất cập…

Chủ tịch Hội đồng Lý luận
Trung ương đề nghị các đại biểu
thảo luận rõ, làm sâu sắc hơn một
số vấn đề mới, một số vấn đề còn
đang có ý kiến khác nhau, có tính
thời sự nổi bật như: đổi mới, nâng
cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả
của việc xây dựng, ban hành và tổ
chức thực hiện các nghị quyết của
Đảng; đổi mới mạnh mẽ công tác
cán bộ và phương thức xây dựng
đội ngũ cán bộ của Đảng; đổi
mới, tăng cường, nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác kiểm tra,
giám sát đối với tổ chức đảng,
đảng viên; tăng cường xây dựng
Đảng về đạo đức, phát huy trách
nhiệm nêu gương của cán bộ
đảng viên và tiếp tục đổi mới, xây
dựng hệ thống chính trị tinh gọn,
hiệu lực, hiệu quả…

Không thể không đổi mới
Phát biểu chỉ đạo và tổng kết

Hội thảo, Trưởng ban Tổ chức
Trung ương Trương Thị Mai
khẳng định, thực tế cho thấy,
phương thức lãnh đạo của Đảng
đóng góp rất quan trọng vào
những thành tựu to lớn của 35
năm đổi mới. Quá trình 35 năm
đổi mới đã bổ sung rất nhiều cho
công tác lãnh đạo của Đảng cả về
lý luận và thực tiễn, thể hiện sự
đổi mới về phương thức lãnh đạo
của Đảng, góp phần nâng cao
năng lực lãnh đạo của Đảng, năng
lực cầm quyền và nhất là đảm bảo
sự lãnh đạo của Đảng đối với sự

phát triển nói chung.
Theo bà Trương Thị Mai, đổi

mới phương thức lãnh đạo của
Đảng là một vấn đề toàn diện,
xuyên suốt, đồng bộ, liên thông,
có hiệu quả trong hoạt động của
cả hệ thống chính trị. Đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng
với hệ thống chính trị là quá trình
tiếp tục hoàn thiện, đổi mới, đưa
đường lối, chủ trương của Đảng
vào cuộc sống, thông qua thể chế,
tuyên truyền, vận động; thông qua
thiết chế tổ chức bộ máy quản lý;
thông qua kiểm tra, giám sát. Qua
đó nâng cao năng lực lãnh đạo,
năng lực cầm quyền, bảo đảm sự
lãnh đạo của Đảng thông qua cơ
chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước
quản lý, nhân dân làm chủ”. 

Bà Trương Thị Mai nhấn
mạnh: Không thể không đổi mới.
Mỗi một giai đoạn cách mạng có
một yêu cầu khác. Vì vậy, quá
trình đổi mới là quá trình liên tục,
phù hợp với yêu cầu từng giai
đoạn của cách mạng. Không đổi
mới sẽ là cản trở quá trình phát
triển của cách mạng”.

Trưởng ban Tổ chức Trung
ương đánh giá cao Hội thảo đã
đưa ra nhiều ý kiến hay, vấn đề cụ
thể để đề xuất với Trung ương.
Đó là đổi mới phương thức lãnh
đạo phải cụ thể hóa, tối ưu hóa để
hiện thực hóa tốt nhất các chủ
trương, đường lối của Đảng vào
cuộc sống, phục vụ sự phát triển
của xã hội. Ban Chỉ đạo Đề án
Trung ương 6 khóa XIII sẽ tiếp
thu đầy đủ ý kiến tham luận tại
các Hội thảo, làm rõ ưu điểm,
khuyết điểm trong thực hiện đổi
mới phương thức lãnh đạo của
Đảng đối với hệ thống chính trị,
đề xuất nhiệm vụ, giải pháp hiệu
quả trình Ban Chấp hành Trung
ương xem xét, cho ý kiến để xây
dựng và hoàn thiện Đề án. 

KHÁNH CHI 

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG:

Liên tục, thường xuyên để đáp ứng
nhu cầu thực tiễn

“Đổi mới phương thức lãnh
đạo của Đảng đối với hệ thống
chính trị là một nhiệm vụ hệ
trọng của công tác xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh toàn diện, liên
quan đến nhiều vấn đề mới và
khó. Đối với những vấn đề đã
chín, đã rõ đã được thực tiễn
chứng minh là đúng, cần có kết
luận cụ thể; đối với những vấn
đề còn có ý kiến khác nhau, cần
tiếp tục tổng kết, nghiên cứu, tìm
hiểu kỹ hơn và khi cần có thể tổ
chức thí điểm” - ông Nguyễn
Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng
Lý luận Trung ương nêu.

l Quang cảnh Hội thảo.

Hôm qua (23/6), phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề
“Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống
chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, tại khu vực miền Nam, Ủy viên
Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương
Thị Mai nhấn mạnh, mỗi một giai đoạn cách mạng có một yêu cầu khác nhau.
Vì vậy, quá trình đổi mới là quá trình liên tục, phù hợp với yêu cầu từng giai
đoạn của cách mạng. 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị
Thu Hằng nhấn mạnh yêu cầu trên tại

họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao
chiều 23/6. Tại họp báo, phóng viên đề
nghị Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho
biết phản ứng của Việt Nam trước việc
Cục Hải sự tỉnh Hải Nam, Trung Quốc
thông báo tập trận quân sự ngày 19/6 tại
khu vực nằm trong lãnh hải 12 hải lý của
đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa
của Việt Nam. Trả lời, Người phát ngôn
Bộ Ngoại giao nêu rõ, việc Trung Quốc
tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo
Hoàng Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ

quyền của Việt Nam đối với quần đảo này,
đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về ứng xử
của các bên ở Biển Đông (DOC), gây
phức tạp tình hình, không có lợi cho quá
trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc
và ASEAN về Bộ quy tắc ứng xử giữa các
bên ở Biển Đông (COC) và việc duy trì
môi trường hoà bình, ổn định và hợp tác ở
Biển Đông. “Việt Nam kiên quyết phản
đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ
quyền của Việt Nam đối với quần đảo
Hoàng Sa, không tái diễn vi phạm tương
tự”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê
Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Cũng tại họp báo, Người phát ngôn
Bộ Ngoại giao đã nêu quan điểm của
Việt Nam liên quan đến thông tin từ
truyền thông Nhật Bản cho rằng, Trung
Quốc có ý định biến Biển Đông thành
vùng nội thủy và Chính phủ Nhật Bản
đã kháng nghị lên Ủy ban Ranh giới,
thềm lục địa của Liên Hợp quốc và rằng
Nhật Bản muốn sát cánh cùng các nước
Đông Nam Á, châu Âu, Mỹ trong vấn
đề Biển Đông. Cụ thể, Người phát ngôn
Bộ Ngoại giao nhắc lại, lập trường của
Việt Nam về vấn đề Biển Đông đã được
thể hiện rõ ràng và đầy đủ trong Công
hàm số 22/HC-2020 ngày 30/3/2020
lưu hành tại Liên Hợp quốc.

Theo đó, Việt Nam khẳng định chủ

quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế
cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền,
quyền tài phán quốc gia của Việt Nam đối
với các vùng biển được xác định phù hợp
với Công ước Liên Hợp quốc về Luật
Biển 1982. “Việt Nam cho rằng các nước
đều chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu
chung là duy trì và thúc đẩy hoà bình, ổn
định, hợp tác và phát triển tại Biển Đông,
giải quyết các tranh chấp trên cơ sở luật
pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp quốc
về Luật Biển 1982. Việt Nam luôn đóng
góp tích cực và có trách nhiệm vào quá
trình này”, Người phát ngôn Bộ Ngoại
giao khẳng định. MINH NGỌC

Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của 
Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa
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Đây là vấn đề được đại biểu
nhấn mạnh tại Tọa đàm: “Tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
và hệ thống chính trị”, do Báo
Pháp luật Việt Nam (PLVN) tổ
chức  ngày 22/6 với sự tham dự
của ông Nguyễn Kim Tinh, Phó
Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ
Tư pháp; Đại tá, PGS.TS Bùi
Đình Bôn, nguyên Thư ký Hội
đồng Lý luận Trung ương;
PGS.TS Lê Văn Cường, Phó
Viện trưởng Viện Xây dựng
Đảng, Học viện Chính trị Quốc
gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm,
TS. Đào Văn Hội, Bí thư Đảng
ủy, Tổng Biên tập Báo PLVN
nhấn mạnh, thực hiện chủ trương
tuyên truyền về các đường lối,
chính sách, nghị quyết của Đảng,
mới đây, Ban Tuyên giáo Trung
ương đã chọn Báo PLVN là một
trong 15 tờ báo chủ lực để tăng
cường tuyên truyền về các nghị
quyết, chính sách của Đảng, đặc
biệt là Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng. Thực hiện chủ trương
đó, Báo PLVN đã xây dựng
chương trình, kế hoạch tuyên
truyền với 3 nhóm vấn đề, bao
gồm “Xây dựng, chỉnh đốn
Đảng”; “Phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực” và “Văn hoá &
pháp luật”.

Tổng Biên tập Báo PLVN
bày tỏ hy vọng Tọa đàm sẽ mang
đến nhiều thông tin hữu ích cho

bạn đọc, từ đó giúp công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị ngày càng lan tỏa
và tạo hiệu ứng tích cực trong
toàn xã hội.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
là vấn đề có tính quy luật

Ông Nguyễn Kim Tinh, Phó
Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ
Tư pháp cho rằng, trong những
năm qua, Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo,
chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh
đốn Đảng toàn diện với quyết

tâm cao, nỗ lực lớn, hành động
quyết liệt và đạt nhiều kết quả
tích cực. Công tác đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực, lãng phí chuyển biến mạnh
mẽ, có bước đột phá, được tiến
hành quyết liệt, có hiệu quả, ngày
càng đi vào chiều sâu, gắn kết
chặt chẽ giữa “xây” và “chống”.
Trách nhiệm của cấp ủy, sự
gương mẫu của cán bộ, đảng
viên, nhất là những người đứng
đầu các cấp được đề cao...

Tuy nhiên, bên cạnh những
thành tựu đạt được, công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng còn một
số hạn chế: Việc lãnh đạo, chỉ
đạo, tổ chức quán triệt và thực
hiện một số nghị quyết còn
chậm, chưa quyết liệt, chưa hiệu
quả. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa
chủ trương của Đảng về một số
nội dung trong công tác cán bộ

còn chậm. Việc đánh giá, xếp loại
tổ chức đảng và đảng viên ở một
số nơi còn chưa thực chất. Một
bộ phận cán bộ, đảng viên phai
nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí,
ngại khó, ngại khổ, suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”… Từ những hạn chế đó,
Đảng ta xác định trong nhiệm kỳ
Đại hội XIII cần tiếp tục xây
dựng và chỉnh đốn Đảng.

Cùng khẳng định việc cần
thiết phải tiếp tục xây dựng,
chỉnh đốn Đảng trong bối cảnh
hiện nay, Đại tá, PGS.TS Bùi
Đình Bôn, nguyên Thư ký Hội
đồng Lý luận Trung ương cho
rằng, việc xây dựng, chỉnh đốn
Đảng là vấn đề có tính quy luật.
Trong bối cảnh Việt Nam đang
xây dựng Nhà nước pháp quyền
XHCN trong điều kiện hội nhập
kinh tế sâu rộng và toàn diện,
trước những tác động của tình
hình trong nước và thế giới, trong
đó có cả tác động thuận và không
thuận, sự chống phá các thế lực
thù địch, tác động của diễn biến
hòa bình, đặc biệt là sự suy thoái
của không nhỏ đội ngũ cán bộ,
đảng viên đặt ra yêu cầu phải tiếp
tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nghị quyết lần này không chỉ
đặt ra vấn đề  xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, đẩy lùi, ngăn chặn
tình trạng suy thoái về tư tưởng,
chính trị, đạo đức, lối sống mà
còn thêm một vấn đề nữa là gắn

với đổi mới hệ thống chính trị,
đặc biệt là xử lý nghiêm những
cán bộ, đảng viên suy thoái. 

“Trước đây, chúng ta chỉ nói
là ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về
phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối
sống, nhưng trong Kết luận số
21-KL/TW ngày 25/10/2021 của
Ban Chấp hành Trung ương
không chỉ đề cập đến ngăn chặn,
đẩy lùi mà còn phải xử lý nghiêm
những cán bộ, đảng viên suy
thoái về phẩm chất đạo đức, lối
sống” - PGS.TS Bùi Đình Bôn
nhấn mạnh. 
Công khai cả những 
thành công lẫn hạn chế, sai lầm 

Theo PGS.TS Lê Văn
Cường, Đảng ta rất quan tâm đến
cán bộ và xây dựng đội ngũ cán
bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ
lãnh đạo cấp chiến lược. Trong
giai đoạn hiện nay, để đội ngũ
cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược
thực hiện được những yêu cầu
mà Đại hội XIII của Đảng đã đề
ra, cần phải chú trọng một số vấn
đề. Trước hết, phải thống nhất về
nhận thức, đồng thời phải có
quyết tâm chính trị. “Tức là nhận
thức phải thống nhất để tạo ra sự
đồng bộ, như Tổng Bí thư đã
từng nói là “tiền hô, hậu ủng,
nhất hô bá ứng, trên dưới đồng
lòng và dọc ngang thì thông
suốt”. Có như vậy mới tạo được
sức mạnh tổng hợp.

Cùng với đó, cần xây dựng và

hoàn thiện các quy chế, quy định.
“Xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị, đặc biệt là xây dựng
Nhà nước pháp quyền mà không
hoàn thiện các quy chế, quy định
thì rất khó thực hiện. Việc xây
dựng quy chế, quy trình cũng
phải tạo ra sự đồng bộ giữa quy
định của Đảng và quy định của
Nhà nước” - PGS.TS Lê Văn
Cường cho hay.

Một vấn đề quan trọng khác
được PGS.TS Lê Văn Cường đề
cập là phải làm tốt công tác kiểm
tra, giám sát kỷ luật Đảng. “Đừng
bao giờ nghĩ kiểm tra đi cùng với
kỷ luật, nghĩ thế là sai. Ở đây,
kiểm tra là kiểm tra việc chấp
hành các quy định. Ai chấp hành
tốt thì ta kịp thời biểu dương,
khuyến khích, khen thưởng; ai
chấp hành không tốt thì ta kịp
thời phòng ngừa, nhắc nhở. Đến
khi có dấu hiệu vi phạm rồi thì ta
kịp thời, kiên quyết xử lý theo
phương châm “không có vùng
cấm, không có ngoại lệ” - ông
Lê Văn Cường nêu quan điểm. 

Vấn đề nữa là phải phát huy
dân chủ, tăng cường sự giám sát
của cán bộ, đảng viên và đặc biệt
là của nhân dân. Bên cạnh đó
cũng phải thực hiện nghiêm
nguyên tắc công khai, trong đó
công khai cả những thành công
và cả những hạn chế, sai lầm. 

“Đại hội XII cho phép Ủy ban
Kiểm tra Trung ương ra thông cáo
báo chí về các kỳ họp của Ủy ban.
Việc này đã tạo ra một làn sóng
công khai, đúng theo phương
châm mà Đại hội XIII đã mở rộng
là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra, dân giám sát và dân thụ
hưởng”. Việc công khai này sẽ
khiến những cán bộ, đảng viên
muốn làm sai đôi lúc phải giật
mình, thấy rằng hoạt động của
mình đang được giám sát. Vừa
rồi, các cơ quan báo chí, các
phương tiện truyền thông đã làm
rất tốt việc này”, PGS.TS Lê Văn
Cường nhấn mạnh. 

H.GianG - Triệu OanH -
Hà DunG 

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh:

Cần đồng bộ giữa 
quy định của Đảng và

quy định của Nhà nước
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Nhà nước pháp quyền
mà không hoàn thiện các quy chế, quy định thì rất khó thực hiện. Việc xây dựng
quy chế, quy trình cũng phải tạo ra sự đồng bộ giữa quy định của Đảng và quy
định của Nhà nước…

l Việc ra thông cáo báo chí về các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã
thể hiện đúng nguyên tắc công khai trong giám sát, kỷ luật đảng viên .

(Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp Kỳ 16 từ 20 đến 22/6).

l TS. Đào Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo PLVN cùng các khách mời tại
Tọa đàm.

Nêu những giải pháp đồng bộ mà Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy
Bộ Tư pháp đang tập trung thực hiện trong công tác xây dựng,

chỉnh đốn Đảng, Phó Bí thư ường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn
Kim Tinh nhấn mạnh một số nội dung:  

Một là, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị
nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan
trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và
phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hai là, thực
hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng
sinh hoạt chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm,
bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức
đảng và đảng viên được chú trọng, đảm bảo chất lượng. Bốn là, thực
hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên
chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức. ực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy
định. Năm là, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy
lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sáu là, phát huy vai
trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, xuất bản trong
đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng
phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

PGS.TS Lê Văn Cường cho rằng, công tác cán bộ thường khó và nhạy cảm. “Lâu nay, cái gốc của
vấn đề chính là đánh giá. Đây là khâu khó và cũng là khâu yếu. Từ việc đánh giá ở cơ sở mới tạo ra

vấn đề đưa đi luân chuyển những cán bộ được đánh giá là còn có cơ hội, có triển vọng. Vì đánh giá sai cho
nên luân chuyển, bổ nhiệm sai, đề bạt sai”, ông Cường nhận định. 

Nêu giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn khả năng “bẻ cong” khâu đánh giá, thẩm định cán bộ, ông Nguyễn
Kim Tinh cho rằng, trước hết, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát. “Đánh giá cán bộ là khâu quan trọng. Trước khi bổ nhiệm các lãnh đạo, đặc biệt
là lãnh đạo cấp chiến lược, phải đánh giá rất kỹ cả quá trình công tác, thậm chí mở rộng đánh giá cả người
thân vì người thân cũng chi phối tới cá nhân cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, cần tạo điều kiện cho công tác
giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, người dân. Tức là chúng ta phải tăng
cường khâu kiểm tra, giám sát; kiểm tra chéo để phát hiện ra được hiện tượng tiêu cực và ngăn chặn,
đẩy lùi”, ông Nguyễn Kim Tinh nhấn mạnh.

THỜI SỰ
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Chuẩn bị tổng kết 10 năm thi hành
Nghị định số 59

Sau 10 năm thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo
dõi tình hình thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế

hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59 về theo dõi tình
hình thi hành pháp luật. 

Theo đó, Kế hoạch sẽ tổng kết, đánh giá toàn diện quá trình
thực hiện Nghị định số 59 trên phạm vi cả nước từ ngày
01/10/2012 (thời điểm Nghị định số 59 có hiệu lực thi hành) đến
hết ngày 01/10/2022. Nội dung tổng kết tập trung vào: tình hình
triển khai thi hành Nghị định số 59 (công tác chỉ đạo, lãnh đạo;
xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và ban hành văn bản
quy phạm pháp luật liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp
luật…) của các bộ, ngành, địa phương; tình hình kiện toàn tổ chức
bộ máy, biên chế, bố trí kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi
hành pháp luật.

Đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế và
nguyên nhân của những bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành
Nghị định số 59; Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung
của Nghị định số 59 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Về hình thức tổng kết, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các
bộ, ngành và địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi
hành Nghị định số 59; xây dựng, trình Chính phủ Báo cáo tổng
kết 10 năm thi hành Nghị định này trên cơ sở tổng hợp kết quả
báo cáo của các bộ, ngành, địa phương. Đối với các bộ, ngành,
địa phương, tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59
trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý
với hình thức phù hợp điều kiện thực tiễn. Tổ chức thực hiện
công tác thi đua khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành
tích xuất sắc trong triển khai thi hành Nghị định số 59 trong
phạm vi thẩm quyền.  P.MAI

Quán triệt và triển khai thực hiện
Kết luận của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII

Mới đây, Chi bộ Cục Bồi thường nhà nước đã phối hợp với
Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tổ chức

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán
triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần
thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt cấp ủy hai đơn vị, đồng
chí Nguyễn Văn Bốn, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Bồi thường
nhà nước khẳng định, những nội dung trong Kết luận số 21-
KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XIII là những vấn đề rất cơ bản và quan trọng.
Do vậy, đồng chí đề nghị toàn thể các đồng chí đảng viên nêu cao
tinh thần trách nhiệm, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng,
tập trung lắng nghe, tiếp thu sâu sắc và mạnh dạn thảo luận, đặt
câu hỏi với báo cáo viên để góp phần hoàn thành mục tiêu của
Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đảng viên thuộc hai đơn vị đã được nghe báo
cáo viên quán triệt nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày
25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về
đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên
quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không
được làm. P.V 
Bắc giaNg: 
Tập huấn nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở
Vừa qua, UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội

nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận
xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các đại biểu là lãnh
đạo, công chức tư pháp - hộ tịch và 248 hòa giải viên các xã, thị
trấn trên địa bàn huyện. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động
Tống Thị Hương Giang nhấn mạnh về tầm quan trọng của công
tác hòa giải, công tác xây dựng, đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật; đồng thời đề nghị các đại biểu tham gia Hội
nghị nghiêm túc lắng nghe, mạnh dạn trao đổi, tương tác với báo
cáo viên để Hội nghị đạt hiệu quả theo đúng tinh thần, mục đích
đề ra. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải tại cơ
sở, công tác xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa
bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật
tỉnh trình bày, trao đổi về những vấn đề chủ yếu, cốt lõi, những
điểm cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản
hướng dẫn thi hành; hướng dẫn kỹ năng giải quyết những mâu
thuẫn, bất đồng trong quá trình thực hiện hòa giải tại cơ sở và công
tác xây dựng, đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

THIÊN THANH

Theo kết quả báo cáo tại Hội
nghị, Sở Tư pháp TP Đà Nẵng
đạt 90,47 điểm, là 1 trong 4 sở,
ban, ngành trên địa bàn thành
phố xếp loại xuất sắc. Đây là
năm thứ 2 liên tiếp Sở Tư pháp
đạt loại xuất sắc và là 1 trong
04/21 đơn vị dẫn đầu trong
công tác cải cách hành chính
(CCHC) được xếp loại xuất sắc
của Khối các sở, ban, ngành
toàn TP Đà Nẵng. 

Trong năm 2021, công tác
CCHC tại Sở Tư pháp đã đạt
được nhiều kết quả nổi bật, cụ
thể: Sở Tư pháp đã cấp phát
7.200 tờ gấp, tờ rơi về nội dung
quy định pháp luật đối với người
dưới 18 tuổi theo Bộ luật Hình
sự, tài liệu hỏi đáp một số quy
định về trợ giúp pháp lý cho
người cao tuổi, tìm hiểu chính
sách về người khuyết tật có khó
khăn về tài chính thuộc diện
được trợ giúp pháp lý…

Về công tác cải cách thủ tục
hành chính, Sở Tư pháp đã tham
mưu Chủ tịch UBND thành phố
ban hành Quyết định về việc công
bố sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Tư pháp thành phố;
đồng thời, để tạo điều kiện thuận
lợi cho công dân, tổ chức, doanh
nghiệp trong việc tra cứu và thực
hiện thủ tục hành chính, Sở đã
tiến hành niêm yết công khai bộ
thủ tục hành chính tại Bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả và đăng
tải trên Trang thông tin điện tử của
Sở. Song song với đó, Sở đã chủ
động nghiên cứu, rà soát, thực
hiện đơn giản hóa thủ tục hành
chính của 02 thủ tục: đăng ký hoạt
động của doanh nghiệp đấu giá tài
sản; thủ tục cấp lại Giấy đăng ký
hoạt động của doanh nghiệp đấu
giá tài sản và được UBND thành
phố thông qua. 

Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp
với các ban, ngành liên quan ký
kết Quy chế về việc phối hợp
quản lý, sử dụng Phần mềm trao
đổi, tra cứu thông tin và xây
dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
trên địa bàn TP Đà Nẵng, qua đó,
việc phối hợp với các ngành có
liên quan được thực hiện chủ
động, đồng bộ, trách nhiệm và
hiệu quả cao hơn, thông tin từ
các đơn vị liên quan được nhanh
chóng và kịp thời hơn.

Đáng chú ý, Sở Tư pháp đã
tham mưu UBND TP Đà Nẵng
triển khai thực hiện hiệu quả việc
Chủ tịch UBND phường ủy
quyền cho công chức giữ chức
danh tư pháp - hộ tịch phường
thực hiện ký chứng thực bản sao
từ bản chính các giấy tờ, văn bản
do cơ quan có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;
chứng thực chữ ký trong các giấy
tờ văn bản theo quy định của
pháp luật. Đến nay, đã có 42/45
phường trên địa bàn thành phố
thực hiện ủy quyền. Qua đó, đã
tạo sự hài lòng cho tổ chức, công
dân khi đến liên hệ công việc,
giải quyết nhanh chóng, kịp thời,
tiết kiệm thời gian, giảm tải áp
lực trong quá trình giải quyết
công việc. 

Về  xây dựng và phát triển
chính quyền điện tử, chính
quyền số, Sở Tư pháp đạt 100%
tỷ lệ công chức tham gia lập hồ
sơ công việc điện tử trên Phần
mềm Quản lý văn bản và điều
hành và 88,74% hồ sơ công
việc được tạo lập dưới dạng hồ
sơ điện tử. Ngoài ra, Sở Tư pháp
đã ban hành Quyết định về việc
rút ngắn thời gian giải quyết hồ
sơ trực tuyến so với trực tiếp.
Theo đó, đã rút ngắn 10-50%
thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến
so với xử lý hồ sơ trực tiếp; áp

dụng hóa đơn, phiếu thu điện tử
trong thu phí, lệ phí của công
dân, tổ chức khi thực hiện các
thủ tục hành chính tại Sở. 

Đặc biệt, năm 2021, Sở Tư
pháp là 1 trong 4 cơ quan được
Chủ tịch UBND TP biểu dương
về kết quả, tiến độ thực hiện
những nhiệm vụ do Lãnh đạo
UBND TP giao; được Chủ tịch
UBND TP tặng Bằng khen vì đã
có thành tích trong triển khai
thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm
vụ do UBND TP, Chủ tịch
UBND TP giao.

Để công tác CCHC được
triển khai có hiệu quả trong
những năm tiếp theo, Sở Tư
pháp tiếp tục tập trung chỉ đạo
triển khai một số nhiệm vụ trọng
tâm trên các lĩnh vực công tác
CCHC về cải cách thể chế, thủ
tục hành chính, tổ chức bộ máy,
chế độ công vụ, tài chính công,
xây dựng và phát triển chính
quyền điện tử, chính quyền số.
Tiếp tục thực hiện nghiêm công
tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ
thông qua Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả của Sở, thường
xuyên thực hiện việc kiểm tra,
giám sát tình hình xử lý hồ sơ,
không để tình trạng xử lý hồ sơ
quá hạn, trễ hẹn.

Tăng cường hiệu quả ứng
dụng công nghệ thông tin, công
nghệ số trong công tác CCHC,
khai thác tối đa, hiệu quả Hệ
thống chính quyền điện tử thành
phố, các ứng dụng phần mềm
chuyên ngành, sử dụng và chia
sẻ dữ liệu để đơn giản thủ tục
hành chính, tăng cường triển
khai dịch vụ công trực tuyến
mức độ 4, thực hiện việc luân
chuyển, xử lý hồ sơ, ban hành
kết quả xử lý hồ sơ một cửa trên
phần mềm… THANH TRÀ

Sở Tư pháp Đà NẵNg:

Rút ngắn thời gian xử lý
hồ sơ, tiết kiệm chi phí

Vừa qua, tại Hội nghị công bố kết quả xếp hạng công tác cải cách hành chính
và văn thư lưu trữ năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng,
Sở Tư pháp TP được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP vì đã có thành tích
xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2021.

lChủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chính trao Bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác 
cải cách hành chính.
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Theo Bộ Y tế, thực hiện Chỉ thị
06/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường chỉ đạo,
phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông và tuyển sinh
đại học, giáo dục nghề nghiệp năm
2022; căn cứ các văn bản về việc tổ
chức thi tốt nghiệp trung học phổ
thông năm 2022 cho thí sinh bị ảnh
hưởng bởi dịch COVID-19 và văn
bản về việc phối hợp chỉ đạo tổ
chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ
thông năm 2022, Bộ Y tế đề nghị sở
y tế các tỉnh, thành phố triển khai
công tác y tế bảo đảm an toàn cho
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ
thông năm 2022.

Cụ thể, bám sát nội dung hướng
dẫn tại Công văn số 2232/BGDĐT-
QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo
dục trong việc tổ chức kỳ thi tại địa
phương; trong đó, chủ trì xây dựng
kế hoạch và triển khai công tác y tế
gồm bảo đảm cấp cứu y tế, cấp cứu
thảm họa (cháy nổ, tai nạn giao
thông....), bảo đảm vệ sinh môi
trường, phòng, chống dịch bệnh,
đặc biệt là dịch COVID-19 đối với
tất cả các khâu tổ chức kỳ thi, nhất
là việc coi thi tại các điểm thi
và công tác chấm thi, phúc khảo của
các hội đồng thi.

Các địa phương bố trí nhân lực,
trang thiết bị, thuốc, hoá chất và
phân công các cơ sở y tế tham gia
hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

COVID-19, kịp thời sơ cấp cứu và
xử lý các tình huống phát sinh trong
thời gian diễn ra kỳ thi.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa
phương kiểm tra điều kiện an toàn
thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn
phục vụ thí sinh và người nhà thí
sinh; tăng cường công tác giáo dục
tuyên truyền, phổ biến các biện
pháp bảo đảm an toàn thực phẩm
trên các phương tiện thông tin; kịp
thời điều tra, xử lý các tình huống
nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm, sự
cố về an toàn thực phẩm. 

Tổ chức kiểm tra, giám sát công
tác chuẩn bị và triển khai thực hiện
của các cơ sở y tế tham gia phục
vụ kỳ thi. Cử cán bộ làm đầu mối
thông tin liên lạc trực 24/24 giờ
để Ban tổ chức kỳ thi của tỉnh/TP
liên lạc khi cần.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
nay được tổ chức từ ngày 7-
8/7. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT), trong bối cảnh bình
thường mới, thích ứng an toàn,
linh hoạt với dịch COVID-19, để
kỳ thi được tổ chức an toàn,
nghiêm túc, công bằng, khách
quan và tạo điều kiện thuận lợi cho
thí sinh, nhất là những thí sinh bị
ảnh hưởng bởi dịch COVID-19,
Bộ GD&ĐT đề nghị các địa
phương xác định đối tượng thí sinh
thuộc diện ca bệnh xác định (F0),
ca bệnh giám sát (nghi ngờ) và
người tiếp xúc gần (F1) thực hiện

theo hướng dẫn của Bộ Y tế về
việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh
và biện pháp y tế đối với F1. 

Địa phương bố trí phòng thi đối
với thí sinh bị ảnh hưởng do dịch
COVID-19, trong đó thí sinh thuộc
diện F0 được xét đặc cách tốt
nghiệp THPT. Thí sinh thuộc diện
F0 nếu có nguyện vọng dự kỳ thi
phải nộp đơn xin dự thi, cam kết
tuân thủ các quy định phòng
chống, dịch COVID-19, được cha,
mẹ hoặc người giám hộ ký xác
nhận đồng ý. Các thí sinh này được
Hội đồng thi bố trí dự thi tại các
phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về
phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với thí sinh thuộc diện ca
bệnh nghi ngờ, hội đồng thi bố trí
cho các thí sinh thuộc diện này thi
tại phòng thi riêng, đáp ứng yêu
cầu về phòng, chống dịch. Trong
trường hợp việc bố trí phòng thi
riêng cho thí sinh gặp khó khăn,
vướng mắc, Hội đồng thi tổ chức
test nhanh cho thí sinh vào trước
ngày thi (6/7) để làm căn cứ bố trí
phòng thi.

Thí sinh thuộc diện ca bệnh
nghi ngờ có kết quả test nhanh âm
tính được dự thi cùng các thí sinh
không bị ảnh hưởng bởi dịch. Thí
sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có
kết quả test nhanh dương tính được
Hội đồng thi bố trí thi cùng thí sinh
thuộc diện F0 tại phòng thi riêng...

CP

nghệ An: 
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ nhận Huân
chương Chiến công hạng Ba

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị tổng
kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021-

2022. Trong khoảng thời gian này mặc dù gặp nhiều khó khăn,
đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19 nhưng Đội quy
tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã hoàn thành nhiệm vụ,
vượt chỉ tiêu. 

Kết thúc mùa khô 2021-2022, Đội đã tìm kiếm, cất bốc và
đưa về nước 103 hài cốt liệt sĩ, đạt 128,75% kế hoạch (tại địa
bàn tỉnh Xiêng Khoảng quy tập được 85 hài cốt, tỉnh Xây Xổm
Bun quy tập được 11 hài cốt, tỉnh Viêng Chăn quy tập được 7
hài cốt liệt sĩ).

Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Nghệ An đánh giá, đợt tìm kiếm mùa khô 2021-2022 của Đội
đã rất thành công, được Quân khu 4 đánh giá cao. 

Về nhiệm vụ năm 2022-2023,  Ban Chỉ đạo 515 quyết tâm
đạt và vượt kế hoạch tìm kiếm, cũng như đảm bảo an toàn tuyệt
đối cho lực lượng tìm kiếm, quy tập. Cũng tại Hội nghị, Ban
Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã trao Bằng khen cho nhiều cá
nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. 

Dịp này Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ
huy quân sự tỉnh đã vinh dự được nhận Huân chương Chiến
công hạng Ba của Chủ tịch nước.

Được thành lập từ năm 1984, đến nay Đội đã cất bốc, quy
tập được hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và
chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên đất nước bạn Lào. Trong
đó đã tổ chức bàn giao hơn 900 hài cốt liệt sĩ xác định được
danh tính, quê quán để chính quyền các địa phương và gia đình
tổ chức an táng tại quê hương các liệt sĩ. Kim LonG
Kiềm chế, không để phát sinh
người nghiện mới

Ngày 23/6 tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với UBND
TP Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành

động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma
túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2022.

Chủ trì buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam,
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng,
chống tệ nạn ma túy, mại dâm nhận định, tội phạm và tệ nạn
ma túy đã và đang trở thành mối quan tâm sâu sắc của toàn
xã hội. Do đó, cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ
thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống
ma túy, công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng
trái phép chất ma túy…

Các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, nhất là
các quy định mới về công tác xác định tình trạng nghiện, cai
nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất
ma túy, quản lý sau cai; đối tượng tuyên truyền tập trung vào
số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy…

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng yêu cầu kết
hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, giữa giảm cung, giảm cầu
và giảm tác hại của ma túy, coi trọng công tác phòng, ngừa tội
phạm và tệ nạn ma túy, công tác cai nghiện và quản lý người
nghiện, quản lý người sau cai nghiện ma túy, người sử dụng
trái phép chất ma túy, nhất là quản lý chặt chẽ người sử dụng
trái phép ma túy tổng hợp bị loạn thần, “ngáo đá” có khả năng
gây ra các vụ phạm tội hoặc vi phạm pháp luật. Diệu Thảo 

Cần thơ: 
Tăng cường thanh tra chuyên
ngành, kiểm tra công vụ về
công tác cải cách hành chính
UBND TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị phân tích Chỉ

số cải cách hành chính (CCHC), Chỉ số hài lòng của
người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành
chính nhà nước và triển khai các văn bản chỉ đạo của TP về
CCHC năm 2022. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng
Vụ CCHC, Bộ Nội vụ cho rằng, TP Cần Thơ cần tập trung
chỉ đạo rà soát, khắc phục ngay những hạn chế, bất cập đã
được chỉ ra qua công tác đánh giá kết quả Chỉ số CCHC và
Chỉ số hài lòng của TP. Đồng thời, TP cũng cần triển khai
quyết liệt các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng phục
vụ người dân, tổ chức; nâng cấp Cổng dịch vụ công; tăng
cường triển khai các dịch vụ thanh toán điện tử và sử dụng
các tiện ích trực tuyến; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị
của người dân, tổ chức về các quy định, chính sách, thủ tục
hành chính...

Ông Đỗ Quý Tiến cũng lưu ý việc nghiên cứu và mạnh
dạn áp dụng các mô hình cải cách mới, có tính đột phá; tăng

cường chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương để lan tỏa
thực tiễn tốt về CCHC; thực hiện các nhiệm vụ CCHC phải
gắn kết chặt chẽ với ứng dụng công nghệ thông tin, xây
dựng chính phủ điện tử và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội tại địa phương...

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần
Thơ yêu cầu UBND quận, huyện tổ chức thực hiện đầy đủ
các nhiệm vụ cụ thể được nêu tại kế hoạch cải thiện các
chỉ số và những ý kiến đánh giá tại Hội nghị; định kỳ
hàng quý...; Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra,
trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm
tra công vụ, kiểm tra đột xuất tại địa phương, cơ quan,
đơn vị trực thuộc. Phi Thuyền
tp hồ Chí minh: 
Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn do dịch COVID-19

Ngày 23/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
(LĐ-TB&XH) TP HCM cùng các đơn vị, doanh

nghiệp trên địa bàn tổ chức trao 42 sổ tiết kiệm cho các
học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có cha/mẹ hoặc
cả cha lẫn mẹ mất do dịch COVID-19. 

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐ-

TB&XH thành phố nêu rõ, trẻ thiếu vắng tình yêu thương
của cha mẹ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển thể
chất, tinh thần, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống và học
tập. Do vậy, hoạt động trao tặng sổ tiết kiệm thể hiện sự
quan tâm góp phần xoa dịu nỗi đau do dịch COVID-19 gây
ra, tạo điểm tựa để các em vững tin hơn trên chặng đường
tương lai sắp tới. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thành phố
mong rằng món quà nhỏ này sẽ giúp các em có thêm điều
kiện trang trải chi phí học tập, sinh hoạt để thực hiện ước
mơ của mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH thành phố, đến nay, trên
20.000 người đã mất do dịch COVID-19. Toàn thành phố
hiện có khoảng 2.200 trẻ mồ côi do ảnh hưởng dịch
COVID-19 được chăm lo chu đáo; trong đó 39 em mất cả
cha mẹ, 78 em mất người trực tiếp nuôi dưỡng và trên 2.000
em mất cha hoặc mẹ. Trước đó, trong chương trình “Học
đường niềm tin” chăm lo cho các học sinh có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn, có cha/mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ mất do
dịch COVID-19, Tổng Công ty Phát điện 3 thuộc Đảng
ủy khối cơ sở Bộ Công Thương tại thành phố Hồ Chí
Minh đã bảo trợ 47 trường hợp là học sinh khối trung học
cơ sở mỗi tháng 2 triệu đồng đến khi hoàn thành chương
trình lớp 12. h.GianG

Kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022: 

Đảm bảo cấp cứu y tế 
và phòng dịch COVID-19

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế
các tỉnh, thành phố bảo
đảm cấp cứu y tế, cấp cứu
thảm họa (cháy nổ, tai nạn
giao thông....), bảo đảm
vệ sinh môi trường, phòng,
chống dịch bệnh, đặc biệt
là dịch COVID-19 đối với
tất cả các khâu tổ chức
kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2022.

lẢnh minh họa.



Thành công toàn diện
Chia sẻ với báo chí mới đây, ông

Lê Duy Thành vui mừng cho biết, trên
tất cả các giác độ, phương diện, Vĩnh
Phúc được đánh giá là thành công
trong chặng đường 25 năm tái lập tỉnh.
“Năm này là năm thứ hai Vĩnh Phúc
triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhìn lại các
dấu mốc lịch sử mà Vĩnh Phúc đã đạt
được trong suốt thời gian qua, năm
2021 vừa qua được đánh giá là năm
thành công” - ông Thành chia sẻ.

Theo Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy
Thành, một trong những thành công
nhất trong năm 2021 và 6 tháng đầu
năm 2022 là hình ảnh của tỉnh Vĩnh
Phúc ở trên tất cả các phương tiện
thông tin đại chúng rất tích cực và ấn
tượng. Đó là hình ảnh trong chống
dịch COVID-19, trong giải ngân vốn
đầu tư công, trong thực hiện các
chính sách an sinh xã hội, trong giải
phóng mặt bằng, trong phòng, chống
bão lụt…

Thành công đầu tiên mà ông
Thành đề cập đến là tốc độ tăng trưởng
tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
của Vĩnh Phúc được đánh giá cao,
luôn ở trong Top 10. Năm 2021, mặc
dù chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch
COVID-19,  GRDP của Vĩnh Phúc
ước đạt 87,09 nghìn tỷ đồng, tăng
8,02% so với năm 2020, là tỉnh có
tăng trưởng cao thứ 9 cả nước. 6 tháng
đầu năm 2022, Vĩnh Phúc đạt được
con số tăng trưởng 10%, đứng Top 10
toàn quốc.

Thứ hai, liên quan đến thu ngân
sách, thu ngân sách của Vĩnh Phúc liên
tục đạt những mốc mới và luôn nằm
trong nhóm các địa phương có số thu
cao nhất cả nước.

Thứ ba, tất cả những việc lớn của
quốc gia, Vĩnh Phúc luôn được đánh
giá, ghi nhận là tỉnh đi đầu trong tổ
chức triển khai thực hiện. Đơn cử,
công tác chống dịch COVID-19, tiêm

chủng, giải phóng mặt bằng, tổ chức
triển khai thực hiện các nghị quyết
của Đại hội XVII, Vĩnh Phúc…
Vĩnh Phúc luôn được đánh giá là đi
đầu, có nhiều mô hình hay có thể
nhân rộng cả nước.

Thứ tư, các chỉ số như Chỉ số Năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số
cải cách hành chính (PAR index) và
một số các chỉ số khác, theo Chủ tịch
UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành,
đang có sự quay trở lại một cách
“ngoạn mục”.

“Với PCI, Vĩnh Phúc bứt phá lọt
Top 5, từ vị trí thứ 29 của năm 2020.
Với PAR index, dù không dám kỳ
vọng, nhưng Vĩnh Phúc cũng xếp vị
trí thứ 5…” - Chủ tịch Lê Duy Thành
chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh, để đạt
được những thành tựu này là nhờ có
sự đóng góp của cả Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân. Đặc biệt là công
đồng doanh nghiệp, doanh nhân…

Điểm sáng thu hút FDI
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Vĩnh Phúc lần thứ XVII đề ra mục tiêu
giai đoạn 2020 - 2025, mỗi năm thu
hút được khoảng 400-500 triệu USD
vốn đầu tư từ các dự án FDI, từ 5.000
- 6.000 tỷ đồng vốn đầu tư các dự án
DDI và nằm trong Top 15 tỉnh, thành
có chất lượng điều hành tốt nhất cả
nước. Riêng trong năm 2022, Vĩnh
Phúc phấn đấu thu hút 25 - 30 dự án
FDI mới, tổng vốn đăng ký khoảng
300 triệu USD. 

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT tỉnh
Vĩnh Phúc, trong 6 tháng đầu năm
2022, tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận
đầu tư/chủ trương đầu tư cho 17 dự án
bao gồm 10 dự án FDI có tổng số vốn
đầu tư 126,82 triệu USD và 7 dự án
DDI có tổng vốn đầu tư đăng ký là
6.338,42 tỷ đồng. Trong đó, có 2 dự án
có vốn đầu tư đăng ký cao là Dự án
Khu đô thị Yên Lạc Green City với
tổng vốn đầu tư 2.275,36 tỷ đồng; Khu
du lịch sinh thái Nam Tam Đảo với

tổng vốn đầu tư 3.832,2 tỷ đồng.
Đồng thời tỉnh đã thực hiện đăng

ký tăng vốn đầu tư cho 21 lượt dự án
FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng
98,65 triệu USD và 5 lượt dự án DDI
với tổng vốn đăng ký tăng hơn 1.405
tỷ đồng.

Tổng số vốn đầu tư cấp mới và
tăng vốn các dự án FDI đạt 225,47
triệu USD, bằng 76% so với cùng kỳ
năm 2021 và các dự án DDI đạt hơn
7.743 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng
kỳ năm 2021. Lũy kế đến hết tháng
6/2022, trên địa bàn tỉnh ước có 1.267
dự án, trong đó có 438 dự án FDI với
tổng vốn đầu tư 7,3 tỷ USD; 829 dự
án DDI với tổng vốn đầu tư 118,44
nghìn tỷ đồng.

Để có được những kết quả đó,
ngay sau khi dịch COVID-19 trên địa
bàn tỉnh cơ bản ổn định và thực hiện
chủ trương của Chính phủ về thích
ứng linh hoạt với dịch bệnh, tỉnh Vĩnh
Phúc đã phối hợp với Bộ KH&ĐT,
Văn phòng kinh tế và văn hóa Việt
Nam tại Đài Bắc tổ chức “Hội nghị
xúc tiến đầu tư vào Vĩnh Phúc năm
2022”. Lãnh đạo tỉnh đã tiếp, làm việc
với tham tán Đại sứ quán Hàn Quốc
tại Việt Nam và một số DN Hàn Quốc;
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đề
xuất nội dung hợp tác với tỉnh Tochigi
(Nhật Bản) và quảng bá, vận động DN
đăng ký tham gia Đoàn giao dịch
thương mại tại Thụy Điển và Na Uy
do Bộ Công Thương tổ chức nhằm tìm
kiếm các cơ hội xuất nhập khẩu và đầu
tư với thị trường các nước này.

Đáng chú ý là các dự án FDI vào
Vĩnh Phúc đều tập trung trong lĩnh
vực công nghệ, công nghiệp chất
lượng cao như sản xuất điện tử, phụ
tùng ô tô xe máy và các sản phẩm
công nghiệp khác.

“Nhằm tạo thuận lợi hơn nữa trong
thu hút đầu tư trong và ngoài nước,
bên cạnh tháo gỡ các “điểm nghẽn” về
đất đai, môi trường đầu tư, tỉnh sẽ tiếp
tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành
chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, tập trung đơn giản hóa, giảm
thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.
Tạo điều kiện tối đa để các dự án triển
khai nhanh và hoạt động sản xuất kinh
doanh hiệu quả. Cải thiện chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số chuyển
đổi số, nhằm thu hút được những dự án
có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới,
công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao”
- Chủ tịch Lê Duy Thành nhấn mạnh.

THANH THANH

8 XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
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TIN TứC

Đề xuất đổi tên gọi 
Luật Hợp tác xã 

Thông tin tại Tọa đàm đóng góp ý kiến về dự thảo Luật
Hợp tác xã - HTX (sửa đổi) do Bộ KH&ĐT phối hợp

với Liên minh HTX Việt Nam tổ chức mới đây, đại diện
Bộ KH&ĐT nhấn mạnh sự cần thiết phải sửa đổi Luật
HTX cho phù hợp yêu cầu thực tiễn của nền kinh tế trong
bối cảnh hiện hiện nay. 

Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này, ngày
13/6/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Theo
đó, Dự án Luật HTX (sửa đổi) được bổ sung vào chương
trình xây Luật, pháp lệnh năm 2022 và dự kiến sẽ trình
Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022),
trình thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023).

Tại Tọa đàm, các ý kiến đều nhất trí  với sự cần thiết
phải sửa đổi, ban hành mới các nội dung của một số
chương, điều, bởi trên thực tế, sau gần 10 năm, Luật HTX
2012 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Một số quy
định của Luật HTX 2012 còn chồng chéo, chưa thống nhất
với các văn bản QPPL khác; quy định về nguyên tắc cơ
bản của HTX chưa phù hợp với thực tiễn và xu hướng
phát triển của thế giới, gây cản trợ sự phát triển của các
HTX, Liên hiệp HTX; Số lượng HTX được thụ hưởng
còn ít và gặp khó khăn trong tiếp cận các chính sách ưu
đãi hỗ trợ của Nhà nước; Nhiều HTX quy mô nhỏ chưa
chủ động liên kết, liên hiệp để tạo lợi thế cạnh tranh…

Để phù hợp với sửa đổi nội dung, nhiều ý kiến đề xuất
Ban soạn thảo cân nhắc thay đổi tên gọi Luật HTX thành
Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác nhằm phù hợp với đối
tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh và thiết kế nội dung
dự thảo Luật. Điều chỉnh bố cục của Luật theo hướng giảm
một điều, bảo đảm sự chặt chẽ, rõ chức năng của tổ hợp
tác, liên đoàn HTX, tập đoàn kinh tế hợp tác theo khung
pháp lý… Đồng thời, quy định rõ về số lượng tối thiểu của
HTX, liên minh HTX, liên đoàn HTX, tập đoàn kinh tế
hợp tác; các cơ chế, chính sách phù hợp để tất cả các HTX
được tiếp cận, hưởng thụ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của
Nhà nước. Quy định rõ trách nhiệm quản lý của các cơ
quan quản nhà nước các cấp đối với khu vực kinh tế tập
thể, HTX. Nghiên cứu, xem xét cắt giảm thủ tục, quy trình
đăng ký thành lập đối với các tổ chức kinh tế hợp tác. Dự
thảo Luật HTX (sửa đổi) gồm 11 chương, 351 điều, tăng
2 chương 287 điều so với Luật HTX 2012. LINH LINH

TRÀ VINH VÀ VÙNG KANSAI (NHẬT BẢN):
Nhiều tiềm năng hợp tác đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh vừa có buổi làm việc với đoàn
công tác của Hiệp hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam,

do ông Hironori Sakai, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Nhật
Bản - Việt Nam vùng Kansai làm Trưởng đoàn nhằm trao
đổi về cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới, hướng đến
kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -
Nhật Bản vào năm 2023.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã trao đổi nhiều nội dung
hợp tác cụ thể như: thành lập khoa tiếng Nhật tại Trường
Đại học Trà Vinh; xúc tiến thương mại, du lịch, văn hóa
giữa các doanh nghiệp vùng Kansai và Trà Vinh… Các
nội dung trao đổi được hai bên kỳ vọng sẽ có hiệu quả thiết
thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố
hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, “Trà Vinh sẵn
sàng chào đón các nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu cơ
hội đầu tư tại tỉnh. Hy vọng với những tiềm năng và lợi
thế hiện có cùng các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai
quốc gia thì trong tương lai, tỉnh Trà Vinh và vùng Kansai
ở Nhật Bản sẽ có nhiều cơ hội hợp tác đầu tư”.

Tại buổi làm việc, ông Hironori Sakai đánh giá cao môi
trường đầu tư, kinh doanh tại Trà Vinh và cam kết Hiệp hội
sẽ tích cực kêu gọi đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế tại tỉnh. 

Cho rằng Trà Vinh có chính sách cho sinh viên vay vốn
đi học tập và làm việc tại Nhật Bản là “một điều tuyệt vời”,
ông Hironori Sakai muốn tỉnh sẽ tạo nhiều điều kiện tốt
hơn nữa để các bạn trẻ có thêm cơ hội học tập và làm việc
tại Nhật Bản”. LONG VĨNH

Vĩnh Phúc đang quay trở lại
một cách “ngoạn mục”

Năm 2021, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của
Vĩnh Phúc tăng 24 bậc, lên vị trí thứ 5, chỉ số cải cách
hành chính (PAR index) cũng vươn lên vị trí thứ 5 toàn
quốc… Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh
Phúc Lê Duy Thành, tỉnh đang có sự quay trở lại một cách
“ngoạn mục”.

lPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Vĩnh Phúc Lê Duy Thành.

lHạ tầng KCN Nam Bình Xuyên được lập quy hoạch chi tiết, thiết kế hướng đến xây dựng

hạ tầng cơ sở xanh và thông minh.
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Cảng biển lớn phục vụ 
nhà máy thép

Tập đoàn Xuân Thiện được
UBND tỉnh Nam Định chấp
thuận đầu tư xây dựng Nhà máy
thép xanh số 1 (công suất 7,5 triệu
tấn/năm) và Nhà máy thép xanh
Xuân Thiện Nghĩa Hưng (công
suất 2 triệu tấn/năm). Hiện các dự
án này đang được nhà đầu tư thực
hiện các bước đầu tư. Với mong
muốn phục vụ tốt cho các nhà
máy thép này, mới đây Tập
đoàn Xuân Thiện đã có hồ sơ
gửi Cục Hàng hải Việt Nam đề
nghị xây dựng một cảng biển
quy mô lớn tại vùng biển thuộc
tỉnh Nam Định.

Theo đó, Xuân Thiện đề xuất
xây dựng cảng Xuân Thiện Nam
Định nằm trong tổ hợp dự án Nhà
máy thép, với mức đầu tư dự kiến
35.000 tỷ đồng (tương đương gần
1,5 tỷ USD). Đặc biệt, theo đề
xuất, đây là cảng chuyên dùng để
phục vụ cho riêng dự án Nhà máy
thép của Tập đoàn Xuân Thiện
chứ không phải cảng thương mại
như ở nhiều địa phương khác.

Đại diện Cục Hàng hải Việt
Nam cũng cho biết, đơn vị này đã
nhận được hồ sơ đề xuất xây
dựng cảng biển của Tập đoàn
Xuân Thiện và hiện các đơn vị
nghiệp vụ của Cục đang nghiên
cứu hồ sơ trước khi có những
phản hồi tới phía doanh nghiệp.
Tuy nhiên, theo đại diện Cục này,
cuối tháng 4/2022, Bộ Giao
thông Vận tải (GTVT) đã có
Quyết định về việc công bố danh
mục bến cảng thuộc các cảng
biển Việt Nam. 

Theo đó, có 10 bến cảng mới
được bổ sung vào danh mục bến
cảng thuộc các cảng biển Việt
Nam, nâng tổng số bến cảng toàn
quốc lên con số 296. Trong các
bến cảng mới được bổ sung, bên
cạnh các cảng thương mại, còn có
nhiều bến cảng chuyên dùng được
đưa vào sử dụng. Tại Hải Phòng,
bến cảng VIMC Đình Vũ và bến
cảng chuyên dùng FGG cũng
được bổ sung vào danh mục lần
này. Như vậy, bến cảng 1,5 tỷ
USD của Xuân Thiện chưa có
trong danh sách quy hoạch được
bổ sung của Bộ GTVT.

Mới đây, UBND tỉnh Nam
Định cũng đã có ý kiến đề nghị
Bộ GTVT xem xét cập nhật, bổ
sung bến cảng biển chuyên dùng
Xuân Thiện vào Quy hoạch chi
tiết Nhóm cảng biển phía Bắc thời
kỳ 2021-2030 và Quy hoạch chi
tiết các Nhóm cảng biển và Quy
hoạch chi tiết phát triển vùng đất,
vùng nước cảng biển Nam Định
thời kỳ 2021-2030.

Theo đề xuất của Nam Định,
giai đoạn 1 (đến năm 2030) sẽ quy
hoạch 19 bến cảng. Kết cấu bến
cảng thiết kế tiếp nhận cỡ tàu có
trọng tải từ 5.000 đến 300.000
DWT, quy mô luồng cho tàu
100.000 DWT (cỡ tàu đến
200.000 DWT, lớn hơn giảm tải

và lợi dụng mực nước để hành
hải). Dự kiến đến năm 2030, bến
cảng sẽ đáp ứng lượng hàng thông
qua từ 42,6 đến 48,1 triệu tấn.
Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn
mở đầu dự kiến khoảng 35.000 tỷ
đồng từ nguồn vốn tự có của
doanh nghiệp đầu tư và vốn huy
động. Địa điểm xây dựng cảng
được đề xuất là tại khu vực bờ
biển huyện Nghĩa Hưng, có vị trí
không gian từ cửa Lạch Giang
đến cửa Đáy. 
Cần nghiên cứu kỹ

Theo UBND tỉnh Nam Định,
phạm vi địa điểm của dự án trên
đã được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt tại Quyết định số
1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021,

Quy hoạch tổng thể phát triển
Cảng biển Việt Nam thời kỳ
2021-2030, trong đó, vùng đất và
vùng nước khu vực Ninh Cơ, từ
Cửa Lạch Giang đến Cửa Đáy
được quy hoạch chức năng phục
vụ phát triển kinh tế biển tỉnh
Nam Định có các bến cảng và
công trình cơ sở đóng mới, sửa
chữa, phá dỡ tàu. Nghiên cứu xây
dựng bến cảng Khu kinh tế Ninh
Cơ, các cơ sở công nghiệp khi có
nhu cầu.

Theo đại diện Tập đoàn Xuân
Thiện, dự án Tổ hợp thép của đơn
vị này tại Nam Định có hai nhà
máy thép, quy mô 500 nghìn tấn
sản phẩm/năm. Khi các nhà máy
đi vào hoạt động, nhu cầu xuất
nhập khẩu hàng hóa bằng đường
biển phục vụ cho việc vận hành
các nhà máy này rất lớn. Việc bổ
sung quy hoạch cảng biển
chuyên dùng Xuân Thiện Nam
Định là rất cần thiết để trên cơ sở
đó tiến hành đầu tư xây dựng
cảng biển đồng bộ với tiến trình
cùng các nhà máy thép là hết sức
cấp bách.

Tuy nhiên, một số chuyên gia
lĩnh vực cảng biển cho rằng, cơ
quan chức năng cần nghiên cứu
kỹ đề xuất trên. Theo ông Cao
Trung Ngoan, nguyên Giám đốc
Cảng Hải Phòng, cửa biển Nam
Định có vị trí địa lý không thật sự
thuận lợi để phát triển cảng biển.
Vùng này mỗi năm lắng đọng
nhiều phù sa, khó cho các tàu lớn
tiếp cận. Ngoài ra, các khu vực lân
cận khác như Hải Phòng, Quảng
Ninh, Thanh Hóa đã có những
cảng biển lớn.  Minh hữu

Cục Hàng hải đang xem xét đề xuất 
xây dựng cảng biển 1,5 tỷ USD ở Nam Định 
Một cảng biển quy mô rất lớn vừa được một doanh
nghiệp tư nhân đề xuất lên Cục Hàng hải Việt Nam.
Trong khi Cục này đang nghiên cứu hồ sơ thì có
chuyên gia lo ngại về tính khả thi của dự án.

lPhối cảnh nhà máy thép tại Nam Định của Tập đoàn Xuân Thiện.

Tháng 6/2022, Tập đoàn Home Credit
công bố Báo cáo Phát triển Bền vững
2021. Trong báo cáo mới nhất này, Home
Credit đã nêu bật những bước tiến mới
của công ty trong việc tuân thủ các
nguyên tắc về Môi trường, Xã hội và
Quản trị (ESG), bao gồm thúc đẩy tài
chính toàn diện và cung cấp các sản phẩm
và dịch vụ có trách nhiệm cho những
người chưa được tiếp cận với các dịch vụ
tài chính. Báo cáo này được xây dựng dựa
trên 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của
Liên Hợp quốc dựa trên các thị trường có
sự hiện diện của Home Credit. 

“Báo cáo Phát triển Bền vững này
đánh dấu một cột mốc quan trọng trong
hành trình của chúng tôi với tư cách là
một doanh nghiệp có trách nhiệm với
cộng đồng, có các nguyên tắc ESG được
gắn chặt với giá trị và DNA của công ty”,
ông Jean-Pascal Duvieusart, Giám đốc
Điều hành Tập đoàn Home Credit cho
biết, “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả
nhân viên Home Credit, những người vẫn
luôn liên tục thể hiện sự sáng tạo, đam mê
và cống hiến trong mọi công việc họ làm.
Họ là bằng chứng sống động về việc khi
tiêu chuẩn ESG được áp dụng vào văn

hóa và tư duy của chúng ta, thì sự thay đổi
thực sự sẽ xảy ra”.

“Công bằng với khách hàng, nhân
viên và cộng đồng luôn là một phần trong
DNA của chúng tôi”, ông Jiri Smejc,
Giám đốc Điều hành Tập đoàn PPF kiêm
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Home Credit
cho biết và nói thêm: “Các nguyên tắc
ESG giờ đây đã trở thành công cụ giúp
chúng tôi chuẩn hóa toàn diện hoạt
động kinh doanh có trách nhiệm của
mình. Và tôi tự hào rằng chúng tôi đã
đạt được những dấu mốc ấn tượng
trong hành trình ESG”. 

Home Credit đã nỗ lực không ngừng
để hỗ trợ khách hàng và cộng đồng trong
năm 2021 trước bối cảnh đầy những
thách thức từ môi trường toàn cầu. Báo

cáo đã nêu bật các chủ đề và xu hướng
chính ảnh hưởng đến hoạt động kinh
doanh của chúng tôi dựa trên đánh giá
trọng yếu. Bà Annica Witschard, Tổng
Giám đốc Home Credit Việt Nam chia sẻ:
“Tập trung đẩy mạnh tính minh bạch, sự
công bằng và thân thiện là những giá trị
cốt lõi trong phương pháp cung cấp dịch
vụ tài chính có trách nhiệm của chúng tôi.
ESG không chỉ là một hạng mục được
thêm vào hoạt động của Home Credit.
Điều chúng tôi đang cố gắng làm là mở
rộng phạm vi áp dụng ESG, đảm bảo tính
nhất quán và sự liên kết chặt chẽ với
phương pháp kinh doanh, đồng thời
không ngừng giúp đỡ khách hàng của
Home Credit làm chủ cuộc sống và “sống
vui” như mong đợi.” PV 

Tập đoàn Home Credit công bố Báo cáo 
Phát triển Bền vững 2021

Những nội dung nổi bật trong 
báo cáo 2021:

Phục vụ những khách hàng chưa được
tiếp cận các dịch vụ tài chính: 23% số khách
hàng của Home Credit là những người vay tín
dụng lần đầu.

Giáo dục tài chính: 109 triệu người hưởng
lợi từ các sáng kiến giáo dục tài chính của
Home Credit trong năm 2021.

Cho vay công bằng: 43% số khách hàng
của Home Credit là phụ nữ.

Không lãi suất: 44% số khoản vay tiêu
dùng có lãi suất 0%, nhờ quan hệ tốt của chúng
tôi với các nhà bán lẻ và nhà sản xuất.

Tạm hoãn thanh toán: 2,2 triệu khách
hàng được lựa chọn tạm hoãn thanh toán hoặc
thanh toán chậm khoản vay để ứng phó tốt hơn
với đại dịch trong năm 2021.

Hỗ trợ cộng đồng: 1,3 triệu USD dành cho
viện trợ cộng đồng trực tiếp tại một trong hơn
50 dự án trên khắp các thị trường. 

Dấu chân carbon: Tương đương 12.000
tấn khí thải CO trong phạm vi 1&2.

Kinh tế tuần hoàn: 4.500 thiết bị văn
phòng không sử dụng được tân trang, bán
hoặc trao tặng.

Việc đánh giá trọng yếu đặt ra các chủ đề
báo cáo quan trọng nhất cho Home Credit. Các
tiêu chí đánh giá được biên soạn với sự tham
khảo các tiêu chuẩn đầu ngành như Bộ Tiêu
chuẩn và ực hành Tài chính Toàn diện Có
Trách nhiệm của Lực lượng Biệt phái về Hiệu
suất Xã hội (Social Performance Task Force –
SPTF), Bộ Nguyên tắc về hoạt động Ngân hàng
có trách nhiệm của Sáng kiến Tài chính thuộc
Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UN-
EPFI) và Công cụ tìm kiếm trọng yếu của Hội
đồng Chuẩn mực kế toán bền vững (SASB). 

Ngoài ra, Báo cáo Phát triển Bền vững của
Home Credit cũng được xây dựng dựa trên bộ
tiêu chuẩn của Sáng kiến Báo cáo Toàn
cầu (GRI).  

Báo cáo nêu bật những bước
tiến của Home Credit trong
việc đem lại lợi ích về tài chính
toàn diện dưới sự dẫn dắt của
chuyển đổi số, được xây dựng
dựa trên lịch sử hoạt động có
trách nhiệm của công ty…

l Chuyển đổi số và lấy khách hàng làm trọng tâm luôn là mục tiêu chính của Home Credit.
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PHÁP LUậT 

HÀ NỘI:
“Chốt” phương án kiến trúc 
cầu Trần Hưng Đạo

UBND TP Hà Nội chọn phương án cầu Trần Hưng Đạo với kết cấu
vòm, hai đường cong tiếp xúc nhau, lặp lại 6 nhịp, tạo biểu tượng

về không gian và thời gian. Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm
mới đây, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết
thông tin trên. Phương án này đoạt giải nhất cuộc thi tuyển chọn kiến
trúc cầu Trần Hưng Đạo do BQL dự án đầu tư xây dựng công trình
giao thông Hà Nội (chủ đầu tư) phối hợp Hội Kiến trúc sư Việt Nam
tổ chức hồi tháng 10/2021.

Cầu chính dài 900m, gồm 6 nhịp, tổng chiều dài cầu và đường dẫn
hai đầu khoảng 5,5km, qua các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long
Biên. Đơn vị thiết kế từng giải thích, phương án kiến trúc cầu lấy cảm
hứng từ sự giao thoa giữa Hà Nội cổ kính và Hà Nội hiện đại hai bên bờ
sông Hồng thông qua hình ảnh những làn sóng uốn lượn trên vòm cầu,
tạo nên những vòng kết nối vô tận.

Cầu gồm hai chiều, mỗi chiều hai làn xe cơ giới và một làn xe hỗn
hợp. Ngoài ra, các khoảng không được tận dụng bố trí làn xe đạp tại vị trí
sát vành vòm. Phần đường dành cho người đi bộ nằm ngoài vành vòm.

Đầu cầu có đường lên xuống cho người đi bộ. Trụ cầu có các đài vọng
cảnh phục vụ nhu cầu ngắm cảnh của người dân và tạo điểm nhấn kết
cấu. Hai đầu cầu có công viên phục vụ người dân vui chơi, giải trí.

Dự kiến công trình được thực hiện trong hơn 3 năm, hoàn thành vào
quý II/2025. Tổng mức đầu tư sơ khoảng 8.700 tỷ đồng.

Cầu Trần Hưng Đạo nằm khoảng giữa cầu Chương Dương và Vĩnh
Tuy. Phía nam cầu kết nối vào đường Trần Hưng Đạo tại điểm giáp ranh
hai quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng. Ở phía bắc, cầu đi qua bãi sông
Hồng, men theo rìa phía tây khu vực sân bay Gia Lâm, tới nút giao quy
hoạch với đường Nguyễn Văn Linh (QL5A). Điểm đầu tại ngã năm Trần
Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, điểm cuối tại điểm giao
với đường Vũ Đức Thuận.

Trước đó tháng 8/2021, Hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế kiến
trúc cầu Trần Hưng Đạo đã đánh giá, xếp hạng ba phương án kiến trúc
cầu do TEDI (TCty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải) nghiên cứu. Tuy
nhiên, cả ba phương án gây ý kiến trái chiều. Một số chuyên gia cho rằng
các thiết kế "chắp vá, sao chép", đề nghị tổ chức thi tuyển phương án thiết
kế theo Luật Kiến trúc.

Tháng 10/2021, UBND TP Hà Nội giao BQL dự án đầu tư xây dựng
công trình giao thông phối hợp Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức thi
tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo.

Sau hai tháng tổ chức sơ tuyển, Ban Tổ chức nhận được 20 phương
án thi tuyển của 12 đơn vị tư vấn, thiết kế trong và ngoài nước đủ điều
kiện chấm điểm, trao giải. Trong đó, ba phương án được Hội đồng chọn
để đề xuất TP chấp thuận, trao giải nhất, nhì và ba.

Theo quy hoạch giao thông TP Hà Nội được Thủ tướng phê duyệt, có
14 cây cầu bắc qua sông Hồng. Hiện TP đã làm được 7 cầu. C.BẢN

TP HỒ CHÍ MINH:
Di dời khẩn các hộ dân ở chung cư 
nguy cơ sập

23hộ dân sống tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo, quận 5, xây từ
trước 1975 được yêu cầu di dời về cao ốc An Phú cách đó hơn

4km, để bảo đảm an toàn.
Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa đồng ý cho chính quyền

quận 5 di dời, tháo dỡ khẩn cấp chung cư 440 Trần Hưng Đạo. Các hộ
dân tại đây sẽ được tạm cư tại quỹ nhà 23 căn hộ ở cao ốc An Phú (đường
Hậu Giang, quận 6).

Các sở, ngành liên quan được giao giải quyết kinh phí di dời; tháo dỡ;
đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạm cư với các hộ dân
tại chung cư này.

Chung cư 440 được xây trước 1975 gồm ba tầng với 21 căn hộ (19
căn của tư nhân và hai căn tài sản công). Theo kết quả kiểm định của cơ
quan chức năng, chung cư này bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, có
thể sập; gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân.

Sau khi phá dỡ chung cư, diện tích đất quy hoạch là 170m2 nên không
đủ xây dự án mới. Các hộ dân từng được đề nghị dời về tạm cư ở cao ốc
An Phú nhưng họ không đồng ý. Thay vào đó, người dân đề nghị Nhà
nước chi tiền để tự thuê nơi ở khác và tính đơn giá bồi thường thỏa đáng
cho các căn hộ thuộc sở hữu tư nhân. NGUYỄN HÀ

Như PLVN đã có bài phản
ánh, bà Nguyễn Thị
Phước (SN 1959) sau khi
được UBND huyện Chủ
Chi (TP HCM) “chấp
thuận đầu tư hạ tầng”
khu đất 4ha tại ấp 1, xã
Tân Thanh Tây; đã ký hợp
đồng đặt cọc mua đất
nền với nhiều người; rồi
suốt thời gian dài không
thể thực hiện hợp đồng.
Theo tìm hiểu, lý do dẫn
đến tình trạng này đã
được nêu trong Kết luận
thanh tra 08/KL-TTTP-P3
ngày 15/06/2020 của
Thanh tra TP HCM.
Bất thường từ quá trình 
chấp thuận đầu tư hạ tầng 

Theo hồ sơ, dựa vào đơn xin
chấp thuận chủ trương đầu tư hạ
tầng khu đất của bà Phước, ngày
7/2/2018, ông Nguyễn Hữu Hoài
Phú (khi là Chủ tịch UBND huyện
Củ Chi; năm 2020 ông Phú bị kỷ
luật vì sai phạm liên quan đất đai và
năm 2022 được điều chuyển làm
PGĐ Sở NN&PTNT TP) có Văn
bản 1799/UBND-QLĐT đồng ý
chủ trương đầu tư hạ tầng các thửa
68, 69, 90, 91, 92, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 157, 158,
159, 160, 161, 162 với tổng diện
tích 39.300,6m2 (sau đây gọi là khu
đất) tờ bản đồ 22 của bà Phước.

Văn bản cho rằng khu đất tiếp
giáp đường Nguyễn Kim Cương, là

đất trống. Quy hoạch phân khu tỷ lệ
1/2000 thuộc quy hoạch khu tái
định cư Tân Thanh Tây, chức năng
là dân cư xây dựng mới; có 8.000m2

chưa có quy hoạch tỷ lệ 1/2000.
Khu đất 8.000m2 có quy hoạch sử
dụng đất (SDĐ) đến 2020, kế hoạch
SDĐ thời kỳ đầu 2011 – 2015 thuộc
quy hoạch đất trồng cây hàng năm.

UBND huyện Củ Chi cho
rằng khu đất bà Phước tiếp giáp
đường Nguyễn Kim Cương và
thuộc quy hoạch xây dựng mới
nên “phù hợp để xây dựng nhà để
ở”, với 8.000m2 chưa có quy
hoạch 1/2000 thì đề nghị bà
Phước làm công viên cây xanh.

Đến 28/2/2018, dựa vào bản vẽ
tổng mặt bằng khu đất do Cty
TNHH Đầu tư Xây dựng Cát Bình
lập, UBND huyện có Văn bản
2424/UBND-QLĐT do Phó Chủ
tịch UBND huyện Nguyễn Việt
Dũng ký (ông Dũng sau này cũng
bị kỷ luật vì sai phạm đất đai cùng
với ông Phú), đồng ý cho bà Phước
đầu tư hạ tầng trên đất.

Ngày 24/10/2018, ông Dũng lại
ký Văn bản 13515/UBND-QLĐT
cho bà Phước điều chỉnh ranh khu

đất, tăng diện tích lên 40.869,78m2.
Với 8.000m2 quy hoạch đất trồng
cây hàng năm, “bất ngờ” bị giảm
còn có 6.000m2.

Trong 40.869,78m2 có 52,33%
đất dân cư, còn lại đất cây xanh,
giao thông, trồng cây lâu năm. Dù
ở các văn bản khác, khu đất
8.000m2 (sau này giảm còn
6.000m2) được đề nghị bố trí hạng
mục cây xanh; nhưng trong Văn
bản 13515 ông Dũng ký, thì đất
dùng cho hạng mục cây xanh chỉ
còn hơn 2.100m2. Thời hạn hoàn
thành hạ tầng 6 tháng (đến
24/4/2019).

Sau này, có dấu hiệu ông Dũng
còn ký văn bản lùi thời gian để hợp
thức hóa hành vi vi phạm về thời
hạn hoàn thành hạ tầng. Đó là Văn
bản 15694/UBND-QLĐT ngày
31/12/2019. UBND huyện Củ Chi
cho rằng do vướng mặt bằng khu
đất tiếp giáp phía ngoài của ông
Phan Hải Lâm nên bị chậm tiến độ.
Do đó, huyện gia hạn cho bà Phước
thêm 12 tháng để hoàn thiện hạ
tầng. Văn bản ký ngày 31/12/2019,
nhưng thời hạn gia hạn được tính
từ… 24/4/2019.

Lãnh đạo Đà Lạt kiểm tra
thực tế hiện trường

Theo văn bản ngày 22/6 Đà
Lạt, ngày 6/6/2022, ông Nguyễn
Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP
đã chủ trì kiểm tra công tác quản
lý bảo vệ rừng, quản lý đất lâm
nghiệp trên địa bàn xã Tà Nung.

Qua kiểm tra hiện trường, lực
lượng chức năng nhận thấy, xảy ra
lấn chiếm đất lâm nghiệp, trồng
cây dưới tán rừng. Đã xảy ra vi
phạm rào bao chiếm, dựng 2 công
trình nhà tôn, đào hồ, trồng cây trái
phép trên đất lâm nghiệp tại khu
vực hố ông Rị, dự án Thanh Đa.

Tại khu vực dự án Thông Phong
xảy ra vi phạm phá hoại, nhổ bỏ
thông ba lá trồng sau giải tỏa, lấn
chiếm, trồng chuối, ngăn dòng tạo
hồ trái phép trên đất lâm nghiệp. 

Lực lượng chức năng còn phát
hiện hành vi phá hoại, nhổ bỏ
thông ba lá trồng sau giải tỏa, lấn
chiếm đất lâm nghiệp, dựng nhà
trái phép trên đất lâm nghiệp, diện
tích do Viện KHLN quản lý.

Theo văn bản, các đơn vị đã
không kịp thời phát hiện, không
báo cáo UBND Đà Lạt chỉ đạo
xử lý.

UBND Đà Lạt chỉ đạo UBND
xã Tà Nung chủ trì, phối hợp Hạt
Kiểm lâm Đà Lạt, Viện KHLN rà
soát, tổng hợp tất cả các trường
hợp vi phạm chưa được xử lý dứt
điểm về quản lý bảo vệ rừng. Với
những diện tích bị lấn chiếm, nhổ
bỏ, phá hoại cây trồng sau giải tỏa,

l Phương án kiến trúc được Hà Nội chọn.

SỰ VIỆC LẤN CHIẾM ĐẤT RỪNG Ở XÃ TÀ NUNG (LÂM ĐỒNG):

TP Đà Lạt yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm
Sau khi PLVN có bài viết phản ánh tình trạng lấn chiếm đất rừng tại xã Tà
Nung, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã chỉ đạo UBND xã Tà Nung chủ trì,
phối hợp Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ &
Tây Nguyên (KHLN) rà soát, tổng hợp tất cả trường hợp vi phạm chưa được
xử lý dứt điểm.

lNhiều diện tích đất lâm nghiệp ở xã Tà Nung có dấu hiệu bị lấn chiếm.

SỰ VIỆC DẤU HIỆU VI PHẠM TẠI CỦ CHI (TP HCM):

Cho cá nhân “đầu tư hạ tầng”
4ha đất để… phân lô tách thửa

lKhu đất được chấp thuận đầu tư hạ tầng trái luật trong cảnh ngổn ngang. 
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HÀ NỘI:
Xử vụ giấu xác chủ nợ dưới cống nước

TAND TP Hà Nội vừa tuyên bị cáo Vương Văn Đoàn (SN 1991,
quê Ứng Hòa) án tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bị hại trong vụ án là người đàn ông SN 1982.
Theo hồ sơ, do cần tiền chi tiêu cá nhân, ngày 7/8/2021, Đoàn cầm

cố sợi dây chuyền bạc cho nạn nhân lấy 4 triệu đồng. Do không có tiền
chuộc lại, Đoàn nảy sinh ý định giết nạn nhân để cướp tài sản.

Sáng 9/8/2021, Đoàn gọi điện cho nạn nhân nói dối là muốn cầm
cố xe máy Honda Airblade với giá 25 triệu đồng và lấy lại sợi dây chuyền.
Chiều cùng ngày, Đoàn giấu dao vào đống rơm cách nhà một đoạn, gọi
cho nạn nhân hỏi về việc chuẩn bị đủ tiền để nhận cầm cố xe máy của
mình chưa? Qua điện thoại, nạn nhân nói Đoàn tới nhà đón mình. 

Gặp nhau vào tối cùng ngày trước cửa nhà nạn nhân, Đoàn nói:
“Anh lên xe em chở về nhà em, lát anh còn đi xe về”. Đoàn không chở
nạn nhân về nhà mình mà rẽ ra gần khu vực đã giấu dao trước đó, nói
dối “ở đây để tránh người khác nhìn thấy”.

Nạn nhân đưa cho Đoàn hơn 20 triệu đồng và dây chuyền bạc. Nhận
tiền, Đoàn cất vào túi quần, đeo dây chuyền vào cổ, đưa chìa khóa xe
máy. Nạn nhân đi ra chỗ để xe định đi về, bất ngờ bị Đoàn lấy con dao
giấu trong đống rơm ra chém vào người.

Nạn nhân vừa bỏ chạy vừa hô “cướp”, bị Đoàn tóm áo kéo lại. Hai
bên giằng co, nạn nhân bị Đoàn đập đầu xuống nền đường, dìm xuống
nước tử vong.

Gây án xong, hung thủ mang xe về nhà, sau đó quay lại hiện trường
mang xác nạn nhân về bờ ao nhà mình giấu vào hố ngầm. Sáng
10/8/2021, Đoàn ra chỗ giấu xác để kiểm tra. Thấy nơi này gần đường,
nhiều người qua lại, dễ bị phát hiện, Đoàn nhớ ở ao trước nhà có 2
cống nước nhưng miệng cống nhỏ hơn người nạn nhân. Đối tượng chia
thi thể làm nhiều mảnh, giấu ở nhiều chỗ khác nhau.

Khi thấy chồng mất tích, vợ nạn nhân trình báo công an. Công an
rà soát các mối quan hệ, rà soát camera an ninh, phát hiện Đoàn là đối
tượng tình nghi. Lúc đầu Đoàn không thừa nhận. Đến ngày 13/8/2021,
Đoàn mới đến công an khai nhận hành vi. HỒNG MÂY 

VĨNH LONG:
Đâm bạn nhậu trọng thương chỉ vì
mâu thuẫn lời nói

Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) vừa ra quyết định khởi
tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng với

Lê Quốc Trường (SN 1997, ngụ xã Vĩnh Xuân) để điều tra hành vi
“Cố ý gây thương tích”. Trước đó, điều đáng chú ý là trong quá
trình bị công an điều tra, Trường lại 2 lần gây thương tích cho người
khác trên địa bàn xã Vĩnh Xuân, trong khi bản thân Trường đã có 3
tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, tối 9/4, Trường cùng nhóm bạn đến nhậu tại một quán
nhậu trên địa bàn ấp La Ghì. Ngồi chơi cùng đám bạn được một lúc thì
thì có hai người đàn ông (SN 1966 và SN 1970, cùng ngụ xã Vĩnh
Xuân) đến nhậu chung. Trong lúc nhậu, giữa Trường và một người xảy
ra mâu thuẫn, Trường lấy con dao dưới bàn nhậu đâm vào phần lưng
người này. 

Chưa dừng lại, Trường tiếp tục cầm dao xông đến đâm vào ngực
người còn lại. Kết quả giám định cho thấy, tỷ lệ thương tổn của nạn
nhân thứ nhất là 22%. Với nạn nhân còn lại, do chưa có kết luận giám
định tỷ lệ tổn thương cơ thể, khi có kết quả sẽ đề xuất xử lý sau. 

LONG VĨNH

ĐƯỜNG DÂY PHA CHẾ, BÁN XĂNG GIẢ Ở BÀ RỊA - VŨNG TÀU:
Bắt giam 3 đối tượng

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố bị
can, lệnh bắt tạm giam với Võ Hoài Phương (38 tuổi, ngụ TP

Thủ Đức, TP HCM - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận
tải Gia Khiêm); Trần Văn Hiếu (47 tuổi) và Nguyễn Phúc Hoàng
(28 tuổi, cùng tạm trú TX Phú Mỹ); để điều tra về hành vi "Sản
xuất, buôn bán hàng giả".

Trước đó, tối 18/6, công an tỉnh bắt quả tang Hiếu và Hoàng đang
bơm hóa chất từ xe bồn xuống hầm chứa xăng tại cửa hàng bán lẻ xăng
dầu Gia Khiêm Vũng Tàu (phường Hắc Dịch, Phú Mỹ). Cửa hàng này
là đại lý kinh doanh xăng dầu của Cty Gia Khiêm.

Khám xét cửa hàng xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu và nhà Phương,
cảnh sát thu giữ hàng trăm triệu đồng, chất bột tạo màu, thiết bị kiểm
tra RON và nhiều giấy tờ, tài liệu.

Phương khai nhận đã thuê người làm thêm hệ thống bồn chứa xăng
gồm bồn nổi và bồn chôn ngầm dưới đất, cùng hệ thống máy bơm công
suất lớn (hệ thống máy này không nằm trong thiết kế của cây xăng đã
được cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn
PCCC) để tích trữ, nhập, xuất xăng dầu.

Sau đó, Phương trực tiếp chỉ đạo các lái xe của Cty chở xăng, hóa
chất từ nơi khác về đổ vào các bồn được làm thêm, mua chất tạo màu
và hướng dẫn nhân viên cách pha trộn xăng, hóa chất. Các chất này
được đổ chung vào nhau, thêm bột tạo màu rồi bơm lên các xe chở đi
tiêu thụ. ĐÔNG HÒA

Vi phạm ngay khi cho phép đầu
tư hạ tầng để phân lô tách thửa 

Hồ sơ sự việc cho thấy, ngay từ
khi chấp thuận chủ trương đầu tư hạ
tầng khu đất của bà Phước, UBND
huyện Củ Chi đã có những thiếu sót. 

Thứ nhất, các thửa 68, 69, 90,
91, 92, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 157, 158, 159, 160, 161,
162 tờ bản đồ 22 không phải 100%
của bà Phước.

Dù không phải chủ SDĐ,
nhưng bà Phước vẫn được đứng tên
trong các văn bản về chủ trương
đầu tư, đầu tư hạ tầng. Trả lời vấn
đề này, bà Phước cho rằng “những
chủ SDĐ là nhân viên, người quen
được tôi nhờ đứng tên và họ ủy
quyền cho tôi đi thực hiện xin chủ
trương đầu tư, đầu tư hạ tầng,
chuyển nhượng”. UBND huyện Củ
Chi cũng cho rằng “bà Phước được
quyền thay mặt lập thủ tục xin phép
đầu tư hạ tầng kỹ thuật”…

Tuy nhiên, theo hồ sơ, hợp đồng
ủy quyền cho bà Phước được thực
hiện sớm nhất ngày 2/4/2018, muộn
nhất 11/3/2022. Trong khi đó, huyện
chấp thuận chủ trương cho bà Phước
từ ngày 7/2/2018. Như vậy, có dấu
hiệu cho thấy huyện đã cấp chủ
trương cho bà Phước trái quy định.

Trong các giấy ủy quyền, phạm
vi ủy quyền gồm: Nhận, quản lý,
SDĐ và giấy tờ về đất bản chính;
Nộp, bổ sung, nhận hồ sơ chuyển đổi
mục đích, xin giấy phép xây dựng,
cập nhật biến động, hồ sơ liên quan
thuế; Nộp, bổ sung, nhận hồ sơ xin
phép đầu tư xây dựng hạ tầng khu
dân cư; đầu tư hạ tầng, tiếp xúc, làm
việc với các hộ xung quanh và cơ
quan chức năng; Cho thuê, chuyển
nhượng, thế chấp, tặng cho; Nhận
tiền bồi thường; Được ủy quyền cho
bên thứ 3…

Nội dung ủy quyền không hề có
mục được đứng tên trong các văn bản
đầu tư; nhưng tất cả văn bản UBND
huyện Củ Chi ban hành đều chỉ có
tên bà Phước, không có tên chủ SDĐ.

LS Trương Văn Tuấn (Đoàn LS
TP HCM) nói: “Chủ sử dụng chỉ ủy
quyền cho bà Phước thực hiện các
thủ tục về đầu tư hạ tầng trên đất. Do
đó, khi ra văn bản, UBND huyện Củ
Chi phải ra từng văn bản cá biệt, cho
từng chủ SDĐ chứ không thể chỉ để
tên bà Phước. Tôi thấy rất bất
thường, khi UBND huyện Củ Chi
ghi “khu đất của bà Phước”, vì bà
Phước chỉ là người được ủy quyền,
không phải là chủ SDĐ được Nhà
nước công nhận”.

Thứ hai, theo điểm c khoản 1
Điều 5 Quyết định 60/2017/QĐ-
UBND của UBND TP HCM năm
2017, trường hợp khi tách thửa đất ở
có hình thành đường giao thông và hạ
tầng kỹ thuật, UBND huyện rà soát
điều kiện về diện tích, cơ sở hạ tầng,
căn cứ quy hoạch và hướng dẫn của
sở, ngành để hướng dẫn người SDĐ
thực hiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo
phù hợp quy hoạch được duyệt, kết
nối hạ tầng chung hiện hữu khu vực.

LS Tuấn nói: “Như vậy, điều kiện
quan trọng bậc nhất để người SDĐ
được đầu tư hạ tầng, phải là khu đất
ở (tức 100% đất ở); kế đến là xem xét
tính kết nối hạ tầng hiện hữu – nghĩa
là khu đất phải giáp đường”.

“Ở đây, rất nhiều thửa đất không
giáp đường hiện hữu như thửa 68, 69,
91, 92, 123, 126, 128, 130, 159. Và
gần như toàn bộ các thửa đất đều
không phải 100% đất ở, thậm chí là
đất lúa nước như thửa 92 nhưng vẫn
được thành “khu đất của bà Phước”
để cấp chủ trương hạ tầng; là trái quy
định pháp luật”.

Thứ ba, theo điểm a khoản 1 Điều
5 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND
thì đất đã có quy hoạch phân khu tỷ
lệ 1/2000 thuộc quy hoạch đất ở xây
dựng mới; thì không được tách thửa.
Sau 3 năm kể từ ngày rà soát phê
duyệt mà chưa có kế hoạch SDĐ
hàng năm cấp huyện, hoặc có nhưng
chưa ra thông báo thu hồi đất thì mới
được tách thửa.

UBND huyện Củ Chi xác định

khu đất có quy hoạch phân khu tỷ lệ
1/2000 là đất ở xây dựng mới; đồng
thời chưa có văn bản rà soát phê duyệt
các quy hoạch này; nhưng vẫn cho bà
Phước tách thửa là không đúng.

Trả lời PLVN, UBND huyện Củ
Chi thừa nhận việc chấp thuận cho bà
Phước đầu tư hạ tầng trong khi chưa
phải 100% đất ở và không phù hợp
với quy hoạch; là chưa đúng với
Quyết định 60/2017/QĐ-UBND,
theo KLTT 08/KL-TTTP-P3 ngày
15/6/2020 của Thanh tra TP HCM.

Ngoài những thửa đất nêu trên,
còn thửa đất khác, ở vị trí khác có vi
phạm như thế nào? Vi phạm trên của
các cá nhân, UBND huyện Củ Chi
gây ra hậu quả là tiền tỷ chuyển mục
đích SDĐ bị thất thoát; Những vi
phạm nêu trên đã được nêu trong
KLTT 08/KL-TTTP-P3 như thế nào?
PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

THANH KHANG

phải tổ chức giải tỏa ngay và bàn
giao cho đơn vị chủ rừng quản lý,
khôi phục rừng theo quy định.

Lập hồ sơ, xử lý nghiêm với
từng trường hợp vi phạm lấn chiếm,
dựng công trình trái phép trên đất
lâm nghiệp thuộc khu vực dự án đầu
tư của Cty TNHH Thanh Đa và Cty
TNHH Thông Phong; phối hợp Hạt
Kiểm lâm và các chủ đầu tư giải tỏa
dứt điểm với các trường hợp lấn
chiếm, dựng công trình trái phép.

Với Cty Thanh Đa và Cty
Thông Phong, yêu cầu thực hiện
nghiêm túc công tác quản lý bảo
vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp
tại các khu vực thực hiện dự án
đầu tư theo quy định.

TP Đà Lạt đề nghị Viện KHLN
tổ chức lực lượng kiểm tra, giải tỏa,
thu hồi toàn bộ diện tích đất rừng bị
phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm,
dựng công trình trái phép; tổ chức
trồng rừng ngay trong mùa mưa
2022 và quản lý chặt chẽ, tuyệt đối
không để đối tượng vi phạm tiếp tục
lấn chiếm, sử dụng trái phép.

Trường hợp có dấu hiệu 
hình sự, chuyển cơ quan CSĐT

Với những diện tích bị lấn
chiếm, cây trồng sau giải tỏa bị nhổ
bỏ, phá hoại, TP Đà Lạt tổ chức giải
tỏa ngay và bàn giao đơn vị chủ rừng

quản lý, khôi phục rừng theo quy
định. Điều tra, xác minh làm rõ, lập
hồ sơ xử lý với hành vi nhổ bỏ, phá
hoại cây trồng sau giải tỏa; trường
hợp có dấu hiệu hình sự thì chuyển
cơ quan CSĐT để xử lý nghiêm theo
quy định pháp luật.

Đà Lạt giao Hạt Kiểm lâm báo
cáo giải trình, kiểm điểm, có hình
thức xử lý trách nhiệm của tập thể,
cá nhân liên quan khi để xảy ra các
vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng,
quản lý đất lâm nghiệp nêu trên mà
không phát hiện, không xử lý, xử lý
không dứt điểm, triệt để.

TP Đà Lạt giao Phòng Kinh tế
trực tiếp kiểm tra hiện trường, theo

dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chỉ
đạo của TP; tổng hợp báo cáo
UBND TP Đà Lạt kết quả thực hiện
trước ngày 15/7/2022.

Trước đó, như PLVN đã phản
ánh, với vị trí nằm cách trung tâm
TP Đà Lạt  khoảng 20 phút di
chuyển, giao thông thuận lợi; nên
nhiều năm qua xã Tà Nung trở
thành điểm đến của giới đầu cơ
bất động sản, kinh doanh du lịch.
Cũng từ “cơn sốt” đất mà rừng Tà
Nung ngày càng “teo” lại, tình
trạng lấn chiếm rừng, xây dựng
trái phép trên đất nông nghiệp
diễn ra phức tạp. 

Tình hình như vậy nhưng
nhiều lần làm việc với PLVN, ông
Nguyễn Thành Lợi, Chủ tịch
UBND xã Tà Nung nêu ra nhiều
lý do như: Sự việc diễn ra từ giai
đoạn trước khi về làm Chủ tịch xã;
nhà trái phép tồn tại từ trước, chỉ
là chòi nhỏ; nhiều địa điểm có dấu
hiệu vi phạm sử dụng đất, ông Lợi
hẹn sẽ kiểm tra rồi thông tin lại
nhưng sau nhiều tháng không có
hồi âm. Đặc biệt vị Chủ tịch xã
này còn bị cho là “chây ì” thực
hiện cưỡng chế công trình xây
dựng trái phép theo chỉ đạo của
Đà Lạt. PLVN sẽ thông tin cụ thể
trong các số báo sau.

LONG - TÙNG - HÒA

lÔng Nguyễn Thành Lợi, Chủ tịch

UBND xã Tà Nung.  

Trả lời về việc bà Phước chưa
được cấp sổ đỏ từng lô nhưng chuyển
nhượng cho nhiều người, UBND
huyện Củ Chi cho biết: Tại các thửa
đất nêu, huyện chỉ mới chấp thuận
đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chưa thực
hiện xong các thủ tục để được tách
thửa quyền SDĐ nên việc giao dịch
chuyển nhượng đất nền trong khu
đầu tư hạ tầng chưa được cấp giấy
chứng nhận quyền SDĐ riêng là
không đúng quy định.

lUBND huyện Củ Chi thừa nhận cho

phép bà Phước đầu tư hạ tầng là trái luật.
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Khảo sát của ngành
Giáo dục và Đào tạo Hà
Nội mới đây cho thấy,
72% số người được khảo
sát đồng ý tăng học phí
đối với các cơ sở giáo
dục mầm non, giáo dục
phổ thông công lập từ
năm học 2022-2023.
Con số này đang khiến
dư luận hoài nghi về
tính xác thực của việc
“lấy ý kiến”.
Con số gây “hoài nghi”

Tại một số diễn đàn, hầu hết
phụ huynh đều tỏ ra hoài nghi khi
nghe kết quả khảo sát này. Chị
Nguyễn Thu (Thanh Trì, Hà Nội)
cho biết: “Tỉ lệ 72% đồng ý tăng
học phí lấy ở đâu ra? Cứ đến
cổng trường giờ tan học mà hỏi
phụ huynh, tôi đảm bảo 100% sẽ
nói không đồng ý tăng học phí.
Còn để nhà trường phát phiếu
cho phụ huynh để lấy ý kiến thì
kết quả sẽ khác. Nhà tôi trong
Ban phụ huynh nhưng cũng kiên
quyết nói không khi thầy chủ
nhiệm lấy ý kiến. Lớp các con
tôi chỉ 1-2 phụ huynh đồng ý,
còn lại đều phản đối”.

Anh Nguyễn Thế Quỳnh
(Đống Đa, Hà Nội) cũng cho
rằng, hỏi 10 người thì 9 người
không ai muốn tăng học phí. Hai
năm vừa qua tiền lương không
tăng, mọi chi phí đắt lên, nhiều
người thất nghiệp do COVID-
19. Cũng theo anh Quỳnh, 2 năm
qua kinh tế khó khăn hơn, trong
khi tiền học phí đại học của con
tăng gần gấp đôi so với các khóa
học trước.

Một vị phụ huynh khác cũng
cho biết: “Mặc dù thu nhập của 2
vợ chồng tôi rất tốt nhưng tôi
cũng phản đối việc tăng học phí.
Có đi họp phụ huynh cho con
tôi mới biết được rằng: với 51
phụ huynh trong lớp của con,
không phải ai cũng như ai.
Thậm chí có tỉ lệ gia đình còn
rất khó khăn, tiền quỹ lớp họ
còn phải xin không đóng. Vậy tỉ
lệ 72% đồng ý nếu áp dụng vào

lớp của con tôi thì có đến 36
người không đồng ý”.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, kết
quả lấy ý kiến này được thực hiện
theo hình thức: các phòng giáo
dục, các trường công lập thực
hiện, 74.000 tham gia ý kiến là
cha mẹ có con học tại cơ sở giáo
dục công lập và cán bộ giáo viên
các trường. 

Tại Hội nghị phản biện xã hội
Dự thảo nghị quyết việc tăng học
phí do MTTQ Việt Nam TP Hà
Nội tổ chức, đã có ngay những ý
kiến nghi ngờ con số này. Ông
Ngô Hữu Thảo, một thành viên
của MTTQ đặt vấn đề tỷ lệ hơn
70% phụ huynh và giáo viên
đồng ý tăng học phí là đáng “nghi
ngờ”. Với ngay tỉ lệ gần 30%
không đồng tình, ông Thảo nói đó
cũng là một tiếng nói “cần chú ý”
bởi nó cho thấy sự đồng thuận
của nhân dân với việc tăng học
phí có thể không cao. 

Các đại biểu cũng góp ý
không nên để mức thu học phí
chênh lệch quá lớn giữa các vùng;
tăng học phí trong bối cảnh ảnh
hưởng của đại dịch và nhiều mặt
hàng đã tăng giá gây khó khăn
thêm cho người dân; hỗ trợ các

trường dân lập; xem xét về lâu dài
miễn hoàn toàn học phí...

Phiếu khảo sát cần tập trung
vào phụ huynh

TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ
tịch Hội đồng giáo dục Trường
THPT Đinh Tiên Hoàng cho
rằng, việc điều tra xã hội học phải
rõ ràng, tách bạch. Để biết con số
chính xác người dân đồng ý tăng
học phí, những người được hỏi
phải là phụ huynh có con học tại
cơ sở giáo dục công lập trên cả
các vùng thành thị, nông thôn,
miền núi. Ở đây, tổng số phiếu dù
lớn nhưng lại khảo sát nhiều đối
tượng, trong đó có cả cán bộ giáo
viên thì sẽ dẫn tới số liệu không
chính xác. 

Thực chất cơ quan khảo sát
phải lấy tỉ lệ của phụ huynh,
người chịu tác động trực tiếp mới
chuẩn. Ông Lâm nêu rõ, nước ta
đã có Nghị định số 81/2021/NĐ-
CP của Chính phủ về cơ chế thu,
quản lý học phí đối với cơ sở giáo
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân và chính sách miễn giảm học
phí... trong lĩnh vực giáo dục, đào
tạo. Do đó, thành phố dù lựa chọn
mức trần hay mức sàn theo nghị

định này thì cần thực hiện cho sát
với nhân dân, đúng với tình hình
thực tế.

“MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
cần có những khảo sát riêng về tỉ
lệ người dân đồng ý/không đồng
ý tăng học phí. Cơ quan này
không nên chờ các ban, ngành
của thành phố. Mặc dù quy mô
khảo sát có thể không lớn (như
các phòng giáo dục, sở giáo dục)
nhưng cần chú trọng vào các khu
vực dân cư. Bên cạnh đó, cần
khảo sát đúng đối tượng chịu tác
động của việc tăng học phí” - ông
Tùng Lâm đề xuất - “Việc khảo
sát có thể chia thành hai phần.
Phần thứ nhất có thể lấy ý kiến
của tất cả các đối tượng trong xã
hội; phần thứ hai khảo sát tập
trung chủ yếu vào phụ huynh
học sinh trên tất cả các địa bàn.
Việc điều tra xã hội học phải rõ
ràng, tách bạch thì mới có con số
chính xác”. 

PGS.TS Bùi Thị An - Chủ tịch
Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội

thì cho rằng, việc quan trọng nhất
là làm sao học phí phải tương
đương với chất lượng giảng dạy
của nhà trường. Bà đề nghị ghi rõ
cơ quan quản lý chịu trách nhiệm
đánh giá chất lượng các cơ sở
giáo dục hiện nay và công bố
công khai. 

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT
Hà Nội Trần Thế Cương, nếu Hà
Nội không tăng học phí trong
năm 2022- 2023 thì sang năm
phải tăng gấp đôi và sang năm
nữa sẽ phải tăng gấp 3 theo lộ
trình. Ông Cương nêu, như TP
HCM mấy năm không tăng học
phí, nên mới có chuyện học phí
trong năm học tới tăng 5 lần.
Theo ông Cương, việc thu học
phí hiện nay của Hà Nội chỉ đủ
19% cho tổng chi cho giáo dục,
còn 81% Nhà nước phải chi. Việc
thu học phí sẽ chi 90% trả lương
cho giáo viên còn 10% chi cho
các phần tái đầu tư khác.

Trước những ý kiến trên, ông
Trần Thế Cương cho biết, nguyên
tắc là mức thu học phí năm 2022-
2023 bằng mức sàn, tức mức thu
thấp nhất theo Nghị quyết của
Chính phủ. Việc điều chỉnh học
phí không ảnh hưởng đến người
thuộc diện chính sách. Dự kiến,
dự thảo nghị quyết sẽ được trình
HĐND thành phố xem xét, thông
qua tại kỳ họp đầu tháng 7 tới. 

NGUYỄN MỸ - 
HOÀNG DŨNG

Ngày 20/06/2022, Tòa án
nhân dân thành phố Cẩm

Phả, tỉnh Quảng Ninh vừa
tuyên phạt một phụ xe mức án
hơn 10 năm tù về hành vi vận
chuyển trái phép 37 cá thể rùa
quý, hiếm. Đây là cái giá phải
trả “quá đắt” do sự thiếu hiểu
biết và hám lợi nhỏ trước mắt
của phụ xe này. 

Trước đó, ngày 10/09/2021,
Đội Cảnh sát Giao thông số 2 -
Công an tỉnh Quảng Ninh đã
phối hợp cùng Công an thành
phố Cẩm Phả và Hạt Kiểm lâm
thành phố Cẩm Phả đã phát hiện
một xe tải đang vận chuyển trái
phép 03 cá thể rùa hộp trán vàng
miền Bắc, 33 cá thể rùa đầu to và
01 cá thể rùa sa nhân. Cơ quan

chức năng sau đó đã bắt giữ phụ
xe Nguyễn Đức Trường, người
đã nhận “lô hàng” rùa nói trên để
vận chuyển. Ngoài ra, bằng các
biện pháp nghiệp vụ, qua quá
trình mở rộng điều tra, xác minh,
lực lượng chức năng đã bắt giữ
thêm đối tượng Nguyễn Văn
Đặng có liên quan đến việc tiếp
nhận và vận chuyển các cá thể
rùa trên. Tại cơ quan điều tra, hai
đối tượng khai nhận được người
khác thuê vận chuyển số lượng
rùa trên. 

Rùa hộp trán vàng miền Bắc
(Cuora galbinifrons), rùa đầu to
(Platysternon megacephalum) là
các loài ĐVHD lớp bò sát được
liệt kê trong Danh mục loài nguy
cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo

vệ ban hành kèm Nghị định
64/2019/NĐ - cấp độ bảo vệ cao
nhất theo quy định của pháp luật
Việt Nam. Theo đó, mọi hành vi
vận chuyển, buôn bán trái phép
bất kì loài ĐVHD nào thuộc
Danh mục loài nguy cấp, quý,
hiếm được ưu tiên bảo vệ đều là
hành vi vi phạm pháp luật và bị
xem xét xử lý hình sự theo Điều
244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa
đổi, bổ sung năm 2017 – BLHS)
mà không phụ thuộc vào số
lượng, khối lượng hay giá trị
tang vật vi phạm. Đặc biệt, các
đối tượng vi phạm đã hoàn toàn
có thể bị truy cứu trách nhiệm
hình sự theo quy định tại khoản
3 Điều 244 BLHS với khung
hình phạt từ 10-15 năm tù giam

nếu có hành vi vi phạm đối với
từ 11 cá thể bò sát trở lên thuộc
Danh mục loài nguy cấp, quý,
hiếm được ưu tiên bảo vệ như
trường hợp trong vụ án này. 

Luật Giao thông đường bộ
2008 đã có quy định nghiêm
cấm: “Vận chuyển hàng cấm lưu
thông, vận chuyển trái phép hoặc
không thực hiện đầy đủ các quy
định về vận chuyển hàng nguy
hiểm, động vật hoang dã” (Điều
8). Bên cạnh đó, các văn bản
hướng dẫn Luật Giao thông
đường bộ cũng quy định trách
nhiệm của lái xe, phụ xe, người
bốc xếp hàng hóa trong việc
xác nhận, đảm bảo thông tin về
hàng hóa vận chuyển để không
vận chuyển hàng cấm. Tuy
nhiên, có một thực tế đáng
buồn là vì lợi ích trước mắt,
nhiều phụ xe, lái xe vẫn bất
chấp quy định của pháp luật để
vi phạm khiến tình trạng buôn
bán, vận chuyển ĐVHD bằng

các phương tiện giao thông
đường bộ như xe tải, xe khách
vẫn diễn biến hết sức phức tạp
trong thời gian vừa qua. 

Theo bà Bùi Thị Hà - Phó
Giám đốc Trung tâm Giáo dục
thiên nhiên (ENV), các đơn vị
kinh doanh vận tải, lái xe, phụ xe
cần lưu ý tuân thủ đầy đủ các
quy định pháp luật có liên quan,
đặc biệt là việc kiểm tra hàng hóa
và không vận chuyển hàng cấm
để tránh những hậu quả pháp lý
đáng tiếc. 

“Không ai có thể nghĩ rằng
chỉ vận chuyển vài chục cá thể
rùa có thể lĩnh án hơn 10 năm tù
giam. Tuy nhiên, đây là một thực
tế. Hi vọng các đơn vị kinh
doanh vận tải, lái xe, phụ xe quán
triệt quan điểm không vận
chuyển trái phép ĐVHD. Đừng
để một chút lợi ích làm “mờ
mắt” và rồi phải trả bằng
những cái giá quá đắt”, bà Hà
nhấn mạnh. H.M 

Bài học tuân thủ quy định liên quan
động vật hoang dã trong vận tải

LẤY Ý KIẾN VIỆC TĂNG HỌC PHÍ: 

Tại sao có con số 
72% phụ huynh “đồng ý”?

lNhiều ý kiến hoài nghi kết quả khảo sát về việc tăng học phí tại Hà Nội. 
(Ảnh minh hoạ)

HĐND thành phố Hà Nội đang xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định
mức thu học phí với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tại Hà
Nội từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025- 2026.

Theo nội dung dự thảo, các địa bàn của thành phố Hà Nội được chia
thành bốn vùng để xét thu học phí khác với trước đây thành phố chỉ chia
thành ba vùng, gồm thành thị, nông thôn và miền núi. Cụ thể, 12 quận nội
thành và các phường tại thị xã Sơn Tây thuộc vùng 1; các thị trấn thuộc 17
huyện ngoại thành là vùng 2; các xã (trừ xã miền núi) của 18 huyện, thị
thuộc vùng 3; còn lại các xã miền núi được xếp vào vùng 4.

Dự thảo nghị quyết được xây dựng theo khung học phí mới tại Nghị định
81 của Chính phủ. Học phí dự kiến của Hà Nội ở mức sàn, tức mức thu thấp
nhất. Cụ thể, năm học 2022- 2023, với các trường chưa đảm bảo chi thường
xuyên, học phí vùng 1 và 2 là 300.000 đồng mỗi tháng. Hai vùng còn lại thấp
hơn, dao động từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng (vùng 3) và từ 50.000 đồng
đến 100.000 đồng (vùng 4).

Như vậy, học phí tăng khoảng gấp đôi năm ngoái, trừ bậc trung học phổ
thông vùng 1 và 2 có mức học phí tăng từ 217.000 đồng năm 2021 lên 300.000
đồng. Dự kiến đến năm học 2025-2026, mức thu học phí vùng 1 và vùng 2
từ 380.000 đồng 1 tháng đến 650.000 đồng 1 tháng; mức thu học phí ở vùng
3 và vùng 4 từ 110.000 đồng đến 330.000 đồng 1 tháng.
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Những vụ việc nghiêm trọng xảy ra
gần đây liên quan tới việc nhiều trẻ

em, vị thành niên bị trầm cảm, thậm chí
tự tử bởi những áp lực từ chính cha mẹ
đang là thực trạng đáng báo động. Thực
trạng này cũng đã cho thấy phần nào sự
lúng túng của cha mẹ trong giáo dục con
cái. Các bậc cha mẹ, đặc biệt là các
người mẹ cần được trang bị kiến thức về
cách làm cha mẹ, cách giáo dục con.
Bản thân cha mẹ cần hiểu được trẻ em
có bao nhiều quyền, hay trẻ cần có sự
phát triển lành mạnh như thế nào, hiểu
được những vấn đề này thì cha mẹ mới
nuôi dạy con hiệu quả.

Khảo sát gần đây của tổ chức Plan
International và Hội LHPN Việt Nam tại
một số tỉnh, thành phố cho thấy, đa số
cha mẹ tham gia khảo sát có mong muốn

được hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ
(56,1% người mẹ và 68,6% người cha).
Nhu cầu về nội dung giáo dục làm cha
mẹ cũng khá đa dạng, cho thấy rất cần
quan tâm xây dựng và triển khai nội
dung chương trình giáo dục làm cha mẹ.
Đa số cha mẹ đều mong muốn được cung
cấp, hỗ trợ các kiến thức và hướng dẫn
thực hành cách chăm sóc, nuôi dưỡng,
bảo vệ và giáo dục con phát triển, đáp
ứng theo yêu cầu độ tuổi của trẻ; quan
tâm cung cấp thông tin đa dạng cho các
đối tượng khác nhau, cung cấp thông tin
sớm cho thanh niên trước khi bước vào
hôn nhân. Đồng thời, mong muốn được
hướng dẫn các thực hành tốt trong chăm
sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, phù hợp
với bối cảnh văn hóa, điều kiện thực tế ở
gia đình địa phương.

Từ tháng 11/2019, TW Hội LHPN
Việt Nam đã có hội thảo tham vấn dự
thảo chương trình quốc gia về giáo dục
làm cha mẹ giai đoạn 2020-2030, với sự
tham gia của các đại biểu đến từ các bộ,
ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức,
chuyên giao liên quan đến lĩnh vực giáo
dục làm cha mẹ, công tác trẻ em. Theo
đó, tất cả cha mẹ đều có cơ hội học tập
để làm một người cha mẹ tốt. Cần thiết
phải có Chương trình quốc gia giáo dục
làm cha mẹ đã được nhiều cơ quan đề
xuất và đặt ra.  

Một số chỉ tiêu cụ thể Chương trình
xác định như phấn đấu ít nhất 60% cha
mẹ, người chăm sóc trẻ trực tiếp được tiếp
cận các nguồn thông tin giáo dục làm cha
mẹ; 50% cha mẹ, người chăm sóc được
tập huấn kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức
khỏe, hỗ trợ giáo dục, bảo vệ trẻ, định
hướng, lựa chọn nghề nghiệp, phù hợp
theo từng giai đoạn phát triển của trẻ;
50% nam nữ trong độ tuổi kết hôn được
tập huấn kiến thức về giáo dục tiền hôn

nhân/giáo dục làm cha mẹ...
Mỗi xã ít nhất có 1 tình nguyện viên

hỗ trợ cha mẹ, người chăm sóc trẻ tại
cộng đồng; Mỗi xã phường rà soát, xây
dựng ít nhất 1 mô hình/dịch vụ hiệu quả
về giáo dục làm cha mẹ (nhóm cha mẹ,
CLB mẹ - con nuôi dạy con tốt, điểm tư
vấn về giáo dục làm cha mẹ...); Hàng
năm, các địa phương tổ chức đánh giá,
chia sẻ kết quả, bài học kinh nghiệm,
củng cố chất lượng, quy mô các mô
hình tại cơ sở…

Tuy vậy đã gần hai năm trôi qua,
nhưng Chương trình vẫn “án binh bất
động” chưa thể triển khai vì nhiều lý do.
Trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều bậc
cha mẹ thiếu kỹ năng chăm sóc, dạy bảo
con khiến trẻ em bị bạo lực, xâm hại, đối
diện sự phát triển không toàn diện, thì việc
xây dựng Chương trình quốc gia về giáo
dục làm cha mẹ… là vô cùng cấp thiết,
cần được sự vào cuộc sớm của các cơ
quan có trách nhiệm. 

DƯƠNG NHI

Đối với người bị bạo lực gia
đình, cuộc sống thực sự là một
màn đêm đen bất tận không có
ánh bình minh. Nhưng tại Ngôi
nhà Ánh Dương, bình minh đã
trở về với họ.
Đã chấm dứt chuỗi ngày bị 
bạo hành

Kết quả điều tra quốc gia về bạo lực
đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019
cho thấy khoảng 2 trong số 3 phụ nữ Việt
Nam (62,9%) đã trải qua ít nhất một
trong các hình thức bạo lực về thể chất,
bạo lực tình dục, bạo lực tâm lý và/hoặc
bạo lực kinh tế trong cuộc đời. Một nửa
số phụ nữ từng bị bạo lực về thể chất
và/hoặc bạo lực tình dục do người
chồng/bạn tình gây ra không kể cho bất
cứ ai về tình trạng của họ và hầu hết
những người trong số họ (90,4%) đã
không tìm kiếm bất kỳ sự trợ giúp nào.

Ngôi nhà Ánh Dương là tên gọi của
trung tâm dịch vụ một cửa cung cấp các
dịch vụ tổng hợp và thiết yếu hỗ trợ
người bị bạo lực gia đình và bạo lực trên
cơ sở giới, do Quỹ Dân số Liên Hợp
Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng Trung
Tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa Học
về giới - gia đình - phụ nữ và vị thành
niên (CSAGA) thực hiện với sự hỗ trợ
tài chính của Chính phủ Nhật Bản

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trên cả
nước được Vụ Bình đẳng giới – Bộ LĐ-
TB&XH lựa chọn, triển khai thí điểm
thực hiện mô hình Ngôi nhà Ánh Dương
nhằm hỗ trợ những người phụ nữ hoặc
trẻ em gái bị bạo lực gia đình. Người bị
bạo lực giới có thể liên hệ với Ngôi nhà
Ánh dương qua tổng đài 24/7, thông tin
sẽ được tiếp nhận xử lý và tiến hành hỗ
trợ khẩn cấp như giải cứu, cấp cứu, cung
cấp nơi trú ẩn an toàn. Nơi đây cũng sẽ
giúp nạn nhân được hỗ trợ tư vấn tâm lý,
nâng cao nhận thức, hỗ trợ pháp lý…
Đồng thời, giúp kết nối và chuyển tuyến
nạn nhân, xây dựng và thực hiện tái hoà
nhập cộng đồng cho nạn nhân.

Sau gần hai năm kể từ khi được đưa
vào hoạt động, Ngôi nhà Ánh Dương đã
trở thành nơi nương tựa an lành của

nhiều mảnh đời bất hạnh. Chị N.T.H, 47
tuổi, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh
Quảng Ninh đã chịu đựng 6 năm bị
chồng bạo lực cả về thể xác và tinh thần.
Biết được thông tin về Ngôi nhà Ánh
Dương, chị như tìm được chiếc phao cứu
giúp cuộc đời mình. “Bị bạo lực thời
gian dài, nhiều khi tôi chỉ muốn tìm đến
cái chết. Nhưng đến đây, được các cô
nhân viên công tác xã hội tư vấn và giúp
đỡ nhiều mặt, tôi đã ổn định được tâm
lý, biết cách xử lý khi có hành vi bạo lực
gia đình xảy ra trong gia đình mình”, chị
chia sẻ.

Với chị H.D.L ở thị xã Đông Triều,
tỉnh Quảng Ninh thì chuỗi ngày hai mẹ
con  bị người chồng, cha đánh đập, hành

hạ mà bất lực đã qua rồi. Ở Ngôi nhà
Ánh Dương, hai mẹ con họ đã tìm thấy
được lối đi riêng của cuộc đời mình…

Từ khi đi vào hoạt động đến nay,
Ngôi nhà Ánh Dương ở tỉnh Quảng Ninh
đã tiếp nhận gần 14.373 cuộc gọi qua
đường dây nóng 1800.1769; trong đó tư
vấn trợ giúp cho gần 370 trường hợp liên
quan đến bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ
khẩn cấp 22 trường hợp... Trao đổi với
truyền thông, ông Đỗ Anh Hòa - Phó
Giám đốc Trung tâm công tác xã hội tỉnh
Quảng Ninh cho biết, Ngôi nhà Ánh
Dương giúp cho những người phụ nữ và
trẻ em gái bị bạo hành được chăm sóc
kịp thời, đầy đủ cả về tổn thương thể xác
lẫn hỗ trợ tâm lý; được cung cấp kỹ năng

để có thể phòng ngừa và bảo vệ mình; có
cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm, bứt
ra khỏi cuộc sống bế tắc cũ; tự tin làm
chủ kinh tế, lao động sản xuất, làm giàu
chính đáng...

Thắp lại niềm tin về một cuộc đời
đáng sống

Mới đây, ngày 21/6, Trung tâm Nghiên
cứu và Ứng dụng khoa học về giới - gia
đình - phụ nữ và vị thành niên (CSAGA)
đã phối hợp cùng Quỹ Dân số Liên Hợp
quốc (UNFPA) tổ chức khai trương đưa
vào hoạt động Trung tâm dịch vụ một cửa
(OSSC) hay còn gọi là Ngôi nhà Ánh
Dương hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở
giới tại TP  Hồ Chí Minh.

Đây là Ngôi nhà Ánh Dương đầu tiên
ở các tỉnh phía Nam và cũng là ngôi nhà
thứ 3 trên cả nước được thành lập trong
khuôn khổ dự án “Giảm thiểu tác động
của COVID-19 lên nhóm dân cư dễ bị
tổn thương - Đảm bảo tiến trình quốc gia
nhằm đạt được các mục tiêu phát triển
bền vững tại Việt Nam” do Chính phủ
Nhật Bản tài trợ.

TS. Nguyễn Kiều Nga - Quyền Giám
đốc CSAGA chia sẻ, mục đích hoạt động
của Ngôi nhà Ánh Dương nhằm phát hiện,
ngăn chặn và hỗ trợ những người bị bạo
lực. Nhấn mạnh việc hợp tác với UNFPA
trong quá trình vận hành Ngôi nhà Ánh
Dương, CSAGA có nhiều kinh nghiệm
trong việc hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ
sở giới thông qua đường dây nóng 024
3333 5599 hoạt động 24/7 và cung cấp nơi
tạm trú cho người bị bạo lực. 

“Với sự hỗ trợ của UNFPA, CSAGA
sẵn sàng cung cấp những dịch vụ tổng
hợp để đáp ứng nhu cầu của người bị bạo
lực, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.
CSAGA sẽ nỗ lực đảm bảo quyền của
phụ nữ và không để phụ nữ bị bỏ lại phía
sau. Đây không chỉ là nơi lánh nạn cho
các nạn nhân bị bạo hành mà thật sự còn
là niềm mơ ước, niềm tin về một thành
phố đáng sống, nơi mà không có bạo lực,
một ngôi nhà tránh bão, nơi chỉ có sự an
toàn, tràn ngập ấm áp giữa người với
người”, bà Nga cam kết.

Theo bà Naomi Kitahara - Trưởng đại
diện UNFPA tại Việt Nam, chấm dứt bạo
lực trên cơ sở giới và các thực hành có
hại với phụ nữ và trẻ em gái là một trong
ba đầu ra chuyển đổi trong kế hoạch
chiến lược của UNFPA toàn cầu. Tại Việt
Nam, UNFPA đã đồng hành với Chính
phủ trên hành trình chấm dứt bạo lực đối
với phụ nữ và trẻ em gái.

HỒNG MINH

GÓC NHÌN

Làm cha mẹ - “nghề” đặc biệt cần được 
đào tạo, hướng dẫn

Thấy lại bình minh từ 
“Ngôi nhà Ánh Dương”

lTại Ngôi nhà Ánh Dương phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực giới sẽ được cung cấp  các dịch vụ hỗ trợ

thiết yếu. Nguồn ảnh UNFPA.

Ngôi nhà Ánh Dương cung cấp các dịch vụ thiết yếu, toàn diện và tổng hợp cho phụ
nữ, trẻ em gái đang gặp phải hoặc có nguy cơ bị bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở

giới. Trung tâm cung cấp dịch vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm: chăm sóc sức khỏe,
hỗ trợ tâm lý, tư vấn, dịch vụ xã hội, nhà tạm lánh, bảo vệ từ công an, dịch vụ pháp lý, tư pháp
và chuyển tuyến. Tất cả các dịch vụ được cung cấp tại Ngôi nhà Ánh Dương đều dựa trên
nguyên tắc lấy người bị bạo lực làm trung tâm, trong đó người bị bạo lực được tôn trọng và
nhân phẩm được bảo vệ, đồng thời đảm bảo quyền riêng tư và bí mật. 

“Đây sẽ là một điểm đến tập trung, nơi mà chúng tôi không chỉ cung cấp chỗ ở, một
nơi lánh nạn cho phụ nữ và các trẻ em gái. Mà ở đây, chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch
vụ khác nhau, đa dạng và toàn diện. Trong đó sẽ có tư vấn hỗ trợ về y tế, hỗ trợ của cảnh
sát, tư vấn về pháp lý, tư vấn về chuyển đổi… tất cả những dịch vụ cần thiết mà một nạn
nhân sẽ cần được giúp đỡ và hỗ trợ”, theo bà Naomi Kitahara - Trưởng đại diện
UNFPA tại Việt Nam. 
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Mỗi ngày người dân chỉ
cần bỏ ống heo từ 10.000
đồng, một tháng tiết kiệm
được 300.000 đồng là có
thể tham gia bảo hiểm xã
hội (BHXH) tự nguyện để
về già có lương hưu hàng
tháng và được cấp thẻ bảo
hiểm y tế (BHYT) miễn phí
suốt thời gian hưởng lương
hưu, với mức hưởng 95%.

Từ hiệu quả mà mô hình mang
lại, vừa qua, BHXH tỉnh An Giang
đã phối hợp với Liên hiệp Phụ nữ
tỉnh tổ chức Lễ phát động triển khai
mô hình “Ống heo tiết kiệm tham gia
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia
đình” tại huyện Chợ Mới. 

Phát biểu tại Lễ phát động, ông
Đặng Hồng Tuấn - Giám đốc BHXH
tỉnh An Giang - chia sẻ: Nuôi heo tiết
kiệm là hình ảnh không xa lạ với
người dân từ trước đến nay, tuy nhiên,
nuôi heo như thế nào để đạt được mục
đích và đảm bảo an sinh sau này khi
hết tuổi lao động, về già không phải
phụ thuộc vào con cháu?  Nuôi heo
như thế nào để những lúc ốm đau,
bệnh tật, được cộng đồng chia sẻ rủi
ro… là thông điệp ngày hôm nay
BHXH tỉnh gửi đến các Hội viên Hội
phụ nữ toàn tỉnh để từ đó nhân rộng
đến mọi người dân. “BHXH tỉnh tin
tưởng rằng với sự chung tay của chính
quyền địa phương, các hội, đoàn thể
và đặc biệt là sự gắn kết giữa cơ quan
BHXH với các chi hội, hội trưởng, mô
hình này sẽ được tổ chức triển khai
thành công đến tất cả người dân trên
trên từng địa bàn” – Giám đốc BHXH
tỉnh An Giang cho biết. 

Mô hình “Ống heo tiết kiệm tham
gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia

đình” với giải pháp rất thiết thực, gần
gũi. Mỗi ngày bỏ ống heo từ 10.000
đồng, một tháng tiết kiệm được
300.000 đồng để tham gia BHXH tự
nguyện về già đã có lương hưu đều
đặn mỗi tháng và được cấp thẻ
BHYT miễn phí suốt thời gian hưởng
lương hưu, với mức hưởng 95%.
Đáng chú ý, người dân đóng càng
cao thì lương hưu càng cao; 

Bên cạnh đó, chỉ cần người dân cho
thêm vào ống heo 2.500 đồng/ngày,
một năm sẽ tiết kiệm được 912.500
đồng để tham gia BHYT. Thẻ BHYT
cả năm chỉ 804.600 đồng, tham gia cả
hộ sẽ được giảm trừ, từ người thứ 2, 3,
4, 5 được giảm trừ lần lượt bằng 70%,
60%, 50%, 40% mức đóng người thứ
nhất. Mức hưởng bằng 80% chi phí
khám chữa bệnh. Hiện nay chi phí 01
lần khám chữa bệnh ngoại trú trung
bình là 201.000 đồng, nội trú là
3.200.000 đồng.  

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần
Minh Dững - Phó Chủ tịch UBND
huyện Chợ Mới đã chỉ đạo các cấp,
các ngành trên địa bàn huyện Chợ

Mới khẩn trương tập
trung triển khai thực
hiện hiệu quả phong
trào “Ống heo tiết
kiệm tham gia BHXH
tự nguyện, BHYT hộ
gia đình” trong chị em
phụ nữ nói riêng, tiến
đến với mọi người dân. 

Theo đó, ông
Dững đã đưa ra một
số giải pháp để các
đơn vị thực hiện như:

phong trào “Ống heo tiết kiệm tham
gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia
đình” gắn với xây dựng nông thôn
mới; giao chỉ tiêu từ đây đến cuối
năm, phải xây dựng được tối thiểu 15
tổ nuôi heo tiết kiệm ở mỗi xã, thị
trấn; mô hình “Ống heo tiết kiệm
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT
hộ gia đình” cần được nhân rộng ra
các hội đoàn thể khác; UBND các xã,
thị trấn phải quan tâm, tạo điều kiện
cho các chị em phụ nữ, hội viên phụ
nữ và hội viên các hội, đoàn thể khác
tham gia phong trào “Ống heo tiết
kiệm tham gia BHXH tự nguyện,
BHYT hộ gia đình”, triển khai quán
triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên,
đoàn viên, hội viên và nhân dân;
đồng thời, mạnh dạn phê phán, xử lý
những hành vi làm hạn chế đến
phong trào và biểu dương khen
thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân
tích cực tham gia đóng góp, thực hiện
tốt phong trào.

Có thể nói mô hình “Ống heo tiết
kiệm tham gia BHXH tự nguyện,
BHYT hộ gia đình” là mô hình thiết
thực, có ý nghĩa, mang đến giải pháp
khả thi, hiệu quả để nhiều người dân
cùng góp sức, xoay vòng tham gia
BHXH, BHYT cho các thành viên.
Khi mô hình được nhân rộng và phát
huy hiệu quả sẽ có nhiều thành viên
được bảo vệ trong mạng lưới an sinh
xã hội, giảm bớt gánh nặng cho bản
thân, gia đình và xã hội khi gặp rủi ro
về sức khỏe và an nhàn khi về già,
góp phần thực hiện tốt chính sách an
sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

MINH ANH 

Đề xuất chức năng, 
cơ cấu tổ chức cơ sở cai
nghiện ma túy công lập

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý
kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc

thành lập, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; nội quy,
quy chế; quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp viên chức chuyên ngành; quy định về trang phục
của người cai nghiện ma túy và viên chức, người lao
động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn việc thành lập, chức
năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nguồn tài chính của cơ
sở cai nghiện ma túy công lập; hướng dẫn xây dựng nội
quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy công lập, gồm:
nội quy của cơ sở cai nghiện ma túy công lập; quy chế quản
lý, đánh giá kết quả học tập, cai nghiện và khen thưởng,
kỷ luật đối với người cai nghiện; quy chế thăm gặp người
thân, nhận gửi thư, nhận tiền, quà của người cai nghiện.

Ngoài ra, dự thảo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành của cơ sở cai
nghiện ma túy công lập; quy định về trang phục, việc quản
lý, sử dụng trang phục của người cai nghiện ma túy và viên
chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Theo dự thảo, cơ sở cai nghiện ma túy công lập là đơn
vị sự nghiệp công do Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập;
có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được
mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy
định của pháp luật.

Cơ sở cai nghiện ma túy công lập, cơ sở cai nghiện ma
túy thuộc lực lượng thanh niên xung phong chịu sự quản
lý, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Bộ LĐ-
TB&XH.

Cơ sở cai nghiện ma túy công lập có chức năng tiếp
nhận, quản lý, tổ chức cai nghiện ma túy cho người bị áp
dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc
theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, người từ đủ 12 tuổi
đến dưới 18 tuổi bị áp dụng cai nghiện ma túy bắt buộc
theo Luật Phòng, chống ma túy. 

Tiếp nhận, quản lý, tổ chức giáo dục, tư vấn, điều trị
hội chứng cai, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh khác
đối với người nghiện ma túy đang trong thời gian lập hồ
sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt
buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng,
chống ma túy; xác định tình trạng nghiện ma túy; cung cấp
các dịch vụ cai nghiện ma túy đối với người tự nguyện cai
nghiện.

Về cơ cấu tổ chức, cơ sở cai nghiện ma túy công lập có
giám đốc và các phó giám đốc theo quy định của pháp luật.
Việc bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc cơ sở cai nghiện
ma túy công lập theo phân cấp hoặc ủy quyền của Chủ tịch
UBND cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật. Việc miễn
nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho
thôi chức vụ, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách
đối với giám đốc, phó giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy
công lập thực hiện theo quy định của pháp luật.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ sở cai nghiện ma túy
thành lập các phòng chuyên môn theo quy định của pháp
luật đảm bảo bao quát các lĩnh vực được giao về cai nghiện
ma túy. Các phòng chuyên môn tổ chức thực hiện các giai
đoạn của quy trình cai nghiện bảo đảm các điều kiện theo
quy định tại mục 1 chương II Nghị định số 116/2021/NĐ-
CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc cơ sở cai nghiện ma
túy công lập (nếu có) gồm: Đơn vị (cơ sở) cung cấp dịch
vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại các quận, huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh; các khu, đội: thực hiện các nhiệm vụ
về điều trị, cai nghiện, hỗ trợ phục hồi, lao động trị liệu cho
người cai nghiện ma túy do cấp có thẩm quyền quy định
trên cơ sở nhu cầu thực tế tại địa phương và theo quy định
của pháp luật.

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, số lượng người cai
nghiện, nhu cầu và khả năng của từng địa phương, giám
đốc Sở LĐ-TB&XH quyết định theo thẩm quyền hoặc
trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc thành lập,
chia tách, lồng ghép các phòng chức năng, các đơn vị trực
thuộc; quy định nhiệm vụ cụ thể của các phòng, đơn vị trực
thuộc cơ sở cai nghiện ma túy công lập bảo đảm thực hiện
việc cai nghiện ma túy phù hợp với nhu cầu thực tế và theo
quy định của pháp luật. TRUNG THỨ

CHÍNH SÁCH MớI

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban
hành Thông tư 36/2022/TT-BTC

sửa đổi Thông tư 199/2016/TT-BTC
quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận
bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật
đối với máy, thiết bị, phương tiện giao
thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt
về an toàn.

Theo đó, giảm mức thu lệ phí

cấp giấy chứng nhận còn 40.000
đồng/giấy đối với: Giấy chứng nhận
thẩm định thiết kế xe cơ giới (trong
sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo); Giấy
chứng nhận chất lượng an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi trường cấp cho:
xe cơ giới; linh kiện, thiết bị, xe máy
chuyên dùng (bao gồm cả xe cải
tạo); xe bốn bánh có gắn động cơ;
xe đạp điện; Giấy chứng nhận kiểm

định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường đối với xe cơ giới, xe máy
chuyên dùng. Giảm mức thu lệ phí
còn 90.000 đồng/giấy khi cấp 
Giấy chứng nhận cho xe ô tô dưới
10 chỗ ngồi (không bao gồm xe 
cứu thương).

Thông tư 36/2022/TT-BTC có
hiệu lực từ ngày 01/8/2022.

GIA KHÁNH

TỪ 1/8:Giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới

“VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, 
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP”

Hiệu quả từ mô hình 
“Ống heo tiết kiệm tham gia BHXH 

tự nguyện, BHYT hộ gia đình”

lGiám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang tặng ống heo tiết kiệm cho các tổ hùn vốn

tiết kiệm nuôi heo.

lTại chương trình, các mạnh thường quân đã dành tặng

100 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên 

địa bàn huyện với số tiền trên 28 triệu đồng.
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THADS TÂY NINH:
Trao quyết định bổ
nhiệm chấp hành viên
trung cấp

Thừa ủy quyền của Bộ Tư pháp, Tổng cục
THADS, Cục THADS tỉnh Tây Ninh đã tổ

chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm chấp hành
viên trung cấp.

Tham dự buổi lễ có ông Võ Đức Trong, Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo
THADS tỉnh. Về phía Cục THADS tỉnh Tây
Ninh có ông Võ Xuân Biên - Cục trưởng; các
Phó Cục trưởng; Lãnh đạo các Phòng chuyên
môn thuộc Cục, Lãnh đạo 9 Chi cục THADS
huyện, thị xã, thành phố trực thuộc, toàn thể
công chức Cục THADS và 5 công chức được
bổ nhiệm. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Võ Đức
Trong biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các
chấp hành viên vừa được bổ nhiệm; mong
muốn các chấp hành viên giữ gìn phẩm chất
đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không
ngừng tìm tòi, học hỏi, tập trung nghiên cứu và
áp dụng pháp luật vào công việc thực tiễn một
cách hiệu quả; tiếp tục đoàn kết nội bộ, đổi mới
công tác lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt các
nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại diện cho các chấp hành viên trung cấp
vừa được bổ nhiệm, ông Phạm Lê Tuấn An,
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi
hành án, Cục THADS cảm ơn lãnh đạo Cục,
cùng tập thể đơn vị đã giúp đỡ, tạo điều kiện
cho các chấp hành viên được tham gia học tập,
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thi nâng
ngạch; đồng thời hứa sẽ không ngừng học tập
và trau dồi bản thân để nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác.

CHÂU THỊ HUYỀN TRÂN

ĐỒNG THÁP: 
Chi cục Thi hành án 
dân sự huyện Tân Hồng
tổ chức tiêu hủy ma túy 

Mới đây, Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Tân Hồng đã tổ chức tiêu hủy vật chứng,

tài sản trong vụ án. 
Theo đó, Hội đồng tiêu hủy gồm: Chấp

hành viên – Chủ tịch Hội đồng; Đại diện Công
an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng
Tài nguyên và Môi trường và sự tham gia giám
sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện, đã tiến
hành tiêu hủy các vật chứng, tài sản trong vụ
án: “Vận chuyển hàng cấm”, xảy ra tại ấp Rọc
Muống, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng,
tỉnh Đồng Tháp, vật chứng, tài sản gồm: 1.650
bao thuốc lá điếu nhập lậu (trong đó 600 bao
thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu JES; 1.050
bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu HERO);
4 thùng giấy carton màu vàng 903 thùng loại
nhỏ và 1 thùng loại lớn); 1 cái bao tải nilon màu
trắng, trên bao có in chữ tiếng nước ngoài màu
xanh; Vụ “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, xảy
ra tại khóm 2, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng,
tỉnh Đồng Tháp, vật chứng, tài sản gồm: 0,486
gam ma túy, loại Methamphetamine còn lại sau
giám định được để trong bao thư. “Tàng trữ trái
phép chất ma túy”, xảy ra tại ấp 2, xã Tân
Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp,
vật chứng, tài sản gồm: 0,140 gam ma túy, loại
Methamphetamine còn lại sau giám định được
để trong bao thư.

Các tang vật đưa ra tiêu hủy đều còn
nguyên niêm phong, có đóng dấu của các cơ
quan chức năng liên quan và được các thành
viên Hội đồng tiêu hủy tiến hành kiểm tra, đối
chiếu tang vật theo nội dung bản án, quyết định
thi hành án và trên thực tế. Sau đó Hội đồng
tiến hành tiêu hủy toàn bộ bằng hình thức phù
hợp và đúng theo quy định của pháp luật. 

PHAN VĂN TÀN

Trong năm 2021 và 6 tháng
đầu năm 2022, Cục THADS
tỉnh Bình Định đã bám sát Kế
hoạch phổ biến giáo dục pháp
luật (PBGDPL) của Bộ Tư
pháp, Tổng cục Thi hành án
dân sự (THADS) và của UBND
tỉnh, kịp thời ban hành các
văn bản chỉ đạo để triển khai,
thực hiện công tác PBGDPL
trong các cơ quan THADS.

Theo đó, Cục THADS tỉnh đã
thường xuyên tổ chức quán triệt các
văn bản luật, văn bản dưới luật cho
công chức và người lao động, nhất là
trong lĩnh vực THADS; kịp thời phối
hợp với các cơ quan có liên quan ở địa
phương tuyên truyền, PBGDPL, nhất
là những quy định có liên quan đến
công tác THADS. 

Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL
được thực hiện bằng nhiều hình thức:
Thông qua các cuộc họp, hội nghị giao
ban hàng tháng, hàng quý của cơ quan,
lãnh đạo Cục đã tổ chức triển khai,
quán triệt, hướng dẫn cho các đơn vị
thuộc Cục, Chi cục THADS các văn
bản mới ban hành liên quan đến chức
năng, nhiệm vụ để kịp thời vận dụng
thống nhất trong công tác THADS;
thông qua Trang thông tin điện tử của
Cục THADS, Cổng thông tin của Tổng
cục, của Bộ Tư pháp, Báo Bình Định,
Báo Pháp luật Việt Nam thường xuyên
đăng tải các tin, bài viết để thông tin
về các hoạt động của Hệ thống
THADS tỉnh hoặc các quy định mới
ban hành liên quan trong lĩnh vực
THADS nhằm tuyên truyền đến công
chức, người lao động trong Hệ thống
THADS và tổ chức, cá nhân có liên
quan về THADS. 

Trong hoạt động THADS, thực
hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật
thông qua các hoạt động tiếp công
dân, trả lời phản ánh, kiến nghị của
công dân, công tác tiếp nhận yêu cầu
thi hành án đã tuyên truyền, giải thích
quyền và nghĩa vụ của người được thi
hành án, người phải thi hành án,
người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên

quan theo bản án, quyết định của Tòa
án; động viên, giáo dục thuyết phục,
làm rõ từng nội dung yêu cầu, kiến
nghị phản ánh để các đối tượng nắm
bắt và thực hiện. Ngoài ra, thông qua
việc tổ chức thi hành án tại cơ sở,
nhất là những vụ việc phức tạp, đông
người, cơ quan THADS phối hợp với
địa phương tổ chức tuyên truyền, giải
thích các qui định pháp luật liên quan
đến các quyền và nghĩa vụ về
THADS tại cộng đồng, tạo sự đồng
thuận để động viên đối tượng tự
nguyện thực hiện bản án, quyết định
của Tòa án hoặc yêu cầu cơ quan có
thẩm quyền giải quyết những vấn đề
liên quan đến quyền và lợi ích hợp
pháp của mình. 

Tại các cơ quan THADS trong tỉnh
tiếp tục duy trì, xây dựng tủ sách pháp
luật, thường xuyên cập nhật, bổ sung
các loại sách vào tủ sách pháp luật để
phục vụ cho tổ chức, cá nhân khi đến
tìm hiểu, nghiên cứu, khai thác, sử
dụng có hiệu quả các quy định của
pháp luật, nhất là những quy định liên
quan đến THADS; góp phần nâng cao
hiểu biết, chấp hành tốt các quy định
của pháp luật, thực hiện đầy đủ các
quyền và nghĩa vụ của mình. 

Ông Phạm Dân, Phó Giám đốc Sở
Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối
hợp PBGDPL tỉnh, Trưởng đoàn kiểm
tra công tác PBGDPL tỉnh vừa tổ chức
kiểm tra công tác PBGDPL tại Cục
THADS tỉnh nhận xét: Trong năm

2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Cục
THADS tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ
đạo công tác PBGDPL trong các cơ
quan THADS; tổ chức thực hiện công
tác tuyên truyền PBGDPL thường
xuyên, với nhiều hình thức, phù hợp
với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của
ngành, địa phương, nhất là các đối
tượng có liên quan đến việc thi hành
án. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao ý
thức, nhận thức pháp luật của tổ chức,
cá nhân có liên quan, góp phần giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội, nâng cao hiệu quả công tác
THADS trên địa bàn.  

Theo báo cáo của Cục THADS
tỉnh, kết thúc 8 tháng đầu năm 2022
toàn tỉnh đã thi hành xong 3.936 việc,
đạt tỷ lệ 63,92%; tăng 4,16% về tỷ lệ.
Về tiền: trong số có điều kiện, đã thi
hành xong hơn 182,2 tỷ đồng. So với
cùng kỳ năm 2021, tăng 45,7 tỷ đồng
(tăng 33,57%) và giảm 0,77% về tỷ lệ.
Cục đã ban hành kế hoạch và tổ chức
kiểm tra toàn diện về công tác THADS
tại 04/04 đơn vị, qua đó hướng dẫn
thống nhất thực hiện một số quy định
mới, đặc biệt đã chấn chỉnh những tồn
tại, hạn chế trong công tác THADS
thời gian qua trong các cơ quan
THADS. Kịp thời củng cố, kiện toàn
tổ chức cán bộ; chấn chỉnh kỷ cương,
kỷ luật hành chính; đã rà soát, bổ sung
quy hoạch các chức danh lãnh đạo của
cơ quan THADS giai đoạn 2021 -
2026... HOÀNG CHƯƠNG

8tháng năm 2022, Cục THADS tỉnh
tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ

chính trị của ngành tại địa phương; duy
trì phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với
cơ quan tố tụng của tỉnh và các cơ quan
có liên quan trong công tác THADS,
theo dõi thi hành án hành chính
(THAHC); triển khai đầy đủ, kịp thời
các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của
ngành dọc cấp trên và của tỉnh về công
tác THADS và các lĩnh vực có liên
quan đến các đơn vị trực thuộc; đội
ngũ công chức trong ngành tiếp tục
chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật
công vụ, chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp và quy trình, nghiệp vụ; phát
huy tinh thần sáng tạo, vượt khó trong
công tác giải quyết án. Kết quả các mặt
công tác, tiến độ thực hiện chỉ tiêu,

nhiệm vụ THADS cơ bản đã đảm bảo
theo tiến độ kế hoạch công tác đề ra.
Tháng 5/2022, các cơ quan THADS
hai cấp trong tỉnh tổ chức 05 cuộc
cưỡng chế thi hành án. Kết quả đã tổ
chức cưỡng chế thi hành án thành công
05 cuộc.

Cục đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục
duy trì tốt công tác phối hợp lên ngành
trong THADS, nhất là với các cơ quan
tố tụng và các cơ quan có liên quan
trong công tác THADS, theo dõi
THAHC; tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo
của cấp ủy, chính quyền địa phương,
Ban Chỉ đạo THADS đối với hoạt động
THADS, theo dõi THAHC; Tiếp tục
thực hiện tốt cơ chế một cửa, hỗ trợ trực
tuyến trong THADS và ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác; khai thác

và sử dụng có hiệu quả các phần mềm
được cấp để phục vụ tốt cho các mặt
công tác; rà soát, sửa đổi, bổ sung các
nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị;
thực hiện quét và cập nhật dữ liệu hồ sơ
THADS lên phần mềm Quản lý quá
trình thụ lý, tổ chức thi hành án và thống
kê THADS. Cục và các Chi cục
THADS cấp huyện trực thuộc đã quan
tâm thực hiện nghiêm túc công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật và truyền
thông, báo chí trong THADS; thông qua
hoạt động thực thi công vụ của mình,
đội ngũ chấp hành viên, công chức thi
hành án tại Cục và các Chi cục đã tích
cực tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích
pháp luật, nhằm nâng cao sự hiểu biết
và ý thức chấp hành pháp luật về
THADS cho nhân dân. P.V

TIN TứC

THÁNG 5/2022:
Điện Biên cưỡng chế thi hành án thành công 5 vụ việc

BÌNH ĐỊNH:

Đẩy mạnh tuyên truyền
pháp luật về thi hành án dân sự

l Đoàn Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật làm việc với Cục THADS Bình Định.



16 XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

http://baophapluat.vnSố 175 (8.619) Thứ Sáu 24/6/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ

sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO 
Về kết quả thẩm định giá tài sản 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 99 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số 07/2021/TCDS-ST ngày 11/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Bản án số 03/2014/HSST

ngày 14/01/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết định số 09/2012/QĐST-DS ngày 20/3/2012 của Tòa án nhân dân thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết định số 06/2012/QĐST-KDTM ngày 13/3/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết định số
09/2012/QĐST-DS ngày 12/4/2012 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết định số 26/2012/QĐST-DS ngày 26/6/2012
của Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết định số 08/2012/QĐST-DS ngày 06/4/2012 của Tòa án nhân dân huyện Đăk
Hà, tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết định số 04/2012/QĐST-DS ngày 09/3/2012 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết
định số 04/2012/QĐ-ST ngày 29/02/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 01/QĐ-CTHADS ngày 05/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum; Căn cứ
Quyết định thi hành án chủ động số 02/QĐ-CTHADS, ngày 15/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum;  Căn cứ Quyết định thi hành
án chủ động số 03/QĐ-CTHADS ngày 15/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 04/QĐ-
CTHADS ngày 15/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 05/QĐ-CTHADS ngày
15/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 06/QĐ-CTHADS ngày 15/10/2021 của Cục
Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 07/QĐ-CTHADS ngày 15/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự
tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 08/QĐ-CTHADS ngày 15/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum; Căn cứ
Quyết định thi hành án chủ động số 09/QĐ-CTHADS ngày 15/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết định thi hành
án chủ động số 10/QĐ-CTHADS, ngày 15/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu
số 58/QĐ-CCTHADS ngày 18/10/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Căn cứ Quyết định về việc rút hồ sơ thi
hành án số 02/QĐ-CTHADS ngày 26/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 03/QĐ-CTHADS ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum.
Căn cứ hợp đồng thẩm định giá số 1537/05.22/THA/GLI ngày 18/5/2022 giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum và công ty Cổ phần

thẩm định giá E Xim;
Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 0225/06.22/THA/GLI/EXIMA ngày 08/6/2022 của Công ty cổ phần Thẩm định giá E Xim, địa chỉ: 1034

Trường Sa, Phường 12, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Công ty cổ phần thẩm định giá E Xim tại tỉnh Kon Tum, địa chỉ: 444 Trần Phú,
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự thông báo cho bên phải thi hành án gồm:
+ Bà Trịnh Thị Ánh Ngọc, Lê Thị Vy, Lê Tiểu Băng, địa chỉ: Thôn Sen Thượng 2, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
+ Ông Lê Văn Chửng, bà Lê Thị Oai, địa chỉ: Thôn Đông Thượng, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Ngày 18/5/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum đã ký hợp đồng thẩm định giá với Công ty cổ phần thẩm định giá EXIM (EXIMA),

địa chỉ: 1034 Trường Sa, phường 12, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh - Văn phòng đại diện tại tỉnh Kon Tum - số 444 Trần Phú, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum để thẩm định giá tài sản đã kê biên ngày 11 và ngày 12/5/2022.

Kết quả thẩm định giá tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 310, tờ bản đồ số 14. Địa chỉ đất tại tổ dân phố 3, thị trấn

Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, được UBND huyện Đăk Hà cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày
02/11/2010, số vào sổ CH00781, số phát hành BD 380962 mang tên bà Trịnh Thị Ánh Ngọc bà ông Lê Văn Vũ, có giá là: 353.220.930 đồng.

2. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 312, tờ bản đồ số 14. Địa chỉ đất tại tổ dân phố
3, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, được UBND huyện Đăk Hà cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất ngày 02/11/2010, số vào sổ CH00780, số phát hành BD 380960 mang tên bà Trịnh Thị Ánh Ngọc bà ông Lê Văn Vũ, có giá là:
353.220.930 đồng.

3. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 252, tờ bản đồ số 14. Địa chỉ đất tại tổ dân phố
3, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, được UBND huyện Đăk Hà cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất ngày 02/11/2010, số vào sổ CH00782, số phát hành BD 380968 mang tên bà Trịnh Thị Ánh Ngọc bà ông Lê Văn Vũ, có giá là:
803.044.342 đồng.

4. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 51, tờ bản đồ số 78. Địa chỉ đất: Đường liên
thôn, thôn Kon Rơ Wang, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, được UBND thành phố Kon Tum cấp GCN quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 14/10/2010, số vào sổ CH00625, số phát hành BC 689768 mang tên bà Trịnh Thị Ánh
Ngọc, có giá là: 973.384.697 đồng.

Tổng cộng các tài sản trên có giá là: 2.482.870.899 đồng.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được thông báo hợp lệ, người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền gửi đơn

cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum để yêu cầu định giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản (Tạm ứng
chi phí định giá lại tài sản là: 22.000.000 đồng). 

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo này, người được thi hành án, người phải thi hành án có
quyền thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá và thông báo ngay cho Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum biết. Nếu không thỏa
thuận được thì Chấp hành viên sẽ lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản theo quy định.

Vậy, thông báo để các bên đương sự được biết.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KON TUM

THÔNG BÁO
Nội dung Quyết định thi hành án và triệu tập đương sự

Căn cứ Bản án số: 37/2022/DS-ST ngày 21/04/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án số: 104/2021/DS-PT ngày 16/11/2021 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án số: 70/2021/DS-ST ngày 31/05/2021 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1476/QĐ-CCTHADS ngày 26/05/2022; Quyết định thi hành án số: 1475/QĐ-CCTHADS ngày 26/05/2022;

Quyết định thi hành án số: 886/QĐ-CCTHADS ngày 07/03/2022; Quyết định thi hành án số: 885/QĐ-CCTHADS ngày 07/03/2022; Quyết định
thi hành án số: 438/QĐ-CCTHADS ngày 22/12/2021; Quyết định thi hành án số: 436/QĐ-CCTHADS ngày 22/12/2021; của Chi cục trưởng Chi
cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

1. Nội dung Quyết định thi hành án số: 1476/QĐ-CCTHADS ngày 26/05/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức
Hòa:

Buộc ông Nguyễn Văn Thuận, sinh năm: 1980. Địa chỉ: ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, phải chịu 31.800.000
đồng án phí sung ngân sách Nhà nước.  

Người phải thi hành án (ông Nguyễn Văn Thuận ) có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc
được thông báo hợp lệ Quyết định này.

2. Nội dung Quyết định thi hành án số: 1475/QĐ-CCTHADS ngày 26/05/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức
Hòa:

Buộc ông Nguyễn Văn Thuận, sinh năm: 1980. Địa chỉ: ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, trả cho ông Trần
Minh Chiến số tiền 695.000.000 đồng.

Khi án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các
khoản tiền, bên có nghĩa vụ chậm thi hành sẽ phải chịu thêm khoản tiền lãi tính trên số tiền chậm trả theo quy định tại Điều  357, khoản 2
Điều 468 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 tương ứng với thời gian chưa thi hành án, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp
luật có quy định khác.

Người phải thi hành án (ông Nguyễn Văn Thuận) có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc
được thông báo hợp lệ Quyết định này.

3. Nội dung Quyết định thi hành án số: 886/QĐ-CCTHADS ngày 07/03/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức
Hòa:

Buộc ông Nguyễn Văn Thuận, sinh năm: 1980. Địa chỉ: ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và bà Ngô Thị Mi,
sinh năm: 1985. Địa chỉ: ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có trách nhiệm liên đới phải chịu 300.000 đồng án phí
dân sự sơ thẩm về việc hủy hợp đồng đặt cọc và 20.000.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm về việc trả tiền sung vào ngân sách Nhà nước.

Người phải thi hành án (ông Nguyễn Văn Thuận và bà Ngô Thị Mi) có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong hạn 10 ngày kể từ ngày
nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này.

4. Nội dung Quyết định thi hành án số: 885/QĐ-CCTHADS ngày 07/03/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức
Hòa:

Buộc ông Nguyễn Văn Thuận, sinh năm: 1980. Địa chỉ: ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và bà Ngô Thị Mi,
sinh năm: 1985. Địa chỉ: ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có trách nhiệm liên đới trả lại cho ông Huỳnh Gia Út số
tiền 400.000.000 đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hằng tháng bên phải
thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi suất của số tiền  còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự
2015.

Người phải thi hành án (ông Nguyễn Văn Thuận và bà Ngô Thị Mi) có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong hạn 10 ngày kể từ ngày
nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này.

5. Nội dung Quyết định thi hành án số: 438/QĐ-CCTHADS ngày 22/12/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức
Hòa:

Buộc ông Nguyễn Văn Thuận, sinh năm: 1980. Địa chỉ: ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, phải chịu 32.600.000
đồng án phí dân sự sơ thẩm sung ngân sách Nhà nước.  

Người phải thi hành án (ông Nguyễn Văn Thuận ) có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc
được thông báo hợp lệ Quyết định này.

6. Nội dung Quyết định thi hành án số: 436/QĐ-CCTHADS ngày 22/12/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức
Hòa:

Buộc ông Nguyễn Văn Thuận, sinh năm: 1980. Địa chỉ: ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, trả cho các bà
Nguyễn Thị Diễm và bà Trần Thị Kim Tuyến số tiền 700.000.000 đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hằng tháng bên phải
thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi suất của số tiền  còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự
2015.

Người phải thi hành án (ông Nguyễn Văn Thuận ) có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc
được thông báo hợp lệ Quyết định này.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo cho ông Nguyễn Văn Thuận và bà Ngô Thị Mi biết để thực hiện và yêu cầu ông Nguyễn
Văn Thuận đúng 09 giờ 00 phút, ngày 06/7/2022 có mặt tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa (Địa chỉ: đường Nguyễn Trọng Thế, Ô7
khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Điện thoại liên hệ cơ quan: 0272.3851.509; CHV Tuấn: 0903260163) để giải quyết việc thi

hành án; nộp tiền phải thi hành án./.     

CHI CỤC THADS HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO
Không có người tham gia đấu giá, trả giá

Căn cứ Điều 104 Luật thi hành án dân sự ( Được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 11/2019/KDTM-ST ngày 19/9/2019, Bản án số: 02/2020/KDTM-ST ngày 16/6/2020, Bản án số:

64/2020/DSST ngày 16/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa,  Bản án số: 08/2019/KDTM-ST ngày 16/7/2019 của Tòa án nhân
dân huyện Đức Hòa;

Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1038/QĐ.CCTHADS ngày 19/12/2019; Số: 498, 499/QĐ.CCTHADS ngày12/11/2019; Số: 26/QĐ.CC-
THADS ngày 23/10/2019; Số:  269/QĐ.CCTHADS ngày 23/10/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa; Số:
2794, 2795/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 36/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chấp hành viên Chi cục
Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.

Căn cứ Quyết định giảm giá số: 20/QĐ-CCTHADS ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Đức Hòa;

Căn cứ Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành số: 176/22/TP-CV ngày 15 tháng
6 năm 2022 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thông báo cho:
Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam,  địa chỉ: 461-465 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3, TP.Hồ

Chí Minh; Công ty TNHH Liên Hưng, địa chỉ: ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
Người phải thi hành án: Công ty TNHH Avvio Việt Nam, địa chỉ: đường số 3, khu công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.        
Về việc không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm:
Dây chuyền máy móc thiết bị và hàng hóa tồn kho theo biên bản thẩm định của Tòa án và đại diện Ngân hàng VietinBank lập ngày

10/3/2020, gồm: Máy khâu – Sewing machine (05 cái); Máy ráp móc áo ngực – Eye swing machine (08 cái); Máy làm móc áo ngực – Hook
swing machine (04 cái); Máy khâu tự động – Start sewing machine (01 cái); Máy ép nhiệt – Drier machine (04 cái); Máy làm bầu áo ngực
– Rolling machine (01 cái); Máy cắt đoạn – Heating cutting (03 cái); Máy quấn cuộn – Woven rolling (01 cái); Máy cắt vải – Woven machine
(01 cái); Dao cắt vải – Knife cutting (01 cái); Máy mài dụng cụ kim loại – Grinder machine (02 cái); Máy khoan kim loại – Drulling machine
(01 cái); Máy định hình bầu ngực – 2 Axis ruoding machine (03 cái); Lò gia nhiệt sợi thép bằng điện – Oven (01 cái); Máy cắt vải Xieyou
02 bộ ( 02 cái); Máy cắt đoạn TK 100501231130 (01 cái); Máy tạo lớp phủ ngoài cho gọng áo (01 cái); Máy nén khí (01 cái); Máy làm bầu
áo ngực (01 cái); Máy tạo cúp TK 101732409920 ngày 27/11/2017 02 bộ (20 cái); Khuôn đúc mẫu TK 1017324099200 ngày 27/11/2017
02 bộ (01 cái).

Giá khởi điểm là 897.847.000 đồng ( Tám trăm chín mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi bảy ngàn  đồng).
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này các bên có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài sản. Nếu các bên

không  thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được về mức giảm giá tài sản thì Chấp hành viên quyết định về mức giảm giá tài sản không
quá 10% để tiếp tục bán đấu giá tài sản theo quy định.

Vậy, thông báo để người phải thi hành án, người được thi hành án, người có quyền và nghĩa vụ liên quan biết./.

CHI CỤC THADS HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia tổ chức đấu giá tài sản sau:
1. Tên tài sản: Quyền thuê mặt bằng một phần diện tích tầng 1 khối đế 5 tầng tòa nhà Trung tâm Đài THVN làm trạm tổng đài phát

sóng di động IBS.
Diện tích thuê: 10m2; Thời gian thuê: 10 năm (120 tháng).
2. Đặc điểm tài sản: Là mặt bằng một phần diện tích tầng 1 khối đế 5 tầng tòa nhà Trung tâm Đài THVN.
- Đối với hạ tầng và khu vực dùng chung: Người trúng đấu giá được phép sử dụng hệ thống hạ tầng có sẵn trong tòa nhà 5 tầng,

bao gồm: Hệ thống trục kỹ thuật, hệ thống tiếp địa, hệ thống máng cáp và không gian trên trần giả để chạy đường cáp, đường điện và
các ăng ten của hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phủ sóng điện thoại di động.

3. Giá khởi điểm cho thuê mặt bằng đấu giá: 5.047.000 VNĐ/10m2/01 tháng (Bằng chữ: Năm triệu, không trăm bốn mươi bảy
nghìn đồng trên mười mét vuông trên một tháng./.). 

(Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm các loại thuế, phí khác (nếu có), các khoản chi phí dịch vụ bao
gồm: chi phí tiền điện, nước, quản lý, vận hành liên quan đến tài sản cho thuê sẽ do người trúng đấu giá chi trả).

- Tương ứng với 10 năm (120 tháng) là: 605.640.000 VNĐ/10m2/120 tháng (Bằng chữ: Sáu trăm linh năm triệu, sáu trăm bốn mươi
nghìn đồng trên mười mét vuông trên một trăm hai mươi tháng./.).

(Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm các loại thuế, phí khác (nếu có), các khoản chi phí dịch vụ bao
gồm: chi phí tiền điện, nước, quản lý, vận hành liên quan đến tài sản cho thuê sẽ do người trúng đấu giá chi trả).

4. Người có tài sản đấu giá: Đài truyền hình Việt Nam - Số 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
4. Xem hiện trạng tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 04/07/2022 và 05/07/2022. 
5. Bán và tiếp nhận hồ sơ (trong giờ hành chính): Từ 08h00’ ngày 24/06/2022 đến 16h30’ ngày 12/07/2022.
6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Do điều kiện đặc thù của tài sản, khách hàng có nhu cầu đến trực tiếp Công ty

Đấu giá hợp danh Hoàng Gia tham khảo Quy chế đấu giá để đăng ký, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Đối với khách hàng là tổ chức,
đơn vị khi đi mang theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực); CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật.
Người đến đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền hợp lệ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đơn vị.

7. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 12/07/2022 đến 12h00’ ngày 14/07/2022.
- Tiền đặt trước: 120.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

8. Thời gian tổ chức đấu giá: 14h30’ ngày 15/07/2022.
9. Địa điểm đăng ký, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Tầng 7 tòa nhà

Nam Hải Lakeview - Lô số 01-9a, cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 024.62843536. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát – Chi nhánh Yên Bái (viết tắt là Chi nhánh Trường

Phát) - địa chỉ: Số 430, đường Nguyễn Tất Thành, tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
2. Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái – địa chỉ: Tổ 13, phường Nguyễn Thái Học, thành

phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 171; tờ bản đồ số 19; Tại tổ dân phố Đồng Tiến, phường Nam

Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất số CL 480421 mang tên ông Đào Đức Long và bà Nguyễn Thị Tuyết Mai do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái
cấp ngày 15/12/2017.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00’ ngày 15/07/2022 (Thứ sáu) tại Hội trường Chi nhánh Trường Phát.
5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước.
- Giá khởi điểm: 466.272.000 đồng; Tiền đặt trước: 93.254.400 đồng. 
6. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày Thông báo đến 17h00’ ngày

12/07/2022 – tại Chi nhánh Trường Phát.
7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
8. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
9. Điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp

luật.
Thời gian làm việc trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, Ngày nghỉ lễ tết.
Điện thoại: 0943.041.555.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRƯỜNG PHÁT – CHI NHÁNH YÊN BÁI 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ 

TÀI SẢN THI HÀNH ÁN 
1. Bên có tài sản đấu giá: Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Thành Phố Thủ Đức.
Địa chỉ: Số 954A Kha Vạn Cân, P.Linh Chiểu, Quận Thủ Đức (cũ) nay là TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và 2/267 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 1, P.Hiệp

Phú, Quận 9 (cũ) nay là TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
2. Bên tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Đại Đô. 
Địa chỉ: P1-7-48-A,Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.
3. Tên tài sản đấu giá:- Dây chuyền sản xuất Đai Nhựa cũ
3.1. Loại tài sản: Động sản; Nguồn gốc máy: Trung Quốc; Lắp ráp: CT2 ngang Yezhjiang Pastis Industry; Công nghệ: Đức
4. Hồ sơ pháp lý tài sản: Tài sản bán đấu giá để thi hành án,
5. Giá khởi điểm: 2.207.102.099 đồng.(Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm lẻ bảy triệu, một trăm lẻ hai ngàn, không trăm chín mươi chín đồng)

chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, gồm cả thuế giá trị gia tăng ,người mua  trúng đấu giá có trách nhiệm nộp các loại thuế trên ( nếu có)
6. Tiền hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng. Viết bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng.
7. Thời gian xem tài sản: Ngày 07/07/2022 và ngày 08/07/2022 (Trong giờ hành chính)  tại số 113/14 đường số 11, Khu phố. 4, Phường.

Linh Xuân, Quận Thủ Đức (cũ) nay là TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
8. Thời hạn bán hồ sơ, và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 19/07/2022. Tại trụ sở Công ty Đấu giá

Hợp Danh Đại Đô.
9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói không hạn chế số lần trả giá. Phương thức: Trả giá lên
10. Tiền đặt trước và Thời hạn nộp tiền đặt trước: 441.420.401 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi mốt triệu, bốn trăm hai mươi ngàn,

bốn trăm lẻ một đồng). Từ ngày 19/07/2022; 20/07/2022 đến 16 giờ 00 ngày 21/07/2022 (Tuy nhiên khách hàng có thể nộp tiền đặt trước
trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thoả thuận đồng ý với Công Ty. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách
hàng nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp Danh Đại Đô số: 9909.9008 mở tại Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hòa
Hưng hoặc chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng trước ngày đấu giá).

11. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 15 giờ 00 ngày 22/07/2022
12. Địa điểm đăng ký và đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp Danh Đại Đô, ĐC số P1-7-48-A,Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng,

Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.
13. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản bán đấu

giá phải nộp đủ số tiền mua tài sản vào tài khoản khoản 3949.0.3030599.00000 của Chi Cục THA dân sự Quận Thủ Đức (cũ) nay là Chi Cục THA
Dân Sự TP Thủ Đức, mở tại Kho bạc Nhà nước TP Thủ Đức sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước. Nếu quá hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành,
người mua được tài sản bán ĐG không thanh toán đủ tiền mua TS thì người mua được TSĐG đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua
TS, khoản tiền của người mua TS đã nộp được xử lý theo quy định của pháp luật về ĐGTS.

14. Điều kiện và Phương thức đăng ký hồ sơ đấu giá như sau: Là cá nhân hoặc tổ chức có đủ điều kiện mua tài sản: Đối tượng: đối với cá
nhân và hộ gia đình: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 4
Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Đơn xin đăng ký mua tài sản bán đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp
danh Đại Đô, phát hành.

* Đối với cá nhân: CMND; CCCD và sổ hộ khẩu của người Đ/ký mua tài sản; CMND phải còn giá trị sử dụng trong vòng 15 năm kể từ ngày
cấp theo quy định của pháp luật. Bản sao y 03 tháng gần nhất; Đối với trường hợp ủy quyền cho người khác Đ/ký mua hồ sơ hoặc mua tài sản
thì giấy ủy quyền phải có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (UBND, phòng Công chứng) kèm theo CMND; CCCD của người
được ủy quyền và người ủy quyền.

* Đối với tổ chức: Giấy ủy quyền của doanh nghiệp đối với người được cử đến làm thủ tục tham gia đấu giá tài sản; Giấy chứng nhận
ĐKKD gần nhất của Doanh nghiệp (bản sao có công chứng nhà nước 03 tháng gần nhất); Giấy giới thiệu, CMND; CCCD của người được ủy
quyền tham gia đấu giá. CMND; CCCDphải còn có giá trị sử dụng trong vòng 15 năm kể từ ngày cấp theo quy định của pháp luật.

Vậy thông báo để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ giờ hành chính:
Công ty Đấu giá Hợp Danh Đại Đô - ĐC số: P1-7-48-A,Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Số

ĐT: 0905002071 (Mr. Huy)./.
Lưu ý: Người mua được TSĐG tự liên hệ với Chi Cục THA Dân Sự Thành phố Thủ Đức để nhận tài sản đấu giá và tự thực hiện các thủ tục

sang tên, tự nộp thuế liên quan đến tài sản. Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, tham dự chứng kiến.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI ĐÔ 
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 163, tờ bản đồ số 55, tọa lạc tại

xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, 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 CL 162307, số vào sổ cấp GCN số CS02537 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp
ngày 12/04/2018. Thửa đất: TĐ số: 163. TBĐ: 55. DT: 1084 m2. HTSDĐ: Sử dụng riêng. MĐSD: Đất trồng cây hàng năm khác; THSD:
2022. Nhà ở: -/-. Lưu ý: Quyền sử dụng đất không có đường vào. Từ mặt tiền vào đất phải đi qua vườn cao su của ông Võ Tấn Đạt.
Trên đất có tài sản là vườn cao su khoảng từ 04 đến 05 tuổi, số lượng ước tính khoảng 70 cây, trong đó một số ít cây đã bị khô. Toàn
bộ cây cao su này thuộc quyền sở hữu của ông Võ Tấn Đạt. GKĐ: 1.395.109.000 đồng.

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi – địa chỉ : Phạm Thị Hối, Kp. 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ
Chí Minh. 

Tiền đặt trước: 20% /giá khởi điểm.
Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 18/07/2022.
Đấu giá: lúc 14h00 ngày 21/07/2022 tại 25 đường D3, khu nhà ở Linh Tây, Khu phố 1, P. Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Thành

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

giá Hợp danh Nam Giang– Trụ sở : 21 Phan Kế Bính, P Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ liên hệ: số 25 đường D3, khu nhà ở
Linh Tây, Khu phố 1, P Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM GIANG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương
2. Tên, địa chỉ người có tài sản: UBND huyện Bình Giang. Địa chỉ: Số 55 Phạm Ngũ Lão, TT. Kẻ Sặt, Bình Giang
3. Tên tài sản, nơi có tài sản: Quyền sử dụng 4.347,2m2 đất ở được chia thành 40 lô các vị trí quy hoạch khu dân cư mới xã Long Xuyên,

huyện Bình Giang.
4. Giá khởi điểm và tiền đặt trước: 
Giá khởi điểm: Tại Khu dân cư mới phía Tây, thôn Cậy xã Long Xuyên:
- 03 lô đất gồm:  lô C5; lô C6 và lô C7 GKĐ là:16.000.000đ/m2;  
- 05 lô đất gồm: lô  B3; lô B4; lô B5; lô B18; lô B19 là GKĐ là:15.000.000đ/m2; 
- 30 lô đất gồm: từ lô A1 đến lô A3, lô A5 đến lô A14; lô A17; từ lô A19 đến lô A24, lô C35, từ lô D11 đến lô D15,từ lô D18 đến lô D21 – GKD

là:13.500.000đ/m2
- Tại Khu dân cư mới số 04 thôn Bá Thủy gồm 02 lô( lô LK13 và lô LK14), giá khởi điểm : 15.000.000đ/m2
Tiền đặt trước: cho 01 lô đất: từ 253.260.000đ đến 522.450.000đ (Tiền đặt trước cho từng lô đất cụ thể được quy định tại quy chế do

Trung tâm ban hành).
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 27/6/2022 đến 16 giờ ngày 12/7/2022, đăng ký trực tiếp với Trung

tâm tại UBND xã Long Xuyên, huyện Bình Giang. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 27/6/2022 đến 17 giờ ngày 12/7/2022 (trong giờ hành chính).
- Thời gian tiếp nhận phiếu trả giá bỏ vào hòm phiếu vào ngày 12/7/2022 (trong giờ hành chính).
- Điều kiện đăng ký: tổ chức, cá nhân đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật và theo quy chế đấu giá do Trung tâm ban hành.
6. Thời gian, địa điểm công bố giá: 08 giờ ngày 15/7/2022 tại Trường Tiểu Học (Cấp1) xã Long Xuyên, huyện Bình Giang.
* Mọi chi tiết liên hệ tại Trung tâm, số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, điện thoại 0220.3845363.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÁO PLVN 
TẠI LÂM ĐỒNG CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM

Từ ngày 26/6/2022, Văn phòng đại diện Báo PLVN tại Lâm
Đồng chuyển từ địa chỉ cũ là A22 Trần Lê, Phường 4, TP Đà Lạt
sang địa điểm mới tại số 81 đường 3 tháng 2, phường 4, TP Đà
Lạt. Mọi giao dịch, thư từ xin chuyển về địa chỉ trên, số điện thoại
liên hệ 0914.876.019; email: Longbc07@gmail.com. Văn hòng đại
diện Báo PLVN tại Lâm Đồng thông báo để các cơ quan, đối tác,
bạn đọc được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

PLVN

QUYẾT ĐỊNH &
THÔNG BÁO

V/v cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản
V/v cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

V/v cưỡng chế thi hành án
Căn cứ quyết định số 229/2015/QĐST-HNGĐ ngày 08/04/2015

của TAND quận 12, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Bản án số 439/2020/HNGĐ-ST ngày 04/06/2020 của Tòa

án nhân dân quận 12, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Bản án số 832/2020/HNGĐ-PT ngày 31/08/2020 của

TAND thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 97/QĐ-CCTHADS ngày

22/11/2021; Quyết định số 170/QĐ-CCTHADS ngày 20/12/2021;
Quyết định thi hành án số số 484/QĐ-CCTHADS ngày 16/05/2022
của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Trảng Bàng;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 380/QĐ-CCTHADS ngày
01/04/2022 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Trảng bàng;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án số
41/QĐ-CCTHADS ngày 20/06/2022 của Chi cục thi hành án dân sự
thị xã Trảng Bàng;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án số
42/QĐ-CCTHADS ngày 20/06/2022 của Chi cục thi hành án dân sự
thị xã Trảng Bàng;

Nội dung thứ nhất:
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ra

thông báo và quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với ông
Nguyễn Ngọc Lý, sinh năm 1975, địa chỉ: 12/4, đường Phan Văn Hớn,
hẻm 123, khú phố 4, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ
Chi Minh. Chuyển giao quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Kim Oanh,
địa chỉ 13/4, Phan Văn Hớn, tổ 56, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất,
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quyền sử dụng đất bao gồm:

Bà Lê Kim Oanh sở hữu phần diện tích đất 390,3m2, thửa đất

số 394, tờ bản đồ số 19, tại xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây
Ninh theo (nay là khu phố Hòa Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng
Bàng, tỉnh Tây Ninh) GCNQSDĐ số CH06685 cấp ngày 01/08/2011 và
1 phần đất tại thửa 247, tờ bản đồ số 19, tại khu phố Hòa Hội, phường
An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh theo GCNQSDĐ số CH06684
cấp ngày 01/08/2011 có diện tích: chiều ngang 2m, chiều dài được
tính theo chiều dài của thửa đất số 247 giáp với thửa đất 394 nêu
trên; Ông Nguyễn Ngọc Lý sở hữu 1 phần thửa đất số 247, tờ bản 19,
tại xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (nay là khu phố Hòa
Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) theo
GCNQSDĐ số CH06684 cấp ngày 01/08/2011 (sau khi giảm trừ diện
tích đất đã chia cho bà Lê Kim Oanh).

Thời gian cưỡng chế: 07 giờ 30 phút, ngày 30/06/2022; Địa
điểm: tại thửa đất Khu phố Hòa Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng
Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Nội dung thứ hai:
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ra

thông báo và quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử
lý tài sản là quyền sử dụng đất đối với ông Nguyễn Ngọc Lý, sinh năm
1975, địa chỉ: 12/4, đường Phan Văn Hớn, hẻm 123, khu phố 4,
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chi Minh. Tài sản kê
biên, xử lý gồm: 1 phần thửa đất số 247, tờ bản 19, tại xã An Hòa,
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (nay là khu phố Hòa Hội, phường
An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) theo GCNQSDĐ số CH06684
cấp ngày 01/08/2011 (sau khi giảm trừ diện tích đất đã chia cho bà
Lê Kim Oanh). Ông Lý không được chuyển dịch, sang nhượng các tài
sản này cho đến khi thi hành án xong hoặc có quyết định của cơ
quan thi hành án dân sự thị xã Trảng Bàng.

Thời gian cưỡng chế: 08 giờ 30 phút, ngày 30/06/2022; Địa
điểm: tại thửa đất Khu phố Hòa Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng
Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Lý có mặt đúng thời gian địa điểm
trên.

CHI CỤC THADS TX TRẢNG BÀNG,
TỈNH TÂY NINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An

thông báo đấu giá tài sản lần 08 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI

NHÁNH THÁI BÌNH
Địa chỉ: 80B đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong,

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
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: 
* Tài sản 01: 01 tàu cá vỏ thép nghề lưới chụp và các ngư lưới

cụ đi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số TB-030/16 do Chi
cục thủy sản - Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
cấp ngày 27/12/2016. 

* Tài sản 02: 01 tàu cá vỏ thép nghề lưới chụp và các ngư lưới
cụ đi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số TB-013/16 do Chi
cục thủy sản - Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
cấp ngày 01/08/2016. 

( Chi tiết  trong hồ sơ đấu giá). 
* Giá khởi điểm: 
- Tài sản 01: 2.431.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm ba

mươi mốt triệu đồng chẵn).

- Tài sản 02: 2.249.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm bốn
mươi chín triệu đồng chẵn).

* Tiền đặt trước: 
- Tài sản 01: 243.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi

ba triệu đồng chẵn).
- Tài sản 02: 224.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi

bốn triệu đồng chẵn).
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia

đấu giá: Từ ngày 24/06/2022 đến ngày 27/06/2022 (trong giờ hành
chính) tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An –
Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm,
TP. Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu,
quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan:  Từ ngày 24/06/2022 đến
ngày 27/06/2022 (trong giờ hành chính) tại:

- Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi để
tài sản: Cảng Hải đội 2 - Biên phòng Thái Bình, tổ dân phố số 1, thị
trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/06/2022
đến ngày 28/06/2022

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00
phút ngày 29/06/2022 tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp
danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh,
quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Mr Thắng ĐT: 0915551423  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
THÀNH AN    

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An - Chi nhánh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài

sản lần 05 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá: CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
Địa chỉ: Tổ 16, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN – CHI NHÁNH QUẢNG NINH
Địa chỉ: Số 9 phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 
3. Tài sản đấu giá là: 01 tàu cá Tên tàu: Biển Khơi 69; theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số 57/2016 do Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng

Ninh cấp ngày 30/05/2016 cho ông Đỗ Văn Thi �(Vào sổ ĐKTCQG số 01 ngày 30/05/2016; Số đăng ký cũ: ĐKM),   ( Chi tiết  trong hồ sơ đấu giá). 
*Giá khởi điểm : 3.794.534.667 đồng * Tiền đặt trước: 350.000.000 đồng
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/06/2022 đến ngày 27/06/2022 (trong giờ hành chính)

tại: Số 9 phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
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 24/06/2022 đến ngày

27/06/2022 (trong giờ hành chính): Người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi trưng bày tài sản: Cảng của Công ty CP Xi măng và Xây
dựng Quảng Ninh – Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/06/2022 đến ngày 28/06/2022 
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu giá tài sản sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 29/06/2022 tại: Trụ sở Chi

cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí: Tổ 16, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Mọi chi tiết xin liên hệ:  ĐT: 02466852279        

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN - CHI NHÁNH QUẢNG NINH

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất     

CHẤP HÀNH VIÊN       
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 3 Điều 71, Điều 94, Điều 95, Điều 110, Điều 111, Điều 112  Luật Thi hành án dân sự;       
Căn cứ  Bản án số 71/2021/KDTM-PT ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Bản án số 19/2020/KDTM-ST

ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội;     
Căn cứ Quyết định thi hành án số 73/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà

Đông, Hà Nội;     

Xét thấy: Công ty TNHH Sunstar Việt Nam có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành,  

QUYẾT ĐỊNH:        
Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với Công ty TNHH Sunstar – trụ sở: số 107 nhà A4, ngõ 447 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận

Long Biên, thành phố Hà Nội bằng biện pháp: Kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Dương Đình Thụ, địa chỉ: tổ dân
phố Giang Lẻ, phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bị kê biên gồm: 
Quyền sử dụng đất có diện tích 120 m2, nhà 03 tầng và các công trình xây dựng trên đất thuộc thửa đất số 115A(1), tờ bản đồ số 4, địa

chỉ: thôn Giang Lẻ, xã Biên Giang, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất số AH 570411; số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-050 do UBND thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (cũ)
cấp ngày 12/01/2007 cho ông Dương Đình Thụ.

Tạm giao cho ông Dương Đình Thụ và bà Nguyễn Thị Phương quản lý, khai thác, sử dụng đến khi có quyết định của cơ quan thi hành án
dân sự quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.     

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.     
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHI CỤC THADS QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

THÔNG BÁO
Về việc cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Quyết định thi hành án số 73/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, thành
phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 46/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông,
TP Hà Nội;

Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, thành phố Hà Nội sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với Công ty TNHH Sunstar Việt Nam,
địa chỉ: số 107 nhà A4, ngõ 447 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội bằng biện pháp: Kê biên quyền sử dụng
đất và tài sản gắn liền với đất của ông Dương Đình Thụ, địa chỉ: tổ dân phố Giang Lẻ, phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bị kê biên gồm: 
Quyền sử dụng đất có diện tích 120 m2, nhà 03 tầng và các công trình xây dựng trên đất thuộc thửa đất số 115A(1), tờ bản đồ số 4, địa

chỉ: thôn Giang Lẻ, xã Biên Giang, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất số AH 570411; số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-050 do UBND thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (cũ)
cấp ngày 12/01/2007 cho ông Dương Đình Thụ.

Thời gian cưỡng chế: Từ 09 giờ 00 phút ngày 14 tháng 7 năm 2022.
Địa điểm cưỡng chế: tại thửa đất số 115A(1), tờ bản đồ số 4, tổ dân phố Giang Lẻ, phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội.
Dự trù chi phí cưỡng chế người phải thi hành án phải chịu là : 116.950.000 đồng (Một trăm mười sáu triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng). 
Yêu cầu đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sunstar Việt Nam có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để chứng kiến việc cưỡng

chế thi hành án và thực hiện các quyền của người phải thi hành án: Thỏa thuận về giá tài sản kê biên, tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu
giá. Nếu đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sunstar Việt Nam vắng mặt, coi như đã từ bỏ các quyền nêu trên. Chi cục Thi hành án dân
sự quận Hà Đông sẽ tổ chức cưỡng chế và tiến hanhg các thủ tục về thẩm định giá, bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc,
khiếu nại sau này sẽ không được giải quyết.

CHI CỤC THADS QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh VNA; Địa chỉ: Số 81 khu Đại An, tập thể Học viện An Ninh

(Số 66 đường 19/5), phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, tổ chức đấu giá:
- Tài sản: 01 xe ô tô Toyota Camry; BKS: 30S-6019
- Giá khởi điểm: 333.000.000 đồng. 
Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí trong việc vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ hàng hóa, đăng ký,

đăng kiểm theo đúng quy định của pháp luật.
- Đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội; Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 5, Số 11B Cát Linh, phường

Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.
- Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng.

- Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.
- Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 29/6/2022 đến 16h00’ ngày 08/7/2022 (Trừ thứ bảy, chủ nhật) trực

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

- Xem tài sản: Từ 08h00’ngày 04/6/2022 đến 16h00’ ngày 05/6/2022 tại Số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.
- Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản công ty từ ngày 06/7/2022 đến ngày 08/7/2022.
Tiền đặt trước của khách hàng phải báo có về tài khoản của Công ty trước 17h00’ ngày 08/7/2022.
- Điều kiện khách hàng tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng

thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện theo Quy chế đấu giá.
- Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
- Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên vào 14h00’ ngày 11/7/2022

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

- Trả lại khoản tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.
Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 024.85856595.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VNA

THÔNG BÁO
Đấu giá tài sản:
Nhà và đất có số thửa 117, tờ bản đồ số 9, diện tích đất 482,2m2, tọa lạc tại địa chỉ:  Số nhà 117 Lê Độ, tổ 19 phường

Chính Gián, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng, tài sản gắn liền với đất là nhà 06 tầng; diện tích xây dựng 482,2m2; diện tích sử
dụng 3.201,95 m2, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3402053051 do Uỷ ban nhân dân
thành phố Đà Nẵng cấp ngày 10 tháng 9 năm 1999 đứng tên ông Trần Quang Tuấn.

GKĐ: 42.539.200.000 đồng.
Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng - 50 Trần Xuân Lê, P. Hòa Khê, Q.

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng;
Xem tài sản: Từ ngày 11/07/2022 đến hết ngày 14/07/2022 - Tại nơi có tài sản.
Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt: từ ngày 24/06/2022 đến ngày 15/07/2022 (trong

giờ hành chính);
Đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 20/07/2022;
Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Cty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt – Số 287 đường Nguyễn

Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 089 88 52 777 – 0236.625.777.

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

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành) 
- Địa chỉ: Tầng 04 Tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô hiệu VEAM 2.4 tấn 2.5MT , sản xuất năm 2016 tại Việt Nam, 3 chỗ ngồi, số khung:

RN1E1B1C7GLF03855, số máy: D4BFF814194, biển kiểm soát: 90C-087.07 theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 016767 do Phòng
cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 30/11/2018. GKĐ: 160.000.000 VNĐ. TĐT: 25.000.000 VNĐ.

- Giá đã bao gồm phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, thuế TNCN (nếu có).
- Bên có TS bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Số 191, Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng,

thành phố Hà Nội. 
Thông tin chi tiết về lô TS nêu trên, khách hàng có thể tham khảo thêm hồ sơ tại CT Hà Thành:
- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá (18/06/2022)

đến hết ngày 04/07/2022 trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty Hà Thành. 
- Thời hạn đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 29/06/2022 tại trụ sở Công ty Hà Thành.
- Thời gian xem tài sản: Ngày 30/06/2022 và ngày 01/07/2022 tại địa chỉ nơi có tài sản.
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/07/2022 đến 17h30 ngày 06/07/2022 (Bằng hình thức chuyển khoản). Tiền đặt trước

phải được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: 19132909365011 tại Trung tâm giao dịch Hội
sở Techcombank và Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành phải nhận được chậm nhất là 17h30 ngày 06/07/2022.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14h30 ngày 07/07/2022 tại Công ty Hà Thành: Tầng 4, tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu
Giấy, TP. Hà Nội. 

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ THÀNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu.
Trụ sở: tầng 1, số 15, ngõ 62, phố Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
VP giao dịch của công ty: Tầng 3, Tòa nhà 101 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
2. Người có tài sản: Chi cục THADS Huyện Gia Lâm, Tp.Hà Nội. Đ/c: số 2, Đường Cổ Bi, TT.Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Tp.Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và TS gắn liền với đất có DT kê biên thực tế là 194,7m2 tại thửa đất số 6(1), TBĐ số 03. Đ/c:

TDP Bình Minh, TT.Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Tp.Hà Nội theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TS khác gắn liền với đất số BA 739864 do UBND Huyện
Gia Lâm, Tp.Hà Nội cấp ngày 04/02/2010 mang tên ông Vũ Tiến Mạnh.

4. Giá khởi điểm: 5.062.612.500 đồng. Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, LPTB nhà đất và các chi phí khác. Người mua được tài
sản đấu giá tự làm các thủ tục chuyển QSH SD và phải chịu nộp các các loại thuế, LPTB nhà đất và các khoản phí khác cho Nhà nước.

5. Thời gian xem tài sản: ngày 27/6/2022 và ngày 28/6/2022 tại địa chỉ của tài sản đấu giá nêu trên.
6. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết 16h30’ ngày 08/7/2022 tại VP giao dịch của công

ty (trong giờ hành chính). Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 06/7/2022 đến 16h30’ ngày 08/7/2022 theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản

của Công ty. Tiền đặt trước: 1.012.522.000 đồng.
8. Đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức/cá nhân đáp ứng đủ điều kiện và nộp hồ sơ đăng ký tham gia, nộp tiền đặt trước theo hướng

dẫn tại Quy chế đấu giá. Đăng ký trực tiếp tại VP giao dịch của công ty (trong giờ hành chính).
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào 14h00’ ngày 11/7/2022 tại Văn phòng giao dịch của Công ty. Đ/c: tầng 3 Tòa nhà 101

Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội.
10. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
Liên hệ: Văn phòng giao dịch của Công ty. ĐT: 02466624364.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TOÀN CẦU

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia tổ chức bán đấu giá tài sản số

25/2022/ĐG/S1QG
Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với thửa số 09 tờ bản đồ số 5, diện tích

200m2 ;địa chỉ thửa đất tại Thôn Nội, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 707890, số vào sổ cấp GCN: CH 00515  do UBND huyện Phú Xuyên cấp
ngày 14/01/2015 đứng tên Ông Nguyễn Văn Lái (Người trúng đấu giá phải tự di dời, tháo dỡ để trả lại 4.5m2 xây dựng phần phía
đông của ngôi nhà đã lấn chiếm sang thửa số 10).

Giá khởi điểm: 1.044.167.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm sáu mươi bảy nghìn đồng); 
Người có tài sản bán đấu giá:  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Xuyên- Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên,

huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/06/2022 đến hết ngày 18/07/2022 (trong giờ hành chính

trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ) tại Phòng đấu giá của Công ty – Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn –
Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Ngày xem tài sản: Ngày 28/06/2022 và ngày 29/06/2022 (trong giờ hành chính);
Địa điểm xem tài sản: thửa đất số 09, tờ bản đồ số 5, Thôn Nội, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 18; 19; 20/07/2022 (trong giờ hành chính)
Thời gian cấp và nộp phiếu trả giá Các ngày 18; 19; 20/07/2022 (trong giờ hành chính)
Số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
Số tiền đặt trước: 200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn) được chuyển vào Tài khoản số: 12910000234666 tại

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàng Mai, HN. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh
Số 1 Quốc Gia.

Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 14h30’ ngày 21/07/2022;
Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Phòng đấu giá Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia -  địa chỉ: P. 4009, Tòa B-VC2 Golden

Heart, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: trả giá lên, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; bước giá: 3.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba

triệu đồng).
Chi tiết liên hệ: Phòng 4009, Tòa B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. 
Điện thoại:  024 6685 0279.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 1 QUỐC GIA 

THÔNG BÁO
Thực hiện nghĩa vụ liên quan đến việc xử lý tài sản ủy thác thi hành án theo Quyết

định về xử lý tài sản ủy thác số:  01/QĐ-CCTHADS ngày 01/6/2022 của Chi cục trưởng Chi
cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí

Căn cứ Bản án số: 04/2015/KDTM-ST ngày 23/9/2015; Quyết định sửa chữa bổ sung Bản án số thẩm số: 01/QĐ-SCBSBA ngày 08/5/2018;
Quyết định sửa chữa, bổ sung Bản án sơ tẩm 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, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định về việc ủy thác xử lý tài sản số: 01/QĐ-CCTHADS ngày 08/4/2022 của của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định xử lý tài sản ủy thác số: 01/QĐ-CCTHADS ngày 01/6/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố
Uông Bí

Căn cứ thông báo số: 154/TB-CCTHADS ngày 06/6/2022 của Chi cục Thi hành án  dân sự thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Theo đó:
Người phải thi hành án: Công ty TNHH Nông - Lâm sản Chung Minh Tuấn (gọi tắt là Công ty)
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: bà Vũ Thị Lệ Hằng
Địa chỉ: Tổ 43, khu phố 3, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu người phải thi hành án, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên

quan không nộp tiền để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Quân Đội thì có trách nhiệm tự nguyện giao tài sản là: Quyền sử dụng
đất có diện tích 271,4 m2, thuộc thửa đất số: 31, tờ bản đồ số: 26, tọa lạc tại xã Phương Đông, huyện Uông Bí (nay là phường Phương Đông,
thành phố Uông Bí), tỉnh Quảng Ninh của bà Vũ Thị Lệ Hằng-sinh năm 1960, địa chỉ: tổ 43, khu phố 3, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh đã được Bản án số: 04/2015/KDTM-ST ngày 23/9/2015 của Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho Chi cục Thi
hành án dân sự thành phố Uông Bí để thực hiện việc xử lý tài sản theo quy định.

Trường hợp người phải thi hành án, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không nộp tiền cũng không tự nguyện giao tài sản cho Chi
cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí xử lý theo quy định, thì Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí sẽ thực hiện các thủ tục theo
quy định để cưỡng chế kê biên tài sản nêu trên để thẩm định giá, bán đấu giá đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của người phải thi
hành án.

Thông báo cho các cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  biết, nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến tài sản nêu trên
trong thời hạn 30 ngày kề từ ngày thông báo hợp lệ có trách nhiệm, nghĩa vụ  liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí, tỉnh
Quảng Ninh để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định. Hết thời nêu trên, nếu các cá nhân, tổ chức không  liên hệ giải quyết, Chi cục Thi
hành án dân sự thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành kê biên, xử lý tài sản theo quy định để thi hành án.

Các đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được thông báo liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí, có địa
chỉ tại: Khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để giải quyết theo quy định ( liên hệ trực tiếp chấp hành viên
phụ trách: Nguyễn Văn Bách, theo số điện thoại: 0987.325.421).

CHI CỤC THADS TP UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - địa chỉ: 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh,

Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh thông báo ĐGTS sau:
KN1: Toàn bộ khoản nợ của ông Trần Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy tại Agribank Chi nhánh 9. GKĐ: 11.457.499.775

đồng, TĐT: 1.145.749.978 đồng
KN2: Toàn bộ khoản nợ của ông Nguyễn Đình Thi tại Agribank Chi nhánh 9. GKĐ: 6.648.038.511 đồng, TĐT: 664.803.851 đồng
Người có KN1, KN2: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9 (Agribank Chi nhánh 9) - Địa chỉ:

Số 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
Đại diện bên có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD) - Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP.
Hà Nội

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức: trả giá lên. Xem KN1, KN2: trong giờ hành
chính, liên tục từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 07/7/2022. Địa điểm xem KN1, KN2: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam (Địa chỉ:
số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) hoặc Agribank Chi nhánh 9 (Địa chỉ: Số 284 Lê Văn Việt,
phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Bán hồ sơ, nhận đăng ký KN1, KN2: trong giờ hành chính,
liên tục từ ngày 24/7/2022 đến hết ngày 12/7/2022. Nhận tiền đặt trước: trong giờ hành chính, các ngày 12/7/2022, ngày 13/7/2022
và ngày 14/7/2022. Tổ chức đấu giá KN1 vào lúc 08 giờ 30 phút; KN2 vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 15/7/2022.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký và tổ chức đấu giá KN1, KN2 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: 56 Hiền Vương, P.Phú
Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. Điện thoại: 08.88154369 – 08.88164369.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá KN1, KN2: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp
với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38
Luật đấu giá tài sản. 

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG NAM 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản 01: 10 máy móc, thiết bị phục vụ trạm trộn bê tông bao gồm: Xe trộn bê tông nhãn hiệu CNHTC biển số

51E-038.81; Xe trộn bê tông HYUNDAI biển số 51E-038.03; Xe trộn bê tông HYUNDAI biển số 51E-038.07; Xe xúc lật
bánh lốp hiệu LIUGONG ZL50CN; Máy phát điện WECHAI 200; Trạm trộn bê tông HZS90; Máy làm lạnh DAIKIN; Trạm
cân xe 50 tấn; Nhà thép tiền chế; Máy bơm bê tông tĩnh. Xem tài sản tại ấp kênh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân Phước,
tỉnh Tiền Giang. Giá khởi điểm: 3.537.304.757 đồng, đặt trước 353.730.476 đồng. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Phú Yên, Đ/c: 100 Đường Duy Tân, phường 5, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Tài sản 02: Xe ô tô khách nhãn hiệu HAECO UNIVERSE, biển số 51B-413.51, Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô
số 542237 do Công an TP.HCM cấp ngày 14/01/2020: màu xanh, Số máy: P11CWDP11046, Số khung: MG4BKH000084,
Dung tích: 10520 cm3, Số chỗ ngồi: 02, 36 giường nằm. Xem xe tại Bãi xe số 624 Lã Xuân Oai, P. Long Trường, TP. Thủ
Đức, TP.HCM. Giá khởi điểm: 1.128.125.000 đồng, đặt trước 225.625.000 đồng. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam – Chi Nhánh 1 Tp.Hcm, Đ/c: số 93-95 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h30 ngày 24/06/2022 đến 16h00 ngày 28/06/2022.
Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, cách thức đăng ký: Trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh pháp (số 151
Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). 

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều
38 Luật đấu giá tài sản. 

Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 08h30 ngày 27/06/2022 đến 16h00 ngày 29/06/2022.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 01: 10h00 ngày 30/06/2022; Tài sản 02: 09h30 ngày 30/06/2022 tại Công ty

Đấu giá hợp danh Minh Pháp, 151 Trần Huy Liệu, P8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT 028.38453169, website: http://minh-
phap.vn.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia tổ chức bán đấu giá tài sản số

26/2022/ĐG/S1QG
Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với thửa số 180 tờ bản đồ số 05, diện tích theo GCN

là 262m2 (diện tích đo đạc thực tế là 252m2); địa chỉ thửa đất tại Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 660512, số vào sổ cấp GCN: CH 01070 do UBND huyện Phú
Xuyên cấp ngày 19/05/2014 đứng tên Ông Phạm Hồng Hợi (nay tặng cho ông Phạm Văn Mạnh ngày 22/07/2014 theo hồ sơ số 00276 được
đăng ký giao dịch bảo đảm tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Phú Xuyên ngày 07/12/2019).

Và toàn bộ tài sản gắn liền với đất gồm: 
01 ngôi nhà xây 3 tầng , diện tích mặt sàn mỗi tầng là 55m2 (dài 11,8m, rộng 4,65m). Nhà được xây dựng năm 2017 kết cấu bê tông cốt

thép chịu lực, tường bao xây 110-220mm. Cửa chính tầng 1 bên ngoài là cửa cuốn nhãn hiệu Đông Á Door; bên trong là cửa bằng cánh kính
khung nhôm. Hệ thống cửa sổ các tầng bằng cánh kính khung nhôm, cầu thang tay vịn con tiện bằng gỗ.

Một ngôi nhà xây cấp 4 có diện tích mặt sàn là 42m2 (chiều dài 9,1m, rộng 4,65m). Nhà được xây dựng từ năm 1975 kết cấu bê tông cốt
thép chịu lực, tường xây gạch 220mm,vỉ kèo bằng tre, mái lợp ngói mũi hái, nền lát bằng gạch chỉ. Nhà đã cũ, xuống cấp trầm trọng.

01 bể nước có diện tích 5,5m2 (dài 2,88m, rộng 1,9m) .
Một công trình phụ có diện tích 3,4m2 (dài 1,9m, rộng 1,78m).
Một lán tạm cột, kèo bằng tre, mái lợp proximăng có diện tích 60m2 (dài 8,72m, rộng 6,87m).
Bể nước, công trình phụ, lán tạm đã xuống cấp trầm trọng, không còn giá trị sử dụng.
Giá khởi điểm: 1.832.127.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi hai triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn đồng). 
Đính chính giá khởi điểm của tin báo ra ngày 21/06/2022 là: 1.832.127.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi hai triệu, một trăm

hai mươi bảy nghìn đồng).
Người có tài sản bán đấu giá:  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Xuyên- Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú

Xuyên, thành phố Hà Nội
Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/06/2022 đến hết ngày 18/07/2022 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy,

chủ nhật và ngày nghỉ lễ) tại Phòng đấu giá của Công ty – Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng
Mai, TP. Hà Nội.

Ngày xem tài sản: Ngày 28/06/2022 và ngày 29/06/2022 (trong giờ hành chính);
Địa điểm xem tài sản: thửa số 180 tờ bản đồ số 05, Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 18; 19; 20/07/2022 (trong giờ hành chính)
Thời gian cấp và nộp phiếu trả giá Các ngày 18; 19; 20/07/2022 (trong giờ hành chính)
Số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
Số tiền đặt trước: 300.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn) được chuyển vào Tài khoản số: 12910000234666 tại Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàng Mai, HN. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia.
Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 15h30’ ngày 21/07/2022;

Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Phòng đấu giá Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia -  địa chỉ: P. 4009, Tòa B-VC2 Golden Heart,
KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: trả giá lên, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; bước giá: 3.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba triệu đồng).
Chi tiết liên hệ: Phòng 4009, Tòa B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Điện thoại:  024 6685 0279.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 1 QUỐC GIA

THÔNG BÁO
V/v Tự nguyện giao tài sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014;
Căn cứ Bản án, Quyết định số 13/2013/KDTM-PT ngày 13;14 tháng 6 năm 2013 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ;
Căn cứ Bản án, Quyết định số 02/2013/KDTM-ST ngày 21 tháng 2 năm 2013 của Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 415/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ quyết định cưỡng chế thi hành án số 04/QĐ-CCTHADS ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;
Căn cứ thông báo số: 167/22 /TP-CV ngày 27/05/2022 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong về việc thông báo người trúng đấu giá;
Căn cứ biên bản đấu giá thành ngày 27 tháng 05 năm 2022 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong;
Căn cứ vào hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số:09/2022/HĐMB ngày 27/05/202 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho người phải thi hành án là bà Nguyễn Thị Huyền Thanh, sinh

năm: 1977, ông Danh Lộc, sinh năm: 1973, cùng địa chỉ: ấp Thới Hòa B, Thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hoặc được niêm yết hợp lệ tự nguyện giao tài sản bán đấu giá thành cho người

mua trúng đấu giá ông Nguyễn Thành Dững, sinh năm 1968,CCCD: 080068003537 cấp ngày 08/12/2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục quàn lý hành
chính về trật tự xã hội, địa chỉ: ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Giá trị tài sản bán trúng đấu giá là: 2.821.200.000 đồng
(Hai tỷ, tám trăm hai mươi mốt triệu, hai trăm ngàn đồng). Tài sản trúng đấu giá gồm:

1. Thửa đất số 728, tờ bản đồ số 5a, diện tích 147 m2, loại đất RSX.
2. Thửa đất số 407, tờ bản đồ số 5, diện tích 1.400 m2, loại đất RSX. 
3. Thửa đất số 415, tờ bản đồ số 5a, diện tích 772 m2, loại đất RSX. 
4. Thửa đất số 422, tờ bản đồ số 5a, diện tích 249 m2, loại đất ODT. Các thửa đất trên đều tọa lạc tại khu phố 1, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện

Thạnh Hóa, tỉnh Long An. 
- Công trình xây dựng trên đất gồm:
5. Đài nước kết cấu làm bằng cột bê tông cốt thép đứng cao 6m, chiều ngang 2,5m, sàn bê tông cốt thép 2,5m x2,5m x 0,1m = 0,6m3.
- Cây trồng trên đất:
6. Cây xoài 10 cây, loại D.
7. Cây Mít 06 cây, loại D.
Giao nộp cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính số: BX 739612, BX 739613, BX

739614, BX 739615 được UBND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cấp ngày 09/12/2014. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên do bà Nguyễn
Thị Huyền Thanh đứng tên quyền sử dụng.

Hết thời hạn nêu trên mà bà Nguyễn Thị Huyền Thanh và ông Danh Lộc không tự nguyện giao tài sản bán đấu giá thành cho người mua
trúng đấu giá ông Nguyễn Thành Dững , không giao giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính số: BX 739612, BX 739613, BX 739614, BX
739615 được UBND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cấp ngày 09/12/2014. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên do bà Nguyễn Thị Huyền
Thanh đứng tên quyền sử dụng cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa tiến hành
cưỡng chế giao tài sản bán đấu giá thành cho người mua trúng đấu giá, lập các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người mua trúng đấu
giá tài sản theo quy định.

Nếu bà Nguyễn Thị Huyền Thanh, ông Danh Lộc, không thực hiện mọi thắc mắc, khiếu nại gì về sau đối với nội dung trên sẽ không được
giải quyết.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho bà Nguyễn Thị Huyền Thanh và ông Danh Lộc biết để thực hiện.

CHI CỤC THADS HUYỆN THẠNH HÓA, TỈNH LONG AN
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QUYẾT ĐỊNH 
THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ 

MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Căn cứ Điều 388 của Bộ luật Tố tụng dân sự;
Căn cứ Điều 68 Bộ Luật dân sự;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự thụ lý số: 10/2022/TLST-DS ngày 10 tháng 6 năm 2022 V/V: “Yêu cầu tuyên bố một người

là đã chết” theo đơn yêu cầu của bà Lê Thị Thêm, sinh năm: 1963. ĐKNKTT và trú tại: 171/28 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn.
QUYẾT ĐỊNH:

1/ Thông báo tìm kiếm: Ông Nguyễn Thanh Liêm, sinh năm: 1965
ĐKNKTT và nơi ở trước khi biệt tích: 171/28 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Bình Định vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2006.
2/ Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Thanh Liêm liên hệ với Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn để giải quyết yêu

cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Thanh Liêm thì thông báo cho Tòa án nhân dân TP. Quy
Nhơn. Địa chỉ: 39 Bà Huyện Thanh Quan, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, TP.
Quy Nhơn nơi người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

3/ Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là: 04 (bốn) tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên.
4/ Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Thanh Liêm

thì Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP QUY NHƠN

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN
Căn cứ Điều 388 của Bộ luật Tố tụng dân sự;
Căn cứ Điều 68 Bộ Luật dân sự;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự thụ lý số: 09/2022/TLST-DS  ngày 02 tháng 6 năm 2022 V/V: “Yêu cầu tuyên bố

một người mất tích” theo đơn yêu cầu của ông Võ Ngọc Phong, sinh năm: 1979. ĐKNKTT và trú tại: Tổ 5, Khu vực 11, P. Ngô
Mây, TP. Quy Nhơn.

QUYẾT ĐỊNH:
1/ Thông báo tìm kiếm: Chị Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm: 1981
ĐKNKTT và nơi ở trước khi biệt tích: Tổ 5, Khu vực 11, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Bình Định vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2018.
2/ Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Nguyễn Thị Kim Anh liên hệ với Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn để giải

quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Nguyễn Thị Kim Anh thì thông báo cho Tòa án
nhân dân TP. Quy Nhơn. Địa chỉ: 39 Bà Huyện Thanh Quan, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc Ủy ban nhân
dân phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn nơi người bị yêu cầu tuyên bố mất tích cư trú.

3/ Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là: 04 (bốn) tháng, kể từ ngày đăng, phát thông
báo lần đầu tiên.

4/ Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Nguyễn Thị
Kim Anh thì Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP QUY NHƠN

THÔNG BÁO
Tôi tên Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1969. Tôi có vợ tên Trần Kiều

Hạnh, sinh năm 1981, số 137/109A, đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư,
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Bà Trần Kiều Hạnh bỏ nhà đi biệt tích
từ năm 2008 đến nay chưa trở về nhà. Gia đình không có tin tức và không
biết bà Hạnh còn sống hay đã chết. Nếu nhận được thông báo này, đề nghị
bà Hạnh liên hệ với gia đình ngay để giải quyết việc riêng. Bà Trần Kiều
Hạnh hoặc ai có thông tin về bà Hạnh vui lòng thông báo theo địa chỉ sau:
Nguyễn Thanh Tùng; Đ/c: số 137/109A, đường Hoàng Văn Thụ, phường An
Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; SĐT: 0939.903.813. 

Chân thành cảm ơn!
NGUYỄN THANH TÙNG

THÔNG BÁO 
(V/v tham gia tố tụng)

Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang giải quyết vụ án dân sự sơ
thẩm thụ lý số 147/2020/TLST-DS ngày 28/10/2020 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng
đất” giữa:

Nguyên đơn: Ông Dương Văn Dũng, sinh năm 1969 và bà Nguyễn Thị Biên, sinh năm 1972;
Địa chỉ: Số 1197/23/10 đường Trần Phú, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1954 và bà Mai Thị Minh, sinh năm 1955;
Địa chỉ: Số 172/63 đường Lê Phụng Hiểu, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1/ Chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1978
Nơi cư trú cuối cùng: Số 172/63 đường Lê Phụng Hiểu, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
2/ Anh Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1980
Nơi cư trú: Số 196/98 đường Lê Phụng Hiểu, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
3/ Anh Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1985
Nơi cư trú: Số 178/35 đường Lê Phụng Hiểu, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
4/ Chị Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1987
Nơi cư trú: Số 196/07 đường Lê Phụng Hiểu, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
5/ Anh Nguyễn Quang Đại, sinh năm 1991
Nơi cư trú: Số 172/63 đường Lê Phụng Hiểu, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Xét thấy: Việc niêm yết công khai không bảo đảm cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là những người có tên ở trên nhận

được thông tin về văn bản cần được cấp, tống đạt, thông báo. 
Căn cứ Điều 180 Bộ luật Tố tụng dân sự;
1/ Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho: Chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1978, nơi cư trú cuối cùng: Số

172/63 đường Lê Phụng Hiểu, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng có mặt tại Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh
Lâm Đồng, địa chỉ: Số 12A đường Lý Tự Trọng, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (Số điện thoại 02633.864.209) để tham gia tố
tụng trong vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông Dương Văn Dũng, bà Nguyễn Thị Biên và bị đơn ông Nguyễn Văn
Ngọc, bà Mai Thị Minh.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu chị Nguyễn Thị Liên không có mặt theo thông báo thì
Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc sẽ giải quyết vụ án trên theo quy định pháp luật.

2/ Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án, trên báo hàng ngày của trung ương trong 03 (ba) số liên tiếp
và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của trung ương 03 (ba) lần trong 03 (ba) ngày liên tiếp.

3/ Lệ phí thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng do người có yêu cầu thông báo chịu.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG

THÔNG BÁO 
(V/v tham gia tố tụng)

Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang giải quyết vụ án dân sự sơ
thẩm thụ lý số 175/2020/TLST-DS ngày 14/12/2020 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng
đất” giữa:

Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Thúy Phượng, sinh năm 1973
Địa chỉ: Số 105/9 đường Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đỗ Hữu Sâm, sinh năm 1952
Địa chỉ: Số 91/23 đường Hà Giang, Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Bị đơn: Bà Bùi Thị Toán, sinh năm 1957
Địa chỉ: Số 143/38 đường Lê Phụng Hiểu, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1/ Anh Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1985
Địa chỉ: Số 143/38 đường Lê Phụng Hiểu, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
2/ Anh Đinh Hùng, sinh năm 1989
Nơi cư trú cuối cùng: Số 143/38 đường Lê Phụng Hiểu, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
3/ Chị Đinh Thị Anh Thư, sinh năm 1991
Nơi cư trú cuối cùng: Số 143/38 đường Lê Phụng Hiểu, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
4/ Chị Đinh Thị Thanh Hương, sinh năm 1997
Nơi cư trú cuối cùng: Số 143/38 đường Lê Phụng Hiểu, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
5/ Chị Đinh Thị Kim Diễm, sinh năm 1978
Nơi cư trú cuối cùng: Số 143/38 đường Lê Phụng Hiểu, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Xét thấy: Việc niêm yết công khai không bảo đảm cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là những người có tên ở trên nhận được

thông tin về văn bản cần được cấp, tống đạt, thông báo. 
Căn cứ Điều 180 Bộ luật Tố tụng dân sự;
1/ Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho: Anh Đinh Hùng, sinh năm 1989; Chị Đinh Thị Anh Thư, sinh năm

1991; Chị Đinh Thị Thanh Hương, sinh năm 1997; Chị Đinh Thị Kim Diễm, sinh năm 1978, đều có nơi cư trú cuối cùng tại địa chỉ số 143/38 đường
Lê Phụng Hiểu, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng có mặt tại Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ:
Số 12A đường Lý Tự Trọng, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (Số điện thoại 02633.864.209) để tham gia tố tụng trong vụ án tranh
chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn chị Nguyễn Thị Thúy Phượng và bị đơn bà Bùi Thị Toán.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu anh Đinh Hùng, chị Đinh Thị Thanh Hương, chị Đinh Thị Anh
Thư, chị Đinh Thị Kim Diễm không có mặt theo thông báo thì Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc sẽ giải quyết vụ án trên theo quy định pháp
luật.

2/ Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án, trên báo hàng ngày của trung ương trong 03 (ba) số liên tiếp và
phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của trung ương 03 (ba) lần trong 03 (ba) ngày liên tiếp.

3/ Lệ phí thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng do người có yêu cầu thông báo chịu.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG

THÔNG BÁO
Về việc cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Bản án số 23/2020/KDTM-PT ngày 18/8/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Bản án số 01/2019/KDTM-ST ngày
26/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc giải quyết tranh chấp bàn giao tài sản công ty; 

Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 380/QĐ-CTHADS ngày 07/5/2021 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hưng Yên;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 04/QĐ-CTHADS ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân

sự tỉnh Hưng Yên.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức cưỡng chế đối với: 
1. Ông Hà Kim Long, sinh năm: 1967 
địa chỉ: Số 120 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng;
2. Ông Hà Mạnh Cường, sinh năm: 1960
địa chỉ: Số 118 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng;
3. Ông Trần Văn Hùng, sinh năm: 1965
địa chỉ: Thôn Nội Mai, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
Bằng biện pháp: Buộc ông Hà Kim Long, ông Hà Mạnh Cường và ông Trần Văn Hùng là các thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm

theo biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/8/2018 nhiệm kỳ 2018-2023 phải bàn giao con dấu của Công ty, Điều lệ
công ty, sổ cổ đông, sổ sách chứng từ kế toán, tài liệu, cùng các tài sản của Công ty cổ phần thương mại và tiếp vận Hưng Yên cho Hội
đồng quản trị mới do ông Hà Đức Bàng là Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 để điều
hành và hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty quy định và các Nghị quyết đã thông qua tại Đại hội cổ đông ngày
02/8/2018.

Thời gian cưỡng chế:  Vào lúc  09 giờ, ngày 27 tháng 6 năm 2022.
Địa điểm cưỡng chế: Tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại và tiếp vận Hưng Yên. Địa chỉ: Phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 
Yêu cầu ông Hà Kim Long, ông Hà Mạnh Cường và ông Trần Văn Hùng có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để thực hiện nội

dung cưỡng chế thi hành án dân sự.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HƯNG YÊN

THÔNG BÁO
Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình thông báo tìm chủ sở hữu hoặc người quản

lý hợp pháp đối với các tài sản dưới đây:
1. 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh đen.
2. 01 (một) xe gắn máy hiệu Suzuki Skydrive màu xám đen, biển số 59T1-945.50, số máy: F4D2-106640,

số khung: RLSCT4LC090106640; 01 (một) xe gắn máy hiệu Suzuki Satria màu xanh lá đen, biển số 48B1-033.09,
số khung: F13BL5J856336, số máy: F125ID856323; 01 (một) xe gắn máy hiệu Honda Vision màu xanh, biển số
79Z1-461.24, số khung: RLHJF333DY474900, số máy: JF33E0555061 và 01 (một) xe găn máy hiệu Yamaha Lu-
vias màu xanh trắng, biển số: 59Yl-985.11, số máy: 44S106865, số khung: RLC44S10AY016867.

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng thông báo, ai là chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của tài
sản theo thông báo này thì liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, địa chỉ: 144/5 Âu Cơ, Phường 9,
quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh để làm thủ tục nhận lại. Hết thời hạn nêu trên, nếu không có ai đến nhận, Chi
cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình sẽ tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định pháp luật. 

CHI CỤC THADS QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM

THÔNG BÁO CÔNG KHAI 
VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Quảng Phát
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 37 ngõ 27 đường Đại Cồ Việt, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. VPĐD:

Khu 2, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
2. Người có tài sản đấu giá: Chi Cục Thi hành án Dân sự thị xã Phú Thọ
Địa chỉ: Số 65, Khu dân cư Nguyễn Du, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
3. Thời gian địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 09 giờ ngày 29/07/2022 tại Hội trường nhà văn hóa KDC Phú Hà, phường Phong

Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
4. Tên tài sản, nơi có tài sản: Quyền sử dụng đất diện tích 440,4m2 (Trong đó: Đất ở là 150 m2 , đất vườn là 290,4 m2); theo giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 874222 do UBND thị xã Phú Thọ cấp ngày
14/05/2014 mang tên ông Trần Tất Dậu có diện tích là 409,3m2 (Trong đó: đất ở là 150 m2 , đất vườn là 259,3 m2) thuộc thửa đất số
203, tờ bản đồ số 56 tại khu Hoàng Phú Thịnh, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Tài sản trên đất là nhà xây hai tầng diện
tích xây dựng 150m2; nhà bếp cùng công trình vệ sinh khép kín diện tích 23,3m2 và cây cối lâm mộc, vật kiến trúc trên diện tích đất
trên. (Hiện trạng cụ thể về tài sản như biên bản kê biên tài sản ngày 31/05/2022).

5. Giá khởi điểm: 725.087.000 đồng. Số tiền đặt trước: 100.000.000 đồng.
Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng. Phương thức: Trả giá lên. Bước giá: 10.000.000 đồng
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 21/06 đến ngày 26/07/2022 tại trụ sở Công ty

hoặc trụ sở VPĐD.
* Đối với tổ chức: Bản sao công chứng/chứng thực giấy phép kinh doanh/quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương

đương; bản chính giấy ủy quyền/giấy giới thiệu cho cá nhân đại diện đến liên hệ đăng ký tham gia đấu giá. 
* Đối với cá nhân: Bản sao công chứng CMND, hộ chiếu, CCCD; hộ khẩu còn hiệu lực.
Mọi thông tin xin liên hệ: 024.3912.3838/0906.266.386-0947.360.386

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN QUẢNG PHÁT
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lTÒA SOẠN: Số 42 ngõ 29 
Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, Hà Nội.
* ĐT: (024) 37245180 
* Fax: (024) 37245178
* Email: baoplvn2014@gmail.com.
lGPXB số 86/GP-BTTTT 
ngày 06/03/2014 do Bộ TTTT cấp.
lGiấy phép sửa đổi, bổ sung 
số 290/GP-BTTTT ngày 22/9/2014 
do Bộ TTTT cấp
lThiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.
l In tại Cty TNHH MTV In báo 
Hà Nội Mới; Cty In Ba Đình.

lCơ quan đại diện:  TP HCM: 200C Võ Văn Tần, P5, Q3, TP HCM. 
* ĐT: (028)38181281* Email: plvnvp2@gmail.com.
Khu vực ĐBSCL: 109 Trần Văn Hoài,  Ninh Kiều,  Cần Thơ 
* ĐT: (0292) 3819009 *Email: canthophapluatvn@gmail.com.
Duyên hải phía Bắc: 10 Hồ Sen,  Lê Chân, Hải Phòng. 
*ĐT: 0973465555. Email: vanphongplvn@gmail.com;
Miền Trung và Tây Nguyên: 92 Hoàng Văn Thụ,  Pleiku, Gia Lai. 
ĐT: (0269) 365 8888 - 0963 111 333 
* Email: baophapluat.mientrungtaynguyen@gmail.com
lVăn phòng đại diện:
Lào Cai: Số nhà 06, lô B2, đường D3, phố Cao Lỗ - TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. ĐT:
0903211537
Phú Thọ: đường Nguyễn Tất Thành, Việt Trì; ĐT: 0981391333.
*Email: vutienplvn@gmail.com; 
Quảng Ninh: 87 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long * ĐT: 0913093581
*Email: Vucongthanhpl@gmail.com
Nam Định: 455 Trường Chinh, TP Nam Định* ĐT: 0978295869;

Nghệ An: 93 Nguyễn Thị Minh Khai,  TP Vinh, Nghệ An * ĐT: 0916635077
* Email: ngotoanbc@gmail.com
Thừa Thiên - Huế: 22 Nguyễn Lương Bằng, TP Huế *ĐT: (0234) 3888666 - 0903029099; 
* Email: quangtam07@gmail.com
Đà Nẵng: 93 Dương Trí Trạch, Sơn Trà* ĐT: 0984282929. * Email: Ledanhtao224@gmail.com;
Khánh Hòa: 125 Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang* ĐT: 0905555722. 
*Email: leanhduc.plvn@gmail.com
Lâm Đồng: A22 Trần Lê, TP Đà Lạt * ĐT: 0914876019. * Email: longbc07@gmail.com
Đồng Nai: 134 Phan Trung, Biên Hòa *ĐT: (0251) 6273279 – 0918442754. 
*Email: huynhngochieu7979@gmail.com.vn
Tiền Giang: 242 Nguyễn Công Bình, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang.* ĐT:  0888616767. 
*Email: duchien.plvn@gmail.com                                                              
Kiên Giang: P24 -10 đường 3/2, Rạch Giá, Kiên Giang.* ĐT: 0843135555. 
*Email: minhtu.plvn@gmail.com.

MÃ ĐẶT BÁO: B51                                                                                    Giá: 6.800Đ
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tP hà tĩnh (hà tĩnh):

Công trình trái phép trên đất
nông nghiệp chậm bị xử lý

Theo phản ánh của người dân, gần đây tại một số
địa điểm vùng ven thuộc TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà

Tĩnh), tình trạng cá nhân xây dựng trái phép trên đất
nông nghiệp diễn ra một cách công khai trong thời
gian dài. Dù chính quyền địa phương đã biết, lập biên
bản, yêu cầu tháo dỡ nhưng sai phạm chưa được giải
quyết dứt điểm.

Cụ thể như trường hợp của ông Lê Ngọc Hùng
(thôn Bình, xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh) đã triển
khai xây dựng các công trình như hồ nước, trồng cây
ăn quả, cây cảnh, xây cầu, lát gạch làm sân để xe…
không phép trên diện tích đất nông nghiệp. 

Ghi nhận của PV những ngày đầu tháng 6/2022,
tại khu vực nói trên, một số công trình xây dựng đã
cơ bản được hoàn thiện. Theo quan sát, trên diện tích
đất khoảng hơn 1.000m2 được bao quanh bằng hàng
rào cọc bê tông, vây bằng lưới B40, dây thép gai,
hàng rào cao 2m. Trên diện tích này, đã được đào 2
hồ nước sâu, xây cầu, làm sân đỗ xe, một phần được
trồng các loại cây ăn quả, cây cảnh...

Được biết, toàn bộ diện tích hơn 1.800 m2 đất
nông nghiệp này được ông Hùng mua lại của các hộ
dân tại đây. Sau khi được giao đất, ông Hùng đã thuê
máy móc, nhân công về ồ ạt thi công các hạng mục
nói trên. Việc xây dựng được diễn ra một cách công
khai, trong thời gian dài nhưng không hề bị kiểm tra,
nhắc nhở hay xử lý.

Mãi đến ngày 19/01/2022, sau khi có nhiều thông
tin phản ánh gửi tới chính quyền, UBND xã Thạch
Hưng mới thành lập đoàn, lập biên bản sự việc. Theo
biên bản, ông Hùng đã tự ý chuyển đổi mục đích sử
dụng từ đất trồng lúa nước sang mục đích khác khi
chưa có sự cho phép của các cấp có thẩm quyền (đào
hồ nuôi cá, lát gạch block, xây dựng hàng rào lưới
B40, trồng cây, hoa...), tự ý thay đổi hiện trạng đất
với 10 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 22 đã được Sở
TN&MT Hà Tĩnh cấp “sổ đỏ” vào tháng 11-12/2021.

Việc sử dụng đất sai mục đích của ông Hùng là
trái với quy định của Luật Đất đai và các văn bản
hướng dẫn thi hành. Chính quyền yêu cầu ông Hùng
tiến hành tháo dỡ các công trình vi phạm, hoàn trả
lại mặt bằng hiện trạng ban đầu trước ngày
20/2/2022. Tuy nhiên, gần 4 tháng sau, hiện trạng tại
khu đất nói trên vẫn chưa có mấy thay đổi.

Giải thích lý do tại sao chưa xử lý dứt điểm trong
khi thời hạn đã quá từ lâu, ông Nguyễn Chính Đàn,
Chủ tịch UBND xã Thạch Hưng, nói: “Vừa rồi,
Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị cùng
các lãnh đạo trên TP có về kiểm tra, bắt tháo dỡ phần
lát gạch blook. Đợt trước kiểm tra họ làm hết rồi, bắt
đổ đất trồng rau, trồng cây lên đó... Còn phần hồ,
gạch blook với cầu thì yêu cầu họ tháo dỡ cầu để
trồng rau... Hiện gia đình ông Hùng có công việc
đang đi nước ngoài nên chưa xử lý dứt điểm được”.

Về việc chậm xử lý công trình vi phạm, ông Trần
Quang Hưng (Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng), lại cho
rằng: “Việc xây dựng trên đất nông nghiệp là chưa
hoàn toàn phù hợp nhưng họ không xây nhà ở…
Những công trình như cầu, rồi ao như thế là bình
thường... Ở đây là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật
nuôi trên đất lúa khi chưa được sự cho phép của
chính quyền chứ không phải là xây dựng trên đất
nông nghiệp”.

Khi được hỏi tại sao khi đến hạn xử lý nhưng sự
việc vẫn chưa giải quyết dứt điểm, ông Hưng cho
biết “sẽ trao đổi lại với Phòng TN&MT. Vì quan
điểm xử lý của họ là theo luật đất đai....”. 

Thành nam

Không chứng minh được 
nồng độ cồn của bị cáo

Theo nội dung vụ án, khoảng
21h30 ngày 23/2/2022, ông Lê Hồng
Sơn (SN 1979, thường trú xã Yên
Nam, TX Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) lái
xe bán tải BKS 90C-115.21 lưu thông
trên QL38 (đoạn qua Km 80+ 900) di
chuyển theo hướng Đồng Văn đi Hoà
Mạc. Khi đến địa bàn thuộc phường
Yên Bắc, do thiếu quan sát, không làm
chủ tốc độ, chiếc xe đã tông thẳng vào
anh Trần Quang Năm (SN 1996, ngụ
Duy Tiên) đang đi bộ băng qua đường,
làm anh Năm văng lên nắp ca-pô. 

Sau khi gây tai nạn, thay vì dừng
xe đưa nạn nhân đi cấp cứu, bị cáo
Sơn lại lái chiếc xe bỏ trốn khỏi hiện
trường về nhà. Nạn nhân được người
dân phát hiện đưa đi cấp cứu, nhưng
do vết thương quá nặng, đã tử vong
trên đường đến bệnh viện. Giám định
pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong do
bị gãy đốt sống cổ.  

Tại phiên tòa, theo đánh giá của
HĐXX, bị cáo Sơn có nhân thân tốt,
chưa tiền án tiền sự; trong quá trình
điều tra và tại phiên xử thể hiện thái
độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối
cải. Bị cáo cũng tác động gia đình
bồi thường thiệt hại với gia đình nạn
nhân, nên được hưởng các tình tiết
giảm nhẹ. 

Liên quan đến chi tiết bị cáo điều
khiển phương tiện trong tình trạng sử
dụng rượu, bia sau cuộc liên hoan,
HĐXX cho rằng: Theo tài liệu, chứng
cứ có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác
định trước khi tham gia giao thông gây
tại nạn khiến nạn nhân tử vong, vào tối
23/2, bị cáo Sơn đã sử dụng rượu cùng
nhóm bạn ở Đồng Văn. Vào lúc 11h
ngày 24/2, CQĐT tiến hành đo nồng
độ cồn và kết quả là 0,858 miligam/lít
khí thở.  

Tuy nhiên, do bị cáo khai sáng
24/2 (sau đêm gây tai nạn) có sử dụng
rượu với một số người bạn. CQĐT sau
đó kết luận không có đủ cơ sở khoa
học để truy cứu trách nhiệm hình sự bị
cáo Sơn điều khiển phương tiện tham
gia giao thông đường bộ có sử dụng
rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở

có nồng độ cồn vượt quá mức quy
định tại điểm b, khoản 2, Điều 260
BLHS 2015. 

HĐXX tuyên bị cáo Sơn phạm tội
vi phạm quy định về tham gia giao
thông đường bộ, xử phạt 4 năm tù;
cấm hành nghề lái xe ô tô trong vòng
1 năm kể từ ngày chấp hành xong hình
phạt tù. 
3 người ngồi cùng xe là ai?

Như trước đó PLVN đã phản ánh,
thông tin từ người dân cho rằng thời
điểm bị cáo Sơn lái xe gây tai nạn,
còn có 3 người khác đều công tác
tại UBND xã Yên Nam cùng ngồi
trên xe. 

Về chi tiết này, tại bản án sơ thẩm
HĐXX đọc tại phiên tòa, xác nhận 3
cá nhân gồm: Ông Vũ Mạnh Hùng,
Vũ Mạnh Cường và Vũ Mạnh Hải
(đều ngụ xã Yên Nam) là những người
ngồi trên xe ô tô cùng bị cáo Sơn vào
đêm 23/2 gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên,
HĐXX nhận định 3 người trên đều
trong tình trạng ngủ say không nhìn
thấy;  do vậy hành vi của 3 người
không cấu thành “Tội không cứu giúp
người đang ở trong tình trạng nguy
hiểm đến tính mạng” theo Điều 132
BLHS. Trong quá trình điều tra,
CQĐT Duy Tiên đã không khởi tố
điều tra hành vi 3 người này. 

Theo ghi nhận của PV, tại phiên sơ
thẩm, 3 cá nhân này được tòa triệu tập
với tư cách người có quyền lợi nghĩa
vụ liên quan nhưng cả 3 người đều
vắng mặt. Tuy nhiên, trong phần xét
hỏi, tranh luận và bản luận tội của
VKS cũng không thấy đề cập đến vai
trò, trách nhiệm 3 cá nhân này khi
tham gia giao thông cùng với bị cáo
Sơn đã gây ra vụ tai nạn thảm thương.  

Tại phiên xử, thẩm phán, chủ tọa
phiên tòa có đặt ra vài câu hỏi đối với
bị cáo Sơn về chi tiết này như: Lúc gây
ra vụ tai nạn trên xe ngoài bị cáo còn 

có những ai ngồi cùng? 3 người này
có tham gia điều khiển phương tiện
cùng với bị cáo không? Lúc gây ra tai
nạn 3 cá nhân ngồi cùng xe trong tình
trạng thế nào? Phần trả lời của bị cáo
tương đối thiếu thông tin nhưng chủ
tọa đã không truy vấn để làm rõ.

Ví dụ, khi bị cáo Sơn khai do uống
rượu nên lúc lên xe 3 người đều ngủ;
khi tai nạn xảy ra, nạn nhân văng lên
nắp ca-pô, xe khựng lại một lúc nhưng
cả 3 người vẫn ngủ không hay biết gì.
Tuy nhiên, hồ sơ vụ án thể hiện đoạn
đường xuất phát từ nơi bị cáo và 3 cá
nhân này nhậu chỉ cách điểm xảy ra
tai nạn khoảng chưa đầy 20 phút lái
xe; vụ va chạm mạnh nhưng cả 3
người không hay biết gì, có thuyết
phục hay không?

Trong quá trình xét hỏi, tranh luận,
không thấy HĐXX công bố lời khai
của 3 cá nhân; không công bố thông
tin trích xuất camera hành trình (nếu
có); HĐXX cũng không làm rõ sau
khi bỏ trốn khỏi hiện trường thì bị cáo
đã đưa các cá nhân này về nhà và khi
về có bàn bạc, nói chuyện gì về vụ tai
nạn hay không. 

Cần phải nhắc lại, trao đổi với báo
chí tại thời điểm vụ việc đang được
CQĐT thụ lý, ông Vũ Mạnh Hải, Phó
Chủ tịch UBND xã Yên Nam (một
trong 3 người ngồi trên xe) có nói khi
xảy ra va chạm thì “tưởng đó là đâm
vào xe ô tô đi ngược chiều, sau đó tài
xế có dừng lại nhưng do không nhìn
thấy ai nên tăng ga bỏ đi”. 

Gia Khánh

Vụ xe bán tải tông chết người rồi bỏ trốn ở hà nam: 

Một số tình tiết chưa được
tòa sơ thẩm làm rõ

Tại phiên tòa sơ thẩm, một
số tình tiết liên quan 3 cá
nhân ngồi trên xe ô tô cùng
với bị cáo vào tối gây ra vụ
tai nạn chết người đã
không được HĐXX xét hỏi,
tranh luận để làm rõ.  

lTrụ sở TAND thị xã Duy Tiên.

lChiếc xe bán tải gây tai nạn do bị cáo Sơn
điều khiển.


