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Phòng chống tiêu cực trong việc bình xét thi đua, khen thưởng

N

gày 3/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì
Phiên họp lần thứ 3 của Hội đồng để xem xét về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang
nhân dân” cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
(Trang 3)

Bảo đảm tốt hơn quyền,
lợi ích của người Việt
định cư ở nước ngoài
Hoàn tHiện pHáp luật về cHínH sácH đối với người việt nam ở nước ngoài:

H

Khúc tráng ca của 13 chiến sĩ
thông tin liên lạc

uyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) và Binh chủng
Thông tin liên lạc vừa long trọng tổ chức Lễ tưởng
niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm
thông tin A69 (2/7/1972 - 2/7/2022). 13 cán bộ, chiến sĩ
Trạm A69 đã anh dũng hy sinh để giữ mạch máu Thông
tin liên lạc thông suốt khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mười sáu,
đôi mươi. Tấm gương của các anh, chị đã trở thành bất tử
trong khúc tráng ca tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.
(Trang 15)

Ủy viên đoàn cHỦ tịcH Ủy ban trung ương
mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn túc:

Công tác cán bộ phải dựa vào dân

“B

ác Hồ đã căn dặn, mọi việc phải tin ở dân thông
qua các tổ chức của các đoàn thể chính trị. Bởi
vậy, tôi đề nghị công tác cán bộ hiện nay ngoài trách
nhiệm, vai trò của bộ phận tham mưu, của cấp ủy, còn
là công việc của toàn dân, vì cán bộ là của Nhà nước,
của nhân dân, do dân bầu ra”.
(Trang 5)

chào ngày mới

N

Sốt ruột với nhà ở
cho công nhân

hà ở cho công nhân là vấn đề lớn, được Chính
phủ quan tâm đặc biệt. Từ lâu, tỉnh/thành nào
cũng rất sốt ruột với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khu
công nghiệp mọc lên ngày càng nhiều. Dòng dịch
chuyển lao động từ quê ra phố là quy luật tất yếu.
Các trung tâm công nghiệp lớn bao giờ cũng có sức
hút với nông dân, người lao động thôn quê và cần
đến họ.
(Trang 2)

lĐoàn kiều bào thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2022.

Việc hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan đến chính sách đối với người Việt nam
ở nước ngoài là đòi hỏi cấp thiết nhằm góp phần hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững
chắc, phát triển kinh tế và đời sống, hòa nhập xã hội nước sở tại; đồng thời giúp đồng
bào nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc, đóng góp tích cực vào
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(Trang 3)

Chương trình Bình Chọn, tôn Vinh “gương sáng PháP luật”

Bí quyết của người chuyên “gỡ rối”
những vụ thi hành án phức tạp

C

ông tác thi hành án muôn hình, muôn vẻ, không vụ việc nào
giống vụ việc nào, nhưng nhờ nắm rõ luật, chọn đúng thời điểm
để giải quyết và biết “cương nhu” đúng lúc, kết hợp công tác dân
vận tốt; mà Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục Thi
hành án dân sự Nghệ An, ông Nguyễn Văn Công luôn hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ.
(Trang 7)

sẵn sàng đối phó với gian lận thi cử

Đ

tHi tốt ngHiệp tHpt 2022:

ến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng
các địa phương đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2022 diễn ra vào ngày 7-8/7.
(Trang 12)

S

sự việc dấu Hiệu vi pHạm tại dự án
tuyến tránH tp sơn la:

Chủ đầu tư nói gì?

au khi PLVN
phản ánh việc
nhà thầu thi công dự
án tuyến tránh TP
Sơn La (QL6), tỉnh
Sơn La tự ý đổ thải,
lấy đất đắp sai vị trí
thiết kế, nguy cơ ảnh
hưởng đến môi trường và chất lượng công trình,
chưa hoàn trả lại đường dây điện cho người dân;
chủ đầu tư dự án đã ra văn bản yêu cầu nhà thầu
kiểm tra, khắc phục.
(Trang 10)
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Đặc sắc chương trình
nghệ thuật
“TP Hồ Chí Minh Rực rỡ tên vàng”

N
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hân Kỷ niệm 46 năm Ngày thành
phố Sài Gòn - Gia Định chính
thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh,
Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn
TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình
nghệ thuật với chủ đề “TP Hồ Chí
Minh - Rực rỡ tên vàng” tại Đường đi
bộ Nguyễn Huệ (quận 1).
Thành phố Sài Gòn - Gia Định
vinh dự được mang tên của Bác - TP
Hồ Chí Minh để tượng trưng cho sự
chiến đấu, hy sinh giành độc lập,
công cuộc xây dựng và phát triển
thành phố. Đó cũng là giai đoạn mà
thành phố đang đứng trước bao ngổn
ngang, trước những mất mát, đổ nát
do chiến tranh để lại, với nhiệm vụ
kiến thiết, “xây dựng lại đất nước ta
đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như
Bác hằng mong đợi.
Chương trình gồm 3 chương với 10
tiết mục đặc sắc. Những ca khúc được
chọn trong chương trình khắc họa rõ
nét tinh thần dân tộc, khát vọng đổi
mới cùng với niềm hân hoan của người
dân theo sự phát triển của đất nước.
Đ.KHOA

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nghị quyết
giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

P

hó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh
Khái vừa ký Nghị quyết số 82/NQCP ngày 3/7/2022 của Chính phủ thông
qua Dự án Nghị quyết của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo
vệ môi trường đối với xăng, dầu,
mỡ nhờn.
Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thông
qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc
hội dự án Nghị quyết của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo
vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ

nhờn theo đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ
Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung,
số liệu báo cáo.
Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư
pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính
phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình
báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội
trong ngày 4/7/2022 cho phép bổ sung
Dự án Nghị quyết vào Chương trình xây
dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, trình
Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy
trình một phiên họp, soạn thảo theo

trình tự, thủ tục rút gọn. Bộ Tài chính
khẩn trương gửi hồ sơ, tài liệu liên quan
cho Bộ Tư pháp theo quy định.
Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài
chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính
phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình
báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội
trong ngày 4/7/2022 về Dự án Nghị
quyết nêu trên để cho ý kiến và thông
qua theo quy trình một phiên họp, soạn
thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn theo
quy định. T.MẾN

Yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động
tập trận bắn đạn thật trái phép ở Ba Bình

N

gười phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam
Lê Thị Thu Hằng nêu rõ như vậy khi trả
lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của
Việt Nam trước việc Đài Loan tiến hành tập
trận bắn đạn thật ở Ba Bình, thuộc quần đảo
Trường Sa của Việt Nam từ ngày 28-29/6.
Cụ thể, trả lời câu hỏi của phóng viên,
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam
Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, lập trường của Việt
Nam đối với việc Đài Loan tiến hành bắn
đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình
thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là
rõ ràng, nhất quán và được khẳng định trong

nhiều năm qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại
giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định,
đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng
chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với
quần đảo Trường Sa, đe dọa hòa bình, ổn
định, an toàn, an ninh hàng hải; gây căng
thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở
Biển Đông.
“Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu
Đài Loan hủy bỏ hoạt động trái phép nêu trên
và không tái diễn vi phạm tương tự”, Người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu
Hằng nhấn mạnh. TUỆ MINH

Đề nghị kiểm toán BOT đường nối Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP HCM - Trung Lương

C

hủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan
Văn Mãi vừa ký văn bản gửi Kiểm
toán Nhà nước, đề nghị bổ sung kế hoạch
kiểm toán dự án xây dựng đoạn tuyến kết
nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao
tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương
(giai đoạn 1) theo hợp đồng BOT trong
năm 2022.
Dự án Đầu tư xây dựng đoạn tuyến nối
từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc
thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (giai
đoạn 1) theo hình thức hợp đồng BOT là dự

án trọng điểm thuộc chương trình đột phá về
giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao
thông; đáp ứng nhu cầu giao thông khu vực
cửa ngõ phía Tây Nam thành phố, phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ
Chí Minh và khu vực.
Ngày 13/10/2015, Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Báo cáo
nghiên cứu khả thi dự án theo hình thức hợp
đồng BOT tại Quyết định số 5097/QĐUBND. Quy mô đầu tư ở giai đoạn 1 là xây
dựng 2 đường song hành hai bên, đáp ứng 3

làn xe mỗi bên, chiều dài tuyến khoảng
2,7km (từ nút giao với quốc lộ 1 đến nút giao
với đường Tân Tạo - Chợ Đệm).
Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tập
đoàn Yên Khánh, doanh nghiệp dự án là
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành
viên đầu tư BOT thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Tổng mức đầu tư dự án 1.557
tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường
giải phóng mặt bằng do tách thành dự án
riêng); thời gian thực hiện dự án dự kiến
năm 2015-2017. T.LONG

HĐND TP Hà Nội chưa xem xét kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND

T

rả lời câu hỏi của phóng viên về việc
kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND
thành phố Hà Nội sau khi ông Chu Ngọc
Anh bị khởi tố và bắt tạm giam, ông Phạm
Quý Tiên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố
Hà Nội cho biết, theo chỉ đạo của Trung
ương, hiện nay, ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên
Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND thành phố Hà Nội
được phân công phụ trách điều hành hoạt
động của UBND thành phố Hà Nội trong

thời gian chờ kiện toàn chức danh Chủ tịch
UBND thành phố Hà Nội.
Theo kế hoạch, tại Kỳ họp thứ 7 tới đây,
HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét 11 báo
cáo thường lệ, 5 báo cáo chuyên đề; xem
xét thông qua 1 Nghị quyết về nhiệm vụ
phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc
phòng; thu, chi ngân sách... HĐND cũng
xem xét báo cáo của UBND thành phố Hà
Nội về kết quả công tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm

CHÀO NGÀY MớI

Sốt ruột với nhà ở
cho công nhân

N

hà ở cho công nhân là vấn
đề lớn, được Chính phủ
quan tâm đặc biệt. Từ lâu,
tỉnh/thành nào cũng rất sốt
ruột với chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, khu công nghiệp mọc
lên ngày càng nhiều. Dòng
dịch chuyển lao động từ quê ra
phố là quy luật tất yếu. Các
trung tâm công nghiệp lớn bao
giờ cũng có sức hút với nông
dân, người lao động thôn quê
và cần đến họ.
Có câu “An cư mới lạc
nghiệp”. Vậy công nhân trong
các khu công nghiệp ở đâu? Con
cái họ học hành như thế nào?

Trong đại dịch COVID-19,
hình ảnh những dòng người
phải “tháo chạy” khỏi các khu
công nghiệp để trở về quê hoặc
buộc phải ở lại trong những
“túp lều thời chiến” – nhà trọ
tồi tàn, để chấp hành “3 tại
chỗ” đã lộ rõ những bất cập về
nhà ở cho công nhân.
Chiến lược nhà ở quốc gia
giai đoạn 2011 - 2020 (phê duyệt
theo Quyết định số 2127/QĐTTg ngày 30/11/2011), về quan
điểm chưa có nội dung “nhà ở
cho công nhân”. Tuy nhiên, ở
mục tiêu cụ thể (Mục III) đã có
nhắc đến và xác định: “...khoảng

2022; báo cáo trả lời kiến nghị cử tri; báo
cáo kết quả công tác phòng chống tham
nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí 6 tháng đầu năm 2022.
Kỳ họp này cũng sẽ dành 1 ngày để
chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình
thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an
ninh, quốc phòng và những vấn đề bức
xúc mà đại biểu HĐND thành phố Hà Nội
và cử tri, dư luận quan tâm.
K.NGUYÊN

70% công nhân lao động tại các
khu công nghiệp có nhu cầu
được giải quyết chỗ ở” (giai
đoạn 2016 – 2020).
Thực tế, nhà ở xã hội ở các
đô thị lớn mới đạt khoảng 58%
kế hoạch, riêng nhà ở cho công
nhân mới chỉ đáp ứng được
khoảng 40% nhu cầu nhà ở cho
công nhân trên cả nước. Tại địa
bàn TP Hà Nội, hiện nay mới có
3 khu công nghiệp: Thạch Thất Quốc Oai, Thăng Long (Đông
Anh), Phú Nghĩa (Chương Mỹ)
có dự án nhà ở đáp ứng một
phần nhu cầu của công nhân.
Khu nhà ở dành cho công nhân
thuộc Khu công nghiệp Bắc
Thăng Long là dự án đầu tiên
của cả nước dành cho công
nhân, có quy mô 28 đơn nguyên,
đáp ứng khoảng 11.500 chỗ ở.
Tóm lại, cho đến nay, nhà ở

cho công nhân chủ yếu mới ở
trên văn bản. Đấy là chưa nói
“nhà ở xã hội” sau khi xây
dựng xong, ở không ít nơi
“quyền có nhà” lại chưa đến
lượt công nhân có nhu cầu thực
sự. Trong khi nhiều người dù đã
có nhà nhưng do “bắt mối”
được “lợi ích nhóm” đã mua
thêm được nhà rồi bán lại
hưởng chênh lệch.
Ngày 22/12/2021, Chính phủ
có Quyết định số 2161/QĐ-TTg
phê duyệt Chiến lược phát triển
nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Với nhà ở công nhân, Chính phủ
nêu quan điểm: “Đảm bảo chỗ ở
ổn định cho công nhân và phát
triển nhà ở công nhân gắn liền
với trách nhiệm của người sử
dụng lao động, ban quản lý khu
công nghiệp, khu chế xuất, chính

Từ ngày 4 - 5/7,
Bắc Bộ và
Trung Bộ có
nắng nóng gay gắt

T

heo Trung tâm Dự báo Khí
tượng Thủy văn Quốc gia, dự
báo ngày 4/7, Bắc Bộ có nắng nóng,
có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt
độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C,
có nơi trên 38 độ C. Thời gian có
nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Độ
ẩm tương đối thấp nhất trong ngày
từ 50-65%. Từ ngày 5/7, Bắc Bộ có
nơi nắng nóng. Thủ đô Hà Nội ngày
4/7 có nắng nóng, có nơi nắng nóng
gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ
biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38
độ C. Ngày 5/7 có nơi nắng nóng.
Từ ngày 4-5/7, khu vực từ Thanh
Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và
nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao
nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi
trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ
trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Độ ẩm
tương đối thấp nhất trong ngày từ
45-60%. Theo cảnh báo, nắng nóng
ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo
dài đến khoảng ngày 8/7.
Các chuyên gia khí tượng cảnh
báo do ảnh hưởng của nắng nóng và
nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm
trong không khí giảm thấp và gió
Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có
nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa
hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu
sử dụng điện tăng cao và nguy cơ
xảy cháy rừng ở khu vực Trung Bộ.
Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây
tình trạng mất nước, kiệt sức, đột
qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người
khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
M.THƯƠNG
quyền địa phương và các tổ chức
công đoàn; theo phương thức
phù hợp với yêu cầu của hoạt
động sản xuất, quy định nhà ở
công nhân là một hạ tầng thiết
yếu của khu công nghiệp”.
Quyết định cũng xác định
mục tiêu: “Quan tâm giải quyết
nhu cầu về chỗ ở cho công
nhân gắn với khu vực sản
xuất... tạo chỗ ở ổn định, nâng
cao đời sống để công nhân an
tâm lao động sản xuất, góp
phần an sinh xã hội”. Đây là
bước tiến mới về nhận thức so
với Quyết định số 2127/QĐTTg ngày 30/11/2011.
Để hiện thực hóa giấc mơ
“an cư” cho công nhân, nhiều
vấn đề phải giải quyết, nhất là
“điệp khúc”: vướng luật, thiếu
tiền, thiếu đất.
NGÔ ĐỨC HÀNH
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Bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích
của người Việt định cư ở nước ngoài
Việc hoàn thiện quy định của
pháp luật liên quan đến chính
sách đối với người Việt Nam ở
nước ngoài là đòi hỏi cấp
thiết nhằm góp phần hỗ trợ
bà con có địa vị pháp lý vững
chắc, phát triển kinh tế và
đời sống, hòa nhập xã hội
nước sở tại; đồng thời giúp
đồng bào nhận thức và hành
động phù hợp với lợi ích quốc
gia - dân tộc, đóng góp tích
cực vào sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
Đòi hỏi cấp thiết
Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán
quan điểm cho rằng cộng đồng người
Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là
một bộ phận không tách rời của cộng
đồng dân tộc Việt Nam. Nhiều chủ
trương, đường lối về công tác đối với
NVNONN đã được ban hành tại các văn
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng
và các văn bản như Nghị quyết số
36/NQ-TW ngày 26/03/2004 (Nghị
quyết 36), Chỉ thị số 45-CT/TW ngày
19/05/2015 (Chỉ thị 45), gần đây nhất là
Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/08/2021
của Bộ Chính trị. Các văn bản này đã tạo
sự chuyển biến trong nhận thức và là cơ
sở quan trọng để triển khai toàn diện
công tác về NVNONN.
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính
trị về công tác NVNONN trong tình hình
mới nêu rõ yêu cầu: “Tiếp tục hoàn thiện
hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành
chính và triển khai đồng bộ các chính
sách liên quan đến NVNONN khi về
nước làm việc, thường trú; tạo điều kiện
thuận lợi để NVNONN về nước đầu tư,
sản xuất, kinh doanh...”. Việc hoàn thiện
quy định của pháp luật liên quan đến
chính sách đối với NVNONN là đòi hỏi
cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn
nhằm góp phần hỗ trợ bà con có địa vị
pháp lý vững chắc, phát triển kinh tế và
đời sống, hòa nhập xã hội nước sở tại,
động viên đồng bào giữ gìn tiếng Việt,
bản sắc văn hoá dân tộc, nâng cao lòng
tự hào, tự tôn dân tộc, giúp đồng bào
hướng về Tổ quốc, nhận thức và hành
động phù hợp với lợi ích quốc gia - dân
tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo Ủy ban Đối ngoại của Quốc
hội, trong thời gian qua, khung pháp luật
về chính sách đối với NVNONN cơ bản
đã được hình thành nhằm điều chỉnh các
vấn đề liên quan đến NVNONN như vấn
đề quốc tịch, cư trú, đi lại, đầu tư, kinh
doanh, sở hữu nhà ở, đất ở tại Việt
Nam… Điển hình, về pháp luật về quốc
tịch, Luật Quốc tịch năm 2008 đã bổ
sung cụm từ “trừ trường hợp Luật này có
quy định khác” tại Điều 4 về nguyên tắc
quốc tịch để thể hiện chính sách một
quốc tịch mềm dẻo hơn của Nhà nước ta.
Việc quy định nguyên tắc một quốc tịch
theo hướng mềm dẻo là cần thiết, quán
triệt đúng chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước ta tại Nghị quyết số 36
và Chỉ thị số 45, qua đó khuyến khích,
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lLuật Quốc tịch năm 2008 đã quy định về giữ quốc tịch Việt Nam cho người Việt Nam định cư
ở nước ngoài. (Ảnh minh họa)

đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng
của NVNONN được giữ quốc tịch Việt
Nam trong một số trường hợp ngoại lệ
khi đã có quốc tịch nước ngoài.
Bên cạnh đó, Luật Quốc tịch năm
2008 cũng đã quy định về giữ quốc tịch
Việt Nam cho người Việt Nam định cư
ở nước ngoài. Quy định này là nhằm
thực hiện chính sách của Đảng, Nhà
nước được ghi nhận tại Nghị quyết số
36, bảo đảm cho người Việt Nam định
cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch
Việt Nam được đăng ký giữ quốc tịch
Việt Nam, kể cả trong trường hợp đã có
quốc tịch nước ngoài. Quy định như
vậy cũng giúp cơ quan quản lý nhà
nước có biện pháp theo dõi, nắm bắt
tình trạng quốc tịch của công dân Việt
Nam định cư ở nước ngoài. Bên cạnh
đó, Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008
đã bổ sung 2 trường hợp được trở lại
quốc tịch Việt Nam, đó là thực hiện đầu
tư tại Việt Nam và đã thôi quốc tịch
Việt Nam để nhập quốc tịch nước
ngoài, nhưng không được nhập quốc
tịch nước ngoài.
Hay, liên quan đến quyền sử dụng
đất ở, nhà ở, quyền kinh doanh bất động
sản của người Việt Nam định cư ở nước
ngoài, Luật Đất đai năm 2013 đã quy
định quyền và nghĩa vụ sử dụng đất ở
của người Việt Nam định cư ở nước
ngoài. Luật Nhà ở năm 2014 cũng đã
quy định điều kiện được công nhận
quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam
định cư ở nước ngoài tại Việt Nam.

Cần sớm sửa đổi, bổ sung
Tuy nhiên, khung pháp luật về chính
sách đối với NVNONN cũng còn một
số hạn chế, bất cập. Trong quy định về
quốc tịch, vấn đề nhập/trở lại quốc tịch
Việt Nam của NVNONN mà không
phải thôi quốc tịch nước ngoài (theo
khoản 3 Điều 19 và khoản 5 Điều 23
của Luật Quốc tịch Việt Nam) gặp
nhiều vướng mắc trên thực tế do các
điều kiện để nhập/trở lại quốc tịch Việt
Nam khó khăn và chưa có tiêu chí rõ
ràng. Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch đã
có hướng dẫn rõ ràng nhưng vẫn khó
đáp ứng… Luật Đất đai năm 2013 và

Luật Nhà ở năm 2014 cũng còn mâu
thuẫn trong quy định về các loại giao
dịch được thực hiện để nhận chuyển
nhượng quyền sử dụng đất ở gắn với
nhà ở.
Từ những thực tế trên, Ủy ban Đối
ngoại của Quốc hội kiến nghị, đối với
các hạn chế, bất cập của pháp luật về
quốc tịch, đề nghị tiếp tục nghiên cứu,
tổng kết để hoàn thiện hơn quy định của
pháp luật về quốc tịch Việt Nam, kết hợp
với các biện pháp đồng bộ khác về đối
ngoại, ngoại giao, ký kết điều ước quốc
tế, từ đó bảo đảm tốt hơn các quyền và
lợi ích chính đáng của người Việt Nam
định cư ở nước ngoài theo đúng chủ
trương, đường lối của Đảng đã đề ra.
Đối với các hạn chế, bất cập về
quyền sử dụng đất ở, nhà ở của người
Việt Nam định cư ở nước ngoài, cần sửa
đổi Luật Đất đai theo hướng cho phép
người Việt Nam định cư ở nước ngoài
được nhận chuyển nhượng quyền sử
dụng đất ở gắn với nhà ở ngoài dự án
phát triển nhà ở thông qua giao dịch đổi
nhà ở, nghĩa vụ tài chính trong trường
hợp này sẽ được xác định tương tự như
trường hợp hộ gia đình, cá nhân trong
nước thực hiện giao dịch mua bán nhà ở
gắn liền với đất ở. Công nhận quyền sử
dụng đất nói chung, quyền sử dụng đất
ở nằm ngoài dự án nhà ở nói riêng cho
người Việt Nam định cư ở nước ngoài
trong trường hợp họ đã xác lập quyền sử
dụng đất hợp pháp vào thời điểm trước
đây theo quy định của Luật Đất đai.
Đối với chính sách thu hút trí thức là
NVNONN tham gia hoạt động khoa học,
công nghệ tại Việt Nam, đề nghị sớm ban
hành các văn bản hướng dẫn, đồng thời,
sửa đổi Nghị định 27 theo hướng cởi mở
hơn đối với chuyên gia trẻ tuổi. Đối với
bất cập về việc đăng ký kết hôn của
người Việt Nam định cư ở nước ngoài,
đề nghị quy định thống nhất về thẩm
quyền giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn
tại địa phương. Cùng với đó, cần tiếp tục
nghiên cứu chính sách để công dân Việt
Nam ở nước ngoài được thực hiện quyền
bỏ phiếu, ứng cử và các quyền khác để
có thể tham gia sâu hơn vào đời sống
chính trị, kinh tế - xã hội của Việt Nam.
MINH NGỌC
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Phòng chống tiêu cực
trong việc bình xét
thi đua, khen thưởng

N

gày 3/7, Thủ tướng Phạm Minh
Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã chủ trì Phiên
họp lần thứ 3 của Hội đồng để xem xét về
việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng
Lực lượng Vũ trang nhân dân” cho các tập
thể, cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ
Công an.
Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng đề
nghị các đại biểu đóng góp ý kiến khách
quan, trung thực, đánh giá đúng thành tích
của các tập thể, cá nhân, trên cơ sở đó, Hội
đồng sẽ thực hiện các thủ tục liên quan với
tinh thần dân chủ, khách quan, minh bạch,
công bằng, đúng quy trình, quy định, xứng
đáng với những thành tích đã đạt được theo
quy định của Đảng và pháp luật của Nhà
nước. Thủ tướng nhấn mạnh việc đề nghị
tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ
trang nhân dân” không chỉ nhằm tôn vinh
công lao, tạo động lực cho các tập thể, cá
nhân mà còn có tác động truyền cảm hứng,
lan tỏa giá trị trong các lực lượng vũ trang
nói riêng và đất nước nói chung.
Thủ tướng cũng yêu cầu bảo đảm công
tác thi đua, khen thưởng chính xác, khách
quan, minh bạch, dân chủ, công khai để tạo
động lực phấn đấu cho mỗi cá nhân, tập thể
xứng đáng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần phòng
chống tiêu cực trong việc bình xét thi đua,
khen thưởng.
Tại Phiên họp, Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng Trung ương đã nghe báo cáo, thảo
luận, cho ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm để tiếp
tục đề nghị các cấp có thẩm quyền tặng danh
hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân
dân” cho một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an. Hội đồng cũng đã
định hướng một số nhiệm vụ, công việc
trong thời gian thời gian tới, trong đó có việc
đánh giá sơ kết phong trào “Cả nước đoàn
kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng,
chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.
KHÁNH CHI

Đôn đốc, hỗ trợ
địa phương đẩy nhanh
tiêm vaccine phòng
COVID-19 mũi 3, mũi 4

T

rước diễn biến khó lường của dịch
COVID-19, nhất là việc biến chủng mới
BA.5 đã xâm nhập vào Việt Nam làm tăng
nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại, Văn
phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường kiểm soát dịch
bệnh, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh phục
hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Theo đó, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam tiếp tục chỉ đạo Bộ Y tế, các
bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương quyết liệt thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là đẩy
nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho
các nhóm đối tượng, hoàn thành theo mục
tiêu, yêu cầu của Chính phủ. Bộ Y tế khẩn
trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ
trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine
phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho
người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho
trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo mục
tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã
đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.
Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc
chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị
phục vụ khám, chữa bệnh và cho công tác
phòng, chống dịch trên cả nước.
T.HOÀNG
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XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XIII
q

PGS.TS TÀO THỊ QUYÊN - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tại Đại hội XIII, Đảng ta
đã xác định nhiệm vụ:
“Hoàn thiện cơ chế bảo
vệ Hiến pháp”. Bảo vệ
Hiến pháp là vấn đề cực
kỳ quan trọng trong việc
xây dựng Nhà nước
pháp quyền nói chung và
Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam
nói riêng.
Năm yêu cầu quan trọng
Bảo vệ Hiến pháp là vấn đề
cực kỳ quan trọng trong việc xây
dựng Nhà nước pháp quyền nói
chung và Nhà nước pháp quyền
XHCN Việt Nam nói riêng. Bởi lẽ,
“Hiến pháp ấn định hình thức Nhà
nước của quốc gia, ấn định các cơ
quan điều khiển quốc gia, cùng
những thẩm quyền của các cơ
quan ấy. Hiến pháp là văn bản
phản ánh tổ chức chính trị của
quốc gia”. Cơ chế bảo vệ Hiến
pháp là tổng thể các yếu tố có quan
hệ mật thiết, tương tác lẫn nhau,
hình thành một hệ thống và sự vận
hành của hệ thống đó để tiến hành
hoạt động bảo vệ Hiến pháp, nhằm
bảo đảm sự tôn trọng Hiến pháp,
ngăn ngừa và xử lý mọi hành vi vi
phạm Hiến pháp. Cơ chế bảo vệ
Hiến pháp bao gồm ba yếu tố là
thể chế, thiết chế và phương thức
vận hành bảo vệ Hiến pháp.
Cơ chế bảo vệ Hiến pháp
trong Nhà nước pháp quyền
XHCN Việt Nam phản ánh bản
chất, đặc trưng của Nhà nước
XHCN Việt Nam, chứa đựng
những giá trị phổ biến của văn
minh nhân loại, đồng thời phù
hợp với các nguyên tắc tổ chức và
hoạt động của Nhà nước Cộng
hoà XHCN Việt Nam. Xây dựng,
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
XHCN Việt Nam theo tinh thần
Nghị quyết Đại hội XIII đặt ra
một số yêu cầu đối với cơ chế bảo
vệ Hiến pháp.
Thứ nhất, bảo đảm tính
chuyên trách và độc lập của cơ
quan bảo vệ Hiến pháp. Cơ quan
bảo vệ Hiến pháp là yếu tố trung
tâm của cơ chế bảo vệ Hiến pháp
trong Nhà nước pháp quyền
XHCN Việt Nam. Để cơ chế này
vận hành đạt được mục đích bảo
vệ Hiến pháp, đáp ứng các yêu
cầu của Nhà nước pháp quyền
XHCN Việt Nam, cơ quan bảo
vệ Hiến pháp phải có vị trí độc
lập nhất định với các cơ quan
khác trong bộ máy nhà nước,
hoạt động mang tính chuyên
trách với những chức năng,
nhiệm vụ riêng.
Thứ hai, thể chế về bảo vệ
Hiến pháp phải bao gồm những
nguyên tắc chính trị pháp lý hiến
định và những quy định trong hệ

lChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt tay lên bản Hiến pháp và tuyên thệ.

thống văn bản đồng bộ, nhất quán
và rõ ràng. Hệ thống thể chế về
bảo vệ Hiến pháp trong Nhà nước
pháp quyền XHCN Việt Nam bao
gồm các nguyên tắc, quy phạm
đồng bộ, thống nhất, xác định mục
tiêu, định hướng và tạo lập cơ sở
pháp lý cho việc xây dựng, vận
hành cơ chế bảo vệ Hiến pháp.
Thứ ba, phương thức vận
hành của cơ chế bảo vệ Hiến
pháp phải phù hợp với vị trí, tính
chất, chức năng, nhiệm vụ và
phạm vi thẩm quyền của cơ quan
bảo vệ Hiến pháp. Để tiến hành
các hoạt động bảo vệ Hiến pháp,
đặc biệt là hoạt động phán quyết
và xử lý những văn bản và hành
vi vi hiến trong tổ chức và thực
hiện quyền lực nhà nước, cơ chế
bảo vệ Hiến pháp trong Nhà nước
pháp quyền XHCN phải tổ chức
và hoạt động theo phương thức
riêng, khác với phương thức của
các hoạt động lập pháp, hành
pháp, tư pháp.
Thứ tư, cơ chế bảo vệ Hiến
pháp trong Nhà nước pháp quyền
XHCN Việt Nam tuân thủ
nguyên tắc quyền lực nhà nước là
thống nhất, có sự phân công, phối
hợp và kiểm soát giữa các cơ
quan nhà nước trong thực hiện
các quyền lập pháp, hành pháp, tư
pháp. Cơ chế bảo vệ Hiến pháp
trong Nhà nước pháp quyền
XHCN Việt Nam là một bộ phận
trong cơ chế tổ chức và thực hiện
quyền lực nhà nước và là bộ phận
quan trọng để bảo đảm tính thống
nhất của quyền lực nhà nước.
Thông qua các hoạt động giải
quyết tranh chấp và vi phạm hiến
pháp liên quan đến việc thực hiện
quyền lực nhà nước, xử lý những
sai lầm, lệnh lạc, đe dọa thể chế
chính trị, đe dọa chủ quyền quốc
gia, cơ chế bảo vệ Hiến pháp góp
phần hết sức to lớn bảo đảm
thống nhất quyền lực nhà nước.
Thứ năm, bảo đảm sự lãnh
đạo hợp hiến của Đảng Cộng sản
đối với cơ chế bảo vệ Hiến pháp
trong Nhà nước pháp quyền
XHCN Việt Nam. Là một bộ
phận trong bộ máy nhà nước, cơ

chế bảo vệ Hiến pháp phải đặt
dưới sự lãnh đạo hợp hiến của
Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam đối với cơ chế bảo vệ Hiến
pháp trong Nhà nước pháp quyền
XHCN thể hiện trước hết ở việc
các văn kiện, nghị quyết của
Đảng đề ra những quan điểm chỉ
đạo đối với hoạt động bảo vệ
Hiến pháp và xây dựng, hoàn
thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở
Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam
lãnh đạo quá trình thể chế hóa
cương lĩnh, đường lối của mình
thành pháp luật. Thông qua đó,
Đảng lãnh đạo việc xây dựng,
hoàn thiện cơ sở pháp lý cho cơ
chế bảo vệ Hiến pháp. Sự lãnh
đạo của Đảng không chỉ bảo đảm
những nguyên tắc, quy phạm về
bảo vệ Hiến pháp thể hiện một
cách đầy đủ và đúng đắn những
quan điểm của Đảng Cộng sản
Việt Nam đối với hoạt động bảo
vệ Hiến pháp mà còn bảo đảm
rằng những nguyên tắc, quy
phạm đó thể hiện một cách trung
thực và toàn diện ý chí và nguyện
vọng của nhân dân.

Tiến hành đồng bộ
nhiều giải pháp nhưng có
trọng tâm, trọng điểm
Để tăng cường bảo vệ Hiến
pháp ở nước ta hiện nay cần quán
triệt quan điểm về hoàn thiện cơ
chế bảo vệ Hiến pháp trong Nhà
nước pháp quyền XHCN Việt
Nam đã được xác định tại Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII: “Tiếp
tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước
pháp quyền XHCN do Đảng lãnh
đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi
mới hệ thống chính trị”..., “hoàn
thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp”.
Thực hiện chủ trương nêu
trên, quá trình hoàn thiện cơ chế
bảo vệ Hiến pháp phải bảo đảm
các yêu cầu đối với cơ chế bảo vệ
Hiến pháp. Quá trình đó cần được
tiến hành đồng bộ nhiều giải
pháp, nhưng có trọng tâm, trọng
điểm, có lộ trình thích hợp, vừa
bảo đảm tính liên tục của cơ chế

bảo vệ Hiến pháp, vừa tiếp thu
kinh nghiệm quốc tế phù hợp với
Việt Nam.
Cần tiến hành với các giải
pháp trước mắt và lâu dài để
hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến
pháp ở Việt Nam như sau:
Đầu tiên, cần tiếp tục hoàn
thiện và tổ chức thực hiện các
quy định về bảo vệ Hiến pháp
của Quốc hội (QH) và các cơ
quan của QH theo Hiến pháp
năm 2013. Cụ thể là, xác định rõ
về tính chất, phạm vi, thẩm
quyền giám sát của QH, Ủy ban
Thường vụ (UBTV) QH. Theo
đó, cần xác định QH có quyền
“giám sát tối cao việc thi hành
Hiến pháp”, UBTVQH “giám
sát việc thi hành Hiến pháp”.
Cùng với đó, cần tiếp tục
hoàn thiện tổ chức và hoạt động
của QH, các cơ quan của QH để
thực hiện có hiệu quả giám sát
việc thi hành Hiến pháp và giám
sát tính hợp hiến của văn bản
quy phạm pháp luật. Thực hiện
đầy đủ, nghiêm túc cơ chế điều
hành, phối hợp giữa các cơ quan
của QH trong hoạt động giám sát
việc thi hành Hiến pháp, giám
sát tính hợp hiến của văn bản
quy phạm pháp luật. Xây dựng
và thực hiện cơ chế trách nhiệm
pháp lý đối với những cơ quan,
cá nhân chậm trễ trong việc trình
các báo cáo ra QH nhằm bảo
đảm thời gian và chất lượng của
hoạt động thẩm tra các báo cáo;
chú trọng các thông tin độc lập,
khách quan từ các cơ quan thanh
tra, kiểm toán.
Giải pháp thứ hai là tổ chức
thực hiện các quy định về bảo vệ
Hiến pháp của Chủ tịch nước.
Theo quy định tại khoản 1 Điều
88 Hiến pháp năm 2013, Chủ
tịch nước có quyền đề nghị
UBTVQH xem xét tính hợp hiến
đối với pháp lệnh do UBTVQH
ban hành. Để Chủ tịch nước thực
hiện được hoạt động này cần đổi
mới, nâng cao chất lượng hoạt
động giúp việc cho Chủ tịch
nước; bổ sung nhân sự, nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức Văn phòng Chủ tịch nước;
chuyên môn hóa công tác tham
mưu cho Chủ tịch nước xem xét
tính hợp hiến của pháp lệnh.
Giải pháp thứ ba là cần tập
trung thực hiện là quy định chi tiết
và tổ chức thực hiện các quy định
về bảo vệ Hiến pháp của Chính
phủ. Để Chính phủ thực hiện tốt
việc kiểm tra tính hợp hiến của
văn bản quy phạm pháp luật, cần
lưu ý quy định rõ thời hạn tự kiểm
tra và kiểm tra tính hợp hiến của
văn bản văn bản theo thẩm quyền;
xác định rõ các hình thức xử lý
văn bản trái Hiến pháp cho phù
hợp với Hiến pháp 2013.
Thứ tư, cần triển khai thực
hiện quy định về trách nhiệm bảo
vệ Hiến pháp của Tòa án nhân
dân (TAND) và Viện kiểm sát

nhân dân (VKSND). Cụ thể, cần
bổ sung vào khoản 2 Điều 2 Luật
Tổ chức TAND như sau: “TAND
có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp,
bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con
người, quyền công dân, bảo vệ
chế độ XHCN…”. Trong quá
trình xét xử vụ án, Tòa án chú
trọng việc phát hiện và kiến nghị
với các cơ quan có thẩm quyền
xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc
hủy bỏ văn bản pháp luật trái với
Hiến pháp, luật, nghị quyết của
QH, pháp lệnh, nghị quyết của
UBTVQH để bảo đảm quyền và
lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ
quan, tổ chức.
Đối với Luật Tổ chức
VKSND, cần bổ sung quy định:
“Trong quá trình thực hiện quyền
công tố và kiểm sát hoạt đông tư
pháp, VKS phát hiện và kiến nghị
với các cơ quan có thẩm quyền
xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc
hủy bỏ văn bản pháp luật trái với
Hiến pháp, luật, nghị quyết của
QH, pháp lệnh, nghị quyết của
UBTVQH để bảo đảm quyền và
lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ
quan, tổ chức”.
Về lâu dài, cần tăng cường
giáo dục về Hiến pháp, nâng cao
nhận thức về vai trò, tính chất của
Hiến pháp, về cơ chế bảo vệ Hiến
pháp. Cùng với đó, cần nghiên
cứu xây dựng Luật về bảo vệ
Hiến pháp, trong đó quy định tổ
chức và hoạt động của cơ quan
chuyên trách bảo vệ Hiến pháp là
Hội đồng Hiến pháp.
Hội đồng Hiến pháp có chức
năng xem xét tính hợp hiến của
văn bản quy phạm pháp luật của
QH, Chủ tịch nước, UBTVQH,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
Hội đồng Thẩm phán TANDTC,
Chánh án TANDTC, Viện trưởng
VKSNDTC, Tổng Kiểm toán
Nhà nước; nếu xét thấy có dấu
hiệu vi hiến, Hội đồng Hiến pháp
đề nghị QH và các cơ quan bãi bỏ
toàn bộ hoặc một phần văn bản vi
hiến; Cùng với đó, xem xét tính
hợp hiến của bản án, quyết định
của TANDTC, Hội đồng Thẩm
phán TANDTC và VKSNDTC;
nếu xét thấy bản án, quyết định
đó trái với Hiến pháp, Hội đồng
Hiến pháp yêu cầu các cơ quan
hủy bỏ các quyết định, bản án đó.
Thứ ba là xem xét tính hợp hiến
của các điều ước quốc tế mà Việt
Nam ký kết hoặc gia nhập theo đề
nghị của Chính phủ, đề nghị QH
xem xét, quyết định. Thứ tư, xem
xét tính hợp hiến của các cuộc
trưng cầu ý dân. Thứ năm, ra văn
bản yêu cầu các cơ quan nhà
nước, tổ chức Đảng và tổ chức
khác trong hệ thống chính trị thực
hiện đúng, đủ và kịp thời các
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy
định của Hiến pháp. Thứ sáu, giải
thích chính thức Hiến pháp.
T.T.Q
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ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN
TỔ QUỐC VIỆT NAM NGUYỄN TÚC:
“Bác Hồ đã căn dặn, mọi việc phải tin ở dân
thông qua các tổ chức của các đoàn thể chính
trị. Bởi vậy, tôi đề nghị công tác cán bộ hiện nay
ngoài trách nhiệm, vai trò của bộ phận tham
mưu, của cấp ủy, còn là công việc của toàn dân,
vì cán bộ là của Nhà nước, của nhân dân, do dân
bầu ra”. Quan điểm trên được ông Nguyễn Túc,
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ với Pháp luật Việt
Nam khi đề cập đến những giải pháp để nâng cao
hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
hiện nay.
Cán bộ sai phạm,
rất đau lòng
Ông Nguyễn Túc cho biết,
trong nhiều năm qua, ông thường
xuyên theo dõi rất kỹ về công tác
xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói
chung và công tác phòng chống
tham nhũng, tiêu cực nói riêng.
“Mỗi lần Ủy ban Kiểm tra Trung
ương họp là tôi đều chăm chú và
rất buồn khi càng ngày số cán bộ,
đảng viên của chúng ta bị xử lý
kỷ luật càng nhiều, không chỉ ở
cấp cơ sở mà cả ở cấp Trung
ương. Nếu Đại hội VIII phần lớn
cán bộ vi phạm là ở cấp cơ sở,
quận, huyện thì đến Đại hội IX,
Đại hội X, đã lên đến cấp tỉnh và
Trung ương.
Thời điểm chuẩn bị cho Đại
hội X, chúng ta có hai đồng chí
Ủy viên Trung ương bị xử lý hình
sự. Lúc bấy giờ, khi dự thảo văn
kiện lần thứ 4 của Đại hội X, các
thành viên của Tiểu ban văn kiện
rất đau lòng (ông Nguyễn Túc
trong Tiểu ban văn kiện - PV).
Tôi nhớ mãi lúc ấy chúng ta bàn
làm sao phải giảm đến mức tối đa
những cán bộ thoái hóa, biến
chất… Nhưng rồi đến Đại hội XI,
XII và cho đến nay, số lượng cán
bộ, đặc biệt là cán bộ có chức,
có quyền vi phạm kỷ luật của
Đảng, vi phạm pháp luật của
Nhà nước liên quan đến tham
nhũng, thoái hóa, biến chất có
chiều hướng gia tăng.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, những
yếu tố gì đã dẫn đến tình trạng
đau lòng đó? Theo tôi có mấy
nguyên nhân. Thứ nhất, bản thân
các đồng chí vi phạm kỷ luật đã
không tự rèn luyện, tự soi, tự sửa
như những lớp cán bộ đi trước.
Thứ hai, dân chủ trong Đảng nhất là dân chủ tập trung có nơi
chưa được phát huy. Hầu hết
những vụ kỷ luật các tập thể, cán
bộ, đảng viên vi phạm của Ủy
ban Kiểm tra Trung ương, tôi đều
thấy ghi: “Vi phạm nguyên tắc
tập trung dân chủ”. Thứ ba, công
tác cán bộ của chúng ta, nhất là
bộ phận tham mưu, những bộ
phận được tham gia làm công tác
tổ chức cán bộ, có lúc có nơi, vì
lý do này, lý do khác đã không
sâu sát thực tiễn, không sâu sát
những con người cụ thể và cũng
có thể vì lợi ích cá nhân đã cho
qua những thiếu sót lúc đầu chưa
đến mức phải xử lý. Cuối cùng,
giám sát của nhân dân đối với đội
ngũ cán bộ, có lúc có nơi, chưa

Công tác cán bộ
phải dựa vào dân

thực sự được coi trọng, mặc dù
Đại hội X đã đưa vấn đề này ra,
đó là quy định về vai trò của Mặt
trận và các tổ chức chính trị - xã
hội có trách nhiệm giám sát và
phản biện xã hội”.

Không nhớ những điều đã
tuyên thệ trước Đảng

lNhư ông vừa nói, các chủ
trương, nghị quyết đã được
Đảng ta ban hành rất nhiều,
nhưng vì sao vừa qua vẫn xảy
ra nhiều sai phạm, nhất là sai
phạm này liên quan đến nhiều
cán bộ có chức, có quyền?
- Ngay từ Đại hội VI đổi mới,
đến Đại hội VII đã đưa ra chủ
trương xây dựng, chỉnh đốn
Đảng; Đại hội VIII, IX, X cũng
thế. Nhưng tại sao kết quả không
cao mà chỉ từ Đại hội XI, XII đến
nay mới mạnh? Đó là câu hỏi mà
chúng ta phải phân tích làm rõ để
từ đó tìm ra nguyên nhân và bài
học kinh nghiệm. Như Bác Hồ
từng nói, chủ trương 1, biện pháp
phải 10 và quyết tâm phải 20.
Đối với các thế hệ đi trước,
khi tuyên thệ vào Đảng thì phần
lớn các đồng chí đó sẵn sàng hy
sinh cuộc sống của mình để phục
vụ Đảng, phục vụ nhân dân.
Khẩu hiệu “đảng viên đi trước,
làng nước theo sau”, “khổ trước
thiên hạ, sướng sau thiên hạ” hầu
như thấm vào máu của các thế hệ
đó, không có thế hệ đó thì làm sao
có được ngày hôm nay. Nhưng
thực tiễn thời gian vừa qua cho
thấy, hầu hết những đồng chí
đảng viên vi phạm kỷ luật, thậm
chí bị xử lý hình sự là do họ
không nhớ điều mà họ đã tự
tuyên thệ để trở thành người đảng
viên cộng sản, quên mất những
điều mình đã hứa với Đảng.
Trong cơ chế thị trường, các đồng
chí đó đã không vượt qua được
cám dỗ tiền và tình… Thế hệ
chúng tôi hầu như không có
chuyện “chạy chức, chạy quyền,
chạy bằng cấp”..., nhưng hiện nay
thì tình trạng này rất đáng phải
lưu tâm.
Ngay từ năm 1954 khi giải
phóng Hà Nội, Bác Hồ đã nhắc
nhở mọi người phải tránh những
“viên đạn bọc đường”. Đến năm
1975, sau khi giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước, Đảng
ta cũng đã tổ chức chỉnh đốn
Đảng và nhắc nhở điều này.
Thời ấy, các cán bộ đi công tác
miền Nam chỉ mang ra một cái

l Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.

“Tôi rất mừng là vừa rồi chúng ta đã đưa pháp chế dân chủ vào
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hy vọng rằng Luật này khi đi vào
cuộc sống sẽ huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sẽ “biến hàng vạn, hàng triệu
con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn
pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan
liêu còn chỗ ẩn nấp” như lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu”,
ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ.

xe đạp hay cái radio đã vi phạm
vào tội tham nhũng; làm
nghiêm như thế cũng là để giữ
gìn phẩm chất của người cộng
sản, để dân quý, dân tin.
Có câu chuyện tôi còn nhớ
mãi, hôm đó đồng chí Lê Quang
Đạo và tôi thay mặt Đảng đoàn
Mặt trận đến chỗ đồng chí Phạm
Văn Đồng - lúc đó là cố vấn Ban
Chấp hành Trung ương - để trình
bày việc chuẩn bị Nghị quyết của
Bộ Chính trị về đại đoàn kết dân
tộc và tăng cường Mặt trận Dân
tộc thống nhất (Nghị quyết 07NQ/TW ngày 17/11/1993). Đồng
chí Phạm Văn Đồng nói rằng:
“Mình rất hoan nghênh, không
đổi mới thì chết, nhưng đổi mới
nếu không giáo dục đến nơi đến
chốn thì cũng chết đấy”. Vì sao?
Vì đội ngũ doanh nhân mà chúng
ta cố gắng xây dựng và kỳ này
đưa lên vị trí thứ 4 sau công nông - trí là rất đáng hoan
nghênh, có như thế thì kinh tế
mới phát triển. Nhưng nếu đội
ngũ doanh nhân đó không được
giáo dục đến nơi đến chốn, khi họ
đã có tiền và nghĩ rằng “có tiền
mua tiên cũng được”, không còn
chủ nghĩa yêu nước như trước
kia, mà họ lại móc ngoặc với
những cán bộ có chức, có quyền,
thoái hóa biến chất thì hậu họa
khôn lường.
Bây giờ mình ngẫm càng
ngày càng đúng. Sự móc ngoặc
giữa những doanh nhân phai nhạt

tinh thần yêu nước, lấy lợi nhuận
làm mục đích tối cao với một bộ
phận cán bộ có chức, có quyền
cấp cao thoái hóa biến chất thì rất
nguy hiểm. Điển hình là những
vụ án gần đây đã cho chúng ta
thấy rõ điều đó, như vụ án liên
quan đến Công ty Việt Á, vụ án
liên quan đến Cục Lãnh sự (Bộ
Ngoại giao), vụ Tân Hoàng
Minh, FLC… Nhiều đêm tỉnh
dậy tôi cứ suy nghĩ mãi về những
đau đớn này.

Dựa vào dân để đánh giá
cán bộ

lVậy để khắc phục tình trạng
này, theo ông đâu là giải pháp hữu
hiệu, mang tính căn cốt nhất?
- Tôi đã có lần đề nghị với
Ban Bí thư cần phải xem xét lại
công tác tổ chức cán bộ, đánh giá

lẢnh minh họa.
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cán bộ một cách thực chất hơn,
không chỉ dựa vào cơ quan tham
mưu mà quan trọng nhất là phải
dựa vào nhân dân. Trước hết là
thông qua Mặt trận và các tổ chức
chính trị - xã hội. Chẳng hạn,
nhiều trường hợp khi bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
các cấp, khi có ý kiến của Trung
ương đưa sang thì Mặt trận (có
chức năng hiệp thương, lựa chọn,
giới thiệu người ra ứng cử đại
biểu Quốc hội và HĐND các cấp)
lấy ý kiến nơi địa bàn dân cư và
phát hiện nhiều trường hợp không
đủ tiêu chuẩn, từ đó đề nghị
Trung ương xem xét lại.
Vì vậy tôi đề nghị, công tác
cán bộ hiện nay không thể chỉ
dựa vào bộ phận tham mưu hoặc
cấp ủy mà là công tác của toàn
dân, vì cán bộ là của Nhà nước,
của nhân dân, do nhân dân bầu ra.
Bác Hồ đã nói nhiều rồi, rằng có
dân là có tất cả, mất dân là mất
hết; mọi việc chúng ta phải tin ở
nơi dân thông qua các tổ chức của
các đoàn thể chính trị.
Thứ hai, cần thực hiện nghiêm
nguyên tắc tập trung dân chủ; vì
hiện nay không ít nơi, đồng chí bí
thư không tuân thủ nguyên tắc
này, ngay cả người trong cấp ủy
đó cũng “dĩ hòa vi quý”, “tát
nước theo mưa”. Có đồng chí
thường vụ, Chủ tịch Mặt trận tâm
sự tôi rằng: bác ở Trung ương nói
dễ, còn chúng em ở địa phương
nếu nói không đúng với ý kiến
của bí thư thì sẽ “được điều
chuyển” sang công tác khác ngay.
Như vậy, ở đấy có sự sợ hãi, nể
nang, né tránh, không tập trung
dân chủ; tự phê bình và phê bình
kém. Thành ra đấu tranh trong nội
bộ chúng ta rất kém, bằng mặt
nhưng không bằng lòng.
Ngay cả chuyện thi đua, khen
thưởng cũng thế, khen thưởng
phải là những người trực tiếp,
những người bám cuộc sống hàng
ngày. Chứ thời gian vừa qua,
chúng ta vẫn tổ chức thi đua, khen
thưởng theo định kỳ, theo thâm
niên, dẫn đến sức sống của nó
chưa cao. Tôi rất mong chỉ đạo
của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng kỳ này là Đảng ta cần
phát huy mạnh mẽ hơn nữa công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và
phải có sự tham gia của nhân dân
sẽ được chúng ta thực hiện quyết
liệt, đem lại hiệu quả cao. Tất
nhiên dân thì có người nói đúng,
người không nói đúng, nhưng cấp
ủy phải có trách nhiệm và có điều
kiện để sàng lọc.
lTrân trọng cám ơn ông!
VÂN ANH (thực hiện)

Đề xuất giảm thời hạn
giấy phép hành nghề
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Luật sư nước ngoài hoạt động tại Việt nam:

Hiện nay, theo Bộ Tư pháp, một số quy định về tổ chức hành nghề luật sư
nước ngoài tại Việt Nam đã bộc lộ nhiều bất cập cần sửa đổi, bổ sung cho
phù hợp tình hình thực tiễn.

lẢnh minh họa.

Nhiều quy định liên quan
luật sư nước ngoài chưa
cụ thể

Đơn cử, Luật Luật sư hiện
hành chưa quy định rõ về tư
cách pháp lý của người đứng
đầu tổ chức hành nghề luật sư
nước ngoài nên trên thực tế có
tình trạng một luật sư nước
ngoài đồng thời làm Trưởng 2
Chi nhánh hoặc vừa là Giám
đốc, vừa là Trưởng Chi nhánh
tại cùng một thời điểm. Điều
này dẫn đến làm giảm hiệu quả
quản lý, điều hành tổ chức, nhất
là trường hợp Công ty, Chi
nhánh không có trụ sở trong
cùng một tỉnh, thành phố, đồng
thời chưa tương thích với quy
định tương tự về tư cách pháp lý
của người đứng đầu tổ chức
hành nghề luật sư Việt Nam là
chỉ cho phép luật sư được thành
lập, tham gia thành lập một tổ
chức hành nghề luật sư và phải
là Trưởng văn phòng.
Điều 74 Luật Luật sư quy
định về điều kiện hành nghề của
luật sư nước ngoài tại Việt Nam
thì một trong những điều kiện
luật sư nước ngoài phải có “kinh
nghiệm tư vấn pháp luật nước
ngoài, pháp luật quốc tế”, “cam
kết tuân thủ Hiến pháp, pháp
luật của nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam và Quy tắc
đạo đức và ứng xử nghề nghiệp
luật sư Việt Nam”. Tuy nhiên,
quy định này mang tính định
tính, có thể dẫn đến cách hiểu và
áp dụng pháp luật không thống
nhất, phát sinh thủ tục hành
chính khi luật sư phải làm văn
bản cam kết.
Do đó, sửa đổi Luật Luật sư,
Bộ Tư pháp đề nghị quy định rõ
một luật sư chỉ được làm
Trưởng 01 Chi nhánh hoặc
Giám đốc 01 Công ty luật nước
ngoài tại Việt Nam trong cùng

một thời điểm bảo đảm tính
thống nhất của pháp luật, phù
hợp với nhu cầu hoạt động thực
tế của tổ chức hành nghề luật sư.
Đề xuất sửa đổi, bổ sung
Điều 74 của Luật Luật sư theo
hướng: Quy định cụ thể thời
gian luật sư nước ngoài đã được
cấp Thẻ luật sư và hành nghề
luật sư ít nhất 02 hoặc 03 năm
thì được xem xét, cấp Giấy phép
hành nghề tại Việt Nam. Đồng
thời quy định rõ, luật sư nước
ngoài phải “tuân thủ Hiến pháp
và pháp luật”, “có phẩm chất
đạo đức tốt” tương tự như luật
sư Việt Nam.

Khắc phục tình trạng khó
xác định tư cách luật sư

Về cấp Giấy phép hành
nghề tại Việt Nam cho luật sư
nước ngoài (các khoản 1, 3, 4
Điều 82), theo quy định của
Luật Luật sư về hồ sơ đề nghị
cấp Giấy phép hành nghề luật
sư tại Việt Nam phải có Chứng
chỉ hành nghề luật sư. Tuy
nhiên, quy định về Chứng chỉ
hành nghề luật sư của mỗi
nước khác nhau, có nước quy
định việc cấp Chứng chỉ hành
nghề luật sư một lần, có giá trị
vĩnh viễn (Pháp, Đức...), có
nước quy định hàng năm luật
sư được cấp lại Chứng chỉ
hành nghề luật sư hoặc có giấy
tờ của cơ quan có thẩm quyền
xác nhận người đó vẫn đang
có tư cách hành nghề luật sư
hợp pháp (Úc, Anh, Hồng
Kông
Trung
Quốc,
Malaysia...). Do đó, quy định
hiện nay của Luật Luật sư là
chưa phù hợp vì khó xác định
được người đó có tư cách luật
sư tại thời điểm làm thủ tục
cấp phép hay không, đặc biệt
là đối với những nước quy
định cấp Chứng chỉ hành nghề
luật sư theo từng năm. Tương

tự, hồ sơ gia hạn Giấy phép
hành nghề cho luật sư nước
ngoài theo quy định hiện hành
của Luật Luật sư hiện nay
không còn phù hợp, có thể xảy
ra trường hợp tại thời điểm gia
hạn, người đó không còn tư
cách luật sư nước ngoài nữa.
Khoản 5 của Điều 82 quy
định hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy
phép phải gửi đến Bộ Tư pháp
chậm nhất trước 30 ngày trước
khi hết thời hạn ghi trên Giấy
phép, trong thời hạn 07 ngày
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp quyết
định việc gia hạn Giấy phép.
Quy định này dẫn đến tình
trạng nhiều luật sư gửi hồ sơ
quá sớm (trước nhiều tháng)
trước khi Giấy phép hết thời
hạn, trong khi đó, thời hạn giải
quyết việc gia hạn phải trong
07 ngày làm việc dẫn đến việc
gia hạn vào thời điểm khi Giấy
phép còn thời hạn dài. Nếu Bộ
Tư pháp không xem xét, giải
quyết gia hạn ngay thì sẽ vi
phạm quy định về giải quyết
thủ tục hành chính.
Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi,
bổ sung Điều 82 của Luật Luật
sư theo hướng: Quy định rõ
Giấy tờ để xác định được luật sư
nước ngoài có tư cách luật sư tại
thời điểm làm thủ tục cấp phép
hoặc gia hạn Giấy phép; Sửa đổi
quy định hồ sơ đề nghị gia hạn
Giấy phép phải gửi đến Bộ Tư
pháp trong thời hạn 30 ngày
trước khi hết thời hạn ghi trên
Giấy phép; Nghiên cứu, giảm
thời hạn có giá trị của Giấy phép
hành nghề luật sư tại Việt Nam
của luật sư nước ngoài từ 5 năm
xuống còn 2 đến 3 năm cho
tương thích với Giấy phép lao
động của người nước ngoài.
ThaNh NhàN

TIN TỨC
Bộ tư pháp:

B

Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án
về truyền thông chính sách

ộ Tư pháp vừa quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ
chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá
trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”
năm 2022 của Bộ Tư pháp nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả,
đúng tiến độ các nhiệm vụ, mục tiêu do Bộ Tư pháp chủ trì theo Đề án
nêu trên; Bảo đảm mục tiêu đến hết năm 2022, hoàn thành việc quán
triệt, hướng dẫn, tập huấn, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trên
phạm vi toàn quốc; 70% chính sách có tác động lớn đến xã hội trong
quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi điều
chỉnh của Đề án do Bộ Tư pháp tham mưu, chủ trì soạn thảo được tổ
chức truyền thông bằng các hình thức phù hợp theo quy định.
Các hoạt động thực hiện Đề án bao gồm: Công tác chỉ đạo, hướng
dẫn, điều hành; Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến về mục đích, vai
trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách và nội dung cơ bản
của Đề án; Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã
hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm
vi Đề án và lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp bằng hình thức phù hợp,
trong đó tập trung truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến
xã hội trong đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi); Nghị định
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày
16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Đấu giá tài sản; Xây dựng Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền
thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dành cho công chức pháp chế
các bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương; báo cáo viên pháp luật Trung
ương và cấp tỉnh; đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý
thông tin, báo chí ở Trung ương; Tổ chức các hội nghị tập huấn; Tổ
chức Hội thảo về tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách
cho người Việt Nam ở nước ngoài… T.hằNg

V

Hội thảo về mô hình phiên tòa
thân thiện, vì trẻ em

ừa qua, tại Trường Đại học Luật Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa
học với chủ đề “Mô hình phiên tòa thân thiện, vì trẻ em trong Tố
tụng Hình sự”. Hội thảo do CLB Công Lý vì Trẻ em cùng CLB Kiểm
sát Trẻ tổ chức thực hiện, dưới sự bảo trợ của Viện Luật so sánh, Đoàn
Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội và Phòng Quản lý khoa học
và trị sự tạp chí, với mục đích tạo môi trường nghiên cứu, trao đổi các
vấn đề pháp lý liên quan.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Đào Lệ Thu, Giám đốc Trung tâm
nghiên cứu Luật Công - Viện Luật So sánh - Trường Đại học Luật Hà
Nội đã khẳng định tầm quan trọng của vấn đề bảo đảm tiếp cận tư pháp
cho trẻ em, bao gồm trẻ em là bị cáo, nạn nhân và người làm chứng;
tiếp đó trình bày cơ sở lý luận, chính trị và pháp lý của việc xây dựng
mô hình phiên tòa thân thiện, vì trẻ em trong tố tụng hình sự. Trong
thời gian diễn ra Hội thảo, các diễn giả đã trình bày sôi nổi những nội
dung chính về đặc điểm chính, vai trò và ý nghĩa, những nguyên tắc,
yêu cầu đặt ra đối với mô hình phiên tòa thân thiện, vì trẻ em ở một
số khu vực trên thế giới. Đồng thời, Hội thảo cũng nhìn nhận mô
hình phiên tòa thân thiện, vì trẻ em dưới nhiều góc nhìn của các
chuyên gia, các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn như: Thẩm
phán, Luật sư, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, Trợ giúp viên
pháp lý… aNh Đức

sóc trăng:

S

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho
doanh nghiệp nhỏ và vừa

ở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến
thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc
Trăng. Dự và chủ trì Hội nghị có bà Phạm Thị Minh Huệ - Phó Giám
đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng và trên 250 đại biểu là đại diện các
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Bà Phạm Thị Minh Huệ nhấn mạnh, Hội nghị bồi dưỡng kiến
thức pháp luật là cơ hội để các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các
quy định pháp luật, nhất là các quy định, chính sách mới để doanh
nghiệp vận dụng vào kinh doanh. Qua đó phát huy năng lực tỉnh
nhà, thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội, tăng kim ngạch xuất
khẩu, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đáp ứng
được nhu cầu của người dân.
Qua Hội nghị nhằm giúp các đại biểu là đại diện các doanh nghiệp
nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh cập nhật các văn bản pháp luật mới liên quan
đến hoạt động của doanh nghiệp, từ đó tạo chuyển biến căn bản về nhận
thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh
doanh; khắc phục cơ bản tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong
việc tiếp cận, thiếu thông tin pháp luật; đảm bảo doanh nghiệp nhỏ và
vừa kinh doanh đúng pháp luật, phát triển bền vững, lâu dài, đem lại
nhiều kết quả tích cực cho tỉnh nhà. TấN hòa – ĐìNh ThươNg
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Bí quyết của người chuyên
“gỡ rối” những vụ thi hành án phức tạp
Công tác thi hành án muôn
hình, muôn vẻ, không vụ việc
nào giống vụ việc nào, nhưng
nhờ nắm rõ luật, chọn đúng
thời điểm để giải quyết và biết
“cương nhu” đúng lúc, kết hợp
công tác dân vận tốt; mà
Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ
chức thi hành án (NV&TCTHA)
Cục Thi hành án dân sự
(THADS) Nghệ An, ông Nguyễn
Văn Công luôn hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ.
Ông Công được xem là chuyên gia “gỡ
rối” những vụ việc phức tạp tại Cục
THADS Nghệ An. Với những thành tích
nổi bật, nhiều năm liền ông được nhận
Bằng khen của Bộ Tư pháp và Thủ tướng
Chính phủ.

l Trưởng phòng NV&TCTHA Cục THADS Nghệ An Nguyễn Văn Công trong buổi làm việc với một
đương sự.

Nói đến vai trò của Trưởng phòng
Nghiệp vụ mà không đề cập đến việc
giải quyết các án hành chính là một thiếu
sót. Năm 2021, khi được phân công theo dõi
THA hành chính ông Công đã chủ động
tham mưu cho Cục trưởng trong quá trình
tổ chức đối thoại, làm việc trực tiếp đối với
6 UBND cấp huyện để kiểm tra, đôn đốc,
hướng dẫn việc tổ chức thi hành các bản án
hành chính đang tồn đọng. Nhờ đó, công tác
theo dõi thi hành án hành chính đạt kết quả
cao và đã được Tổng cục THADS ghi nhận,
lấy Nghệ An làm mô hình để các tỉnh
làm theo và được Bộ Tư pháp khen
thưởng đột xuất.

Giải quyết tận cùng những vụ việc
phức tạp
Quyết đoán, kỷ luật, vững chuyên môn,
luôn tâm huyết với ngành là những điều
mà những đồng nghiệp nói về Trưởng
phòng NV&TCTHA Cục THADS Nghệ
An, ông Nguyễn Văn Công. Tính cách
quyết đoán của ông có lẽ cũng một phần
xuất phát từ việc ông từng có thời gian rèn
luyện và công tác trong quân ngũ. Năm
1993, ông về Đội THA huyện Nghi Lộc.
Năm 2009 ông nhận nhiệm vụ tại Cục
THADS Nghệ An, đến năm 2016 ông
Công giữ chức NV&TCTHA.
Với vai trò là người đứng đầu, ông đã
chỉ đạo, điều hành Phòng NV&TCTHA
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
được giao, phân công nhiệm vụ cụ thể với
cấp dưới, đưa hoạt động của phòng đi vào
nền nếp, chuyên nghiệp, hoàn thành xuất
sắc các nhiệm vụ trên nhiều mảng lĩnh vực.
Trong đó, những vụ việc kéo dài, phức tạp
hay án kinh tế tham nhũng, án tín dụng
ngân hàng, đặc biệt là theo dõi THA hành
chính đều được ông chỉ đạo, điều hành
hoặc trực tiếp giải quyết xong. Nhờ vậy,
Cục THADS Nghệ An luôn được xếp hạng
loại A và nhiều lần được Bộ Tư pháp khen
thưởng và khen đột xuất.
Bên cạnh đó, ông còn làm tốt công tác
tham mưu cho lãnh đạo Cục. “Là một
trong những tỉnh có diện tích lớn nhất
nước, lượng việc và tiền bình quân hàng
năm của các cơ quan THADS Nghệ An
thường cao hơn so với nhiều địa phương
khác; từ 18.000 đến 20.000 việc. Do đó, để
hoàn thành chỉ tiêu, tôi đã kịp thời tham
mưu cho lãnh đạo Cục một số nội dung
như giúp lãnh đạo Cục tham mưu Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh tăng cường vai trò
lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao chất lượng hoạt
động Ban Chỉ đạo THADS; theo dõi, tổng
hợp các vướng mắc, khó khăn trong các vụ
việc điển hình”, ông Công chia sẻ.
Bằng lý luận chặt chẽ, THA đúng pháp
luật và cách làm việc có tình, có lý, ông đã
giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp.
Một trong những vụ việc cần phải nhắc
đến là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của
cán bộ một ngân hàng chi nhánh tại Nghệ
An. Ông chia sẻ, dù đã có bản án của Tòa
nhưng người phải THA luôn chống đối,
thậm chí chửi bới cả cán bộ đi làm nhiệm

l Ông Nguyễn Văn Công: “Những người phải
THA đều đau khổ cả nên mình phải làm việc
trách nhiệm, đúng luật. Có như vậy, người dân
mới tin tưởng”.

vụ. Hơn nữa, bản án tuyên không rõ ràng
và phải làm việc trong thời điểm dịch
COVID-19 phức tạp khiến vụ việc thêm
khó khăn.
“Với những vụ án phức tạp như vậy,
chúng tôi không bao giờ làm việc đơn lẻ
mà có sự phối hợp với chính quyền,
VKSND với đầy đủ thông báo, lịch trình.
Tại cuộc làm việc, tôi đều giới thiệu thành
phần tham gia và để cho người phải THA
trình bày xong rồi mới bắt đầu phân tích
trên cơ sở quy định của pháp luật. Người
đó từ chống đối chuyển sang hợp tác với
cơ quan THA. Sau đó, họ còn chủ động
liên hệ với chúng tôi trong việc hỗ trợ quá
trình xử lý bán đấu giá tài sản. Hiện, số tiền
hơn 9,2 tỷ đồng từ bán đấu giá các tài sản
liên quan đến vụ việc này đang được xử lý
theo quy định pháp luật”, ông Công chia
sẻ về một vụ việc.
Còn với các vụ việc dân sự, tranh chấp
kinh tế và hôn nhân gia đình, theo ông
Công; thường là mâu thuẫn giữa các cá
nhân, gia đình, dòng tộc, cộng đồng đã lên
đến đỉnh điểm. Nếu buộc phải cưỡng chế
thì nhiều khả năng xấu xảy ra, không cẩn
thận thì chấp hành viên có thể bị chống đối
gây thương tích, thậm chí ảnh hưởng đến
tính mạng; hoặc nếu có sơ suất thì xảy ra
khiếu nại, tố cáo…
Với những vụ việc phức tạp như vậy,
ngoài yêu cầu làm đúng pháp luật, thực
hiện đúng quy trình mà luật đã quy định thì
ông còn có quy tắc riêng. Đó là khi làm
việc với dân phải lắng nghe dân, ghi nhận
ý kiến và đề xuất ý kiến. “Không được bỏ
sót quy trình, thủ tục nào, phải khép kín

được hồ sơ, phân tích đầy đủ các quy định
của pháp luật để họ biết quyền và nghĩa vụ
của họ”, ông Công chia sẻ về nguyên tắc.
Điển hình cho cách làm việc này là ông
đã khéo léo xử lý vụ tranh chấp tài sản
trong một gia đình bằng công tác dân vận.
Nhờ những chia sẻ, trao đổi có tình, có lý
mà chị em trong một gia đình đã đồng ý
ngồi xuống để lắng nghe nhau. Từ đó, vụ
việc qua 3 cấp xét xử, về tranh chấp 1,2m
đất liên quan đến nhà thờ họ đã không phải
tháo dỡ viên gạch nào. Ông nói: “Những
người phải THA đều đau khổ cả nên mình
phải làm việc trách nhiệm, đúng luật. Có
như vậy, người dân mới tin tưởng”.

Nhiều sáng kiến hiệu quả

không để xảy ra các lỗi chủ quan, không
ảnh hưởng đến kết quả áp dụng biện pháp
bảo đảm. Nhờ công tác xác minh được
triển khai bài bản, ít sai sót nên tỷ lệ thi Cục
THADS tỉnh Nghệ An trong năm 2013 đạt
kết quả cao.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xét
miễn, giảm THA, bảo đảm quyền và lợi
ích hợp pháp của người phải THA, đồng
thời góp phần giảm án tồn đọng, ông Công
đã có đề tài sáng kiến “Một số giải pháp để
nâng cao hiệu quả công tác xét miễn, giảm
nghĩa vụ THA với khoản thu nộp ngân
sách nhà nước” vào năm 2016. Nhờ đề tài
này mà Phòng Nghiệp vụ đã thực hiện
công tác xét, miễn giảm trong 5 năm với
tổng 248 việc, tương ứng hơn 1,4 tỷ đồng.
Hiện, nội dung của đề tài vẫn đang tiếp tục
được áp dụng tại Cục THADS Nghệ An.
Năm 2018 ông có đề tài sáng kiến “Một
số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ
chức THA các vụ việc liên quan án tín
dụng, ngân hàng tại Nghệ An”. Theo ông,
hoạt động THADS liên quan đến tổ chức
tín dụng, ngân hàng tác động trực tiếp đến
việc thu hồi nợ xấu, giảm nợ xấu, đảm bảo
hoạt động ngân hàng của hệ thống tổ chức
tín dụng được an toàn và hiệu quả hơn.
Bên cạnh thuận lợi trong quá trình tổ chức
THA đều có tài sản bảo đảm, tuy nhiên các
vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm lại
chính là vướng mắc nổi cộm trong THA tín
dụng, ngân hàng. Do đó, tỷ lệ THA còn
thấp, số việc và tiền phải thi hành còn lớn,
tiến độ THA kéo dài.
Việc áp dụng đề tài này đã đạt được kết
quả chính là nhờ cơ chế miễn, giảm tiền lãi
của ngân hàng thì người phải THA mới có
khả năng thi hành nộp tiền, không phải tổ
chức cưỡng chế. Như vậy, việc tổ chức
THA đã rút ngắn thời gian đảm bảo tiến
độ, có hiệu quả cao, giảm chi phí cho Nhà
nước và đương sự.
Ngoài ra, ông Công còn có nhiều đề tài
sáng kiến được ngành công nhận như:
“Giải quyết một số vấn đề về thi hành phần
dân sự trong bản án hình sự”, “Một số giải
pháp để giải quyết án tồn đọng”, “Một số
giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác
xét, miễn giảm nghĩa vụ THA đối với
khoản thu nộp ngân sách nhà nước”…
Với chuyên môn giỏi, luôn tâm huyết
với ngành, bản lĩnh chính trị vững vàng
ông Công nhiều năm liền là Chiến sỹ thi
đua cơ sở. Ông cũng vinh dự được nhận
Bằng khen của Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ
Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An…
Vinh dự hơn, ông Công còn được Thủ
tướng Chính phủ tặng Bằng khen về công
tác thi hành án. KIM LONG

Nhiều năm công tác trong ngành, ông
Công còn được biết đến là tác giả của
nhiều sáng kiến hiệu quả. Năm 2013, ông
đã có đề tài sáng kiến “Kỹ năng việc áp
dụng biện pháp bảo đảm THADS đạt hiệu
quả nhất”.
Đề tài của ông đã nêu lên các kiến thức
lý luận trên cơ sở luật định về biện pháp
bảo đảm THADS. Trong
đó, nêu rõ khái niệm về
biện pháp đảm bảo
THADS, nguyên nhân
và cơ sở pháp lý của
biện pháp đảm bảo
THADS, các điểm cần
lưu ý trong quá trình
THA. Nhờ áp dụng
đồng bộ các giải pháp
trong đề tài cùng với
việc tăng cường lãnh
đạo, chỉ đạo nên các vụ
việc đã được triển khai
chặt chẽ theo đúng quy l Với vai trò là người đứng đầu, ông Công đã chỉ đạo, điều hành Phòng
trình, thủ tục luật định, NV&TCTHA hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
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Chuyện nuôi dưỡng nguồn thu
ở quận có 2 vạn doanh nghiệp

lLãnh đạo quận Cầu Giấy khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn quận.

Quận Cầu Giấy (Hà Nội) hiện có khoảng 2 vạn doanh nghiệp
và 9.000 hộ kinh doanh cá thể. Dưới góc độ kinh tế địa
phương, những con số trên là nguồn lực, “điểm tựa” để
quận này biến những chỉ tiêu pháp lệnh thành số thu ngân
sách thực tế ngày một tăng.
Doanh nghiệp “khỏe”,
kinh tế quận sẽ vững
Xuất phát điểm của Cầu Giấy
không như các quận nội thành có hoạt
động kinh doanh, thương mại sầm uất
nhưng vùng đất ven đô một thời này lại
có lợi thế khi đồng bộ về quy hoạch và
định hướng rõ ràng trong phát triển
kinh tế, với cơ cấu chính là dịch vụ thương mại và công nghiệp - xây dựng
xuyên suốt nhiều năm.
Từ không gian kinh tế thuận lợi như
thế, địa phương này đã thu hút được
ngày một nhiều doanh nghiệp (DN) tới
“làm tổ” và suốt hơn hai thập kỷ qua,
cộng đồng DN cũng đã có những đóng
góp tích cực cho sự nghiệp phát triển
kinh tế địa phương, nhờ đó bộ mặt đô
thị phía Tây thành phố đã có nhiều mở
mang, đổi mới.
Theo thống kê, Cầu Giấy đang có
gần 2 vạn DN, tốc độ tăng trưởng bình
quân 8%/năm; số hộ kinh doanh cá thể
cũng tăng hơn 5%/năm. Những con số
này cho thấy DN là nguồn lực to lớn
đối với kinh tế quận. Do đó, tập thể
lãnh đạo quận Cầu Giấy luôn lãnh đạo,
chỉ đạo các ngành, địa phương quan
tâm, nuôi dưỡng nguồn thu quan trọng
này đối với ngân sách.
“Dù chỉ là cấp quận nhưng chúng
tôi cũng đã từng tổ chức được một cuộc
đối thoại DN, với sự tham gia của 500
đại biểu là các đồng chí lãnh đạo quận,
các phòng ban chức năng trực thuộc…
để lắng nghe DN nói về những khó
khăn, vướng mắc của họ, qua đó quận
đã tiếp thu, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời cho
DN. Sự thực là DN có lớn mạnh thì

kinh tế quận mới vững mạnh được”,
ông Lê Quang Hùng - Chi cục trưởng
Chi cục Thuế quận Cầu Giấy trao đổi
với PLVN.
Năm 2017, khi Cầu Giấy tròn 20
năm thành lập quận, thu ngân sách là
6.000 tỷ, nhưng nhờ sự đồng hành, sát
sao của chính quyền đối với DN cùng
một số giải pháp đồng bộ khác, những
năm gần đây thực thu ngân sách của địa
phương này đều vượt dự toán giao và
luôn có tên trong tốp đầu thành phố về
chỉ tiêu thu. Ví dụ, năm 2020, dự toán
là 6.700 tỷ nhưng thu hơn 7.200 tỷ;
năm 2021, thu được 9.400 tỷ trong khi
dự toán pháp lệnh chỉ 6.800 tỷ.

“Xắn tay áo” cùng doanh nghiệp
“Năm 2021 là một năm cực kỳ khó
khăn với DN vì dịch bệnh COVID-19,
nhưng thu ngân sách quận vẫn duy trì
đà tăng hơn 35% so với cùng kỳ. Giữ
nhịp được như thế là có sự đóng góp to
lớn của cộng đồng DN, sự quan tâm
phát triển kinh tế của lãnh đạo quận và
nỗ lực của các ban ngành, trong đó có
cơ quan thuế. Nhớ năm ngoái, khi dịch
bệnh vừa được kiểm soát, chúng tôi đã
tổ chức nhiều đoàn công tác do các
đồng chí lãnh đạo quận dẫn đầu tới tận
hàng chục DN để hỗ trợ, chia sẻ cùng
họ. Sau đó, những vấn đề nào thuộc
thẩm quyền của quận có thể giải quyết
được cho DN, là chúng tôi về phối hợp
làm ngay”, Chi cục trưởng Chi cục
Thuế quận Cầu Giấy cho biết thêm.
Trong năm 2021, đã có gần 2.500
DN trên địa bàn được gia hạn nộp thuế
hơn 400 tỷ; hơn 1,5 vạn DN và 7.400
hộ kinh doanh được hỗ trợ thuế gần

200 tỷ (gồm các sắc thuế: giá trị gia
tăng, thu nhập DN, thu nhập cá
nhân…) đúng tinh thần của Nghị
quyết 406/NQ-UBTVQH15 về hỗ trợ
doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng
bởi đại dịch…
Trao đổi với PLVN, ông Trần Việt
Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu
Giấy cho hay, năm 2022, quận được TP
Hà Nội giao nhiệm vụ thu ngân sách là
9.202 tỷ (tăng hơn 30% so với dự toán
thu 2021), nhưng địa phương sẽ phấn
đấu để có số thu ngân sách thực tế
10.000 tỷ.
“Thời điểm này, quận đã và đang
hướng đến những nguồn thu bền vững,
dịch vụ chất lượng cao và cũng từng
bước giảm dần nguồn thu từ sử dụng
đất”, Phó Chủ tịch Trần Việt Hà nói.
Để hoàn thành mục tiêu trên, ngoài
quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính
quyền địa phương, với vai trò là cơ
quan tham mưu về các giải pháp thu
ngân sách, đại diện Chi cục Thuế quận
Cầu Giấy cho biết sẽ đẩy mạnh thông
tin, tuyên truyền, công khai chính sách
thuế và quy trình nghiệp vụ quản lý
thuế ở các khâu; đồng thời tổ chức đối
thoại để lan tỏa chính sách thuế, thủ tục
hành chính thuế… tới DN, hộ kinh
doanh trên địa bàn.
“Ngày Doanh nhân Việt Nam năm
nay, quận dự kiến sẽ tổ chức một cuộc
đối thoại với doanh nghiệp. Ở đó, các
đồng chí lãnh đạo quận và các ban
ngành liên quan sẽ giải đáp thấu đáo
kiến nghị, thắc mắc của doanh nghiệp
liên quan tới môi trường kinh doanh,
thủ tục hành chính, chính sách thuế, đất
đai, xây dựng… Dịp này, những DN có
đóng góp tích cực đối với công tác thu
ngân sách của địa phương cũng sẽ
được tôn vinh, khen thưởng kịp thời”,
lãnh đạo Chi cục Thuế quận Cầu Giấy
khẳng định. KIẾN GIANG

Toàn tỉnh Lâm Đồng có 95 đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm xã

T

heo Sở Xây dựng Lâm Đồng,
hiện 111/111 xã trên địa bàn toàn
tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch
chung xây dựng nông thôn mới (đạt
100%). Trên cơ sở các đồ án quy
hoạch chung nông thôn mới được
phê duyệt, UBND các huyện, thành
phố đã tổ chức lập và phê duyệt 95
đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm

xã; hiện, các đồ án đã đến kỳ điều
chỉnh quy hoạch.
Sở Xây dựng đã có văn bản hướng
dẫn các địa phương tổ chức thực hiện
điều chỉnh quy hoạch theo quy định.
Đến nay, đã có 6 địa phương, (gồm
Cát Tiên, Bảo Lâm, Đam Rông, Đạ
Tẻh, Đạ Hoai và TP Đà Lạt), đã rà soát
phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Sở

tiếp tục đôn đốc các địa phương còn
lại thực hiện việc rà soát, điều chỉnh
quy hoạch các đồ án trên địa bàn theo
quy định. Việc hoàn thiện đồ án quy
hoạch chi tiết trung tâm xã cũng như
quy hoạch chung xây dựng nông thôn
mới sẽ tạo điều kiện để các địa
phương phát triển kinh tế - xã hội.
T.THẢO

Khắc phục tồn tại,
đảm bảo tiến độ cao tốc
Cam Lâm - Vĩnh Hảo

C

uối tuần qua, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê
Anh Tuấn cùng Đoàn công tác đã đi kiểm
tra tiến độ triển khai thực hiện dự án cao tốc
Cam Lâm – Vĩnh Hảo đoạn qua địa bàn tỉnh
Ninh Thuận.
Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hiện
trường thi công các đoạn đường, hầm Núi Vung
trên tuyến cao tốc và nghe đại diện các đơn vị chủ
đầu tư, đơn vị thi công báo cáo tiến độ, khó khăn
trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn
ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của
các nhà đầu tư, đơn vị thi công, địa phương đã
khắc phục khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ
giải phóng mặt bằng, thi công thực hiện dự án.
Đồng thời lưu ý, các đơn vị thi công chú ý đảm
bảo vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn lao động
trong thi công. Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn
mạnh, cao tốc Bắc - Nam là dự án trọng điểm
quốc gia, do vậy, các địa phương, nhà thầu và đơn
vị thi công cần phối hợp chặt chẽ sớm khắc phục
tồn tại, hạn chế; đảm bảo chất lượng, an toàn
trong thi công và tiến độ dự án cao tốc Cam Lâm
- Vĩnh Hảo theo đúng kế hoạch đề ra. Đối với
những kiến nghị của nhà đầu tư, Thứ trưởng Lê
Anh Tuấn đã trực tiếp giải đáp tại buổi làm việc.
Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có thời gian thi
công 24 tháng, riêng hạng mục hầm Núi Vung là
30 tháng. Theo kế hoạch dự án sẽ dự kiến hoàn
thành vào tháng 12/2023 (rút ngắn khoảng 3
tháng so với kế hoạch). Đến thời điểm hiện tại,
phân đoạn từ Km92+260 - Km134 do Tập đoàn
Đèo Cả thực hiện đạt 19,61% giá trị sản lượng,
vượt tiến độ 105%. Trong khi đó, phân đoạn
Km54-Km92+260 do Tổng Công ty Đầu tư xây
dựng 194 thực hiện được 13,2% giá trị sản lượng,
chậm 25% so với kế hoạch. Q.TOÀN

Xuất khẩu thủy sản
đạt hơn 3,2 tỷ USD

H

iệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản
Việt Nam cho biết quý II/2022, xuất khẩu
thủy sản cả nước đạt hơn 3,2 tỷ USD, đưa tổng
kim ngạch xuất khẩu 6 tháng qua đạt gần 5,8
tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021.
Về các mặt hàng xuất khẩu (XK), luỹ kế nửa
đầu năm 2022, XK tôm đạt 2,3 tỷ USD, tăng 33%
so với cùng kỳ và chiếm 40% tổng XK thủy sản.
Đáng chú ý, XK tôm chân trắng chế biến nửa đầu
năm tăng 17%, trong khi XK tôm tươi/đông lạnh
tăng 21%. Đặc biệt, XK tôm hùm tăng trưởng kỷ
lục khi đạt kim ngạch gần 130 triệu USD trong 6
tháng qua, tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm
ngoái. Bên cạnh đó, XK tôm sú nửa đầu năm vẫn
tăng 20% so với cùng kỳ 2021, đạt hơn 300 triệu
USD.
Với mặt hàng cá tra, 6 tháng qua, XK cá tra
cả nước đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 83% so với
cùng kỳ năm 2021 và chiếm 1/4 doanh số XK
thủy sản. Với cá ngừ, tổng kim ngạch XK 6 tháng
đạt 553 triệu USD, tăng 56% so với cùng kỳ,
trong đó, hơn một nửa XK sang thị trường Mỹ.
Đây là thị trường có sức tiêu thụ lớn, tăng trưởng
cao. Về mặt hàng mực, bạch tuộc, trong 6 tháng,
kim ngạch XK đạt 344 triệu USD, tăng 29% so
với cùng kỳ năm 2021. Trong đó XK mực đạt 197
triệu USD, tăng 45%; bạch tuộc đạt 147 triệu
USD, tăng 12% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, XK
nhuyễn thể hai mảnh vỏ, cua, ghẹ và các loại cá
khác 6 tháng đầu năm nay đều đạt tăng trưởng
11-54% so với cùng kỳ. C.PHU

Đường tới doanh nghiệp
số của EVNNPT

THƯƠNG TRƯỜNG
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Sau 14 năm thành lập, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được
đánh giá là đơn vị phải đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số của ngành Điện, nhằm
hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp số của Tập đoàn Điện lực Việt
Nam (EVN) vào năm 2025. Nhân kỷ niệm 14 năm thành lập EVNNPT, ông Lưu
Việt Tiến - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.
Dữ liệu số hóa là tài sản
của doanh nghiệp

Thưa ông, cùng với EVN,
EVNNPT cũng phải hiện thực
hóa kế hoạch cơ bản hoàn thành
chuyển đổi số vào năm 2022 và
tiếp đó sẽ trở thành doanh nghiệp
số. Xin ông cho biết về các giải
pháp và những kết quả đạt được
đến thời điểm này?
- Theo Kế hoạch chuyển đổi
số của EVN, đến hết năm 2022,
EVNNPT có 15 nhiệm vụ, đến
hết năm 2025 EVNNPT có 15
nhiệm vụ trong các lĩnh vực Kỹ
thuật sản xuất, Đầu tư xây dựng
và Quản trị nội bộ. Ngoài ra,
EVNNPT cũng chủ động đăng
ký 14 nhiệm vụ chuyển đổi số.
Để triển khai kế hoạch
chuyển đổi số, EVNNPT đã
thành lập Ban Chỉ đạo chuyển
đổi số và ứng dụng các thành tựu
l

của cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động
sản xuất kinh doanh của EVNNPT, do Chủ tịch EVNNPT làm
Trưởng Ban; đồng thời EVNNPT thành lập 5 Tổ công tác do
các đồng chí Tổng Giám đốc,
Phó Tổng Giám đốc làm Tổ
trưởng. Kết quả thực hiện đến
nay, EVNNPT đã hoàn thành 9
nhiệm vụ năm 2022, và dự kiến
hoàn thành kế hoạch chuyển đổi
số sớm hơn kế hoạch EVN giao.
Đặc biệt, trong quý III/2022,
EVNNPT sẽ hoàn thành 3 nhiệm
vụ chuyển đổi số rất quan trọng
trong lĩnh vực quản lý đường
dây, trạm biến áp (TBA) và thí
nghiệm. Nhờ đó EVNNPT sẽ
thay đổi tổng thể và toàn diện về
cách làm việc và phương thức tổ
chức sản xuất cho gần 5.000
người lao động trực tiếp trong 3

lCông nhân truyền tải điện điều khiển thiết bị bay không người lái để kiểm
tra đường dây.

Ngành Điện kết nối với
hệ thống lưu trữ
điện tử của ngành Thuế

T

ập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
đã chính thức áp dụng triển khai mẫu
hóa đơn điện tử theo hình thức không có
mã của cơ quan thuế và thực hiện truyền
đầy đủ dữ liệu hoá đơn về hệ thống lưu
trữ điện tử của cơ quan thuế.
Hiện nay, EVN đang cung cấp các
dịch vụ điện cho gần 30 triệu khách hàng.
Để triển khai hóa đơn điện tử theo quy
định, EVN đã chuyển đổi nâng cấp các
hệ thống lập hóa đơn, kết nối trực tiếp với
Tổng cục Thuế để thực hiện truyền dữ
liệu hóa đơn theo hình thức trực tiếp.
Đồng thời thiết kế các bản thể hiện hóa
đơn, bảng kê chi tiết hóa đơn trên nguyên
tắc tuân thủ các quy định của ngành Thuế
và kế thừa các ưu điểm của mẫu thể hiện
hóa đơn tiền điện hiện hành.
Theo EVN, mẫu hóa đơn điện tử có
một số thay đổi so với hiện hành như: hóa
đơn tiền điện triển khai theo quy định của

l Ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng Giám
đốc EVNNPT.

lĩnh vực: quản lý đường dây,
trạm biến áp và thí nghiệm, mang
lại hiệu quả cao trong việc tăng
năng suất lao động.
l Nhờ ứng dụng khoa học
công nghệ, đã có hàng trăm TBA
220kV được điều khiển tích hợp
bằng máy tính, thao tác điều
khiển từ xa, 100% dữ liệu thiết bị
trên lưới truyền tải điện đã được
số hóa và Việt Nam đã có TBA số
đầu tiên được vận hành từ năm
ngoái (2021). Thực tế này tác
động như thế nào đến công tác
quản lý vận hành hệ thống của
Truyền tải điện Quốc gia?
- EVNNPT đang vận hành
149 TBA điều khiển tích hợp
bằng máy tính, trong đó có 01
TBA 220kV tại Thủy Nguyên
(Hải Phòng) là TBA số 220kV
đầu tiên của Việt Nam.
Chúng tôi cũng đã chuyển
109 TBA 220kV sang thao tác xa
từ các Trung tâm Điều độ Hệ
thống điện miền đạt tỷ lệ 76%
trên tổng số 142 TBA 220kV,
nhờ đó tiết kiệm gần 600 lao

Tổng cục Thuế thể hiện duy nhất số tiền
điện khách hàng cần thanh toán. Do đó,
phần chi tiết tiền điện thanh toán, các
khách hàng dễ dàng theo dõi ở bảng kê
chi tiết kèm theo hóa đơn.
Đại diện EVN khẳng định, việc triển
khai áp dụng hóa đơn điện tử theo quy
định không làm thay đổi cách tra cứu,
theo dõi tiền điện và đảm bảo các thông
tin cần thiết. Bên cạnh đó sẽ giúp công
tác quản lý, tìm kiếm, lưu trữ hóa đơn của
khách hàng được dễ dàng, thuận tiện,
không còn lo lắng về tình trạng thất lạc
hóa đơn. Khi cần sử dụng hóa đơn điện
tử khách hàng chỉ cần vào web Chăm sóc
khách hàng (CSKH), ứng dụng CSKH
(App) của ngành Điện và với một vài
thao tác đơn giản là có thể nhận được hóa
đơn ở bất kỳ đâu có Internet.
EVN là doanh nghiệp nhà nước tiên
phong trong việc triển khai hóa đơn
điện tử trên hệ thống phần mềm quản
lý khách hàng từ năm 2012. Hóa đơn
điện tử là sự thể hiện rõ quyết tâm, nỗ
lực của EVN trong việc tiếp tục quá
trình đơn giản hóa, minh bạch thông
tin, cung cấp dịch vụ điện với định

Mục tiêu đạt trình độ tiên tiến thế giới về truyền
tải vào năm 2030
Chuyển đổi số là cơ hội vô giá để ngành truyền tải điện phát triển dựa
trên những đột phá về công nghệ số. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ bị tụt
lại sau các quốc gia khác xa hơn nữa. Ngược lại, nếu tận dụng cơ hội này
chúng ta sẽ theo kịp các tổ chức truyền tải điện tiên tiến trên thế giới, hướng
đến mục tiêu năm 2025, EVNNPT trở thành một trong các tổ chức
truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á và năm 2030, EVNNPT đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện.

động so với có người trực thao
tác tại chỗ.
Bên cạnh đó, 100% dữ liệu
thiết bị trên lưới truyền tải điện
đã được số hóa trên phần mềm
quản lý kỹ thuật PMIS, 100% dữ
liệu công tơ đã được kết nối vào
hệ thống thu thập và quản lý số
liệu đo đếm MDMS.
Trong bối cảnh chuyển đổi số
mạnh mẽ như hiện nay thì dữ liệu
số hóa là một tài sản quan trọng
cho phép chúng tôi triển khai các
bài toán phân tích dữ liệu phục
vụ cho việc ra quyết định trong
vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng
và tăng hiệu suất của thiết bị.

Thách thức lớn nhất là
thay đổi thói quen

l Bên cạnh các thuận lợi thì
đâu là những khó khăn, thách
thức mà EVNNPT phải đối mặt
trong quá trình chuyển đổi số,
thưa ông?
- Khi bắt đầu hành trình tăng
cường năng lực tiếp cận công
nghệ vào năm 2018 cũng như
chuyển đổi số vào năm 2020 2021, khó khăn lớn nhất của
chuyển đổi số là thay đổi thói
quen của mọi người. Thách thức
lớn nhất của chuyển đổi số là có
nhận thức đúng, từ lãnh đạo đến
cán bộ, công nhân viên.
Người lao động của EVNNPT
đã quen với môi trường thực trong
nhiều năm. Chuyển lên môi
trường số là thay đổi thói quen,
đây là việc khó, là việc lâu dài.

Tuy nhiên, văn hoá của người Việt
Nam nói chung cũng như cán bộ,
công nhân viên của EVNNPT nói
riêng là thích ứng nhanh với cái
mới, ham học hỏi cái mới, sáng
tạo trong ứng dụng cái mới nên
tôi tin tưởng vào việc thay đổi
nhận thức, thói quen của người
lao động.
l Xin ông cho biết những
nhiệm vụ trọng tâm mà EVNNPT
sẽ triển khai trong giai đoạn từ
nay đến năm 2025 để đạt được
mục tiêu trở thành doanh nghiệp
số vào năm 2025?
- Từ nay đến 2025, EVNNPT
sẽ tập trung triển khai các nhiệm
vụ chuyển đổi số trong ba lĩnh vực
quan trọng, đó là: lĩnh vực về kỹ
thuật sản xuất, vận hành lưới
truyền tải; thứ hai là lĩnh vực về
quản lý đầu tư xây dựng các công
trình mới; thứ ba là lĩnh vực về
quản trị nội bộ.
Đối với lĩnh vực đầu tư xây
dựng, chúng tôi triển khai áp dụng
mạnh mẽ các giải pháp chuyển
đổi số nhằm mục tiêu quản lý tốt
hơn về chất lượng, tiến độ các dự
án đầu tư xây dựng đường dây và
TBA. Trong lĩnh vực quản trị nội
bộ chúng tôi cũng ứng dụng nhiều
giải pháp nhằm tăng hiệu quả
trong việc quản lý tài chính, hiệu
quả của các bộ phận lao động gián
tiếp nhằm mục tiêu chuyển EVNNPT thực sự trở thành doanh
nghiệp số vào năm 2025.
Bảo nHi (thực hiện)

Ngày 1/7/2008, EVNNPT được thành lập và chính thức đi vào hoạt
động trên cơ sở tổ chức lại 4 Công ty Truyền tải điện khu vực và 3 Ban
QLDA các công trình điện miền (Bắc, Trung, Nam). Với vai trò là “xương sống”
của hệ thống điện Việt Nam, EVNNPT đã trở thành bộ phận quan trọng trong
hạ tầng cơ sở, góp phần đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn
định cho phát triển kinh tế - xã hội.

hướng “số hóa toàn bộ hoạt động kinh
doanh và dịch vụ khách hàng” để “điện
tử hóa các giao dịch với khách hàng”.
Hồng Tươi

Nhật Bản tiêu thụ 30
tấn vải tươi Việt Nam
trong 3 ngày

T

9

uần hàng Việt Nam tại Nhật Bản
năm 2022 đã được tổ chức từ ngày
1-3/7 tại Trung tâm thương mại Aeon
Lake Town Mori (tỉnh Saitama) và tại tất
cả các siêu thị, cửa hàng bán lẻ thuộc hệ
thống Aeon tại Nhật Bản. Do ảnh hưởng
của dịch bệnh nên Tuần hàng năm nay
được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực
tiếp và trực tuyến.
Bên cạnh những sản phẩm truyền
thống được trưng bày và bán giới thiệu
tại Tuần hàng các năm trước như nông
sản, thực phẩm (mỳ tôm, phở khô, bánh
tráng, gia vị, café, bia, rượu...); thủy sản
(cá basa trắng), dệt may, da giày, đồ gia
dụng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, các
loại hoa quả nhiệt đới của Việt Nam như

chuối, thanh long, xoài, dừa, hoa tươi…,
trái vải tươi của Việt Nam tiếp tục là điểm
nhấn của Tuần hàng năm nay.
Khoảng 30 tấn trái vải tươi và 2,5 tấn
chuối tươi của Việt Nam được bán tới tay
người tiêu dùng Nhật Bản trong 3 ngày
diễn ra Tuần hàng. Ngoài ra, một số sản
phẩm mới mang thương hiệu Topvalu
của Tập đoàn Aeon (Nhãn hàng riêng của
tập đoàn Aeon) được sản xuất tại Việt
Nam cũng đã được quảng bá, giới thiệu
tới người tiêu dùng Nhật Bản như tôm
tẩm bột chiên xù Topvalu, xoài Cát Chu
đông lạnh Topvalu, hạt điều và hạt hỗn
hợp Topvalu.
Đáng chú ý, theo Thương vụ Việt
Nam tại Nhật Bản, Tuần hàng năm nay
có một điểm nhấn mới, chính là việc giới
thiệu trực tiếp một loạt các công thức,
hướng dẫn cách làm các món ăn Việt
Nam với các sản phẩm nông sản, thực
phẩm ngay tại quầy trưng bày sản
phẩm trong siêu thị để người dân Nhật
Bản dễ dàng hình dung cách sử dụng
và thưởng thức các sản phẩm ẩm thực
của Việt Nam. nHậT THu
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SỰ VIỆC DẤU HIỆU VI PHẠM TẠI DỰ ÁN TUYẾN TRÁNH TP SƠN LA:

Chủ đầu tư nói gì?
Sau khi PLVN phản ánh việc nhà thầu thi công
dự án tuyến tránh TP Sơn La (QL6), tỉnh Sơn La
tự ý đổ thải, lấy đất đắp sai vị trí thiết kế, nguy
cơ ảnh hưởng đến môi trường và chất lượng
công trình, chưa hoàn trả lại đường dây điện
cho người dân; chủ đầu tư dự án đã ra văn bản
yêu cầu nhà thầu kiểm tra, khắc phục.
Văn bản nêu, BQL dự án 3 (Tổng cục Đường bộ) là chủ đầu
tư dự án đã nhận được văn bản của UBND TP Sơn La về việc
tăng cường các biện pháp, đảm bảo an toàn thi công trong mùa
mưa; và theo phản ánh của PLVN, nhà thầu liên doanh Hugia –
VNC chưa hoàn trả lại đường điện cho người dân tổ 7 (phường
Chiềng Sinh), một số gói thầu thực hiện việc đổ thải, lấy đất đắp
không đúng vị trí, gây nguy cơ sạt lở, tạo thành các vùng trũng.
BQL yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát (TVGS), các nhà thầu
khắc phục ngay các nội dung Báo phản ánh.
Thứ nhất, hoàn trả lại
đường điện cho người dân
tổ 7. Trước đó, nhà thầu đã
được yêu cầu trả lại đường
dây điện cho các hộ dân tại
gói RAP/CP18, nhưng đến
nay nhà thầu chưa khắc
phục triệt để. Một lần nữa
BQL yêu cầu TVGS, nhà
thầu phối hợp với các bên
l Một đoạn dự án tuyến tránh
liên quan khắc phục ngay, để
TP Sơn La (QL6).
đảm bảo an toàn, không ảnh
hưởng đến cuộc sống người
dân và có báo cáo trước
5/7/2022.
Thứ hai, việc đổ thải,
lấy đất đắp không đúng vị
trí, BQL yêu cầu TVGS,
nhà thầu xây dựng tuyến
tránh TP Sơn La, dự án
VRAMP, kiểm tra, phối
hợp các bên liên quan khắc
phục ngay các nội dung
trong văn bản của UBND
TP Sơn La và nội dung Báo
nêu; báo cáo trước
5/7/2022.
Liên quan đến nội dung
trên, ông Nguyễn Văn
Bách, GĐ Quản lý dự án
cho biết: Với dự án này có
một đơn vị TVGS riêng là
Cty CP Tư vấn thiết kế
l Văn bản của BQL dự án 3
công trình giao thông Miền
(đại diện chủ đầu tư).
Bắc (Hà Nội), còn phía chủ
đầu tư thực hiện chức năng là quản lý dự án, việc quản lý giám
sát chất lượng đều ở hiện trường. “Liên quan đến việc đổ thải,
lấy đất đắp sai vị trí, chủ đầu tư đã có văn bản yêu cầu nhà thầu
thực hiện theo chỉ dẫn của dự án, hiện đang cho rà soát lại, mấy
hôm do trời mưa nên chưa xác định được cụ thể họ đổ chỗ nào,
lấy đất ở đâu”, ông Bách nói.
Theo ông Bách: “Việc đổ thải, lấy đất đắp sai vị trí thiết kế
là không được phép. Cái gì cũng phải theo yêu cầu hợp đồng, chỉ
dẫn kỹ thuật như đã cam kết. Việc lấy đắt đắp ở đâu thì đầu tiên
là chất lượng phải đạt và phải được sự cho phép của chính quyền
địa phương. Nếu nhà thầu có thoả thuận với các hộ dân lấy đất
đắp thì cũng phải được sự đồng ý của các bên và chính quyền địa
phương, phải lấy mẫu thí nghiệm đánh giá chất lượng. Hiện chúng
tôi đang cho rà soát lại tất cả các thủ tục pháp lý, nếu đất đưa vào
không đúng quy định thì sẽ yêu cầu phải bóc ra”.
Còn ông Cao Ngọc Thắng, TVGS của Cty CP Tư vấn thiết
kế công trình giao thông Miền Bắc thực hiện TVGS tại tuyến
tránh TP Sơn La cho biết: Hiện trên toàn tuyến có 5 gói thầu thi
công, mỗi gói thầu có 1 giám sát viên trực tiếp giám sát tại hiện
trường. Cả tuyến có 5 bãi đổ thải được TP Sơn La xác nhận, còn
điểm lấy đất đắp thì rất nhiều và chủ yếu là đất tận dụng trên
tuyến, vì hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La chưa có mỏ đất nào được
cấp phép. Nếu nhà thầu lấy đất đắp không đúng vị trí được duyệt
sẽ tạm dừng thanh toán, đất không đạt sẽ yêu cầu bóc bỏ.
Theo thông tin ông Thắng cung cấp, thực tế tại gói thầu số
19 do liên danh Cty CP Vinadelta và 156 thực hiện, vào ngày
26/11/2021 và 28/11/2021, TVGS phát hiện ra nhà thầu sử dụng
đất đắp không rõ nguồn gốc, sau đó xử lý yêu cầu bóc bỏ.
QUỐC ĐỊNH
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Cuộc truy lùng sát nhân
trốn trong… trại cai nghiện
Ngày 16/5/2022, TAND
tỉnh Thái Nguyên đã tuyên
án Nguyễn Thanh Tuấn mức
án tử hình về tội “Giết
người”, 3 năm tù về tội
“Cướp tài sản”, Tổng hợp
hình phạt chung là tử hình.
Đây là vụ án đã khiến các
điều tra viên của Phòng
Cảnh sát hình sự và Công an
TP Thái Nguyên mất gần 20
ngày truy lùng hung thủ từ
những manh mối ít ỏi.
Thi thể không giấy tờ tùy thân
Buổi sáng 6/9/2021, người dân gọi
điện báo tin phát hiện 1 tử thi là nam
giới đã phân hủy mạnh ở vườn cây
thuộc khuôn viên ĐH Nông Lâm (xã
Quyết Thắng, TP Thái Nguyên). Công
an đến ngay hiện trường, đồng thời
thành lập hội đồng khám nghiệm tiến
hành thu thập dấu vết, tài liệu chứng cứ
tại hiện trường.
Khi kiểm tra tử thi thấy toàn bộ
phần đầu mặt, phần lưng cơ bản đã bị
phân hủy, thời tiết tháng 9 vừa mưa, vừa
nắng nên mức độ phân hủy rất nhanh.
Thời gian tử vong có thể cách lúc phát
hiện từ 5 - 6 ngày. Trên thi thể nạn nhân
hầu như không có dấu vết ngoại lực tác
động, duy nhất trên cổ có một vết lằn
nằm ngang.
Quá trình khám nghiệm không
tìm thấy bất kỳ đồ vật, tài sản gì hay
giấy tờ tùy thân để xác định nhân
thân lai lịch của nạn nhân. Chưa
hết, do trận mưa to trước ngày phát
hiện xác chết nên các dấu vết hầu
như đã bị rửa trôi. Với những thứ
còn lại ở hiện trường, chưa thể xác

l Đối tượng Tuấn.

định ngay được sự việc có phải là
án mạng hay không.
Đây là khu vực trồng cây giống của
ĐH Nông Lâm nên rất ít người qua lại.
Ban đầu đã có giả thuyết đặt ra rằng nạn
nhân có thể là người nghiện ma túy vào
đó sử dụng, dẫn đến chết do sốc thuốc.
Tuy nhiên, sau khi rà soát thật kỹ hiện
trường, thấy rằng khu vực này chỉ có
những người chăm sóc vườn cây lui tới,
chứ cánh nghiện ngập ít có khả năng lai
vãng đến.
Lúc này, trọng tâm của hoạt động
điều tra là phải dựng được tung tích nạn
nhân, vì có xác định được nhân thân, lai
lịch mới tìm được những manh mối liên
quan đến quan hệ và lịch trình sử dụng
thời gian. Thông báo truy tìm cùng hình
ảnh liên quan được gửi các đơn vị Công
an trong tỉnh, đưa lên các phương tiện
thông tin đại chúng.
Ngày 17/9/2021, anh Trần Hoàng
Hà (ngụ phường Quang Vinh) đến trình
báo việc bố anh là ông Trần Thanh Sơn,
SN 1962, hành nghề xe ôm, bị mất tích
từ khoảng đầu tháng 9. Sau khi nhận
diện trang phục của tử thi, anh Hà nhận
ra nạn nhân chính là bố của anh. Kết
quả giám định ADN với mẹ đẻ ông Sơn
cho kết quả xác định chính xác mối
quan hệ mẹ con.

Anh Hà cho biết lý do gia đình
chậm đi tìm vì tưởng ông Sơn vào trong
nhà mẹ đẻ cách nơi ở khoảng 10km.
Ông Sơn làm nghề xe ôm, khi ra khỏi
nhà có mang theo 1 xe máy YAMAHA
Sirius và chiếc điện thoại VIVO. Quá
trình khám nghiệm không tìm thấy
những đồ vật này, nên có căn cứ nhận
định tính chất vụ án là giết người, cướp
tài sản.

Truy xét
Xác định được tính chất vụ án, cảnh
sát tiến hành khám nghiệm lại hiện
trường, phát quang toàn bộ vùng phụ
cận hiện trường để phát hiện các đồ vật,
dấu vết có liên quan. Kết quả thu giữ
được đôi giày, mũ bảo hiểm, kính của
nạn nhân. Đặc biệt là thu giữ 2 đoạn dây
điện màu đen. Đây là manh mối rất
quan trọng, vì sự có mặt của chúng rất
bất thường. Hiện trường là khu vực
trồng cây thì không ai đem dây điện này
vào vị trí đó. Hơn nữa, ông Sơn không
phải là người nghiện ma túy thì không
thể đi vào chỗ hẻo lánh như vậy để dẫn
tới tai nạn gây tử vong.
Cảnh sát triển khai truy xét toàn
diện trên các hướng khác nhau. Mũi
thứ nhất tập trung rà soát các thông
tin tại các tiệm cầm đồ, mua bán xe

TIẾP VỤ PHÂN LÔ TÁCH THỬA SAI QUY ĐỊNH TẠI CỦ CHI (TP HCM):

Khách hàng đề nghị CQĐT vào cuộc xác minh
Như PLVN đã có bài phản ánh, mới chỉ được chấp thuận đầu tư hạ tầng, chưa được tách
thửa, chưa có sổ đỏ từng lô nhưng bà Nguyễn Thị Phước (SN 1959, ngụ 19 Nguyễn Văn
Đậu, phường 5, Phú Nhuận, TP HCM) đã lập hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử
dụng đất và thu tiền của khách hàng. Một số khách hàng của bà Phước cho rằng CQĐT
cần vào cuộc xác minh điều tra làm rõ hành vi của bà Phước.
Bán đất nền trên giấy
Theo hợp đồng, bà Phước bán cho
khách hàng Huỳnh Thị Ngọc Duyên lô
đất thuộc KDC Golden City mã nền J49,
diện tích 90m2. Trách nhiệm của bà
Phước là đầu tư cơ sở hạ tầng và lập thủ
tục xin tách thửa, xin cấp sổ đỏ.
Hai bên đặt cọc nền đất J49 Golden
City căn cứ theo bản vẽ mặt bằng tổng
thể phân lô do Cty TNHH Đầu tư xây
dựng Cát Bình lập, đã được UBND
huyện Củ Chi phê duyệt ngày
24/10/2018.
“Điều này không đúng, khi xem các
quyết định chấp thuận đầu tư hạ tầng của
UBND huyện cho bà Phước thì Củ Chi
chỉ chấp thuận bản vẽ phần hạ tầng, cơ
sở. Tại thời điểm đó chưa có chủ trương
cho bà Phước phân lô nên không thể có
chuyện UBND Củ Chi chấp thuận bản
vẽ phân lô được”, bà Duyên nói.
Trong văn bản trả lời PLVN do ông
Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch
UBND huyện Củ Chi ký, cho biết:

“UBND huyện chỉ mới chấp thuận đầu
tư cơ sở hạ tầng, chưa thực hiện xong các
thủ tục để được tách thửa hạ tầng, chưa
được cấp sổ đỏ”.
Theo huyện Củ Chi, người sử dụng
đất chỉ thực hiện quyền của mình (sang
nhượng, tặng cho…) khi có đủ điều kiện
theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều
168 Luật Đất đai 2013.
Tuy nhiên tại khu đất này, bà Phước
chưa được cấp sổ đỏ riêng. Do đó, bà
Phước tự bán nền cho nhiều người chưa
đúng quy định, thì bà Phước phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật.
Với các trường hợp quảng cáo, tiếp
thị mua bán đất nền sai quy định, Củ Chi
đã ban hành văn bản chỉ đạo các ban,
ngành của huyện tập trung xử lý thông
qua Văn bản 8755/UBND-QLĐT ngày
12/7/2018; 3902/UBND-QLĐT ngày
1/4/2019.
Bà Duyên nói: “Tôi cho rằng có
nhiều khách hàng rơi vào tình cảnh
tương tự như tôi, bà Phước đã thu nhiều

tỷ đồng. Khi tôi yêu cầu bà Phước trả lại
tiền, bồi thường theo hợp đồng là phạt
20% và lãi suất 1%/tháng thì bà Phước
không đồng ý, nói chỉ trả lại tiền gốc và
“chút ít tiền” lãi. Bà Phước thông báo là
“giờ địa phương siết phân lô, phải xây
nhà mới được ra sổ đỏ”, nhưng thông tin
này hoàn toàn không đúng. UBND
huyện Củ Chi trả lời đã rất rõ, khu phân
lô của bà Phước không được tách thửa
do sai phạm đã được kết luận”.
“Trước khi bà Phước bán đã đưa ra
thông tin gian dối, đến khi không thực
hiện được thì tiếp tục đưa ra thông tin
không đúng nhằm chối bỏ trách nhiệm,
phải chăng muốn chiếm đoạt tiền của
chúng tôi? Tôi cho rằng CQĐT cần vào
cuộc làm rõ hành vi có dấu hiệu lừa dối
khách hàng hay không?”.

Bà Phước giải thích ra sao?
Như PLVN đã thông tin, năm 2019,
Cty TNHH Địa ốc Lan Phương – Lan
Phương Real (trụ sở số 19 Nguyễn Văn
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máy cũ trên toàn tỉnh.
Mũi thứ hai tiến hành rà soát, trích xuất camera trên tuyến đường từ nơi nạn nhân hay đón
khách đến hiện trường. Mũi thứ ba tiếp tục rà
soát sàng lọc, xác minh lại tất cả các mối quan
hệ của nạn nhân xem trước, trong và sau khi vụ
án xảy ra. Mũi thứ tư tập trung soát xét, sàng lọc
các đối tượng nghi vấn nghiện ma túy, cờ bạc,
đối tượng hình sự, tù tha, tiền án, tiền sự. Ngoài
ra, một tổ trinh sát nhận nhiệm vụ tới Trung tâm
cai nghiện để tìm hiểu, không ngoại trừ cả số
đối tượng đang điều trị uống thuốc Methadone
trên địa bàn.
Sau vài ngày, hoạt động rà soát camera
không thu được thông tin gì có giá trị. Xác minh
về quan hệ của ông Sơn cũng không thấy có
mâu thuẫn nào có thể dẫn đến xung đột và bị
sát hại. Tuy nhiên, mũi truy xét theo tang vật của
vụ án đã thu được manh mối quan trọng, đó là
xác định được người đã mua chiếc điện thoại
VIVO và chiếc xe máy của nạn nhân. Tập trung
truy đến cùng những thông tin này, thủ phạm đã
dần lộ diện.
Chủ cửa hàng điện thoại cho biết kẻ đã bán
chiếc điện thoại là một thanh niên trẻ, tuy không
nhớ mặt. Còn chủ tiệm cầm đồ ở phường Tân
Lập cho hay vào buổi sáng 2/9 có một nam
thanh niên tên là Tuấn (ở phường Túc Duyên)
mang chiếc xe Sirius màu trắng đến bán. Trong
lúc giao dịch, anh thấy trên quần áo và đôi giày
của Tuấn dính rất nhiều vết bùn đất.
Xác minh nóng về Tuấn, điều tra viên biết
đây là đối tượng nghiện ma túy, từng có 3 tiền
án về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”,
Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.
Giữa Tuấn và ông Sơn không có quan hệ
quen biết có thể dẫn đến việc ông Sơn đưa tài
sản cho Tuấn đem bán. Đặc biệt là Tuấn đã
vắng mặt tại nơi cư trú. So sánh tự dạng giữa
giấy bán xe máy và mẫu chữ viết tay của Tuấn,
cho thấy đó là chữ của một người viết ra. Với
những tài liệu, chứng cứ vật chất đã thu thập
được, đủ căn cứ xác định Nguyễn Thanh Tuấn,
SN 1981, ngụ phường Túc Duyên, TP Thái
Nguyên là thủ phạm của vụ án. Nhưng Tuấn
hiện đang trốn ở đâu?

Sa lưới
Kết quả truy lùng Tuấn khiến mọi người
bất ngờ. Ngay khi biết tin xác ông Sơn đã
được phát hiện và Công an đã vào cuộc điều
Đậu) tự giới thiệu là chủ đầu tư dự
án “Khu dân cư (KDC) Golden
City” diện tích 4ha tại ấp 1A, xã
Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi.
“Tôi đến tận khu đất được Lan
Phương Real quảng cáo là dự án
Golden City thì thấy đang tiến
hành san lấp, làm đường đi, hạ
tầng. Phía Cty hứa 1 năm sau có
sổ đỏ. Do tin tưởng nên ngày
6/8/2019, tại văn phòng Cty Lan
Phương, tôi đã ký Hợp đồng đặt
cọc J49/GDC-TTT/HĐĐC với bà
Phước để mua lô đất J49 với giá
1,8 tỷ”, bà Duyên viết trong đơn
gửi cơ quan chức năng.
Trên thực tế, Golden City là dự
án “ma”, không có thật. UBND xã
Tân Thạnh Tây khẳng định trên địa
bàn không có dự án nào tên Golden
City. UBND huyện Củ Chi cũng
khẳng định không có dự án nào
như thế.
Tại sao đất cá nhân phân lô tách
thửa nhưng Lan Phương Real lại
giới thiệu “chủ đầu tư” và khi ký
hợp đồng với khách lại sử dụng tên
dự án KDC Golden City? Bà
Phước thừa nhận không phải dự án
và giải thích “tên dự án là do phía
Cty môi giới đặt để dễ tìm khách
hàng, chứ không phải tôi tự đặt”.
Với việc bà là thành viên góp vốn
trong Lan Phương Real, bà Phước
giải thích “do chủ Cty thấy tôi có
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HẢI DƯƠNG:

Khởi tố đối tượng mua bán 15 triệu thông tin
cá nhân

C
l Tổ chức thực nghiệm hiện trường.

tra, Tuấn đã lập tức đến Trung tâm cai nghiện
của TP Thái Nguyên và tự giác đăng ký vào
cai nghiện tự nguyện. Việc ẩn thân ở nơi
không ngờ tưởng chừng có thể qua mặt được
cơ quan chức năng, nhưng Tuấn đã nhầm.
Ngày 23/9/2021, công an thực hiện lệnh bắt
Tuấn ngay tại Trung tâm cai nghiện.
Việc đấu tranh với Tuấn khá nan giải, vì đối
tượng đưa ra những chứng cứ ngoại phạm. Tuy
nhiên, đối tượng không thể lý giải được những
dấu vết, chứng cứ vật chất của vụ án đang gắn
với mình. Kiên trì vận động thuyết phục, kết
hợp với việc sử dụng linh hoạt các thủ pháp đấu
tranh xét hỏi, khéo léo sử dụng chứng cứ, khai
thác và sử dụng tốt những mâu thuẫn trong lời
khai, cuối cùng các điều tra viên đã buộc Tuấn
phải thừa nhận.
Sau 48 tiếng đồng hồ đấu tranh, các điều tra
viên đã buộc Tuấn khai nhận đúng bản chất sự
việc. Theo đó, ngày 28/8/2021 Tuấn gặp ông
Sơn tại cổng chợ Đồng Quang tại TP Thái
Nguyên, thuê ông Sơn chở đến Bưu điện tỉnh
rồi xin số điện thoại. Đến ngày 1/9/2021, do nợ
nần không có tiền trả và lên cơn nghiện ma túy,
Tuấn đã nảy sinh ý định cướp tài sản của ông
Sơn vì thấy ông tuổi cao, sức yếu, lại đi chiếc
xe máy mới.
Tuấn chuẩn bị sẵn 1 đoạn dây điện, rồi gọi
điện thoại cho ông Sơn, nói chở mình đến khu
vực xóm 10, xã Quyết Thắng. Khi tới khu vườn
cây vắng không có người qua lại, Tuấn bảo ông
Sơn dừng xe để gọi điện cho bạn. Bất ngờ, Tuấn
dùng dây điện siết cổ ông Sơn, nhưng dây bị
đứt. Tuấn liền vòng tay trái kẹp cổ ông Sơn từ
phía sau cho đến khi nạn nhân tắt thở. Sau đó
Tuấn lấy điện thoại và xe máy của nạn nhân
đem đi cầm cố được 5,7 triệu đồng để trả nợ và
mua ma túy sử dụng.
C.BẢN (theo cand.com.vn)

uy tín trên thị trường bất động sản
nên muốn tôi đứng tên thành viên”.
Theo LS Trương Văn Tuấn
(Đoàn LS TP HCM): “Việc bà
Phước đưa ra dữ kiện không có thật
như tên dự án, lô đất chưa được
Nhà nước cấp sổ đỏ để nhận đặt
cọc từ khách hàng và sau đó không
thực hiện được; nên ý kiến của
khách hàng đề nghị CQĐT vào
cuộc xác minh hành vi “lừa đảo
chiếm đoạt tài sản”, “lừa dối khách
hàng” là có cơ sở xem xét. Bà
Phước là người có đủ năng lực
hành vi dân sự nên không thể nói
tên dự án do Cty môi giới đặt, bà
không liên quan được”.
“Ngoài ra, UBND huyện Củ
Chi đã khẳng định: Việc chấp
thuận cho bà Phước đầu tư hạ tầng
để phân lô tách thửa là vi phạm đã
được Thanh tra TP nêu trong Kết
luận 08/KL-TTTP(P3) ngày
15/6/2020. Như vậy, không có
chuyện “Nhà nước siết phân lô”
hoặc Nhà nước có “Văn bản
12312/UBND-QLĐT
ngày
25/12/2020 về chủ trương điều
chỉnh tổng thể các đồ án quy hoạch
xây dựng nông thôn mới trên địa
bàn huyện nên bà phải tạm dừng
thi công chờ cơ quan có thẩm
quyền” như bà Phước trả lời với
khách hàng”, LS nói.
THANH KHANG

ơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng
biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Văn Khiết (SN 1987, ở xã Phạm
Trấn, huyện Gia Lộc) để tiếp tục mở rộng điều tra.
Tài liệu điều tra cho thấy, khoảng từ tháng 4/2020, Khiết truy cập mạng xã hội facebook, thấy một số bài đăng trên các nhóm quảng cáo về việc mua bán data tài chính
(thông tin của các khách hàng vay tiền của các tổ chức tài chính).
Nhận thấy việc mua bán thông tin cá nhân có thể kiếm lợi nhuận, Khiết đã
tìm hiểu, mua dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các tổ chức tài chính
như: Fecrdit, Mirae Asset, Mcredit rồi đăng bán lại trên các nhóm Facebook.
Người mua liên hệ với Khiết qua ứng dụng mạng xã hội Zalo, Viber rồi thanh
toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Khiết gửi flie dữ
liệu thông tin cá nhân cho người mua qua Zalo, Viber.
Đến ngày 29/10/2021 hành vi của Khiết bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống
tội phạm công nghệ cao Công an Hải Dương phát hiện, bắt giữ.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, Khiết đã thực hiện việc thu thập, bán khoảng hơn
4.000 file, trong đó chứa gần 15 triệu thông tin cá nhân khách hàng, thu lợi bất chính
hơn 500 triệu đồng.
Theo cơ quan chức năng, từ việc thông tin bị lộ lọt, các cá nhân, người dân có thể
bị một số đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi đe dọa, tống tiền hoặc bị “gọi
điện đến làm phiền như mời gọi tham gia vay tiền, đầu tư tài chính…”.
Đây là vụ việc mua bán trái phép thông tin cá nhân với số lượng lớn nhất được Công
an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ trong những năm gần đây. Sau khi hoàn thiện hồ sơ,
ngày 26/4/2022, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi
tố vụ án. Đến ngày 26/6/2022, cơ quan chức năng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm
đi khỏi nơi cư trú đối với Khiết để tiếp tục mở rộng điều tra. HOÀNG GIANG

HÀ NỘI:

Cựu nữ cán bộ công an chiếm đoạt hơn
160 tỷ đồng

T

AND Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm xử bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1986,
quê Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của
cơ quan tổ chức”.
Theo cáo trạng, Trang nguyên là cán bộ công an, sau đó chuyển công tác, làm
Trưởng bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển
gạo Việt thuộc TCty Lương thực Miền Bắc. Đến tháng 7/2019 Trang bị kỷ luật lao động
cho nghỉ việc. Tuy nhiên, từ 2015 đến 2019, Trang đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt
tài sản của nhiều người.
Tài liệu điều tra thể hiện, Trang không có khả năng xin việc, không có chức năng,
nhiệm vụ về việc tuyển dụng công chức vào ngành Công an. Tuy nhiên, bị cáo vẫn hứa
hẹn với nhiều người là xin được vào ngành Công an để họ tin tưởng và chuyển tiền rồi
chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.
Mặt khác, lợi dụng vị trí công tác, Trang đã liên hệ với bạn bè, đồng nghiệp, người
quen và nói với mọi người rằng bị cáo kinh doanh gạo xuất khẩu đi nước ngoài nên có
lợi nhuận cao. Theo đó, nếu có tiền thì cho Trang vay hoặc góp vốn với Trang, sau mỗi
chuyến xuất khẩu gạo Trang sẽ trả lợi nhuận.
Cũng trong thời gian năm 2018, thông qua mạng xã hội Facebook, Trang liên hệ
với một đối tượng không quen biết để thuê làm giả 3 đăng ký xe ôtô BKS 30F-313.xx
và 1 sổ đỏ số CL1118xx đứng tên Nguyễn Thị Thùy Trang.
Để tạo niềm tin với mọi người, lúc đầu Trang đã trả lại số tiền gốc và kèm theo một
số tiền nói là lợi nhuận. Sau đó Trang đưa giấy đăng ký xe và giấy tờ nhà đất giả mang
tên Trang.
Ngoài ra, Trang còn làm hợp đồng mua bán xe ôtô mục đích để đảm bảo cho các
khoản vay và để mọi người tin tưởng tiếp tục góp vốn hoặc cho vay tiền, mua xe. Thực
tế khi đó xe ôtô và nhà Trang đã bán cho người khác.
Cơ quan chức năng xác định từ tháng 3/2015 đến ngày 14/4/2019, Trang đã lừa đảo
chiếm đoạt của 10 người bị hại với tổng số tiền lên đến gần 161 tỉ đồng.
Với hành vi nêu trên, Trang bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân.
HỒNG MÂY

ĐỒNG NAI:
lTrụ sở Lan Phương Real cũng
chính là địa chỉ thường trú của
bà Phước.

l UBND huyện Củ Chi khẳng
định bà Phước chưa được phép
bán đất nền.

Bắt 12 đối tượng trong vụ hỗn chiến
bắn chết người

C

ơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp Huỳnh Thế Anh Hào (SN
2003, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hoà) để điều tra về hành vi giết người.
Hào được xác định là đối tượng đã cung cấp 2 khẩu súng cho Dương Thanh Sang
(SN 2004) và Châu Tuấn Kiệt (SN 2004, cùng ngụ TP Biên Hòa) để hỗn chiến với
nhóm của Nguyễn Hữu Tịnh. Dương Thanh Sang là đối tượng đã dùng súng bắn chết
anh Phan Lê Thanh Sang (SN 2005, ngụ phường Quang Vinh, khi đang chạy xe máy
lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc, thuộc địa phận phường Tân Tiến) vào rạng
sáng 27/6.
Sau khi gây án, Dương Thanh Sang và Kiệt đã đưa súng cho Anh Hào cất giấu. Cơ
quan CSĐT đã thu hồi được 2 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải, trong đó có 1 khẩu
súng Hào ném xuống sông Đồng Nai, đoạn qua phường Hiệp Hòa và 1 khẩu súng Hào
cất giấu tại bãi rác ở phường Long Bình.
Trước đó, khám xét nơi ở của các đối tượng trong nhóm của Nguyễn Hữu Tịnh,
cảnh sát cũng đã thu được một khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn. Đến nay, Công an
Đồng Nai đã bắt giữ 12 đối tượng trong cả 2 nhóm do Châu Tuấn Kiệt và Nguyễn Hữu
Tịnh cầm đầu, thu giữ 3 khẩu súng cùng nhiều hung khí gây án. BÙI YÊN
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Số 185 (8.629) Thứ Hai 4/7/2022

Đến thời điểm này, Bộ
Giáo dục và Đào tạo cùng
các địa phương đã sẵn
sàng cho kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2022
diễn ra vào ngày 7-8/7.
Tăng cường thanh tra,
kiểm tra
Các Thứ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GD-ĐT) đã đồng loạt
kiểm tra và làm việc với Ban Chỉ
đạo kỳ thi của nhiều địa phương về
công tác chuẩn bị cho kỳ thi.
Tại Hà Nội, về công tác tổ chức
thi tốt nghiệp THPT năm 2022, ông
Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc
Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, toàn
thành phố có 97.524 thí sinh dự thi,
trong đó có 85.883 thí sinh học
chương trình THPT, 11.641 thí sinh
học chương trình giáo dục thường
xuyên; có 4.476 thí sinh tự do.
Sở đã bố trí 181 điểm thi chính
thức và 60 điểm thi dự phòng, trong
đó có 66 điểm thi chính thức đặt tại
trường THCS, 3 điểm thi chính
thức đặt tại Trung tâm GDNNGDTX và 112 điểm thi chính thức
đặt tại trường THPT. Có tổng số
4.594 phòng thi, trong đó có 4.070
phòng thi chính thức, 362 phòng thi
dự phòng, 162 phòng chờ. Sở cũng
đã điều động 14.096 cán bộ, công
chức, viên chức tham gia coi thi;
695 cán bộ, công chức, viên chức
tham gia Ban chấm thi.
Sở GD-ĐT Hà Nội đã phối hợp
với các đơn vị liên quan triển khai
phương án bảo đảm an ninh, an
toàn cho kỳ thi, đặc biệt là đối với
các điểm thi gần nhà dân. Chính
quyền địa phương được giao nhiệm
vụ vận động các nhà dân ký cam
kết bảo đảm an ninh, an toàn cho
điểm thi. Các điểm thi đều có đủ
trang thiết bị y tế phòng, chống dịch
COVID-19; phòng bảo quản đề thi,
bài thi được lắp camera giám sát,
ghi hình các hoạt động tại phòng 24
giờ/ngày.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ,
Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỳ
thi tốt nghiệp THPT năm 2022, cho
rằng tổ chức kỳ thi là công việc cần
sự phối hợp giữa nhiều cơ quan, do
đó cần có một kế hoạch tổng thể,
bảo đảm phân công “rõ người, kín
việc”. Sự phối hợp phải nhịp
nhàng, chặt chẽ, công tác chỉ đạo
phải quyết liệt, dứt điểm. Trưởng
Ban Chỉ đạo Quốc gia nhấn mạnh
tới việc chuẩn bị kỹ các điều kiện

vanhoaplvn@gmail.com

THI TỐT NGHIỆP THPT 2022:

Sẵn sàng đối phó với
gian lận thi cử

lThứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo thi
tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Hà Nam.

về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên,
đặc biệt tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra để không có vi phạm
và không thể vi phạm, bảo đảm cho
một kỳ thi nghiêm túc, nếu còn một
thí sinh vi phạm Quy chế thì kỳ thi
chưa thành công.
Chia sẻ một số ví dụ về vi phạm
của thí sinh, giáo viên đã xảy ra
những năm trước, Thứ trưởng
Nguyễn Hữu Độ mong muốn, Hà
Nội sẽ hạn chế tối đa, cố gắng
không có học sinh, giáo viên vi
phạm Quy chế. Muốn làm được
như vậy, theo Thứ trưởng cần
nâng cao trách nhiệm của giáo
viên coi thi. Trước khi vào phòng
thi, giáo viên cần kiểm tra và nhắc
nhở thí sinh, trong quá trình coi
thi cần giám sát chặt chẽ để phát
hiện những biểu hiện lạ từ thí
sinh. Đối với giáo viên, cần quán
triệt để không có sơ suất về mặt
chuyên môn.

Cảnh báo thí sinh về gian lận
công nghệ cao
Kiểm tra tại Hà Tĩnh, Thứ
trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh
Sơn nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp
THPT mang tầm quan trọng quốc
gia và không chỉ của một ngành mà
cần sự tham gia, vào cuộc của cả hệ
thống chính trị. Các yếu tố bảo đảm
an ninh, an toàn đã được đưa vào

trong Quy chế rất rõ ràng. Vì vậy,
cần phải làm rõ vị trí và trách nhiệm
của mỗi thành viên tham gia vào
công tác thi. Đặc biệt, khi tất cả thí
sinh vào làm thủ tục thi, cán bộ coi
thi cần kiểm tra kỹ các thiết bị được
thí sinh vào phòng thi cũng như sức
khỏe của các thí sinh để bảo đảm
kỳ thi diễn ra an toàn và chặt chẽ.
Làm việc tại Phú Thọ, Thứ
trưởng Ngô Thị Minh nhấn mạnh,
để bảo đảm sự công bằng, tin cậy
cho kết quả thi, cần phải làm rõ
trách nhiệm từng mắt xích, phân
công nhiệm vụ rõ ràng tại từng hội
đồng thi. Phải bảo đảm quy trách
nhiệm đúng đối tượng trong trường
hợp xảy ra tình huống không mong
muốn. Công tác kiểm tra cần đặc
biệt chú ý với khu vực in sao đề thi,
làm phách, ghép phách, giao nhận
đề thi.
Năm nay, Phú Thọ có 15.883
học sinh đăng ký dự thi tại 39 điểm
thi, 708 phòng thi. Tỉnh Phú Thọ đã
điều động 2.651 cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên, công an, y tế,
điện lực, viễn thông... tham gia kỳ
thi cùng lực lượng dự phòng
khoảng 300 cán bộ quản lý, giáo
viên. Hiện tỉnh đã chuẩn bị trên 300
chỗ ở cho thí sinh, chủ yếu tại khu
vực các huyện miền núi. Một số
trường đã bố trí suất ăn miễn phí
cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn,

Thành lập Trung tâm báo chí Thủ đô Hà Nội

U

BND TP Hà Nội vừa ra
Quyết định số 2302/QĐUBND về việc thành lập Trung
tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội
trên cơ sở tổ chức lại Cổng
giao tiếp điện tử Hà Nội. Theo
Quyết định, Trung tâm báo chí
mới có tên gọi là: Trung tâm
Báo chí Thủ đô Hà Nội, tên
giao dịch tiếng Anh là: Hanoi
Capital Press Center; tên viết
tắt là HANOI CPC. Trung tâm
có trụ sở đặt tại số 1, đường
Hoàng Đạo Thúy (thuộc
phường Nhân Chính, quận
Thanh Xuân, TP Hà Nội).
Trung tâm Báo chí Thủ đô
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Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công
lập có thu trực thuộc Sở Thông
tin và Truyền thông TP Hà Nội,
có tư cách pháp nhân, có con
dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc
Nhà nước và Ngân hàng để giao
dịch và hoạt động theo quy định.
Trung tâm có nhiệm vụ là
đầu mối tổ chức hoạt động cung
cấp thông tin báo chí của UBND
TP Hà Nội, các sở, ban, ngành và
các địa phương về các vấn đề dư
luận xã hội đang bức xúc, quan
tâm; thực hiện tuyên truyền
nhiệm vụ chính trị của TP Hà
Nội. Trung tâm sẽ cung cấp
thông tin chính thống của Thành

ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc thành phố và các cơ
quan Đảng, chính quyền, hành
chính đến các cơ sở… trên Cổng
giao tiếp điện tử Hà Nội:
hanoi.gov.vn; đồng thời, chỉ dẫn
cho doanh nghiệp về thủ tục
hành chính trên trang dichvucong.hanoi.gov.vn (Dịch vụ
công trực tuyến).
Trung tâm báo chí mới có
nhiệm vụ tiếp nhận, xây dựng và
chia sẻ thông tin để cung cấp cho
các cơ quan báo chí trong và
ngoài nước; thu thập, tổng hợp
và xử lý thông tin từ các cơ quan
báo chí; tổ chức các cuộc họp

hỗ trợ 100.000 đồng/ngày cho học
sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, xây dựng phương án đưa đón
những thí sinh trong điều kiện thời
tiết bất thường như mưa to, bão,
lũ... và phương án phòng chống
dịch bệnh.
Tại Hải Phòng, đại điện lãnh
đạo Bộ Công an lưu ý các điểm thi
cần kiểm tra kỹ lưỡng các điều kiện
về thiết bị đường truyền, Internet,
kiểm tra an ninh khu vực sát nhà
dân; tuyên truyền cảnh báo cho thí
sinh, người nhà các em về việc gian
lận thi cử. Ban Chỉ đạo thi thành
phố cần cẩn trọng các khâu, nhất là
công tác vận chuyển, bảo quản đề
thi bài thi, tuyên truyền nhắc nhở thí
sinh, cán bộ làm thi về việc tuân thủ
các quy định trong kỳ thi.
Địa điểm in sao đề thi được Sở
GD-ĐT lựa chọn điểm đảm bảo an
ninh, an toàn, đáp ứng yêu cầu sao
in số lượng, chất lượng đề thi; quy
trình vận chuyển, bảo quản đề thi

được tính toán chặt chẽ, đảm bảo
an toàn, nghiêm ngặt. Khu vực
chấm thi được đặt tại Trường
THPT Ngô Quyền (quận Lê
Chân); các phương án đảm bảo
phòng chống cháy nổ, camera giám
sát... đã chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng
yêu cầu.
Tuy nhiên, theo ông Phạm
Quốc Hiệu, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hải Phòng, công tác phục vụ
cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2022 còn một số khó khăn. Cụ thể,
giáo viên chưa có kỹ năng, thiết bị
để phát hiện các thiết bị công nghệ
cao mà thí sinh mang vào phòng
thi. Một số điểm thi có diện tích nhỏ
hoặc các dãy phòng học bố trí cạnh
nhau nên quy định vật dụng cá
nhân, các tài liệu và vật dụng bị
cấm của thí sinh cách biệt phòng thi
tối thiểu 25 mét sẽ rất khó khăn
thực hiện.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
đánh giá sự chuẩn bị nghiêm túc bài
bản của địa phương cho kỳ thi. Kỳ
thi tốt nghiệp THPT là thường niên
nhưng không thể chủ quan, đặc biệt
là việc phát hiện các thiết bị công
nghệ cao được sử dụng trong gian
lận thi cử. Địa phương cần chuẩn bị
kĩ lưỡng, quyết liệt, kiểm soát trong
các khâu thực hiện để đảm bảo an
toàn, nghiêm túc.
UYÊN NA

Không bỏ sót, không tạo kẽ hở, không bị động
Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Đức Cường cho biết, trong kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2022, hoạt động thanh tra, kiểm tra kỳ thi sẽ nhấn
mạnh “3 không”: không bỏ sót, không tạo kẽ hở - khoảng trống, không bị động.
Công tác thanh tra, kiểm tra năm nay sẽ thực hiện ở tất cả các khâu của
kỳ thi. Bộ GD-ĐT thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 Sở GD-ĐT (không
trùng lặp với các đoàn của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia). Thành lập 5 đoàn
kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, mỗi đoàn do 1 lãnh đạo Bộ GDĐT làm Trưởng đoàn, các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra tại các
địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thi.
Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 có điểm mới là quy định thí sinh phải
để vật dụng cá nhân cách khu vực thi 25m. Các đoàn thanh tra, kiểm tra
cần căn cứ vào đó để rà soát, chấn chỉnh phòng thi, điểm thi chưa bảo đảm
quy định.

Ảnh minh họa.

báo, sự kiện báo chí, hội nghị,
hội thảo, diễn đàn, triển lãm và
các sự kiện thông tin truyền
thông khác; hợp tác với các cơ
quan quản lý Nhà nước, cơ quan
báo chí, các tổ chức, cá nhân
trong và ngoài nước trong lĩnh
vực báo chí, truyền thông.
Bên cạnh đó, trung tâm báo
chí cũng phát triển đa dạng nội
dung, hình thức hoạt động và các
ứng dụng, sản phẩm, truyền thông
đa phương tiện; tiếp nhận các câu
hỏi, ý kiến của công dân, tổ chức
trên Internet và trả lời theo đúng
chức năng, nhiệm vụ được giao
hoặc chuyển đến các cơ quan có
thẩm quyền giải quyết, trả lời theo
quy định của pháp luật; chỉ dẫn
quy trình thủ tục hành chính, dịch

vụ công trực tuyến được đăng tải
trên Công giao tiếp điện tử Hà Nội
và trên Hệ thống Dịch vụ công
trực tuyến.
Đáng lưu ý, Trung tâm báo
chí mới sẽ chủ trì, phối hợp về
chuyên môn với trang/cổng
thông tin điện tử của các sở, ban,
ngành và các địa phương liên
quan kết nối cơ sở dữ liệu
(không thuộc phạm vi bí mật
Nhà nước) được cập nhật trên
Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội;
khai thác tài nguyên thông tin
thuộc thành phố trong kết nối các
trang tin hoặc cổng thông tin
điện tử thành hệ thống mạng
thông tin điện tử thống nhất trên
Internet theo quy định hiện hành.
M.C

GIA
đÌNH
vanhoaplvn@gmail.com
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Áp dụng dạy con sai cách lợi bất cập hại
Theo các chuyên gia tâm
lý, nhiều bậc cha mẹ đã
đọc nhiều sách, học hỏi
kinh nghiệm dạy con
nhưng áp dụng sai thực tế.
Việc này biến những điều
đáng lẽ tốt đẹp thành “độc
hại”, ảnh hưởng đến sự
phát triển của con trẻ.
Áp dụng lệch lạc gây
“phản tác dụng”
Là một người mẹ hướng đến
việc nuôi dạy con “bài bản”, chị Hồ
Hoa Phương, ngụ quận 9, TP HCM
đã luôn chú trọng đến các phương
pháp chuẩn nuôi dạy con của nước
ngoài từ khi con còn bé, từ việc áp
dụng các phương pháp ăn dặm cho
đến ngủ riêng...
Khi con vào cấp 1, chị đã
nghiên cứu kĩ lưỡng các phương
pháp dạy con của các chuyên gia
giáo dục nước ngoài. Trong đó, chị
rất tâm đắc với một quyển sách
dịch viết về phương pháp để giúp
“lộ diện” thiên tài trong con. Nội
dung quyển sách cho rằng đứa trẻ
nào cũng có những tiềm năng lớn
vô bờ bến mà nếu biết kích thích để
nó hiển lộ, cha mẹ sẽ có một “thiên
tài” thành công rực rỡ trong tương
lai. Theo cách hiểu và áp dụng của
riêng mình, chị đặt cho con những
tiêu chuẩn khắt khe trong việc học,
tiếp cận thông tin.
Thấy con có năng khiếu và
hứng thú với ngoại ngữ, vợ chồng
chị thuê riêng giáo viên về dạy cho
con ngoài giờ học tại trung tâm lớn.
Để tạo điều kiện cho con tiếp xúc
với tiếng Anh nhiều hơn, chị đổi
hầu hết chữ trong nhà thành tiếng
Anh, kể cả các bộ phim, chương
trình giải trí, chương trình âm nhạc,
sách... con đọc cũng phải chủ yếu
là tiếng Anh. Thậm chí bản thân chị
cũng học tiếng Anh để giao tiếp tại
nhà và yêu cầu con dùng tối đa thời
gian trong gia đình để giao tiếp
bằng tiếng Anh. Mục tiêu của chị là
hết cấp 1, con sẽ nói tiếng Anh như
người bản xứ, để đến cấp 2 cháu sẽ
du học tại chỗ hoặc ra nước ngoài
du học.
Tuy nhiên, thời gian gần đây,
chị Phương phát hiện con mình trở
nên chống đối, không thích học
ngoại ngữ nữa, thường xuyên cáu
bẳn và có những cơn đau đầu, buồn
nôn triền miên. Chị đưa con đi
khám sức khỏe, bác sĩ chẩn đoán là
suy nhược. Chỉ khi em gái chị, một

l Lợi bất cập hại khi áp dụng phương pháp giáo dục con sai cách. (Ảnh minh họa:)

giảng viên tâm lý học đến chơi,
dùng nhiều thời gian để quan sát,
tiếp cận và khơi gợi nỗi niềm từ
cháu bé mới phát hiện cháu bị... dị
ứng ngoại ngữ. Từ việc yêu thích
môn học, do bị dồn ép quá, phải
tiếp cận với tiếng Anh suốt ngày,
cộng với việc tiếp xúc với bạn bè bị
bạn chế giễu vì nói tiếng Việt vấp
váp, nửa Anh, nửa Việt nên cháu
đâm ra sợ hãi môn học. Cứ nghĩ
đến chuẩn bị phải nói tiếng Anh là
cháu bé nhức đầu, buồn nôn. Đến
khi ấy, chị Phương mới nhận ra sai
lầm khi dồn ép để “kích thích thiên
tài trong con” theo hướng dẫn của
sách vở.

Đừng trở thành phụ huynh
“độc hại”
Thực tế không hiếm những bậc
cha mẹ như chị Phương. Với sự
phát triển của thông tin, hội nhập
quốc tế, nhiều bậc phụ huynh đã
tiếp cận với những phương pháp
nuôi dạy con đa dạng, phong phú,
từ nuôi dạy con kiểu Nhật, kiểu
Mỹ, kiểu Trung Quốc, kiểu Do
Thái... Ngoài ra còn có rất nhiều
trường phái dạy con như “mẹ hổ”,
“mẹ sói”, theo các chuyên gia giáo
dục nổi tiếng trên thế giới. Có một
số ít phụ huynh thì phủ nhận các
phương pháp giáo dục thông
thường, hướng con về đời sống tự
nhiên, chạy theo xu thế “homeschool”, tách trẻ khỏi môi trường
giáo dục chính thống để trẻ học các
chương trình trên mạng, từ xa, liên
kết quốc tế hoặc chỉ học chữ, phép
tính và các kĩ năng chứ không
hướng về dạy các môn học...
Có không ít ông bố, bà mẹ bị
“lậm” vào một hoặc một vài
phương pháp, giáo dục con theo
một phương pháp nhất định một

Phú Yên: Khai trương hai tuyến phố đi bộ
phục vụ khách du lịch

T

ối 2/7, UBND thành phố Tuy
Hòa (tỉnh Phú Yên) đã tổ chức
khai trương hai tuyến phố đi bộ phục
vụ khách du lịch. Đây là những tuyến
phố đi bộ lần đầu tiên được tổ chức
và kết nối với nhiều điểm tham quan
hấp dẫn tại tỉnh Phú Yên.
Hai tuyến phố đi bộ gồm: Tuyến
Phan Lưu Thanh kết nối với khu
vực công viên biển và tuyến Lê

Trung Kiên kết nối với Di tích
Quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn. Các
tuyến phố đi bộ này duy trì hoạt
động vào các ngày Thứ Sáu, Thứ
Bảy và Chủ nhật hàng tuần.
Hai tuyến phố này được đầu tư 23
hạng mục gồm: 5 cổng chào; 3 cổng
vòm; các mô hình tiểu cảnh: Con
Công, Tháp Nhạn, trái tim, cá ngừ đại
dương, sứa biển, cua biển... cùng hệ

cách cực đoan. Có người dùng sự
trừng phạt, đòn roi làm phương
pháp giáo dục trẻ. Có người dùng
cách đặt gánh nặng và kì vọng lên
vai trẻ từ nhỏ, tạo cho trẻ những áp
lực lớn lao phải vượt trội và trưởng
thành. Nhưng cũng có phụ huynh
chọn cách thức để con “phát triển
tự nhiên”, nuông chiều, dễ dãi chứ
không uốn nắn con. Kết quả, mặc
dù học theo các phương pháp nổi
tiếng, nhưng lại không đạt được
hiệu quả giáo dục mà thậm chí còn
bị “phản tác dụng”.
Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị
Minh Nga, trên thế giới đang tồn tại
rất nhiều phương pháp giáo dục
con, mỗi một phương pháp có ưu
điểm và khuyết điểm riêng. Nhiều
phụ huynh khi chọn phương pháp
giáo dục cho con thường bị mắc lỗi
là theo cảm tính, vì cha mẹ thấy
phương pháp ấy hay, thích thú nên
áp dụng mà không xem xét nhiều
yếu tố xem phương pháp ấy có phù
hợp với tố chất của con không. Mỗi
đứa trẻ sẽ có thể chất, tâm lý, năng
khiếu, môi trường sống... khác
nhau, có thể một số phương pháp
rất hay, nhưng lại không phù hợp
với trẻ. Ngoài ra dù có áp dụng
phương pháp nào cũng không phải
“sao y bản chính” mà phải dựa trên
thực tế để áp dụng sao cho thích
hợp nhất.
Mọi phương pháp giáo dục, dù
là nổi tiếng đến đâu thì cũng chỉ là
trên lý thuyết. Nếu sao chép nguyên
bản và thực hiện một cách cực
đoan, cha mẹ rất có thể sẽ trở thành
những bậc “phụ huynh độc hại”.
Chỉ có thực sự thấu hiểu con mới
giúp cha mẹ có được phương pháp
giáo dục tốt nhất cho con mình.
NGỌC MAI
thống đèn led chiếu sáng, hệ thống
cây xanh, 100 lồng đèn đa sắc màu.
Trên hai tuyến phố có 132 gian
hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của
du khách gồm các mặt hàng: ẩm
thực, giải khát, lưu niệm, sản phẩm
OCOP, tò he và gian hàng thư
pháp… Tại đây còn diễn ra các hoạt
động của âm nhạc đường phố, hát bài
chòi, nhảy aerobic, dân ca… nhằm
tạo điểm vui chơi hấp dẫn, thu hút
nhân dân và bạn bè du khách ngoài
tỉnh đến với Phú Yên. T.KIÊN
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Khánh thành Bảo tàng
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

N

hân dịp 55 năm ngày mất của Đại tướng Nguyễn Chí
Thanh (6/7/1967 -6/7/2022), ngày 2/7, UBND Thừa
Thiên - Huế cùng gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
long trọng tổ chức Lễ khánh thành Bảo tàng Đại tướng
Nguyễn Chí Thanh, chính thức mở cửa đón người dân và
du khách đến tham quan.
Hiện có gần 400 tài liệu, hiện vật, hình ảnh đang được
trưng bày tại bảo tàng. Các tài liệu, hình ảnh, hiện vật và
thiết kế trưng bày theo đề cương giới thiệu về cuộc đời và
sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn
Chí Thanh; những đóng góp quan trọng của Đại tướng đối
với Cách mạng Thừa Thiên - Huế nói riêng và cả nước
nói chung qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Các
chủ đề trưng bày chính gồm: Quê hương, gia đình, quá
trình tham gia cách mạng, những dấu mốc quan trọng của
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và sự tri ân mà gia đình,
quê hương, đất nước dành cho ông.
Nhân dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân
Việt Nam đã tặng Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
bộ sách Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (gồm 3 tập, 600
cuốn do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tái bản, phát
hành); 500 cuốn catalogue giới thiệu; nhân bản gầm 200
đầu sách, bài viết trên các báo, tạp chí, tác phẩm của Đại
tướng và các tác giả viết về Đại tướng để trưng bày lâu
dài. Nhằm phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, đại diện
Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã ký kết Biên
bản ghi nhớ, hợp tác với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trường
Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Bảo tàng Lịch sử và Bảo
tàng Hồ Chí Minh đều thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tên thật là Nguyễn
Vịnh, sinh ngày 1/1/1914, trong một gia đình nông dân
nghèo tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Ông là một nhà chính trị, quân sư lỗi lạc, vị danh tướng
tài ba. Tên tuổi của ông gắn liền với sự nghiệp cách
mạng giải phóng dân tộc của Đảng và nhân dân Việt
Nam ở thế kỷ XX. Năm 2021, gia đình Đại tướng đã
mời các chuyên gia, nhà khoa học và được sự giúp đỡ
của Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế xây dựng Đề án,
Đề cương trưng bày Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí
Thanh tại số 144 Đặng Thái Thân, thành phố Huế, trên
cơ sở Nhà tưởng niệm Đại tướng. Công trình được xây
dựng từ năm 2011 với kiến trúc nhà rường mang đậm
chất đặc trưng kiến trúc Huế xưa. Tháng 6/2022, Ủy
ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Quyết
định cho phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công
lập - Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. N.K

“Làng với tuổi thơ” hướng tới
khách thiếu nhi

T

heo thông tin từ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc
Việt Nam, trong tháng 7/2022, tại Làng sẽ diễn ra các
hoạt động thiết thực, bổ ích với chủ đề “Làng với tuổi thơ”,
góp phần giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của
đồng bào, hoạt động trải nghiệm tại “ngôi nhà chung” của
cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao
lưu, thu hút khách du lịch đến với Làng.
Cụ thể, tại Làng, chương trình “Thiếu nhi với nét văn
hóa truyền thống các dân tộc” sẽ diễn ra. Đồng bào các
dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng và du khách,
nhất là các em nhỏ sẽ tham gia nhiều trò chơi dân gian
truyền thống dân tộc như ném pao, đánh yến, đánh tu lu
của dân tộc Mông, tó má lẹ của dân tộc Thái… đi cà kheo,
đánh quay, kéo co; đánh chắt, chơi chuyền, ô ăn quan…
Các em được nghe giới thiệu về nhạc cụ truyền thống.
Hoạt động vẽ tranh tuổi thơ “Em yêu làng em” sẽ
diễn ra trước không gian nhà Triển lãm làng II, khu các
làng dân tộc II. Các em thiếu nhi cùng tham dự, học vẽ
các bức tranh về tình yêu quê hương, đất nước, phong
cảnh làng quê Việt Nam với sự hỗ trợ, hướng dẫn của
họa sĩ Lê Việt Hải…
Đến mỗi điểm làng là một hoạt động trải nghiệm,
tương tác cùng du khách để tạo nên những sản phẩm hấp
dẫn. Du khách, nhất là giới trẻ sẽ cùng với các chủ thể văn
hóa tham gia vào quá trình làm, tạo sản phẩm, nghe chính
đồng bào kể chuyện, hướng dẫn, thao tác, thực hành và có
quà mang về cho gia đình. Trong quá trình cùng tạo nên
những sản phẩm đó, du khách được nghe đồng bào kể về
đời sống văn hóa, câu chuyện gắn với cộng đồng để hiểu
hơn về giá trị truyền thống các tộc người, giáo dục lòng
yêu quê hương, đất nước, khát khao tìm hiểu, trải nghiệm
của các bạn nhỏ. H.M
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BạN CầN BIếT
điều chỉnh tăng mức
lương tối thiểu vùng; Bổ
sung quy định về bảo
hiểm bắt buộc trong
hoạt động đầu tư xây
dựng; Quy định các hành
vi bị cấm trong lĩnh vực
hóa đơn, chứng từ; Các
điều kiện mà danh mục
các khu công nghiệp
phải đáp ứng… là những
chính sách mới nổi bật
sẽ có hiệu lực từ tháng
7/2022.
Điều chỉnh tăng mức lương
tối thiểu vùng
Nghị định 38/2022/NĐ-CP có
hiệu lực thi hành kể từ ngày
01/7/2022 quy định mức lương
tối thiểu đối với người lao động
làm việc theo hợp đồng lao động.
Theo đó, quy định mức lương tối
thiểu tháng đối với người lao
động làm việc cho người sử dụng
lao động theo vùng như sau:
Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng
(tăng 260.000 đồng/tháng); Vùng
II: 4.160.000 đồng/tháng (tăng
240.000 đồng/tháng); Vùng III:
3.640.000 đồng/tháng (tăng
210.000 đồng/tháng); Vùng IV:
3.250.000 đồng/tháng (tăng
180.000 đồng/tháng). Mức tăng
trên là so với quy định hiện hành
tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.
Đồng thời, quy định mới bổ
sung mức lương tối thiểu giờ theo
vùng như sau: Vùng I: 22.500
đồng/giờ; Vùng II: 20.000
đồng/giờ; Vùng III: 17.500
đồng/giờ; Vùng IV: 15.600
đồng/giờ. Danh mục địa bàn
vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV
được quy định tại Phụ lục ban
hành kèm theo Nghị định
38/2022/NĐ-CP; Việc áp dụng
địa bàn vùng còn được xác định
theo nơi hoạt động của người sử
dụng lao động theo quy định tại

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

banbandocplvn@gmail.com

Một số chính sách mới nổi bật có
hiệu lực từ tháng 7/2022
khoản 3 Điều 3 Nghị định
38/2022/NĐ-CP.
Đối với các nội dung đã
thỏa thuận, cam kết trong
hợp đồng lao động, thỏa
ước lao động hoặc các thỏa
thuận hợp pháp khác có lợi
hơn cho người lao động so
với quy định tại Nghị định
38/2022/NĐ-CP thì tiếp tục
được thực hiện, trừ trường
hợp các bên có thỏa thuận
khác.

Bổ sung quy định về bảo
hiểm bắt buộc trong hoạt
động đầu tư xây dựng
Nghị định 20/2022/NĐ-CP
sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐCP quy định bảo hiểm bắt buộc
trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Theo đó, bổ sung quy định về số
tiền bảo hiểm tối thiểu (BHTT)
đối với bảo hiểm bắt buộc trách
nhiệm dân sự đối với bên thứ ba
như sau:
Số tiền BHTT đối với thiệt hại
về sức khỏe, tính mạng là một
trăm (100) triệu đồng cho một
người trong một vụ và không giới
hạn số vụ tổn thất. Số tiền BHTT
đối với thiệt hại về tài sản và chi
phí pháp lý có liên quan (nếu có)
được xác định như sau:
Đối với công trình có giá trị
dưới 1.000 (một nghìn) tỷ đồng là
10% giá trị công trình cho cả thời
hạn bảo hiểm và không giới hạn
số vụ tổn thất; Đối với công trình
có giá trị từ 1.000 (một nghìn) tỷ
đồng trở lên là 100 (một trăm) tỷ
đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và
không giới hạn số vụ tổn thất;
Các hợp đồng bảo hiểm (HĐBH)
bắt buộc trong hoạt động đầu tư
xây dựng, HĐBH trách nhiệm
dân sự đối với bên thứ ba đã giao

GIảI đÁP PHÁP LUậT

“Thách cưới” có vi phạm
pháp luật?

l Bạn đọc tại địa chỉ email
Hoangthanh….@gmail.com có hỏi: Ở
quê tôi hiện nay vẫn còn phong tục thách
cưới, có nhà thách cưới vừa phải, có nhà
thì đòi hỏi lễ vật rất nhiều. Tôi nghĩ xã
hội bây giờ tiến bộ rồi, liệu thách cưới
cao như vậy có được hay không?
Luật sư Vũ Thị Nhung – Đoàn
Luật sư TP Hà Nội trả lời: Thách cưới
là một phong tục cưới hỏi truyền thống
của người Việt, được hiểu là khi người
nam muốn lấy vợ thì phía nhà trai phải
đáp ứng được đòi hỏi về lễ vật mà nhà
gái đưa ra.
Luật Hôn nhân và Gia đình
(HN&GĐ) 2014 có quy định tại điểm đ
khoản 2 Điều 5 về việc cấm các hành vi
“yêu sách của cải trong kết hôn”. Cụ thể,
theo định nghĩa tại khoản 12 Điều 3 Luật
HN&GĐ, hành vi “yêu sách của cải
trong kết hôn” phải thỏa mãn hai yếu tố
gồm việc đòi hỏi về vật chất một cách
quá đáng và việc đòi hỏi vật chất được
coi là điều kiện để kết hôn nhằm cản trở
việc kết hôn tự nguyện của nam, nữ.
Như vậy, quy chiếu vào sự việc nêu

l Điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu
vùng là một trong những chính sách
mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2022.

kết trước ngày 01/07/2022 được
tiếp tục thực hiện theo quy định
pháp luật tại thời điểm giao kết
HĐBH; Trường hợp sửa đổi, bổ
sung HĐBH có nội dung sửa đổi,
bổ sung được quy định tại Nghị
định 20/2022/NĐ-CP thì thực
hiện theo quy định tại Nghị định
này.

Quy định các hành vi bị
cấm trong lĩnh vực hóa đơn,
chứng từ
Đây là nội dung tại Nghị định
123/2020/NĐ-CP quy định về
hóa đơn, chứng từ. Theo đó, các
hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa
đơn, chứng từ quy định như sau:
Đối với công chức thuế: Gây
phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá
nhân đến mua hóa đơn, chứng từ;
Có hành vi bao che, thông đồng
cho tổ chức, cá nhân để sử dụng
hóa đơn, chứng từ không hợp
pháp; Nhận hối lộ khi thanh tra,
kiểm tra về hóa đơn.
Đối với tổ chức, cá nhân bán,
cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tổ

trên, nếu yêu cầu về lễ vật của nhà gái ở
mức chấp nhận được, chỉ mang tính chất
đầy đủ phong tục cưới hỏi, không nhằm
mục đích gây khó khăn cho nhà trai, cản
trở việc kết hôn thì vẫn được pháp luật
cho phép. Ngược lại, nếu hành vi thách
cưới đã có đủ hai yếu tố trên thì xem như
có yêu sách của cải trong kết hôn, vi
phạm pháp luật và sẽ bị chế tài xử lý.
Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 59 Nghị
định 82/2020/NĐ-CP, hành vi yêu sách
của cải trong kết hôn sẽ bị phạt tiền từ
3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
Nghiêm trọng hơn, theo Điều 181 Bộ
luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung
năm 2017, người nào có hành vi dùng yêu
sách của cải để cản trở người khác kết hôn,
đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi
phạm thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo
không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ
03 tháng đến 03 năm. GIA HẢI

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Chăn dắt trẻ lang thang
có vi phạm pháp luật?

l Bạn đọc tại địa chỉ email:
Thanhvan…@gmail.com có hỏi: Tại khu
vực nơi tôi sinh sống thường xuất hiện nhiều
đứa trẻ đến để ăn xin vào mỗi buổi tối. Theo
quan sát của tôi, hầu hết bọn trẻ đều khoảng

chức, cá nhân có
quyền và nghĩa vụ
liên quan: Thực
hiện hành vi
gian dối như
sử dụng hóa
đơn không
hợp pháp, sử
dụng không
hợp pháp hóa
đơn; Cản trở
công chức thuế
thi hành công vụ,
cụ thể các hành vi
cản trở gây tổn hại sức
khỏe, nhân phẩm của công
chức thuế khi đang thanh tra,
kiểm tra về hóa đơn, chứng từ;
Truy cập trái phép, làm sai lệch,
phá hủy hệ thống thông tin về hóa
đơn, chứng từ; Đưa hối lộ hoặc
thực hiện các hành vi khác liên
quan hóa đơn, chứng từ nhằm
mưu lợi bất chính.

Các điều kiện mà danh mục
các khu công nghiệp phải
đáp ứng
Nội dung này được quy định
tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP
quy định về quản lý khu công
nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực
từ ngày 15/7/2022. Theo đó, nội
dung Danh mục các khu công
nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương bao
gồm: Tên của khu công nghiệp;
Quy mô diện tích và địa điểm dự
kiến của khu công nghiệp.
Việc lập Danh mục các khu
công nghiệp trên địa bàn tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương
phải đáp ứng các điều kiện như:
Không phát triển khu công
nghiệp mới tại khu vực nội thành
của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại
I trực thuộc Trung ương, đô thị

8, 9 tuổi. Tìm hiểu thêm, tôi được biết bọn
trẻ không phải sống lang thang cơ nhỡ mà
bị một số người chăn dắt, thậm chí ép buộc
đi bán hàng cho họ để đổi lấy miếng ăn, chỗ
ngủ. Vậy cho tôi hỏi việc chăn dắt, ép buộc
trẻ em đi ăn xin, bán hàng như vụ việc trên
có phạm pháp hay không?
Luật sư Phạm Thị Nguyệt Tú –
Giám đốc Công ty Luật TNHH Thái Hà
trả lời: Hiện nay, pháp luật chưa có quy
định cụ thể điều chỉnh về khái niệm, các
nội dung liên quan đến hành vi chăn dắt trẻ
ăn xin. Tuy nhiên, đây không phải là một
vấn đề mới mẻ và ngày càng trở lên phổ
biến tại các thành phố, đô thị phát triển
trong vài năm trở lại đây. Mặc dù pháp luật
hiện hành chưa xác định rõ hành vi chăn
dắt trẻ ăn xin là hành vi không hợp pháp,
cũng như chế tài xử lý tương ứng, song liên
hệ với một số quy định về việc bảo vệ, đảm
bảo quyền của trẻ em, có thể thấy chủ thể
có hành vi chăn dắt trẻ ăn xin là hành vi vi
phạm pháp luật.
Theo đó, tại khoản 3, khoản 4 Điều 143
Bộ luật Lao động năm 2019 (BLLĐ) có
quy định, người chưa đủ 13 tuổi chỉ được
làm các công việc nghệ thuật, thể dục, thể
thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát
triển thể lực, trí lực, nhân cách và phải có
sự đồng ý của cơ quan chuyên môn về lao
động thuộc UBND cấp tỉnh.
Người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15

loại I trực thuộc tỉnh, trừ khu công
nghiệp được đầu tư theo loại hình
khu công nghiệp công nghệ cao,
khu công nghiệp sinh thái; Không
sử dụng đất rừng đặc dụng, đất
rừng phòng hộ (bao gồm: rừng
phòng hộ đầu nguồn, rừng bảo vệ
nguồn nước của cộng đồng dân
cư, rừng phòng hộ biên giới);
Khu công nghiệp phải có khả
năng kết nối đồng bộ với hệ thống
các công trình kết cấu hạ tầng kỹ
thuật, hạ tầng xã hội và có khả
năng thu hút nguồn nhân lực, huy
động các nguồn lực để phát triển
khu công nghiệp; Có quỹ đất tối
thiểu bằng 2% tổng diện tích của
các khu công nghiệp trong Danh
mục các khu công nghiệp trên địa
bàn tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương để quy hoạch xây
dựng nhà ở, công trình dịch vụ,
tiện ích công cộng cho người lao
động làm việc trong khu công
nghiệp; Đáp ứng quy định về bảo
đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ
môi trường, tài nguyên thiên
nhiên, phòng, chống thiên tai, bảo
vệ đê điều, hành lang bảo vệ bờ
biển, sử dụng đất lấn biển, ứng phó
với biến đổi khí hậu và bảo vệ di
tích lịch sử - văn hóa, di sản thiên
nhiên; Phù hợp với phương hướng
xây dựng khu công nghiệp.
GIA KHÁNH

tuổi chỉ được làm công việc nhẹ theo danh
mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) ban hành tại
Điều 8 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH.
Đồng thời, theo quy định tại Điều 5 Thông
tư 09/2020/TT-BLĐTBXH, khi tuyển
dụng, sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm
việc theo quy định tại khoản 3 Điều 145
của BLLĐ, người sử dụng lao động
(NSDLĐ) phải có sự đồng ý của Sở LĐTB&XH theo hướng dẫn.
Quy chiếu vào sự việc nêu trên có thể
thấy, hành vi chăn dắt trẻ ăn xin được coi
là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định
của pháp luật về lao động vì trái với quy
định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 143
BLLĐ, điểm a khoản 5 và khoản 6 Điều 3
Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH.
Bên cạnh đó, trong các trường hợp này,
có thể NSDLĐ chỉ “hoạt động chui”, chưa
có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền
theo quy định tại Điều 5 Thông tư
09/2020/TT-BLĐTBXH khi sử dụng
người chưa đủ 13 tuổi làm việc.
Mặt khác, sự việc nêu trên cũng có
nhiều dấu hiệu của hành vi bóc lột trẻ em
(hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định
của pháp luật về lao động) theo quy định
tại khoản 7 Điều 4 Luật Trẻ em năm 2016
và bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản
3 Điều 6 Luật Trẻ em năm 2016.
GIA HẢI
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Khúc tráng ca của 13 chiến sĩ
thông tin liên lạc
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TIN TứC
NĂM 2022:

Quân khu 7 hoàn thành
100% chỉ tiêu tuyển quân

B

lBí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) và Binh chủng Thông tin
liên lạc (TTLL) vừa long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm
ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69
(2/7/1972 - 2/7/2022). 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm A69 đã
anh dũng hy sinh để giữ mạch máu TTLL thông suốt khi tuổi
đời còn rất trẻ, chỉ mười sáu, đôi mươi. Tấm gương của các
anh, chị đã trở thành bất tử trong khúc tráng ca tô thắm
thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.
Lập thành tích từ tuyến đường
thông tin trong hang núi cao
Trong không khí trang nghiêm, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên
giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
cùng các đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng
hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng
biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt
sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì
độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trạm thông tin (Cơ vụ) A69 thành lập
vào ngày 7/1/1967 được biên chế một
tiểu đội tải ba tổng đài, một tiểu đội
nguồn điện, một tiểu đội đường dây và
bộ phận hậu cần. Trạm được bố trí một
đại đội nhưng thường xuyên có mặt tại
trạm có trên 30 người, trong đó có 13 nữ
được giao nhiệm vụ thay nhau trực máy
thông tin. Số nam giới còn lại đảm nhiệm
việc quản lý sửa chữa máy móc và tuyến
dây trần từ Trạm A69 tới các trạm khác.
Trạm chọn hang Lèn Hà nằm trong
khu rừng già thuộc xã biên giới Thanh
Hóa (huyện Tuyên Hóa) cách đường Hồ
Chí Minh khoảng 10km, tiếp giáp với
nước bạn Lào làm nơi đóng quân. Đây
là một trạm thông tin quan trọng trên
tuyến dây trần trục giao thông Bắc Nam, cách tuyến đường chiến lược 15A
khoảng 3km, thường xuyên là trọng
điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ.
Muốn vào được trạm phải vượt qua dốc
Bà Tôn khá cao, trống trải, bên trong là
núi đá và rừng rậm.
Trần hang Lèn Hà cao chừng 150m,
có đỉnh cao nhất là 320m. Lưng chừng
núi có một hang đá rộng trên 400m2
được cán bộ, chiến sĩ sử dụng làm nơi
đặt máy móc, điện đàm. Dưới chân núi
là rừng cây rậm rạp, rất dễ ngụy trang
được xây dựng làm nơi nghỉ ngơi, sinh
hoạt của bộ đội.
Trạm thông tin có nhiệm vụ trung
gian chuyển tiếp trên trục thông tin
quân sự từ Bắc vào Nam và sang chiến
trường các nước Đông Dương, bảo đảm
TTLL cho cụm kho Binh trạm 25, thuộc
Đoàn 559 ở Thanh Lạng, Binh trạm 12
ở Cổng Trời, Sư đoàn Phòng không 367
và căn cứ Hải quân ở Ba Đồn. Trạm

thông tin A69 còn là kho dự trữ chiến
lược của Binh chủng TTLL, sẵn sàng
thay thế cho tuyến đường TTLL trên
“tuyến lửa” Quảng Bình.
Vượt lên tất cả những hiểm nguy của
bom đạn, sự khó khăn, thiếu thốn của
cuộc sống giữa rừng thiêng nước độc, sự
khắc nghiệt của núi rừng Trường Sơn,
các cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69
đã tạo dựng một cuộc sống mới. Trạm
đã dựng nhà, có nhà sinh hoạt, nhà hội
họp, có nhà ăn, nhà nghỉ... đào ao, hồ thả
cá, đào giếng để lấy nước dùng cho sinh
hoạt. Không những thế, các anh, các chị
được sự giúp đỡ của nhân dân địa
phương còn làm công trình đập nước ở
khe suối, cách trạm khoảng 2km để tạo
nguồn điện phục vụ cho công việc.
Hiểm nguy, gian khổ là thế nhưng cán
bộ, chiến sĩ của Trạm thông tin A69 luôn
hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững thông
tin liên lạc, phục vụ cho các mặt trận,
các chiến dịch, chiến đấu thắng lợi.
Hang Lèn Hà là nơi thấm đẫm máu,
mồ hôi và nước mắt của các cán bộ, chiến
sĩ Trạm cơ vụ A69 thuộc Đại đội 9, Trung
đoàn 134 anh hùng. Bằng ý chí quyết
tâm, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng
cách mạng, cán bộ, chiến sĩ Trạm cơ vụ
A69 liên tục 04 năm liền (1970-1973) là
“Trạm cơ vụ tiên tiến”; 3 năm liền đạt
Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Trạm
cơ vụ A69 vinh dự được Đảng, Nhà nước
tặng thưởng 02 Huân chương Chiến công
hạng Nhì. Năm 1970 và 1971 được công
nhận là Trạm kiểu mẫu. Năm 1972 được
Trung đoàn tặng Bằng khen.

Dũng cảm hy sinh, đảm bảo
thông tin liên lạc thông suốt
Sau một thời gian hoạt động, phát
Với những hy sinh to lớn và chiến
công, thành tích xuất sắc, năm 2009,
Trạm thông tin A69 vinh dự được
Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu
Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân
dân. Hang Lèn Hà được Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du dịch xếp hạng Di tích
lịch sử cấp Quốc gia.

hiện được địa điểm của Trạm thông tin
A69 và vị trí quan trọng của hang Lèn
Hà, địch thường xuyên tập trung đánh
phá ác liệt vào khu vực hang. Đặc biệt
vào lúc 13h25 ngày 2/7/1972, máy bay
giặc Mỹ bất ngờ ập tới bắn pháo khói
vào nhà ăn của Trạm để chỉ điểm. Chưa
đầy 5 phút sau, hai máy bay B57 bay
đến ném 3 quả bom vào hai đầu núi và
một quả vào chính giữa hội trường. Tiếp
đó, chúng đánh bom phát quang, rồi
đánh bom cháy xuống, khu vực trạm bị
bốc cháy dữ dội. Trạm máy trên hang đá
cao bị hư hỏng nặng, mạng cáp nhập đài
và khoảng 1.500m đường dây quanh
khu vực bị đứt nát không làm việc được.
13 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy
sinh, trong đó có 10 nữ, đa số tuổi đời từ
17 - 20. Cả một khu vực rộng lớn của
trạm bị bom địch đánh phá, đau thương
và tổn thất vô cùng nặng nề đến với
Trạm cơ vụ A69.
Trong số 13 chiến sĩ hang Lèn Hà hy
sinh có 3 người nam gồm: Thượng sỹ
Đàm Văn Trình, Thượng sỹ Lương Văn
Chấn, Trần Văn Xây và 10 chiến sỹ nữ
hy sinh tại hang Lèn Hà. Trong đó, liệt
sỹ Vũ Thị Lan lớn tuổi hơn cả. Chị Lan
quê Thái Bình, 22 tuổi. Lẽ ra vào ngày
hôm sau, chị được ra quân để về quê làm
đám cưới. 9 chị em còn lại đều rất trẻ
gồm: Hoàng Thị Liên, Nguyễn Thị Anh,
Ngô Thị Luận, Chu Thị Mạnh, Lê Thị
Châm quê Phú Thọ; Trần Thị Loan,
Nguyễn Thị Thảo quê Ninh Bình; Bùi
Thị Lung quê Hòa Bình; Cao Thị Xuyến
quê Thanh Hóa.
Nữ chiến sĩ Chu Thị Mạnh, tình
nguyện nhập ngũ khi mới 15 tuổi, chị
ngã xuống khi vừa tròn 16 tuổi. Nữ
chiến sĩ Nguyễn Thị Anh, 16 tuổi với
hành trang lên đường là con búp bê và
chiếc khăn quàng đỏ.
Trạm trưởng Đàm Văn Trình quê
Hưng Yên; Tiểu đội trưởng Lương Văn
Chấn quê Cao Bằng. Trong số 13 liệt sĩ
hy sinh tại Trạm thông tin A69 chỉ duy
nhất liệt sĩ Trần Văn Xây (SN 1946, ở
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) là đã có
gia đình. Chiến sĩ Trần Văn Xây hy sinh
khi vừa nhận được tin làm bố.
Với tinh thần tất cả cho nhiệm vụ
bảo đảm TTLL, các chiến sĩ còn sống
sót đã gạt nước mắt, nén đau thương lao
vào thực hiện nhiệm vụ. Chỉ sau 1 giờ
đồng hồ, thông tin liên lạc đã được
thông suốt, trạm máy được củng cố.
Đồng thời, các anh em lo cứu chữa
thương binh, tìm thi thể và mai táng 13
đồng đội của mình... LAM HẠNH

ộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa tổ chức Hội
nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và
gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Năm
2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã
phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền
và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các
cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Chất
lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn
năm 2021 cả về sức khỏe, trình độ học vấn
và tỉ lệ đảng viên nhập ngũ. Trong đó, sức
khỏe loại 1 và loại 2 đạt 65,46%; trình độ đại
học, cao đẳng, trung cấp 24,52%; tỉ lệ đảng
viên 1,72%. Trong số thanh niên nhập ngũ,
có 62 công dân đang công tác tại các cơ quan
Nhà nước và 487 con em cán bộ.
Hội đồng NVQS các cấp chủ động tham
mưu giúp UBND cùng cấp chỉ đạo thực hiện
đạt kết quả tốt, đúng quy trình, quy định của
Luật NVQS; tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất
lượng theo yêu cầu chỉ đạo của Bộ Quốc
phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu. Nhiều địa
phương, đơn vị làm tốt giữa yêu cầu xây dựng
lực lượng thường trực gắn với xây dựng lực
lượng dự bị động viên và tạo nguồn chuyên
nghiệp quân sự, nguồn cán bộ cơ sở tại địa
phương. Công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 trong lễ giao nhận quân, trong tiếp
nhận và phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới được
quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc,
những trường hợp dương tính với SARSCoV2 được cách ly, điều trị đúng qui định.
Các đơn vị nhận quân triển khai thực hiện
tiếp nhận chiến sĩ mới chu đáo, bảo đảm hậu
cần, cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, phương
tiện kỹ thuật và tổ chức khung huấn luyện
chiến sĩ mới đúng kế hoạch.
Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã
biểu dương và khen thưởng 19 gia đình tiêu
biểu, 19 cá nhân, 20 tập thể có thành tích xuất
sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân
nhập ngũ năm 2022. TUẤN ANH

5 năm, thanh niên
Cục Xe - Máy có
40 công trình tham gia
Giải thưởng Tuổi trẻ
sáng tạo

C

ục Xe - Máy (Tổng cục Kỹ thuật) vừa tổ
chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh lần thứ VIII (2022 - 2027). Tích
cực triển khai phong trào “Thanh niên quân
đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo,
quyết thắng” giai đoạn 2017 - 2022; phong
trào thanh niên, trọng tâm là phong trào “Tuổi
trẻ sáng tạo”, 5 năm qua, Cục Xe - Máy có
76 sáng kiến của đoàn viên, thanh niên
(ĐVTN) được ứng dụng hiệu quả trong các
lĩnh vực công tác; có 40 công trình tham gia
Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội,
đạt 3 giải nhì, 5 giải ba, 8 giải khuyến khích.
Tuổi trẻ Cục tiến hành lao động ngoài giờ
được hơn 6.000 ngày công, xây dựng được
hơn 40 công trình, phần việc thanh niên hướng
vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Các tổ chức đoàn có nhiều việc làm thiết thực
vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng
đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp và đóng
góp hàng nghìn ngày công lao động giúp đỡ
nhân dân trên địa bàn đóng quân.
Giai đoạn 2017 - 2022, hơn 95% tổ chức
đoàn, ĐVTN hoàn thành tốt, hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ; 50 lượt tập thể và hơn 500 đoàn
viên được thủ trưởng các cấp khen thưởng; 62
đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.
NHẬT TUẤN
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HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946 - 19/7/2022)

Định giá tài sản
thi hành án - vướng mắc
từ thực tiễn

l TP Hồ Chí Minh cưỡng chế Thi hành án dân sự.

Mặc dù Luật Thi hành án
dân sự và các văn bản
hướng dẫn thi hành đã
có quy định khá cụ thể
về cách thức xác định
giá tài sản kê biên, tuy
nhiên thực tiễn áp dụng
các quy định pháp luật
về vấn đề này vẫn còn
nhiều bất cập.
Thời gian ký hợp đồng định
giá chưa hợp lý
Về thời hạn thỏa thuận về giá
và tổ chức thẩm định giá kê biên,
đa số ý kiến cho rằng quy định về
thời hạn cho đương sự thỏa thuận
xác định giá tài sản hoặc thỏa
thuận về tổ chức thẩm định giá
hiện nay là chưa rõ ràng. Quy
định: “Ngay khi kê biên tài sản mà
đương sự thỏa thuận được về giá
tài sản hoặc về tổ chức thẩm định
giá” dẫn đến khi áp dụng luật,
chấp hành viên phải thông báo
cho đương sự thực hiện ngay lập
tức việc thỏa thuận về giá hoặc
thỏa thuận về tổ chức thẩm định
giá, mà không phải là sau khi kê
biên hoặc thỏa thuận trong một
thời hạn nhất định sau khi kê biên.
Mặt khác, việc xác định mốc
thời gian ký hợp đồng định giá
như hiện nay cũng chưa thực sự
hợp lý. Khoản 2 Điều 98 Luật
Thi hành án dân sự (THADS)
quy định: “Trong thời hạn 05
ngày làm việc, kể từ ngày kê
biên tài sản, chấp hành viên ký
hợp đồng dịch vụ với tổ chức
thẩm định giá trên địa bàn tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương
nơi có tài sản kê biên. Quy định
thời hạn: “5 ngày làm việc kể từ
ngày kê biên tài sản”, dẫn đến
trong thực tế, đương sự không có
một khoảng thời gian nhất định
để thỏa thuận về giá tài sản kê
biên hoặc về tổ chức thẩm định
giá tài sản kê biên, điều này phần
nào cũng ảnh hưởng đến quyền

và lợi ích của các đương sự.
Do đó, đề xuất sửa đổi quy
định tại Điều 98 Luật THADS
theo hướng quy định một khoảng
thời hạn nhất định (kể từ ngày tổ
chức kê biên tài sản) để đương sự
thỏa thuận xác định giá tài sản kê
biên hoặc thỏa thuận về tổ chức
thẩm định giá để thẩm định giá tài
sản kê biên. Và mốc thời gian để
chấp hành viên ký hợp đồng định
giá sẽ tính từ ngày đương sự
không thỏa thuận được về giá, về
tổ chức thẩm định giá thay cho
mốc thời gian “kể từ ngày kê
biên” như hiện nay.

Cần quy định thêm trường
hợp được định giá lại
Về thời hiệu của chứng thư
thẩm định giá, khoản 3 Điều 32
Luật Giá năm 2012 quy định: Kết
quả thẩm định giá chỉ được sử
dụng trong thời hạn có hiệu lực
được ghi trong báo cáo kết quả
thẩm định giá và chứng thư thẩm
định giá. Do đó, giá trị kết quả
thẩm định giá được sử dụng làm
giá khởi điểm để bán đấu giá tài
sản chỉ được áp dụng trong trường
hợp chứng thư thẩm định giá còn
thời hạn hiệu lực.
Trong thực tế có những trường
hợp việc ký hợp đồng dịch vụ đấu
giá tài sản đúng thời hạn quy định
nhưng việc bán đấu giá không
thực hiện được trong thời hạn còn
hiệu lực của chứng thư thẩm định
giá do vụ việc bị hoãn, bị tạm đình
chỉ theo quy định và hết thời hạn
hoãn, tạm đình chỉ lại tiếp tục thi
hành án, tiếp tục bán đấu giá tài
sản thì giá khởi điểm tài sản để
bán đấu giá có được sử dụng kết
quả thẩm định giá ghi trong chứng
thư đã hết thời hạn hay không?
Hay phải tổ chức định giá lại hoặc
cho các đương sự thỏa thuận xác
định lại giá tài sản? Đây là những
trường hợp trong thực tế có phát
sinh còn có nhiều quan điểm khác
nhau. Do đó, đề nghị xem xét bổ
sung quy định cụ thể đối với

những trường hợp này.
Về việc định giá lại tài sản kê
biên, Điều 99 Luật THADS quy
định về các trường hợp định giá
lại tài sản kê biên, thuộc trường
hợp chấp hành viên có vi phạm
nghiêm trọng quy định tại Điều 98
Luật THADS dẫn đến sai lệch kết
quả định giá tài sản: Đó là những
vi phạm về trình tự thủ tục như
hành vi như ký hợp đồng dịch vụ
thẩm định giá với tổ chức không
có chức năng, nhiệm vụ thẩm
định giá hoặc khi xác định giá đối
với tài sản không ký được hợp
đồng thẩm định giá, chấp hành
viên đã không tham khảo ý kiến
của cơ quan tài chính cùng cấp
hoặc cơ quan chuyên môn quản lý
ngành, lĩnh vực của tài sản kê
biên... Và trường hợp đương sự có
yêu cầu định giá lại trước khi có
thông báo công khai về việc bán
đấu giá tài sản.
Tuy nhiên, trong thực tế phát
sinh những trường hợp như: Tài
sản kê biên đã thẩm định giá,
đương sự không yêu cầu định giá
lại hoặc đã yêu cầu định giá lại
một lần nhưng vụ việc bị hoãn
theo yêu cầu của người có thẩm
quyền kháng nghị (khoản 2 Điều
48 Luật THADS), tạm đình chỉ
theo quyết định tạm đình chỉ của
người có thẩm quyền kháng nghị
(khoản l Điều 49 Luật THADS)
hoặc tạm dừng giải quyết khiếu
nại mà tại thời điểm chuẩn bị đưa
ra bán đấu giá thì giá tài sản lại có
thay đổi lớn. Hiệu lực của chứng
thư thẩm định giá đã hết hạn theo
quy định của Luật Giá và các văn
bản hướng dẫn thi hành. Do đó, đề
nghị quy định thêm các trường
hợp được tiến hành định giá lại
sau khi chứng thư thẩm định giá
đã hết thời hạn sử dụng mà cơ
quan THADS chưa đưa tài sản ra
bán đấu giá, đồng thời quy định rõ
đối tượng phải chịu chi phí thẩm
định giá lại trong những trường
hợp này .
HOÀNG THANH HOA

TP HỒ CHÍ MINH:

Kiện toàn lãnh đạo Cục Thi hành án
dân sự

M

ới đây, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thay mặt
Lãnh đạo Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục
THADS Nguyễn Văn Lực đã chủ trì Lễ trao Quyết định về công
tác cán bộ cho Lãnh đạo Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, ông Nguyễn Thanh Hà được bổ nhiệm chức vụ Phó
Cục trưởng. Ông Hà sinh năm 1981, đã công tác trong Hệ thống
THADS được 18 năm, qua các đơn vị Cục THADS thành phố Hồ
Chí Minh, Chi cục THADS quận 1, quận 8, huyện Nhà Bè, huyện
Hóc Môn từ các chức vụ, chuyên viên, Chấp hành viên, Phó Chi
cục trưởng, Chi cục trưởng. Đặc biệt, ông Nguyễn Thanh Hà đã
có thời gian tham gia đoàn công tác biệt phái tại tỉnh Tây Ninh 03
năm, giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Chấp hành viên - Phó Chi cục
trưởng Chi cục THADS huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Ông Trần Phương Hồng, sinh năm 1977, trước khi được bổ
nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố Hồ
Chí Minh, ông Trần Phương Hồng đã có 24 năm công tác tại ngành
Tòa án nhân dân và Hệ thống THADS, từng giữ các chức vụ Phó
Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 Tổng cục THADS, Phó Cục trưởng
Cục THADS tỉnh Hưng Yên, Tổ phó Tổ công tác phía Nam Tổng
cục THADS.
Phát biểu tại buổi lễ công bố, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn
Văn Lực đã thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS cảm ơn sự quan
tâm, chỉ đạo của các cấp, ngành thành phố Hồ Chí Minh; sự phối
hợp của các cơ quan có liên quan đối với công tác THADS tại địa
phương và ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan
THADS thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua.
Phó Tổng cục trưởng chúc mừng và ghi nhận kết quả và nỗ lực
phấn đấu của của các tân Phó Cục trưởng và biểu dương các đồng
chí mới được bổ nhiệm ở bất cứ vị trí công tác nào cả hai đồng chí
đều nỗ lực, gương mẫu, tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao. Đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm
hết sức nặng nền đối với những khó khăn, thách thức ở phía trước.
Đối với đồng chí Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa khi
được bổ nhiệm Chấp hành viên cao cấp, sẽ tiếp tục phát huy kinh
nghiệm thực tế, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao không phụ sự tín nhiệm của cán bộ và sự tin tưởng của các
cấp lãnh đạo. Đồng chí yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm Phó
Cục trưởng khẩn trương tiến hành bàn giao ở đơn vị cũ, tiếp nhận
công việc mới, bắt tay ngay vào việc đoàn kết, Lãnh đạo Cục
THADS thành phố cùng với tập thể lãnh đạo Bộ, Tổng cục
THADS lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị THADS thành phố Hồ Chí
Minh cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hà trân trọng cảm ơn
Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Thành ủy Thành ủy
thành phố Hồ Chí Minh đã tin tưởng, giao trọng trách mới và hứa
sẽ đoàn kết, đồng lòng, sát cánh cùng tập thể Cục THADS thành
phố Hồ Chí Minh đóng góp chung vào sự phát triển của Hệ thống
THADS thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Bộ, ngành Tư pháp.
CẨM TÚ

BÌNH ĐỊNH:

Hội thao nhân kỷ niệm 76 năm
Ngày truyền thống THADS

T

in từ Cục THADS Bình Định cho biết, nhân kỷ niệm 76 năm
Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2022), Cục
THADS tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội thao năm 2022
lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống
THADS - 19/7/2022.
Hội thao nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và những dấu mốc
quan trọng về quá trình hình thành và phát triển của ngành Tư
pháp, Hệ thống THADS, qua đó khơi dậy niềm tự hào, đề cao tinh
thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ công chức,
người lao động trong các cơ quan THADS; khuyến khích tinh thần
thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, tạo không khí thi đua sôi nổi,
thiết thực; tăng cường giao lưu, đoàn kết, phối hợp trong công tác
giữa các đơn vị, công chức, người lao động góp phần hoàn thành
xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nội dung thi đấu: gồm
môn bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ; môn cầu lông đôi nam,
đôi nam nữ và môn kéo co 10 người, 5 nam, 5 nữ. Thời gian tổ
chức Hội thao vào ngày 15 -16/7/2022; đối tượng tham gia thi đấu
là công chức, người lao động trong các cơ quan THADS của tỉnh.
Để chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ Hội thao, Cục
trưởng Cục THADS tỉnh đã thành lập các ban, bộ phận, Tổ giúp
việc để tham mưu, thực hiện các nội dung của Kế hoạch; xây dựng
các quy định, thể lệ, nội quy thi đấu phù hợp thực tế và yêu cầu
của Kế hoạch; chỉ đạo Tổ tham mưu, giúp việc cho Ban Tổ chức
Hội thi chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ hội thao theo
đúng quy định, thể lệ nhằm đảm bảo việc tổ chức Hội thao thành
công tốt đẹp. P.V

XÃ HộI
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Bộ Y tế mở 3 gói thầu với 528 loại
thuốc, giá trị gần 9.000 tỷ đồng
Trung tâm mua sắm tập trung
thuốc quốc gia (Bộ Y tế) vừa
mở hồ sơ đề xuất tài chính
các gói thầu cung cấp thuốc
thuộc danh mục đấu thầu tập
trung quốc gia giai đoạn
2022-2023 với 528 sản phẩm.
Tổng giá trị các gói thầu là
8.890 tỷ đồng. Dự kiến trong
tháng 7/2022 sẽ công bố kết
quả lựa chọn nhà thầu.
Ông Lê Thanh Dũng, Giám đốc Trung
tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia
(Bộ Y tế) cho biết, có 3 gói thầu gồm: Gói
thầu số 1 cung cấp thuốc cho các tỉnh
miền Bắc giai đoạn 2022-2023 gồm 46
nhà thầu có sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ
thuật và tiếp tục được mở hồ sơ đề xuất
tài chính.
Gói thầu số 2 cung cấp thuốc cho các
tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên
giai đoạn 2022-2023 gồm 45 nhà thầu có
sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tiếp
tục được mở hồ sơ đề xuất tài chính.
Gói thầu số 3 cung cấp thuốc cho các
tỉnh miền Nam giai đoạn 2022-2023 gồm
45 nhà thầu có sản phẩm đáp ứng yêu cầu
kỹ thuật và tiếp tục được mở hồ sơ đề
xuất tài chính.
Trong đợt đấu thầu tập trung thuốc
cấp quốc gia năm nay, đại diện Trung tâm
Mua sắm tập trung thuốc quốc gia cho
biết, có tăng về số lượng thuốc và giá
thuốc ở tất cả các vùng miền.
Trước đó để đảm bảo đủ thuốc trong
khi Trung tâm chưa công bố kết quả lựa
chọn nhà thầu, ngày 24/11/2021, Trung
tâm có Văn bản số 580/TTMS-NVD đề
nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, cơ quan
y tế các bộ, ngành hướng dẫn cơ sở y tế
trực thuộc và đề nghị các bệnh viện trực
thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm chủ động
mua sắm theo Điều 18 Thông tư
15/2019/TT-BYT.
Cũng theo Trung tâm Mua sắm tập
trung thuốc quốc gia, tại Thông tư
15/2019/TT-BYT quy định khi lập kế
hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn vị phải
tham khảo giá thuốc trúng thầu trong
vòng 12 tháng trước của các cơ sở y tế,
đơn vị mua sắm tập trung do Cục Quản
lý Dược công bố trên trang Thông tin
điện tử để làm cơ sở xây dựng đơn giá
của từng thuốc theo nguyên tắc: Giá kế
hoạch của từng thuốc không được cao
hơn giá trúng thầu cao nhất của thuốc đó
trong mỗi nhóm tiêu chí kỹ thuật đã được
công bố.
Điều này được hiểu là các thuốc có
cùng hoạt chất, nồng độ hàm lượng và
cùng nhóm tiêu chí kỹ thuật trong vòng
12 tháng thường có một giải giá trúng

l Ảnh minh họa.

Liên quan đến công tác đấu thầu thuốc, trong văn bản về việc bảo đảm cung
ứng thuốc, vật tư y tế gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Bộ
và Y tế các bộ, ngành mới đây, Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị phải chủ động tổ
chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hoá, dịch vụ, xử lý tình huống theo
thẩm quyền, tuân thủ đúng quy định và các văn bản hướng dẫn hiện hành về công tác
đấu thầu.
Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư
y tế phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống bệnh dịch.
Bộ Y tế cũng yêu cầu Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia khẩn trương
hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung
cấp quốc gia, Danh mục đàm phán giá đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch
lựa chọn nhà thầu.
Trường hợp cần thiết, căn cứ khoản 1 Điều 18 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày
11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, Trung tâm tiếp tục
có văn bản thông báo để các cơ sở y tế có đủ căn cứ xác định nhu cầu, số lượng,
thời gian thực hiện hợp đồng, bảo đảm đúng quy định.

thầu do các cơ sở mua với số lượng khác
nhau, trúng thầu tại các thời điểm khác
nhau. Các kết quả này sẽ được công khai
trên trang thông tin điện tử của Cục Quản
lý Dược. Theo đó, các cơ sở thực hiện đấu
thầu sẽ phải tham khảo giải giá trúng thầu
trong vòng 12 tháng trước đó trên phạm
vi cả nước và không được vượt giá cao
nhất trên toàn quốc, không có quy định
cơ sở y tế phải tham khảo giá trúng thầu
năm trước của chính cơ sở y tế đó.
Ngoài ra, Thông tư 15/2019/TT-BYT
cũng quy định đối với những thuốc có giá
tại thời điểm lập kế hoạch cao hơn giá
trúng thầu được Cục Quản lý Dược công
bố trong vòng 12 tháng trước đó, cơ sở y
tế phải tham khảo báo giá hoặc hóa đơn
bán hàng của ít nhất 3 đơn vị cung cấp
trên thị trường tại thời điểm lập kế hoạch
lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, các Hội
đồng đấu thầu thường không áp dụng quy
định này do e ngại rủi ro, vướng mắc
trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám
sát và thanh toán sau khi sử dụng kết quả
trúng thầu.

THỪA THIÊN - HUẾ:

Hàng chục bác sĩ tình nguyện lên vùng cao
tham gia chiến dịch hè

H

ưởng ứng chiến dịch Thanh niên
tình nguyện hè lần thứ 24 do Tỉnh
đoàn Thừa Thiên - Huế phát động, ngày
2/7, 21 bác sĩ trẻ của Bệnh viện T.Ư
Huế đã xung phong lên đường, đến với
những bản làng xa xôi của huyện vùng
cao A Lưới.
Theo đó, các thanh niên tham gia
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những phần việc cụ thể như: xây dựng
tuyến đường bê tông dài 200m, rộng 3 3,5m; xây dựng một tuyến đường "Ánh
sáng nông thôn mới" dài 600m; xây dựng
hệ thống poster truyền thông trị giá 230
triệu đồng, hỗ trợ vốn cho 7 thanh niên
khởi nghiệp…
Trong ngày đầu ra quân, Đoàn thanh

Tiếp theo đó, ngày 28/04/2022, Trung
tâm tiếp tục có Văn bản số 204/TTMSNVD nhắc lại nội dung của Văn bản số
580/TTMS-NVD nêu trên.
Cụ thể, các đơn vị chủ động mua
thuốc đối với danh mục thuốc cấp quốc
gia với thời gian sử dụng thuốc không
quá 12 tháng. Như vậy, có thể phải đến
tháng 11/2022 hoặc sau thời gian đó, việc
thiếu thuốc tại các cơ sở y tế có thể bị ảnh
hưởng từ kết quả đấu thầu thuốc quốc gia.
Các thuốc trong danh mục thuốc đấu
thầu cấp quốc gia là những thuốc có chi
phí lớn và thuốc có số lượng sử dụng
nhiều (như thuốc kháng sinh, thuốc tim
mạch, thuốc điều trị tiểu đường, thuốc
điều trị ung thư…), nhằm phát huy tối đa
hiệu quả của công tác đấu thầu tập trung
và đưa giá thuốc về mức hợp lý...
Về công tác đấu thầu mua sắm thuốc,
ông Lê Thanh Dũng cho biết Trung tâm
Mua sắm tập trung thuốc quốc gia cũng
đã gửi thư đàm phán giá lần 1 với 62
thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử
dụng lớn. YẾN NHI
niên Bệnh viện T.Ư Huế đã phối hợp với
Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên - Huế
tham gia hoạt động khám chữa bệnh và
cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người
dân, trao 50 suất quà cho các em nhỏ vượt
khó ở xã Hồng Bắc, huyện A Lưới.
Trước đó, hoạt động khám chữa bệnh
và cấp phát thuốc miễn phí này đã được
các bác sĩ trẻ của Bệnh viện T.Ư Huế tổ
chức thường niên, nhằm đưa dịch vụ y tế
tiếp cận gần hơn với người dân nghèo ở
những vùng sâu, vùng xa. DIỆU THẢO
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Nhiều ca nguy kịch, nhiều
mẹ bầu cũng nhiễm bệnh

G

hi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
TP HCM, Bệnh viện Nhi đồng TP
HCM và Bệnh viện Nhi đồng 2, số ca nhập
viện do sốt xuất huyết đang tăng theo từng
ngày. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong
tình trạng nguy kịch, sốc sốt xuất huyết
nặng, suy hô hấp nặng nên phải đặt máy
thở. Một số khu vực điều trị phải kê thêm
giường nằm ngoài hành lang cho bệnh
nhân.
Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM,
không chỉ ở Khoa Hồi sức tích cực – chống
độc người lớn (ICU), mà cả khoa ICU cho trẻ
em cũng không còn giường trống. Trong khi
đó, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM,
trước số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao,
bệnh viện phải huy động tất cả các khoa
nhiễm gồm Nhiễm A, Nhiễm D, Nhiễm E
đều phải tiếp nhận bệnh nhân sốt xuất huyết.
Các bệnh viện nhi đồng tại TP HCM cũng
đang chịu nhiều áp lực khi số ca nhập viện
điều trị sốt xuất huyết tăng cao. Ghi nhận tại
Bệnh viện Nhi đồng 2 cho thấy, số bệnh nhi
sốt xuất huyết nặng đang tăng theo từng ngày.
Còn tại Bệnh viện Nhi đồng TP HCM,
TS. BS. Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc
Bệnh viện, cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn
vị đã tiếp nhận hơn 4.500 trẻ đến khám ngoại
trú do mắc sốt xuất huyết và gần 2.000 trường
hợp điều trị nội trú. Trong đó, có đến 80% số
ca mắc sốt xuất huyết là bệnh nhi từ các tỉnh
thành chuyển đến.
Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh nhiệt
đới TP HCM, trong số 3 ca tử vong, 7 ca nặng
xin về vì sốt xuất huyết thời gian qua có 2 thai
phụ. Theo đó, 2 bệnh nhân này đều sống tại
TP HCM, nhập viện muộn và rơi vào sốc, tổn
thương đa cơ quan, xuất huyết nặng.
Theo bác sĩ Lê Võ Minh Hương, Bệnh
viện Từ Dũ, sốt xuất huyết trong thai kỳ có
thể gây ra nhiều biến chứng nặng cho mẹ và
thai nhi.
Ở phụ nữ mang thai, virus có khả năng
gây bệnh nặng hơn do sự suy giảm hệ miễn
dịch trong thai kỳ. Người bệnh sốt xuất huyết
có thể tử vong do thoát huyết tương hoặc xuất
huyết nặng gây sốc giảm thể tích.
Ngoài ra, mẹ bầu mắc sốt xuất huyết, trẻ
sinh ra có thể bị nhẹ cân, sinh non, thậm chí
là tử vong. Nếu bị sốt xuất huyết trong khi
sinh, nguy cơ băng huyết sau sinh là rất cao.
Bác sĩ Hương khuyến cáo, nếu mẹ bầu mắc
sốt xuất huyết đang tự theo dõi tại nhà, cần
đến bệnh viện ngay khi có một trong các dấu
hiệu của dịch sốt xuất huyết.
Sở Y tế TP HCM mới đây đã đưa ra
khuyến cáo, phụ nữ mang thai và trẻ em béo
phì thuộc nhóm nguy cơ diễn tiến nặng khi
mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, cả Tổ chức Y
tế Thế giới và Bộ Y tế đều chưa có hướng dẫn
điều trị sốt xuất huyết trên thai phụ.
Do đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP
HCM đã chủ trì, cùng các bệnh viện sản nhi
xây dựng phác đồ điều trị cho nhóm đối
tượng này. Dự kiến, sẽ được Bộ Y tế thông
qua, bổ sung vào hướng dẫn chính thức điều
trị sốt xuất huyết.
Nhằm ngăn chặn dịch sốt xuất huyết lây
lan, trong ngày 3/7, Hội Chữ thập đỏ TP
HCM tổ chức lễ phát động truyền thông
phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân - miệng năm 2022 tại 21 quận, huyện
và TP Thủ Đức.
Tại lễ phát động, các tình nguyện viên đã
vận động tổng vệ sinh, triệt nơi sinh sản của
muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết trong hộ gia
đình, khu nhà trọ, nơi kinh doanh, sản xuất,
chăn nuôi, cơ quan, xí nghiệp... Tổ chức tổng
vệ sinh ít nhất một lần/tuần, phù hợp với lịch
làm việc, hoạt động của mỗi đơn vị.
DƯƠNG THẮNG
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi tổ chức đấu giá tài sản là tài sản phát mại thu hồi nợ của Agribank chi nhánh huyện Cẩm Giàng; Địa
chỉ: Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, cụ thể:
- Sơmi rơ moóc; Biển số đăng ký 34R-028.92
- Giá khởi điểm: 162.900.000 đồng. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/hồ sơ;
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá đăng ký trực tiếp từ ngày 4.7.2022 đến 16 giờ
00 ngày 6.7.2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi. Nộp tiền đặt trước từ ngày 6.7.2022 đến 16 giờ 30 ngày 7.7.2022. Cá nhân, tổ chức có
đủ năng lực hành vi dân sự chấp nhận quy chế và trả từ giá khởi điểm trở lên, bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời
gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 8.7.2022 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi.
Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi, địa chỉ số 594 Trần Hưng Đạo, P Ngọc Châu, TP Hải Dương. Điện thoại:
0972562562.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH Số 1 THắNG LợI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tài sản đấu giá: Là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được UBND huyện Tĩnh Gia (Nay là: UBND thị xã Nghi sơn) cấp ngày 15/04/2015;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BY751981; vào sổ cấp số: CH 00262/QSDĐ có địa chỉ tại Thôn Văn Sơn, xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia (nay là thị
xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hoá mang tên ông Trần Quý Tĩnh. Thửa đất số 06A; tờ bản đồ số 05; diện tích: 720m2 (nay là thửa 1403, thuộc tờ bản đồ địa
chính số 22 xã Phú Lâm phê duyệt năm 2020; diện tích: 603.3m2 theo giấy đo đạc chỉnh lý thửa đất số 1047/ĐĐCL-2022 ngày 25/4/2022 của Chi
nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (chi tiết trong thông báo đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu)
* Giá khởi điểm: 943.145.567 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi ba triệu một trăm bốn mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi bảy đồng).
* Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 188.000.000 đồng/1 hồ sơ, Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ;
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục THA dân sự thị xã Nghi Sơn.
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá:
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân); Đăng ký kinh
doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức). Khách hàng có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình
tham gia đấu giá;
3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới đây.
c) Nộp đủ tiền hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền,
việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, xem giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 23/7/2022 (giờ hành
chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và CCTHADS thị xã Nghi Sơn.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 21/7/2022; ngày 22/7/2022 và ngày 25/7/2022.
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 14h00 ngày 26/7/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa,
tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0968291259.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH NĂM CHâU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Người có tài sản đấu giá:
- Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Lâm Công Nghiệp Long Đại.
- Địa chỉ: TDP 10, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
2. Tài sản đấu giá là: Khai thác tận dụng gỗ, củi rừng thông nhựa kém hiệu quả được UBND tỉnh Quảng Bình cho khai thác để trồng lại rừng.
Đơn vị: Chi nhánh lâm trường Đồng Hới thuộc Công ty TNHH MTV LCN Long Đại ( 2 gói):
* Gói 1:
- Gỗ: 2.064,846 m3; Giá khởi điểm: 1.460.000 đồng/m3.
- Củi: 589,956 ste; Giá khởi điểm: 160.000 đồng/ste.
* Gói 2:
- Gỗ: 5.822,385m3; Giá khởi điểm: 1.460.000 đ/m3.
- Củi: 1.663,539 ste; Giá khởi điểm: 160.000 đ/ste.
Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại bãi giao, vị trí thu gom xe vào vận chuyển được. Giá bán trên không bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí khác
theo qui định của Nhà nước (nếu có).
- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/gói.
- Tiền đặt trước: Gói 1: 621.000.000 đồng.
Gói 2: 1.753.000.000 đồng.
3. Thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục đấu giá tài sản nêu trên:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/07/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/07/2022 nộp cho Công ty Đấu giá Hợp danh
Trực tuyến Toàn Cầu. Địa chỉ VPĐD: Số 71 Lý Thường Kiệt, P.Đồng Hải, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình.
- Xem tài sản: Ngày 13/7/2022 và ngày 14/7/2022 tại nơi có tài sản.
- Bỏ phiếu trả giá: Ngày 15/7/2022, ngày 18/7/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/7/2022 tại VPĐD Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn
Cầu. Địa chỉ: Số 71 Lý Thường Kiệt, P.Đồng Hải, Tp.Đồng Hới, T.Quảng Bình.
- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/7/2022 đến 16 giờ 30 ngày 21/7/2022. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Trực
tuyến Toàn Cầu;
(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc)
- Tổ chức buổi công bố trả giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22/7/2022 tại VPĐD Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu. Địa chỉ: Số 71
Lý Thường Kiệt, P.Đồng Hải, Tp.Đồng Hới, T.Quảng Bình.
(Liên hệ: Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu –SĐT: 0232.3798.555)

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH TRựC TUyẾN TOÀN CẦU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS: QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất 590, tờ bản đồ số 08 tại địa chỉ 8/156G (nay là 862/116/3J) đường Lê Đức Thọ,
phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận số BA 370244, số vào sổ cấp GCN CH00004 do UBND quận Gò Vấp cấp ngày
29/12/2009. QSDĐ: Theo GCN: TĐ số: 590; TBĐ số: 08. DT: 31,4 m2. HTSD: Riêng: 31,4 m2; MĐSD: Đất ở tại đô thị. THSD: Lâu dài. Theo BVHTVT – áp
ranh: TĐ: 171, 172, đường. TBĐ : số 8, Bộ địa chính Phường 15, quận Gò Vấp (theo tài liệu năm 2003) nay thuộc phường 15, quận Gò Vấp. DT hiện
trạng: 42,8 m2 (DT không phạm lộ giới: 31,4 m2; DT phạm lộ giới: 11,4 m2). DT giấy chứng nhận: 31,4 m2. Nhà ở: Theo GCN: DTXD: 31,4 m2. DTS: 53,4
m2. KC: Tường gạch, cột gạch, sàn gỗ, mái tôn. Cấp (hạng): 4. Số tầng: 01 + lửng. Theo BVHTN: Vị trí nhà: trong hẻm. Loại nhà: nhà phố. Cấu trúc: 1 tầng
+ lửng. Kết cấu: tường gạch, cột BTCT, sàn BTCT, sàn gỗ, trần thạch cao, nền gạch ceramic, mái tôn. Diện tích: Diện tích khuôn viên: 42,8 m2 (Không
phạm lộ giới: 31,4 m2; Phạm lộ giới: 11,4 m2) Diện tích xây dựng: 42,8 m2 (Không phạm lộ giới: 31,4 m2; Phạm lộ giới: 11,4 m2) Diện tích sàn xây
dựng: 64,8 m2 (Không phạm lộ giới: 53,4 m2; Phạm lộ giới: 11,4 m2). Lưu ý: về hiện trạng sử dụng và kết cấu nhà đất nêu trên đúng theo bản đồ hiện
trạng vị trí áp ranh do Trung tâm Đo đạc bản đồ ký ngày 25/01/2021. Tuy nhiên ranh lộ giới theo Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 31/01/2013
chưa được cập nhật trên bản vẽ. Giấy chủ quyền bản chính của nhà đất nêu trên Cơ quan thi hành án dân sự chưa thu hồi được, người mua trúng đấu
giá tự liên hệ Cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá, xin cấp giấy
chứng nhận, hợp thức hóa phần diện tích xây dựng chênh lệch (nếu có) và chịu các chi phí phát sinh liên quan nếu được phép.GKĐ: 2.049.500.000
đồng.
Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp - số 548 đường Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm.
Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 25/07/2022.
Đấu giá: lúc 14h00 ngày 28/07/2022 tại số 25 đường D3, khu nhà ở Linh Tây, Khu phố 1, P. Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Đối tượng đăng ký: khách hàng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá TS tham khảo và nộp hồ sơ tại Công ty
Đấu giá Hợp danh Nam Giang– trụ sở 21 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM, địa chỉ liên hệ: số 25 đường D3, Khu nhà ở Linh Tây, Khu phố 1, P Linh
Tây, Tp.Thủ Đức, TP.HCM.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH NaM GIaNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 646 (MPT 12), tờ bản đồ số 71 (tài liệu đo năm 2004) tại phường
Linh Xuân, quận Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh theo GCN QSDĐ số vào sổ cấp GCN số 00122 QSDĐ do UBND quận Thủ Đức cấp ngày
08/4/2002: diện tích 575,3 m2, đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.
Giá khởi điểm: 16.290.125.000 đồng, tiền đặt trước 814.506.250 đồng.
Người có tài sản: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn – chi nhánh Phú Nhuận, địa chỉ 135A Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú
Nhuận, TP. HCM.
Thời gian xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h30 ngày 04/07/2022 đến 16h00 ngày 11/07/2022. 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.
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).
Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 08h30 ngày 08/07/2022 đến 16h00 ngày 12/07/2022.
Tổ chức cuộc đấu giá: 09h30 ngày 13/07/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Minh Pháp số 151 Trần Huy Liệu, P8, Phú Nhuận, TP. HCM. ĐT
028.38453169, Website: http://minhphap.vn.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH MINH pHÁp

THÔNG BÁO
V/v thi hành án dân sự
Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông đang tổ chức thi hành Quyết định Thi hành án 224/QĐ- CCTHA ngày 08/7/2021 để thi hành Bản án
số: 40/2020/KDTM ngày 26/11/2020 của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Khoản phải thi hành: Buộc Công ty TNHH ô tô Yên
Nghĩa ( do ông Nguyễn Ngọc Tuyên là Giám đốc) phải trả cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam theo hợp đồng tín dụng tính đến ngày
26/11/2020 tổng gốc và lãi 5.346.775.922 đồng và khoản lãi chậm thi hành án .
Tài sản đảm bảo đã được tổ chức bán đấu giá thành là :
Thửa đất 19B4, tờ bản đồ số 01, Địa chỉ : Tổ dân phố An Thắng, phường Biên Giang, Q. Hà Đông, TP Hà Nội mang tên ông Trần Đức Quyết.
Thửa đất 19B6, tờ bản đồ số 01, Địa chỉ : Tổ dân phố An Thắng, phường Biên Giang,Q. Hà Đông, TP Hà Nội mang tên ông Trần Đức Quyết.
Thửa đất 212A, tờ bản đồ số 01, Địa chỉ Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội mang tên ông Nguyễn Ngọc Tuyên.
Đối với Thửa đất 212A, tờ bản đồ số 01, Địa chỉ Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội mang tên ông Nguyễn Ngọc Tuyên ( hiện
ông Tuyên , bà Trang không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không ai biết). Để thực hiện việc giao tài sản theo quyết định số: 13/QĐ-CCTHADS
ngày 02/6/2022. Chi cục Thi hành án dân sự quậ Hà Đông thông báo cho ông Nguyễn Ngọc Tuyên -, bà Nguyễn Thị Trang có HKTT: Tổ 12, phường Yên
Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội liên lạc với Chi cục thi hành án quận Hà Đông để n giao tài sản cho tự nguyện giao tài sản cho người trúng
đấu giá – ông Nguyễn Quyết Thắng ; Địa chỉ: Số 7, nghách 194/45 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội . Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi
đăng báo hợp lệ. Hết 10 ngày nêu trên ông Nguyễn Ngọc Tuyên bà Nguyễn Thị Trang không tự nguyện giao tài sản cho người chúng đấu giá thì Chi
cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông sẽ tiến hành tổ chức cưỡng chế vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 28/7/2022 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuyên bà
Nguyễn Thị Trang;
Mọi chi phí liên quan đến cưỡng chề kê biên, bán đấu giá xử lý tài sản người phải thi hành án chịu.

CHI CụC THI HÀNH ÁN dâN Sự qUậN HÀ ĐÔNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)
1. Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 39 tờ bản đồ số 14 địa chỉ: thôn Trung Sơn, xã Nghi Sơn, huyện
Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa có diện tích 49,45m2 theo Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CĐ
073949 do UBND huyện Tĩnh Gia (nay là UBND thị xã Nghi Sơn) cấp ngày 28/4/2016 số vào sổ cấp GCN: CH 00774 mang tên ông Dương Minh Cộng
và bà Trần Thị Phương (Chi tiết xem tại Thông báo đấu giá tài sản Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu).
* Giá khởi điểm: 1.145.150.127 đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm bốn mươi lăm triệu một trăm năm mươi nghìn một trăm hai mươi bảy đồng).
* Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 229.000.000 đồng/1 hồ sơ, Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ;
2. Nguồn gốc tài sản:Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục THA dân sự thị xã Nghi Sơn.
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá:
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân); Đăng ký kinh
doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức). Khách hàng có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình
tham gia đấu giá;
3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới đây.
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền,
việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, xem giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 25/7/2022 (giờ hành
chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và CCTHADS thị xã Nghi Sơn.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 27/7/2022.
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 14h30 ngày 28/7/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa,
tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0968291259.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH NĂM CHâU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tài sản đấu giá: Là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được UBND huyện Tĩnh Gia (Nay là: UBND thị xã Nghi sơn) cấp ngày 19/6/2015;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BY751010; vào sổ cấp số: CH 00269/QSDĐ có địa chỉ tại Thôn Văn Sơn, xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia (nay là thị
xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hoá mang tên ông Trần Quý Tĩnh. Thửa đất số 697; tờ bản đồ số 04; diện tích: 200m2 (nay là thửa 1432, thuộc tờ bản đồ địa
chính số 22 xã Phú Lâm phê duyệt năm 2020; diện tích: 183,6m2 theo giấy đo đạc hiện trạng thửa đất số 1048/ĐĐHT-2022 ngày 25/4/2022 của Chi
nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (chi tiết trong thông báo đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu)
* Giá khởi điểm: 759.391.630 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi chín triệu ba trăm chín mươi mốt nghìn sáu trăm ba mươi đồng).
* Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 150.000.000 đồng/1 hồ sơ, Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ;
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục THA dân sự thị xã Nghi Sơn.
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá:
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân); Đăng ký kinh
doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức). Khách hàng có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình
tham gia đấu giá;
3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới đây.
c) Nộp đủ tiền hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền,
việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, xem giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 23/7/2022 (giờ hành
chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và CCTHADS thị xã Nghi Sơn.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 21/7/2022; ngày 22/7/2022 và ngày 25/7/2022.
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 15h30 ngày 26/7/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa,
tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0968291259.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH NĂM CHâU

THÔNG BÁO
Về kết quả đấu giá tài sản thi hành án
Căn cứ Điều 45 Luật đấu giá tài sản
Căn cứ Bản án số 04/2015/KDTM-ST ngày 23/9/2015, Quyết định sửa chữa bổ sung Bản án sơ thẩm số 01/QĐ-SCBSBA ngày 08/5/2018; Quyết
định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số 01/QĐ-SCBSBA ngày 28/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 197/QĐ-CCTHADS ngày 27/12/2017, Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi
hành án số 02/QĐ-CCTHADS ngày 09/12/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số 02/QĐ-CCTHADS ngày 04/4/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án
dân sự thị xã Quảng Yên;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 13/04-2022/VIV-CTTĐ ngày 26/4/2022 của Chi nhánh Công ty cổ phần định giá và đầu tư Việt tại Quảng
Ninh;
Căn cứ Thông báo kết quả đấu giá tài sản số 05/TB-KQĐG/2022 của Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng,
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thông báo kết đấu giá tài sản cho.
-Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Quân đội
Địa chỉ trụ sở chính mới: số 18, Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn
Văn Oánh- C/vụ: Chuyên viên xử lý nợ.
-Người phải thi hành án: Công ty TNHH Nông – Lâm sản Chung Minh Tuấn - địa chỉ: Tổ 2, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây
Ninh.
Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Quốc Chung-Chức vụ: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc.
-Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Vũ Thị Lệ Hằng - địa chỉ: Bà Vũ Thị Lệ Hằng - sinh năm 1960, địa chỉ: Tổ43, khu phố3, phường Bạch
Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 17/6/2022, Công ty đấu giá Hợp danh Hải Phòng đã tổ chức phiên đấu giá vào hồi 14 giờ 30 phút tại Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp
danh Hải Phòng tại Quảng Ninh ( địa chỉ: Số 1002, tại Chung cư cao tầng Cái Dăm- Newlife Tower, LooN02- khu A1, khu đô thị mới Cái Dăm, phường
Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
- Giá khởi điểm: 1.178.000.000đ (Một tỷ, một trăm bẩy mươi tám triệu đồng chẵn).
- Giá trúng đấu giá: 1.193.000.000đ ( Một tỷ, một trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn).
Người trúng đấu giá: Ông Nguyễn Văn Sản- sinh ngày 20/11/1978
Địa chỉ: Khu Khe Cát, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên đồng ý với kết quả đấu giá trên.
Vậy, Thông báo cho người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết./
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THÔNG BÁO
Về việc thi hành án của ông Nguyễn Hoàng phúc
Căn cứ Bản án số: 20/2021/DSST ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 273/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự
huyện Bến Lức thì ông Nguyễn Hoàng Phúc – sinh năm 1995, địa chỉ: ấp 3, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Phúc có
nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam số tiền nợ gốc là 365.050.000 đồng và tiền nợ lãi
là 93.546.666 đồng (tính đến ngày 12/5/2021), tổng cộng là 458.596.666 đồng.
Về nghĩa vụ chậm thi hành án: Kể từ ngày 13/5/2021 cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu
khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất các bên thỏa thuận trong Hợp đồng vay số
2109/2018/HĐTD/PVB-CN.GD-TTB ngày 10/9/2018.
Trường hợp ông Nguyễn Hoàng Phúc không trả được tiền nợ gốc và tiền nợ lãi cho Ngân hàng thì Ngân hàng thương
mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mãi tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp
xe ô tô số 2109/2018/HĐBĐ/PVB-CN.GĐ-TTB ngày 10/9/2018.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức thông báo cho ông Nguyễn Hoàng Phúc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày
đăng báo Pháp luật Việt Nam thông báo này. Chi cục THADS huyện Bến Lức yêu cầu ông Nguyễn Hoàng Phúc đến trụ sở Chi cục
Thi hành án dân sự huyện Bến Lức, địa chỉ: đường Võ Công Tồn, Khu phố 3, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vào lúc 09
giờ ngày 12/7/2022 để giải quyết việc thi hành án.
Hết thời hạn nêu trên, ông Nguyễn Hoàng Phúc không đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức để giải quyết việc
thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức sẽ tiến hành kê biên xử lý tài sản của ông là xe ô tô nhãn hiệu Honda, loại
Cty 1,5V-CVT, màu sơn xanh đậm, số khung RLHGM6667JY803585, số máy L15Z12330175, biển số 62A-109.50, giấy chứng nhận
đăng ký xe ô tô số 022821 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An cấp cho ông Nguyễn Hoàng Phúc ngày 06/9/2018.
Chi phí phát sinh từ việc kê biên xử lý xe ô tô nêu trên của ông Nguyễn Hoàng Phúc, ông Phúc phải chịu theo quy định của Luật
thi hành án dân sự.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức thông báo đến ông Nguyễn Hoàng Phúc biết để thực hiện.

CHI CỤC THadS HUyỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG aN

THÔNG BÁO
Về việc dời ngày thực hiện cưỡng chế
Căn cứ Bản án số: 48/2020/DSST ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 350/QĐ-CCTHADS ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chi cục thi hành án dân sự
huyện Bến Lức;
Căn cứ quyết định cưỡng chế số: 10/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện
Bến Lức;
Căn cứ thông báo cưỡng chế số: 249/TB-THADS ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện
Bến Lức.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức thông báo dời ngày ngày thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với bà Lê Thị
Thanh Thúy, sinh năm: 1983, địa chỉ: 259 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM như sau:
Việc cưỡng chế vào lúc 09 giờ ngày 29/6/2022 được dời lại vào lúc 08 giờ ngày 08/7/2022.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức thông báo đến bà Lê Thị Thanh Thúy biết để thực hiện.

CHI CỤC THadS HUyỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG aN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHOẢN Nợ
Tổ chức đấu giá khoản nợ: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - 111A Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM.
Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, địa
chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.
Khoản nợ đấu giá là: 06 (sáu) khoản nợ của 06 khách hàng vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt
Nam - Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn, gồm:
1.
Khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phương Nguyên.
Giá khởi điểm: 40.000.000.000 đồng. Số tiền đặt trước: 4.000.000.000 đồng
2.
Khoản nợ của Bà Trần Thủy Châu.
Giá khởi điểm: 5.000.000.000 đồng. Số tiền đặt trước: 500.000.000 đồng
Khoản nợ của Bà Nguyễn Thùy Mai Quyên.
3.
Giá khởi điểm: 4.000.000.000 đồng. Số tiền đặt trước: 400.000.000 đồng.
4.
Khoản nợ của Bà Trần Thị Hải Yến.
Giá khởi điểm: 5.000.000.000. Số tiền đặt trước: 500.000.000 đồng.
5.
Khoản nợ của Ông Nguyễn Đức Hoài
Giá khởi điểm: 4.890.000.000 đồng. Số tiền đặt trước: 489.000.000 đồng
Khoản nợ của Bà Phạm Thị Thủy Tiên
6.
Giá khởi điểm: 5.000.000.000 đồng. Số tiền đặt trước: 500.000.000 đồng
Tài sản bảo đảm cho khoản nợ đấu giá: Các bất động sản tại Khu dân cư Lô số 49, Khu đô thị mới nam sông Cần Thơ, phường
Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Tp.Cần Thơ. Cụ thể tài sản đảm bảo cho từng khoản nợ như sau:
1. Khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phương Nguyên:
Lô đất 7A diện tích 4.715,9 m2 theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 391/CIC8-HĐCNQSDĐ-ĐT ngày
25/09/2011 giữa Công ty CP Đầu tư & Xây dựng số 8 và Công ty TNHH XD TM Phương Nguyên.
2. Khoản nợ của Bà Trần Thủy Châu: 05 GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ tại Dự án Hưng Phú-Cần Thơ;
3. Khoản nợ của Bà Nguyễn Thùy Mai Quyên: 04 GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ tại Dự án Hưng Phú-Cần Thơ
4. Khoản nợ của Bà Trần Thị Hải Yến: 05 GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ tại Dự án Hưng Phú-Cần Thơ
5. Khoản nợ của Ông Nguyễn Đức Hoài: 05 GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ tại Dự án Hưng Phú-Cần Thơ
6. Khoản nợ của Bà Phạm Thị Thủy Tiên: 05 GCN QSDĐ QSHNƠ&TSKGLVĐ tại Dự án Hưng Phú-Cần Thơ.
Thời hạn bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ khoản nợ: liên tục kể từ ngày niêm yết việc
đấu giá khoản nợ (niêm yết chậm nhất ngày 07/07/2022) đến hết ngày 22/07/2022 (trong giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền
đặt trước: từ ngày 20/07/2022 đến ngày 22/07/2022. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 25/07/2022.
Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ,
nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
- Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ khoản nợ và đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh
Lam Sơn Sài Gòn, địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM. ĐT: 028. 22 455 120.
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 539, tờ bản đồ số 20 (theo TL: BĐĐC-2003) tại phường Long Trường,
Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh theo GCN QSDĐ số BB 387185, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH 00199 do UBND
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 05/4/2010: diện tích 759,6 m2, đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.
Giá khởi điểm: 25.234.983.000 đồng, tiền đặt trước 2.523.498.300 đồng.
Người có tài sản: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn – chi nhánh Phú Nhuận, địa chỉ 135A Phan Đăng Lưu,
Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.
Thời gian xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h30 ngày 05/07/2022 đến 16h00 ngày
22/07/2022. 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.
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).
Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 08h30 ngày 20/07/2022 đến 16h00 ngày 22/07/2022.
Tổ chức cuộc đấu giá: 14h30 ngày 25/07/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Minh Pháp số 151 Trần Huy Liệu, P8, Phú
Nhuận, TP. HCM. ĐT 028.38453169, Website: http://minhphap.vn.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH mINH pHÁp

THÔNG BÁO
TÌm KIẾm NGƯỜI VẮNG mẶT TẠI NơI CƯ TRÚ
Chúng tôi gồm:
1. Ông Nguyễn Duy Sinh, sinh năm 1962, địa chỉ: số 262, ấp Bình Đức, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
2. Bà Nguyễn Thị Như Lan, sinh năm 1967, địa chỉ: số 367, ấp Bình Đức, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
- Thông báo tìm kiếm: Ông Ngô Văn Huân, sinh năm 1963, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Số 77A, ấp Bình Đức, xã Bình
Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
Ông Ngô Văn Huân vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1982 cho đến nay.
- Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Ngô Văn Huân liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An theo địa
chỉ: Khu phố Bình Hòa, Thị Trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An hoặc ai biết được tin tức về ông Ngô Văn Huân thì thông
báo cho Tòa án nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (theo địa chỉ như trên); hoặc Ủy ban nhân dân xã Bình Lãng, huyện Tân
Trụ, tỉnh Long An hoặc cho người yêu cầu là ông Nguyễn Duy Sinh và bà Nguyễn Thị Như Lan (Yêu cầu tìm kiếm ông Ngô Văn
Huân để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Duy Sinh và bà Nguyễn Thị
Như Lan với những người thừa kế của ông Ngô Văn Khải (đã chết) và bà Trần Thị Điểm (đã chết)do ông Huân là con của ông Khải
và Điểm.
Khi cần thiết liên hệ theo số ĐT: 0915.992.775

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.
Phòng đấu giá: P.236, tầng 2, tòa nhà HH1C, KĐT Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.
2. Người có tài sản: Chi cục THADS Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội. Đ/c: số 1, ngõ 4 Phố Bùi Huy Bích, Khu TT Hành chính Quận,
P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất & TS gắn liền với đất có diện tích 41,25m2 tại địa chỉ: số nhà 62 ngõ 49 Đường Ngọc
Hồi, Phường Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. Tài sản mang tên bà Đàm Thúy Hà theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TS gắn liền với đất
số BP 151097 do UBND Quận Hoàng Mai cấp ngày 21/10/2013.
4. Giá khởi điểm: 1.533.015.000 đồng. Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, LPTB nhà đất, phí công chứng 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, phí
công chứng và các khoản phí khác cho Nhà nước.
5. Thời gian xem tài sản: ngày 11/7/2022 và ngày 12/7/2022 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 22/7/2022 tại Phòng đấu giá
của công ty (trong giờ hành chính). Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 20/7/2022 đến 16h30’ ngày 22/7/2022 theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá tài
sản của Công ty. Tiền đặt trước: 306.603.000 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 Phòng đấu giá của Công ty (trong giờ hành chính).
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào 14h00’ ngày 25/7/2022 tại Phòng đấu giá của Công ty. Đ/c: P.236, tầng 2, tòa nhà
HH1C, KĐT Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.
Liên hệ: Phòng đấu giá của Công ty. ĐT: 02466624364.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH TOÀN CầU

THÔNG BÁO
V/v Thực hiện quyền thỏa thuận giá, tổ chức thẩm định giá
Căn cứ quyết định kê biên số 41/QĐ-CCTHA ngày 20/06/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Trảng Bàng ;
Căn cứ biên bản kê biên tài sản ngày 30/06/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Trảng Bàng đối với ông Nguyễn
Ngọc Lý ;
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thông báo đến ông Nguyễn Ngọc Lý - Địa chỉ : 12/4 Phan Văn
Hớn, hẽm 123, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. Hồ Chí Minh và bà Lê Thị Kim Oanh - địa chỉ khu phố 4, phường
Tân Thới Nhất, quận 12, TP. Hồ Chí Minh có mặt tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Trảng Bàng để thỏa thuận giá, tổ chức
thẩm định giá tài sản kê biên.
Thời gian : 8h sáng ngày 07/07/2022
Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Trảng Bàng
Nếu hết hạn kể trên mà ông Lý, bà Oanh không có mặt để thỏa thuận và tự từ bỏ quyền của mình thì Cơ quan Thi hành án
dân sự thị xã Trảng Bàng sẽ thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên theo quy định./.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN dÂN SỰ THỊ XÃ TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂy NINH

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH Lam SơN SÀI GòN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1.
Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (Cty Đông Sài Gòn)
Trụ sở: 693 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM. ĐT: 028.6686.5120.
VPĐD: Lầu 02, tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM.
2.
Tài sản đấu giá:
TS01: QSDĐ, QSHNƠ & TSKGLVĐ thuộc TĐ số: Một phần thửa 81, TBĐ số 02 (Theo bản đồ 02/CT-UB) tại 17/9/19 (số cũ
113/10) Đường số 1, P.Long Phước, Q.9 (nay là TP. Thủ Đức), TP.HCM theo GCN QSDĐ số AB 343215, số vào sổ cấp GCN:
H00145/26857 do UBND Q.9, TP.HCM cấp ngày 17/03/2005, cập nhật thừa kế di sản ngày 23/12/2019. Thửa đất: DT: 200m2 OĐT
sử dụng riêng, THSD: Lâu dài, nguồn gốc: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ. TSKGLVĐ: Tổng
DTSD: 127,1m2; DTXD: 127,1m2; Số tầng: 01; Kết cấu nhà: Tường gạch, mái tôn. Hiện trạng: Nhà đã bỏ hoang.
TS02: QSDĐ, QSHNƠ & TSKGLVĐ thuộc TĐ số: 524, TBĐ số 5 tại P.Long Phước, Q.9 (nay là TP. Thủ Đức), TP.HCM theo GCN
QSDĐ, QSHNƠ & TSKGLVĐ số BH 159594, số vào sổ cấp GCN: CH00985 do UBND Q.9, TP.HCM cấp ngày 16/01/2012, cập nhật
thừa kế di sản cho bà Nguyễn Thu Trang ngày 20/12/2019.
Lưu ý: Tài sản bán nguyên lô, không tách rời.
3.
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Dân – 28C-28D Phố Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.
4.
Tổng giá khởi điểm: 6.091.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 913.650.000 đồng.
5.
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ
sở và VPĐD Cty Đông Sài Gòn từ 08h00 ngày 01/07/2022 đến 17h00 ngày 22/07/2022.
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy
định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.
6.
Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08h00 ngày 01/07/2022 đến 17h00 ngày 22/07/2022 tại nơi có tài sản.
7.
Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 20/07/2022, 21/07/2022, 22/07/2022 (Bằng hình thức
chuyển khoản).
8.
Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14h00 ngày 25/07/2022 tại VPĐD Cty Đông Sài Gòn.

Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An Thông báo bán đấu giá tài sản lần 02 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:
TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
Địa chỉ : Tầng 12, số 8 Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ : Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội
3. Tài sản đấu giá: Xe ô tô đã qua sử dụng theo “Giấy đăng ký xe ô tô số A 0063655 do Phòng cảnh sát giao thông - Công an
thành phố Hà Nội cấp. Cụ thể như sau:
- Biển đăng ký: 31A - 4820. - Nhãn hiệu: MITSUBISHI.
( Chi tiết trong hồ sơ đấu giá).
* Giá khởi điểm: 161.200.000 đồng * Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản : Từ ngày 04/07/2022
đến ngày 15/07/2022 (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, Thành phố 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 14/07/2022
đến ngày 15/07/2022 (trong giờ hành chính):
- Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - Địa
chỉ: Số 8 Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:
Từ ngày 13/07/2022 đến ngày 15/07/2022
7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 18/07/2022 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, Thành phố Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. ĐT : 0386131313

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH ĐÔNG SÀI GòN

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH THÀNH aN
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Chính sách BHYT được Đảng
và Nhà nước ta tổ chức thực hiện
từ 1992. Cùng với sự phát triển và
ngày càng hoàn thiện chính sách,
tỷ lệ người dân tham gia BHYT
tăng dần qua các năm, từng bước
hiện thực hóa mục tiêu bao phủ
BHYT toàn dân; Quỹ BHYT đã
góp phần thay thế hiệu quả cơ chế
tài chính về y tế. Nếu như các năm
2009, 2015 độ bao phủ BHYT lần
lượt đạt 57% và 74,7% dân số, thì
đến hết năm 2021, độ bao phủ đã
đạt khoảng 91% dân số.
Việc đảm bảo quyền lợi khám
chữa bệnh (KCB) cho người có
thẻ BHYT đã đạt được nhiều kết
quả tiến bộ. Hằng năm, hơn 100
triệu lượt người KCB BHYT
được đảm bảo quyền lợi. Năm
2020-2021 do tác động của dịch
COVID-19, Quỹ BHYT đã cùng
ngân sách nhà nước góp phần
không nhỏ trong công tác khắc
phục hậu quả và phòng chống
dịch COVID-19, tiếp tục khẳng
định vai trò trụ cột của chính sách
BHYT trong hệ thống an sinh xã
hội quốc gia.

Nhìn lại hiệu quả thiết thực
của chính sách bảo hiểm y tế
DÂN NGUYỆN
banbandocplvn@gmail.com

Những năm qua, bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách
an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang ý
nghĩa nhân văn, nhân đạo và có tính chia sẻ cộng
đồng sâu sắc. BHYT do Nhà nước tổ chức thực hiện
không vì mục đích lợi nhuận, nhằm huy động sự đóng
góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm
bớt gánh nặng tài chính của mỗi người dân khi ốm
đau, bệnh tật, tai nạn...

BHYT như nhau, gồm các chi
phí: Khám bệnh, chữa bệnh, phục
hồi chức năng, khám thai định kỳ,
sinh con; vận chuyển người bệnh
từ tuyến huyện lên tuyến trên với
một số đối tượng và chi phí trong
công tác chăm sóc sức khỏe ban
đầu cho người lao động, học sinh,
sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi,…
Danh mục thuốc được Quỹ
BHYT thanh toán đáp ứng nhu
cầu KCB của người có thẻ BHYT
với hơn 1.000 hoạt chất hóa dược,
Quyền lợi hưởng từ BhYT sinh phẩm và hàng trăm thuốc
ngày càng mở rộng
đông y, thuốc từ dược liệu (chỉ có
BHXH Việt Nam cho biết, 187 thuốc hóa dược, sinh phẩm và
quyền lợi hưởng BHYT của thuốc đông y, thuốc từ dược liệu
người tham gia ngày càng được quy định điều kiện, tỷ lệ chi trả).
mở rộng ở cả phạm vi và mức Trong đó, có nhiều thuốc điều trị
hưởng BHYT. Cụ thể, về phạm ung thư, thuốc điều trị bệnh hiếm,
vi chi trả của Quỹ BHYT với thuốc điều trị bệnh máu không
điều trị nội trú, khi tham gia
đông, thuốc tim mạch đa dạng…
BHYT, người dân sẽ được Quỹ
người bệnh được chỉ định sử dụng
BHYT thanh toán đầy đủ các
chi phí KCB BHYT theo quy dài ngày, có thuốc dùng suốt đời
định, không bị giới hạn về tuổi cho quá trình điều trị bệnh.
Ngoài các chi phí về thuốc,
tác, số ngày điều trị, tổng chi
người
tham gia BHYT còn được
phí KCB BHYT.
Quỹ
BHYT
chi trả các chi phí
Luật BHYT quy định tất cả
dịch
vụ
kỹ
thuật
(với hơn 9.000
người dân đều có quyền tham gia
dịch
vụ),
vật
tư
y
tế
(337 loại, mỗi
BHYT và có phạm vi hưởng
loại có rất nhiều chủng loại theo
tên thương mại).
Trong đó có các
phẫu thuật, thủ
thuật cao, chi phí
lớn như: Phẫu
thuật bằng robot,
phẫu thuật thay
khớp, thay đãi đệm
cột sống, đặt máy
tạo nhịp tim… Một
số loại vật tư y tế
được Quỹ BHYT
lTham gia BHYT, mọi người dân đều được tiếp cận các dịch
thanh toán có giá
vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản mà không phụ thuộc vào khả
trị lên đến hàng
năng chi trả của mình.

L

trăm triệu đồng.
Với chi phí ngày giường điều
trị nội trú, Quỹ BHYT sẽ thanh
toán căn cứ hạng bệnh viện (BV)
và loại giường điều trị đã sử dụng.
Mức chi phí bình quân ngày
giường điều trị Quỹ BHYT đang
thanh toán trung bình một đợt
điều trị khoảng 6 ngày, số tiền
giường trung bình một đợt điều trị
nội trú khoảng 1,2-1,3 triệu
đồng/lượt. Với trường hợp phải
chăm sóc đặc biệt sẽ được Quỹ
thanh toán lên tới hàng chục
triệu đồng/đợt điều trị, thậm chí
có trường hợp số tiền giường
được thanh toán lên đến hàng
trăm triệu đồng.
Hiện nay, Quỹ BHYT thực
hiện chi trả chi phí điều trị cho tất
cả các bệnh hiểm nghèo như
nhóm bệnh về: Tim mạch, ung
thư, bệnh hiếm… Đây là các
nhóm bệnh phải điều trị dài ngày
hoặc suốt đời, có chi phí điều trị
lớn. Thời gian qua, nhiều người có
thẻ BHYT bị mắc các bệnh hiểm
nghèo, bệnh nặng đã được BHYT
chi trả hàng trăm triệu đến hàng tỷ
đồng chi phí KCB BHYT, nhờ đó
giúp nhiều người bệnh có thêm
động lực, niềm tin tiếp tục điều trị
bệnh, giúp nhiều gia đình không
bị tái nghèo do không phải chi trả
các khoản chi phí “khổng lồ” của
việc KCB cho người thân.
Mặc dù các thuốc điều trị
cho các bệnh hiểm nghèo đều là
các thuốc đắt tiền, có giá lên
đến hàng chục triệu đồng/liều
sử dụng nhưng vẫn được Quỹ
BHYT thanh toán. Danh mục
thuốc BHYT hiện đã cơ bản
đáp ứng nhu cầu điều trị đối với

Hỗ trợ người kHó kHăn ảnH Hưởng do dịcH coVid-19:

Hà Nội cam kết không bỏ sót đối tượng

iên quan việc thực hiện các chính sách
hỗ trợ khó khăn cho các đối tượng bị
ảnh hưởng do dịch COVID-19 nhằm đảm
bảo an sinh xã hội, công bằng, minh bạch,
không bỏ sót các đối tượng; mới đây, trả lời
cử tri các quận, huyện Hoàn Kiếm, Tây Hồ,
Mỹ Đức, UBND TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp
tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực

l Tổng Biên tập:

TS. ĐÀO VĂN HỘI
l Phó Tổng Biên tập:

TRẦN ĐỨC VINH
TRẦN NGỌC HÀ
HÀ ÁNH BÌNH
l Trưởng ban Thư ký:

MaI Vũ MINH

hiện tốt công tác chi trả cho các đối tượng,
đảm bảo đúng, công bằng, minh bạch, tránh
trùng lặp và không bỏ sót.
Theo UBND TP, thực hiện các Nghị
quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ
tướng về thực hiện một số chính sách hỗ trợ
người lao động và người sử dụng lao động
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và

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

l Ông NguyễnThế Mạnh,TGĐ BHXHViệt
Nam: “Việc tổ chức thực hiện hiệu quả
chính sách BHYT đã từng bước hiện thực
hóa mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân”.

các bệnh hiểm nghèo.

“Đóng góp khi lành, để dành
khi ốm”

Về mức hưởng BHYT, khi
người tham gia BHYT đi KCB
đúng tuyến theo quy định và xuất
trình đầy đủ thủ tục KCB BHYT;
sẽ được quỹ BHYT thanh toán
100% hoặc 95% hoặc 80% chi
phí KCB tùy thuộc đối tượng.
Riêng với những bệnh nhân có
mức hưởng BHYT 95% hoặc
80%, nếu đã tham gia BHYT liên
tục từ 5 năm trở lên, có số tiền
cùng chi trả khi đi KCB BHYT
đúng tuyến trong năm lớn hơn 6
lần mức lương cơ sở (hiện tương
đương 8.940.000 đồng) sẽ được
hưởng 100% khi đi KCB BHYT
trong phạm vi hưởng và mức
hưởng BHYT ở những lần đi
KCB đúng tuyến tiếp cho đến hết
năm tài chính.
Ngoài ra, để tạo điều kiện tốt
nhất cho người tham gia BHYT
khi đi KCB, Luật BHYT quy định
chính sách thông tuyến KCB
trong một số trường hợp sau: Từ
1/1/2016, người có thẻ BHYT tự
đi KCB (nội và ngoại trú) không
đúng tuyến tại các cơ sở y tế tuyến
huyện trong cùng địa bàn tỉnh; từ
1/1/2021, người có thẻ BHYT tự
đi KCB (với các trường hợp điều
trị nội trú) không đúng tuyến tại
các cơ sở y tế tuyến tỉnh trên phạm
vi toàn quốc được Quỹ BHYT chi
trả chi phí theo phạm vi quyền lợi

Nghị quyết của HĐND TP; đến nay, toàn
TP đã hỗ trợ tiền mặt và cho vay cho trên
5,69 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí
7.243,6 tỷ đồng.
TP đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và
các sở, ngành tổ chức tuyên truyền rộng rãi
chế độ, chính sách hỗ trợ đến người dân và
doanh nghiệp; triển khai rà soát các đối
tượng thụ hưởng để lập danh sách hỗ trợ;
đồng thời ủy quyền các quận, huyện, thị xã
phê duyệt, tổ chức chi trả đúng quy trình và
thủ tục, đảm bảo kịp thời và thuận tiện.
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và mức hưởng (như đúng tuyến).
Đồng bào dân tộc thiểu số và
người thuộc hộ gia đình nghèo
tham gia BHYT đang sinh sống
tại vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội khó khăn, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
người tham gia BHYT đang sinh
sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự
đi KCB không đúng tuyến; được
Quỹ BHYT thanh toán chi phí
KCB với BV tuyến huyện, điều trị
nội trú với BV tuyến tỉnh, tuyến
Trung ương và có mức như đi
KCB đúng quy định.
Với các trường hợp tự chọn cơ
sở KCB để KCB mà không đi
KCB theo đúng tuyến cũng được
quỹ BHYT chi trả như sau, tại BV
tuyến Trung ương, 40% chi phí
điều trị nội trú trong phạm vi
hưởng và theo mức hưởng BHYT
(với trường hợp người tham gia
BHYT có mức hưởng thấp nhất là
80% sẽ được Quỹ BHYT thanh
toán 40% của 80% chi phí điều trị
nội trú bằng 32% chi phí KCB
BHYT).
Tại BV tuyến tỉnh, 100% chi
phí điều trị nội trú trong phạm vi
hưởng và theo mức hưởng BHYT
(ví dụ, trường hợp người tham gia
BHYT có mức hưởng thấp nhất là
80% sẽ được quỹ BHYT thanh
toán: 80% chi phí điều trị nội trú).
Tại BV tuyến huyện, 100% chi
phí KCB trong phạm vi hưởng và
theo mức hưởng BHYT. Như vậy,
khi người tham gia BHYT tự đi
KCB không đúng tuyến sẽ được
quỹ BHYT thanh toán từ 32100% chi phí KCB BHYT.
Có thể thấy, việc người dân
tham gia BHYT được xem là một
hình thức tiết kiệm “đóng góp khi
lành, để dành khi ốm” nhằm giảm
bớt gánh nặng về kinh tế khi
không may ốm đau, bệnh tật, kể
cả những bệnh hiểm nghèo, chi
phí lớn. Tham gia BHYT, mọi
người dân đều được tiếp cận các
dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản
mà không phụ thuộc vào khả năng
chi trả của mình. Vì thế, hơn lúc
nào hết, người dân cần nhận thức
rõ được lợi ích khi tham gia
BHYT, giúp hạn chế rủi ro về tài
chính cho bản thân, gia đình,
đồng thời chia sẻ bớt khó khăn
cho cộng đồng nếu không may
mắc bệnh. Minh Anh

TP cũng đã thành lập các đoàn kiểm
tra, giám sát công tác hỗ trợ; chỉ đạo
từng địa phương tăng cường công tác tự
kiểm tra, rà soát đối chiếu hồ sơ, danh
sách, cập nhật thông tin đối tượng thụ
hưởng vào phần mềm dữ liệu dân cư
đảm bảo tránh trùng lặp. Kết quả kiểm
tra, giám sát đã phát hiện một số đối
tượng trùng hưởng các chính sách và đã
kịp thời không thực hiện chi trả hoặc ra
quyết định thu hồi kinh phí đảm bảo
đúng quy định. Phi hùng
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