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

lTổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái trong một cuộc khảo sát thực địa tại địa phương.

Tại TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu khẩn
trương truy vết, cắt đứt nguồn lây tại Bệnh viện

Bệnh Nhiệt đới, đánh giá lại sự lây lan, đánh giá lại
lây nhiễm của các điểm dịch khác vào bệnh viện. Còn
tại Bắc Ninh, cần tập trung giữ vững "thành trì" công
sở, cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, doanh nghiệp, trung
tâm thương mại.

Cắt nguồn lây Covid-19 trong 
bệnh viện, giữ vững các "thành trì"

(Trang 7)

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
tại cuộc làm việc với Thanh tra Chính phủ ngày

26/5/2021 vừa được ban hành nêu rõ: Bên cạnh những
kết quả nêu trên, ngành thanh tra còn một số bất cập, tồn
tại, hạn chế như: Việc triển khai kế hoạch thanh tra ở một
số đơn vị còn chậm; còn có sự chồng chéo trong hoạt
động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; việc ban hành kết
luận thanh tra còn chậm; việc xử lý sau thanh tra và tỷ lệ
thu hồi tiền, tài sản có chuyển biến tích cực nhưng chưa
đạt mục tiêu đề ra.

Kiên quyết phòng, chống tiêu cực
trong hoạt động thanh tra

(Trang 2)

Hai lô hàng vải thiều Việt Nam lần đầu tiên mang tem
truy xuất nguồn gốc, đã được nhập khẩu chính ngạch

vào Singapore và Pháp. Sự kiện này đánh dấu sự chuyển
biến vượt bậc của nông sản Việt Nam và là khởi đầu để
đưa nông sản có nguồn gốc Việt Nam đi khắp thế giới.

Tem Truy xuấT NguồN gốc:
“Giấy thông hành” đưa nông sản Việt

ra thế giới

(Trang 13)

Vừa qua, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự
về tham nhũng, kinh tế. Đây là một Chỉ thị quan trọng với nhiều giải pháp tổng thể đòi hỏi
cả hệ thống chính trị vào cuộc để nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong
công tác này. 

(Trang 5)

BìNh dươNg Thu 6802m2 đấT mà khôNg 
Bồi ThườNg 1 xu: 

Dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai,
xâm hại quyền lợi doanh nghiệp

Động thái hi hữu này xảy ra với dự án nhà ở
“Khu dân cư Bình Thắng” (số 155A, Xa lộ Hà

Nội (QL1A), khu phố Hiệp Thắng, phường Bình
Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương). Khu đất do Cty
TNHH Thanh Yến Bình Dương đứng tên, có nguồn
gốc từ nhận chuyển nhượng. Thế nhưng cơ quan
chức năng lại “cắt khúc thời điểm”...

(Trang 10-11)
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Đừng nói một đằng, làm một nẻo
Đó là một trong những nội dung được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội
nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đặc biệt, Tổng Bí thư
quán triệt “Đừng nói một đằng mà làm một nẻo. Nói trống rỗng, không thấm vào tim,
vào gan, vào ruột mình để biến thành hành động thì không phải là học Bác”. (Trang 3)

Coi trọng cả "phát hiện tội phạm"
lẫn "thu hồi tài sản"

lCác đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tham dự hai Hội nghị toàn quốc của Đảng

học Tập và làm Theo Tư TưởNg, đạo đức, phoNg cách hồ chí miNh

TS. NguyễN QuaNg Thái, TổNg cục TrưởNg TổNg cục Thi hàNh áN dâN Sự:

lNgăn chặn kịp thời việc tẩu tán tài sản (Tr.4)



lTheo thông báo của
HĐND TP Hà Nội, kỳ họp
thứ nhất, HĐND TP Hà Nội
khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-
2026, dự kiến trong một buổi
sáng ngày 23/6 tới. Tại kỳ
họp, HĐND TP bầu các
chức danh thuộc thẩm quyền
của HĐND TP Chủ tịch
HĐND TP, các Phó Chủ tịch
HĐND TP, Trưởng Ban, Phó
Trưởng Ban của các Ban
HĐND khóa XVI, nhiệm kỳ
2021-2026; Chủ tịch UBND
TP, các Phó Chủ tịch UBND
TP… Cũng tại kỳ họp này,
HĐND TP sẽ nghe báo cáo
tổng hợp những ý kiến, kiến
nghị của cử tri tại các cuộc
tiếp xúc cử tri với người ứng
cử đại biểu HĐND TP và
một số nội dung khác.

M.NGỌC
lĐể đáp ứng nhu cầu

cấp bách phòng dịch, Bộ Y
tế vừa có Quyết định số
2908/QĐ-BYT về việc phê
duyệt có điều kiện vaccine
của Pfizer/BioNTech. Theo
đó vaccine được phê duyệt là
vaccine Comirnaty. Tên cơ
sở sản xuất-nước sản xuất
là: Pfizer Manufacturing
Belgium NV- Bỉ; BioNTech
Manufacturing GmbH- Đức.
Cơ sở đề nghị phê duyệt vac-
cine là Công ty TNHH Pfizer
(Việt Nam). B.M

lTriển khai chương
trình phát triển công tác xã
hội của TP Hà Nội giai đoạn
2021-2030, UBND TP dự
kiến thực hiện đồng bộ nhiều
nhiệm vụ, giải pháp, phấn
đấu đến năm 2025, ít nhất
60% cơ sở trợ giúp xã hội, cơ
sở cai nghiện ma túy, trại
giam, trường giáo dưỡng, cơ
quan tư pháp, trường học,
bệnh viện, xã, phường, thị
trấn và đơn vị liên quan thực
hiện phân công, bố trí nhân
sự làm công tác xã hội. Cùng
với đó, TP cũng đặt mục tiêu
100% trẻ em có hoàn cảnh
khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt
được trợ giúp xã hội và được
cung cấp dịch vụ công tác xã
hội phù hợp… AN HẠ
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Trong thời gian qua, việc
đẩy mạnh học tập và làm

theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh đã được
Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ
rất sớm, bằng nhiều chỉ thị,
nghị quyết, qua nhiều thời kỳ.
Bắt đầu từ Đại hội X là Chỉ thị
số 06-CT/TW ngày 7/11/2006
của Bộ Chính trị về tổ chức
cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”. Như vậy, cuộc vận
động đã được thực hiện xuyên
suốt 4 kỳ Đại hội Đảng.

Gần đây là Chỉ thị số 05 của
Bộ Chính trị khoá XII “về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” gắn với việc thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4
khoá XII về “Tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng...”. 

Trong 5 năm qua, việc thực
hiện Chỉ thị 05 đã được cụ thể
hóa thành các nhiệm vụ, chương
trình cụ thể, phát huy được sức
lan tỏa, sâu rộng trên mọi mặt
của đời sống xã hội; ngày càng
đi vào thực chất, dần trở thành
việc làm thường xuyên, nền nếp,
lối sống của các cán bộ, đảng
viên và nhân dân; tạo ra những
chuyển biến tích cực trong nhận
thức và hành động, tạo nên sức
mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng,

quyết tâm trong toàn Đảng, toàn
quân, toàn dân thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội,
bảo vệ Tổ quốc. Đất nước đạt
được nhiều thành tựu rất quan
trọng, khá toàn diện, tạo nhiều
dấu ấn nổi bật, góp phần củng cố
niềm tin của nhân dân đối với
Đảng, Nhà nước và chế độ.

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị
đã có Kết luận số 01-KL/TW về
việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW của Bộ Chính trị. Yêu
cầu đặt ra phải tập trung làm tốt
ba nội dung: Học tập, làm theo
Bác và nêu gương của cán bộ,
đảng viên.

Tại Kết luận quan trọng này,
Bộ Chính trị xác định: “Trong
quá trình tổ chức thực hiện,
phải đề cao việc phát huy vai
trò, trách nhiệm nêu gương và

của cán bộ, đảng viên, nhất là
người đứng đầu”. Việc tự giác
nêu gương để khẳng định vai trò
lãnh đạo, tính tiên phong,
gương mẫu “trên trước, dưới
sau”, “đảng viên đi trước, làng
nước theo sau””.

Đúng là phải nêu gương,
chức vụ càng cao càng phải nêu
gương. “Nêu gương” trở thành
một phương pháp trong lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức, xây dựng
phong trào. Chính vì thế, Đảng
ta cũng đã có rất nhiều chỉ thị,
nghị quyết về trách nhiệm nêu
gương. Đó là, Quy định số 101-
QĐ/TW ngày 07/6/2012 của
Ban Bí thư; Quy định số 55-
QĐ/TW ngày 19/12/2016 của
Bộ Chính trị. Quy định số 08-
QĐ/TW ngày 25/10/2018 của
Bộ Chính trị quy định về trách

nhiệm nêu gương của Ủy viên
Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí
thư, Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương.

Trong bài phát biểu quan
trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ
kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
giải thích: “Nêu gương, là thực
hiện đồng thời, gắn kết việc học
tập với làm theo Bác và nêu
gương. Phát huy hiệu quả mối
quan hệ giữa ba nhiệm vụ này,
trong đó đề cao vai trò, trách
nhiệm tiền phong, gương mẫu
với nêu gương của cán bộ, đảng
viên, nhất là người đứng đầu...”.

Cán bộ, đảng viên giữ chức
vụ càng cao càng phải nêu
gương. Nêu gương tạo ra sự lan
tỏa của cuộc vận động.

NGÔ ĐỨC HÀNH

CHÀO NGÀY MớI

Nêu gương và lan tỏa

TIN VắN

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính tại cuộc làm việc với Thanh tra Chính

phủ ngày 26/5/2021 vừa được ban hành nêu rõ:
Bên cạnh những kết quả nêu trên, ngành thanh tra
còn một số bất cập, tồn tại, hạn chế như: Việc triển
khai kế hoạch thanh tra ở một số đơn vị còn chậm;
còn có sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra,
kiểm tra, kiểm toán; việc ban hành kết luận thanh
tra còn chậm; việc xử lý sau thanh tra và tỷ lệ thu
hồi tiền, tài sản có chuyển biến tích cực nhưng
chưa đạt mục tiêu đề ra. Tình hình khiếu nại, tố
cáo giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, nhất là
lĩnh vực đất đai...

Bài học kinh nghiệm cần rút ra đó là: Trong
quá trình xử lý công việc phải bám sát chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước; nghiêm túc tiếp thu ý kiến xác đáng của
các cấp lãnh đạo và thực sự trong sáng, công
tâm, khách quan, đồng thời phải đặt lợi ích
chung lên trên hết, trước hết. Giữ vững sự đoàn
kết, thống nhất trong toàn ngành thanh tra…;
Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm

tra ngay trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị
theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Định hướng chỉ đạo trong thời gian tới, Thủ
tướng yêu cầu trong xử lý công việc cần phải có
quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết
liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc
nào dứt điểm việc đó; đồng thời, thường xuyên
đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát đến kết quả
cuối cùng. Coi trọng công tác xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, siết chặt kỷ luật,
kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động
thanh tra.

Cùng với đó là rà soát lại chức năng, nhiệm
vụ, giảm đầu mối bên trong, cắt giảm cơ quan,
đơn vị trung gian, giảm cấp phó, bỏ cấp hàm.
Củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra
chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm
chính, có bản lĩnh; chú trọng công tác đào tạo,
bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ
cán bộ thanh tra, nhất là ở cấp cơ sở. 

T.HOÀNG

Kiên quyết phòng, chống tiêu cực
trong hoạt động thanh tra

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), đợt bùng phát
dịch Covid-19 lần thứ 4 đã làm số ca nhiễm

bệnh tăng mạnh nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ở
Việt Nam từ đầu năm 2020. Điều này khiến Chính
phủ Việt Nam phải thực hiện biện pháp hạn chế di
chuyển; nhất là ở các trung tâm đô thị lớn và một số
khu công nghiệp. Báo cáo của WB cũng nêu rõ, hoạt
động sản xuất công nghiệp trong tháng 5/2021 đã
cho thấy khả năng chống chịu cao với tốc độ tăng
trưởng 1,6% so với tháng 4. Tuy nhiên, doanh số
bán lẻ giảm 3,1% do tác động của giãn cách xã hội
và việc đóng cửa của các cửa hàng, cửa tiệm.

Cũng trong tháng 5/2021, kim ngạch xuất
khẩu hàng hóa và cam kết vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI) giảm lần lượt 6,7% và 20% so
với tháng 4/2021. Giá cả trong nước tăng 0,3%
so với tháng 4. Ngân sách Nhà nước thặng dư

khoảng 86 nghìn tỷ đồng (tương đương 3,7 tỷ đô
la Mỹ) trong 5 tháng đầu năm 2021. Tổng thu
ngân sách tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Tổng chi ngân sách giảm 3,7% so với cùng kỳ
năm 2020 xuống còn 581,6 nghìn tỷ đồng, chủ
yếu do tiến độ đầu tư công chậm lại (giảm 16,5%
so với cùng kỳ năm 2020). Tình trạng thiếu
nguyên liệu đầu vào khiến giá cả tăng cao là một
trong những nguyên nhân góp phần làm chậm
tiến độ triển khai các dự án đầu tư công...

Các chuyên gia WB khuyến cáo, nếu đợt bùng
phát này không được nhanh chóng ngăn chặn,
Chính phủ Việt Nam có thể cần xem xét việc áp
dụng chính sách tài khóa phù hợp hơn để hỗ trợ
các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19; cũng như là để kích thích nhu cầu
trong nước. DUY KIÊN

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết
định tạm thời tiêu chí sản xuất nông nghiệp

ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Trong
đó quy định tiêu chí áp dụng trong sản xuất hoa
công nghệ cao, quy mô tối thiểu 2.000m2/hộ,
6.000m2/tổ hợp tác và 10.000m2/hợp tác xã,
doanh nghiệp. Năng suất và giá trị sản phẩm cao
hơn từ 30% trở lên so với năng xuất và giá trị sản
phẩm bình quân chung của toàn tỉnh.

Tiêu chí bắt buộc đối với sản xuất hoa công
nghệ cao; sử dụng hệ thống tưới phun tự động hoặc
tưới nhỏ giọt, sử dụng hệ thống phun thuốc phòng
trừ dịch bệnh tự động hoặc bán tự động. Bên cạnh

đó, 100% diện tích được cấp chứng nhận sử dụng
nhãn hiệu “Đà Lạt- Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Các điều kiện khuyến khích thực hiện khác
như; trồng xen cây xanh trên bờ lô, bờ thửa, dải
phân cách để giảm hiệu ứng nhà kính và tạo cảnh
quan trong khu vực sản xuất, sử dụng hệ thống
canh tác trên giá thể, sử dụng hệ thống thu hoạch
tự động hoặc bán tự động, áp dụng bảo quản sản
phẩm sau thu hoạch. Lâm Đồng là một trong
những địa phương đi đầu cả nước về phát triển
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với hơn
60.000ha, thu nhập bình quân hơn 440 triệu
đồng/ha/năm. SƠN TÙNG

Lâm Đồng ban hành tiêu chí sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Bảo đảm sức khỏe
cho người dân, 
ổn định kinh tế vĩ mô

Chiều 13/6, Chủ tịch Quốc hội
(QH) Vương Đình Huệ đã chủ

trì buổi làm việc với Thường trực
Ủy ban Các vấn đề xã hội, một số
cơ quan của QH về việc thực hiện
chính sách hỗ trợ đối với người lao
động mất việc làm và các đối
tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Covid-19.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của
các cơ quan QH, Chính phủ, Chủ
tịch QH Vương Đình Huệ đề nghị
Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã
hội tiếp tục cập nhật việc triển khai
các Nghị quyết của QH và Chính
phủ thông qua các kênh Hội đồng
nhân dân các địa phương. Đồng thời
đề nghị Chính phủ sớm tổng kết
đánh giá các gói hỗ trợ các đối tượng
ảnh hưởng bởi Covid-19, trong đó
có cả khối đơn vị sự nghiệp, khu vực
kinh tế phi chính thức báo cáo tổng
hợp để báo cáo tại Kỳ họp của QH.

Chủ tịch QH nêu rõ quan điểm
của Bộ Chính trị tại Kết luận số 07-
NQ/TW mới đây là tiếp tục thực hiện
“mục tiêu kép” nhưng trong đó cao
nhất là phòng chống dịch, bảo đảm
sức khỏe cho người dân, ổn định kinh
tế vĩ mô, bảo đảm an toàn tài chính,
ngân hàng và nợ công; tiếp tục thực
hiện giải pháp 5K+ công nghệ và coi
vấn đề tiêm chủng vaccine là chiến
lược và nghiên cứu vaccine cho trẻ
em; có kế hoạch, lịch trình cụ thể để
tiêm vaccine nhằm sớm đạt được
miễn dịch cộng đồng; đẩy mạnh hợp
tác quốc tế trong tìm kiếm nguồn
cung vaccine.

Để góp phần thực hiện hiệu quả
các chính sách phát triển kinh tế - xã
hội nói chung và chính sách hỗ trợ
các đối tượng ảnh hưởng vì Covid-
19 nói riêng, Chủ tịch QH đề nghị
Chính phủ sớm có kịch bản tăng
trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu
tư công trong thời gian tới; tiếp tục
cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, phát triển kinh tế tư nhân,
kinh tế số và kích cầu nội địa; không
chủ quan với nhiệm vụ kiểm soát
lạm phát, tiếp tục tăng cường phối
hợp hiệu quả trong điều hành chính
sách tài khóa, tiền tệ, quan tâm kiểm
soát “bong bóng” tài sản; nhanh
chóng triển khai đưa Nghị quyết Đại
hội Đảng XIII vào cuộc sống.

GIA LÂM

Sản xuất công nghiệp tháng 5/2021 tăng trưởng 1,6% 
so với tháng trước



thoisuchinhtriplvn@gmail.com

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vn 3Số 165 (8.244) Thứ Hai 14/6/2021

Học tập và làm theo Bác là
nhiệm vụ xuyên suốt 

Ngày 12/6, Ban Bí thư Trung
ương Đảng tổ chức Hội nghị trực
tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị khóa XII, triển khai Kết
luận số 01-KL/TW của Bộ Chính
trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”. Tổng Bí thư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng
Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì
Hội nghị. Tham dự Hội nghị có
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc; Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính; Chủ tịch
Quốc hội Vương Đình Huệ;
Thường trực Ban Bí thư Võ
Văn Thưởng cùng các Ủy viên
Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng; lãnh đạo Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ,
ngành Trung ương…

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng
định, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính
yêu đã đi xa nhưng di sản Người
để lại cho Đảng, Nhân dân ta vô
cùng đồ sộ và quý giá – đó là thời
đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ
Chí Minh, tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, một
tấm gương sáng ngời để chúng ta
học tập và noi theo. Tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh là
tài sản tinh thần vô giá của Đảng
và Nhân dân ta, soi sáng sự
nghiệp cách mạng, dẫn dắt
những bước đi lên và thắng lợi
của cách mạng Việt Nam. Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức và phong cách Hồ Chí
Minh là việc làm rất cần thiết,
là nhiệm vụ quan trọng, thường
xuyên, không thể thiếu đối với
toàn Đảng, toàn dân ta, trước
hết là tổ chức Đảng, các cơ
quan Nhà nước, cán bộ, đảng
viên trong tu dưỡng, rèn luyện,
cống hiến phụng sự đất nước,

phụng sự nhân dân.
Tổng Bí thư đánh giá, thời

gian qua việc đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh đã được Đảng
ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm,
bằng nhiều Chỉ thị, Nghị quyết
qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất
là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
khóa XII gắn với việc thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 khóa
XII, đã đạt được nhiều kết quả rất
quan trọng, khá toàn diện với
nhiều cách làm mới, sáng tạo,
thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng,
được Đại hội XIII của Đảng đánh
giá cao. Nổi bật là công tác lãnh
đạo, chỉ đạo việc học tập, làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh được thực hiện nghiêm
túc, bài bản, chất lượng; việc rèn
luyện, tu dưỡng đạo đức gắn với
trách nhiệm nêu gương có nhiều
chuyển biến tích cực. Công tác
kiểm tra, giám sát được chú trọng,
có tính giáo dục, răn đe cao,
phòng ngừa các sai phạm…

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư đã
chỉ ra những tồn tại, hạn chế vẫn
cần phải khắc phục. Bối cảnh tình
hình trong nước và thế giới có
những diễn biến rất nhanh, phức
tạp, khó lường, đặt ra nhiều vấn đề
mới, cấp bách, có mặt còn gay gắt
hơn. Từ đó, đặt ra yêu cầu phải
tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc
học và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh,
bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch, đáp
ứng yêu cầu của sự nghiệp cách
mạng trong giai đoạn mới.

Kết hợp chặt chẽ giữa 
xây và chống

Nhắc lại một số nội dung liên
quan trong Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng, Tổng Bí thư yêu
cầu các cấp ủy đảng, chính quyền
và các cơ quan, đơn vị cần phát
huy những kết quả đã đạt được,
tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh,

nghiêm túc, tự giác, thực hiện hiệu
quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã
được chỉ ra tại Kết luận số 01 của
Bộ Chính trị. Đặc biệt, chú trọng
quán triệt tập trung làm tốt 3 vấn
đề học tập, làm theo và nêu gương
của cán bộ, đảng viên, thúc đẩy
việc học tập Bác trở thành lối
sống, nếp nghĩ, cách làm của mỗi
cán bộ, đảng viên và người dân,
làm cho tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh thực sự
thấm sâu vào đời sống xã hội,
thực sự trở thành nền tảng tinh
thần vững chắc, cội nguồn vững
mạnh to lớn cho toàn Đảng, toàn
quân và toàn dân ta.

Đồng thời, cần thúc đẩy, tạo
chuyển biến mạnh mẽ từ học tập
sang làm theo, hiện thực hóa bằng
chương trình hành động cụ thể,
thiết thực, giải quyết các vấn đề
trọng tâm, bức xúc trên nền tảng
kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác –
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
trong mọi hành động. Đặc biệt,
Tổng bí thư quán triệt “Đừng nói
một đằng mà làm một nẻo. Nói
trống rỗng, không thấm vào tim,
vào gan, vào ruột mình để biến
thành hành động thì không phải là
học Bác”.

Nêu gương là thực hiện đồng
thời, gắn kết giữa học tập và làm
theo, phát huy hiệu quả mối quan
hệ của 3 nhiệm vụ này, trong đó
đề cao vai trò, trách nhiệm tiền
phong, gương mẫu, nêu gương
của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là
người đứng đầu, trước hết là các
đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, các cấp ủy đảng,
chính quyền các cấp. Đưa việc
học tập và làm theo Bác trở thành
việc làm thường xuyên, nhu cầu
văn hóa – tinh thần trong Đảng,
tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn
hóa Đảng, để Đảng ta thật sự là
đạo đức, là văn minh.

Trong quá trình thực hiện 3
nhiệm vụ trên, Tổng Bí thư đề
nghị kết hợp chặt chẽ giữa xây và
chống, trong đó xây là cơ bản,
chiến lược, chống là quan trọng,

cấp bách. Đề cao tinh thần nói đi
đôi với làm, rèn luyện suốt đời,
thường xuyên tự soi tự sửa. Đấu
tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng
suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức lối sống, những biểu hiện
tự diễn biến, tự chuyển hóa. Kiên
quyết chống tham nhũng tiêu cực
với tinh thần không có vùng cấm,
không có ngoại lệ. Nâng cao tính
cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư
tưởng, biểu hiện tiêu cực, đồng
thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ,
đảng viên suy nghĩ, hành động vì
lợi ích chung, vì hạnh phúc của
nhân dân, làm cho Đảng thực sự
trong sạch, vững mạnh…

Trước đó, trình bày Báo cáo sơ

kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW, Trưởng Ban Tuyên giáo
Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
cho biết, nhìn chung việc thực
hiện Chỉ thị 05 suốt 5 năm qua đã
đạt được nhiều kết quả rất quan
trọng, khá toàn diện với nhiều
cách làm mới, sáng tạo, thiết thực,
tạo chuyển biến mạnh mẽ, có sức
lan tỏa trong Đảng và toàn xã
hội… Trong thời gian tới, ông
Nghĩa khẳng định là cần tiếp tục
phát huy những kết quả đạt được,
những kinh nghiệm quý báu trong
quá trình thực hiện Chỉ thị 05 để
đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, thúc đẩy, tạo chuyển
biến mạnh mẽ quá trình học tập
sang làm theo Bác. 

Phát biểu kết thúc Hội nghị,
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn
Thưởng khẳng định, bài phát biểu
quan trọng, sâu sắc của Tổng Bí

thư cùng với bài viết “Một số vấn
đề lý luận và thực tiễn về chủ
nghĩa xã hội và con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” là
tài liệu quan trọng có giá trị dẫn
dắt, định hướng cho các cấp ủy, tổ
chức đảng, cơ quan nhà nước các
cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị xã hội, mọi cán bộ,
đảng viên, nhất là người đứng đầu
trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận
01 nhằm tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững
mạnh về tư tưởng chính trị, đạo
đức, tổ chức và cán bộ, thực hiện
thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng.

Để việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy
mạnh, ngày càng đi vào chiều
sâu, ngày càng thiết thực và hiệu
quả như chỉ đạo, mong muốn của
Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí
thư Võ Văn Thưởng đề nghị các
cấp ủy, tổ chức đảng, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức chính trị xã hội, nhất là
người đứng đầu cấp ủy, cơ quan,
đơn vị phải thực sự nêu cao vai
trò, trách nhiệm, tính tiền phong,
gương mẫu, sâu sát, kiên trì lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số
05 và Kết luận 01 gắn với thực
hiện nhiệm vụ chính trị, giải
quyết hiệu quả các khâu đột phá,
các vấn đề trọng tâm, bức xúc
của địa phương, đơn vị, tổ chức
mình; kiểm tra, giám sát việc
thực hiện các kế hoạch đề ra.

HOÀNG THƯ

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH:

Đừng nói một đằng, làm một nẻo
Đó là một trong những nội dung được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh
tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

l Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tham dự hai Hội nghị
toàn quốc của Đảng

Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực
tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của
Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Chiều cùng ngày,
Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc
nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về: Học tập, làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
chủ trì Hội nghị.

Chủ trì điểm cầu Bộ Tư pháp là Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc,
Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; Thứ trưởng Đặng Hoàng
Oanh; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim
Tinh. Cùng dự có Thứ trưởng Mai Lương Khôi và đông đủ Thủ trưởng
các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức chính trị, đoàn thể. Đảng ủy, Ban
Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam và một số đơn vị thuộc Bộ
tham dự điểm cầu Bộ Tư pháp từ trụ sở của đơn vị.

l Điểm cầu dự Hội nghị tại Bộ Tư pháp.

THờI Sự
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THờI Sự

Ban Bí thư ban hành Chỉ
thị số 04-CT/TW là rất
kịp thời và phù hợp với
tình hình thực tế hiện
nay, được đông đảo
người dân đồng tình ủng
hộ. Cá nhân tôi rất phấn
khởi vì Đảng đã nhìn
thấy rõ những bất cập,
từ đó chỉ đạo nhanh
chóng sửa đổi, hoàn
thiện thể chế pháp luật,
nhằm bịt kín những kẽ
hở, ngăn chặn kịp thời
hành vi tẩu tán tài sản
tham nhũng.

Đó là chia sẻ của ông Phạm
Văn Hòa, Phó trưởng đoàn
chuyên trách Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh Đồng Tháp (Quốc
hội Khóa XIV) với PLVN xung
quanh Chỉ thị số 04-CT/TW về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác thu hồi tài sản bị
thất thoát, chiếm đoạt trong các
vụ án hình sự về tham nhũng,
kinh tế do Ban Bí thư Trung ương
Đảng vừa ban hành.

Kịp thời, phù hợp thực tế
lThưa ông, thời gian qua,

pháp luật về thu hồi tài sản tham
nhũng từng bước được hoàn
thiện; tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất
thoát, chiếm đoạt được nâng lên
song vẫn còn tồn tại nhiều bất
cập về cơ chế, chính sách, pháp
luật… Ông có thể cho biết ý
nghĩa của Chỉ thị số 04-CT/TW
(sau đây gọi là Chỉ thị 04) trong
giai đoạn hiện nay?

Thời gian qua, công tác thu
hồi tài sản bị thất thoát, chiếm
đoạt trong các vụ án hình sự về
tham nhũng, kinh tế bước đầu đã
có kết quả tích cực, tài sản thu hồi
thường chiếm tỉ lệ từ 20-25%
tổng tài sản tham nhũng mà tội
phạm gây ra. Tuy nhiên, bên cạnh
những tín hiệu tích cực thì việc
thu hồi tài sản mà đối tượng
phạm pháp gây ra còn nhiều
khó khăn, hạn chế. Trong vụ án
liên quan đến Trịnh Xuân
Thanh, số lượng thất thoát, tiêu
hao tài sản rất lớn nhưng thu hồi
không đạt được bao nhiêu. Các
vụ án khác cũng vậy.

Tôi cho rằng, một trong
những nguyên nhân chính của
các hạn chế, tồn tại này là do
thiếu một số cơ chế, chính sách;
đặc biệt là vướng về luật pháp.
Chẳng hạn, một vài người có khối
tài sản rất lớn khi còn đương
chức, đương quyền; để phòng xa,
họ đã có hành vi tẩu tán tài sản,
thậm chí bán đi, sang tên cho
người khác... Nhưng lúc đó thì cơ
quan chức năng chưa phát hiện ra
hành vi tham nhũng của họ hoặc
đã phát hiện rồi nhưng chưa truy
cứu trách nhiệm hình sự, chưa
ra Tòa án nên họ cho rằng chưa

có tội. Bởi vậy, việc phong tỏa
tài sản của cá nhân phạm tội,
của những thân nhân của họ,
trong nhiều trường hợp chúng ta
chưa thực hiện được, nguyên
nhân là do vướng quy định:
“quyền tài sản của cá nhân là
bất khả xâm phạm”. 

Đây là một trong những “kẽ
hở” của pháp luật mà các đối
tượng có hành vi tham nhũng lợi
dụng để tẩu tán tài sản. Do đó,
việc Ban Bí thư Trung ương
Đảng ban hành Chỉ thị 04 là rất
kịp thời và phù hợp với tình hình
thực tế hiện nay, được đông đảo
người dân đồng tình ủng hộ. Cá
nhân tôi rất phấn khởi, rất mừng,
vì Đảng đã nhìn thấy rõ những hệ
quả, hạn chế trong công tác thu
hồi tài sản bị thất thoát, chiếm
đoạt thời gian qua. 

Trên cơ sở đó, Đảng đã chỉ
đạo các cơ quan chức năng nhanh
chóng sửa đổi, bổ sung, hoàn
thiện thể chế pháp luật, nhằm bịt
kín những kẽ hở, ngăn chặn kịp
thời hành vi tẩu tán tài sản khi
mới manh nha, mới từ trong
“trứng nước”, qua đó nâng cao
hiệu quả của công tác thu hồi tài
sản do tham nhũng mà có. Bởi
hiện nay, có những vụ án tham
nhũng, kinh tế, khi cơ quan chức
năng phát hiện ra thì nhiều cá
nhân đã tham nhũng tài sản của
Nhà nước được 5 -10 năm trời;
trong thời gian đó, họ đã kịp tẩu
tán tài sản cho người khác. Vì
thế nên khi phát hiện ra hành vi
tham nhũng thì họ “trắng tay”,
họ chỉ ở tù trừ thôi chứ không
còn tài sản gì. 

Ông cha ta đã từng nói (mà
chính những đối tượng tham
nhũng cũng có suy nghĩ như vậy),
là “hy sinh đời bố, củng cố đời
con”. Việc này tới nay vẫn còn
diễn ra và gây bức xúc trong dư

luận. Nhân dân thấy các đối
tượng này giàu có, anh em, bà
con thân thiết của họ cũng rất
giàu; người dân cũng biết tài sản
đó được chuyển đổi từ người có
hành vi tham nhũng…, nhưng thu
hồi không được vì đã có người
khác đứng tên chủ quyền tài sản
đó hết rồi. Tuy nhiên, từ những
chỉ đạo của Đảng tại Chỉ thị 04,
tôi hy vọng sắp tới đây, khi chúng
ta phát hiện ra những vụ án tham
nhũng, kinh tế thì việc thu hồi tài
sản sẽ đạt kết quả cao hơn.

Nâng cao trách nhiệm cấp
ủy, tổ chức đảng, người
đứng đầu

lThưa ông, tại Chỉ thị 04,
Ban Bí thư đã yêu cầu nâng cao
nhận thức, trách nhiệm của cấp
ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu
các cấp đối với công tác thu hồi
tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt
trong các vụ án hình sự về tham
nhũng, kinh tế; xác định đây là
nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt
trong quá trình thực hiện công tác
phòng chống tham nhũng. Ông
nhận xét gì về vấn đề này?

Tôi cho rằng người đứng đầu
cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương,
cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh
đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm
về công tác thu hồi tài sản tham
nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa
phương mình. Đặc biệt là phải
tăng cường công tác giáo dục để
mọi người trong hệ thống của
mình biết, người dân biết, làm sao
ngăn ngừa được những hành vi
tham nhũng.

Tôi cũng rất tâm đắc với việc
Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan
bảo vệ pháp luật, các cơ quan chịu
trách nhiệm soạn thảo các văn bản
quy phạm pháp luật phải kịp thời
bổ sung, sửa đổi những quy định
bất hợp lý mà hiện nay đang ràng
buộc những cơ quan thực thi pháp
luật. Khi sửa đổi được, tôi tin là sẽ
góp phần ngăn ngừa hữu hiệu nhất
đối với những đối tượng có ý định
tham nhũng, từ đó họ không dám
tham nhũng. Vì nếu tham nhũng
thì số tiền đó họ để đi đâu? Ăn thì
không hết, sắm sửa nhà cửa cũng
chỉ ở một, hai căn nhà, chuyển
đổi tài sản cho con cháu, anh
em, họ hàng đứng tên thì sẽ bị
cơ quan pháp luật truy cứu và
thu hồi. Cho nên, có tham
nhũng thì cũng không cho ai
được, không thể “hy sinh đời
bố, củng cố đời con” được nữa.
Tôi cho rằng đây là một quy
định rất cương quyết, thể hiện
quyết tâm rất cao của Đảng
trong công tác phòng chống
tham nhũng.

Tháo gỡ khó khăn, bất cập
trong thi hành án

lNgoài yêu cầu sửa đổi, hoàn
thiện cơ chế, chính sách, pháp
luật, Ban Bí thư cũng yêu cầu
kiện toàn, nâng cao chất lượng
hoạt động của Ban chỉ đạo Thi
hành án dân sự (THADS) các

cấp. Theo ông, công tác thi hành
án có đang gặp nhiều khó khăn,
bất cập cần được giải quyết?

Theo tôi, trong nhiều trường
hợp, việc cơ quan THADS thu
hồi tài sản không đạt kết quả cao,
không hoàn toàn do trình độ,
năng lực của cán bộ, chấp hành
viên, mà do những vướng mắc,
bất cập của pháp luật. Chẳng hạn,
nếu cơ quan THA biết rõ tài sản
của ông A, bà B là do tham nhũng
mà có thì họ sẽ thu hồi ngay,
nhưng khi bắt tay vào việc thì họ
mới biết tài sản của ông A, bà B
đã đứng tên chủ quyền của người
khác nên thu hồi không được.

Trên thực tế, các cơ quan
THA làm rất quyết liệt, nhưng
cũng có những cơ chế ràng buộc
về mặt pháp lý. Bên cạnh đó
còn có những hạn chế, thiếu sót
của các cán bộ và cơ quan THA
từ Trung ương đến địa phương.
Trong khi đó, các đối tượng lại
có đủ mánh khóe, lý do, điều
kiện để tẩu tán, không nộp lại
tài sản cho Nhà nước và trao trả
tài sản cho người bị hại, người
được THA…

Giải quyết những bất cập này,
Ban Bí thư đã đề ra những giải
pháp để khắc phục - không chỉ
trong các vụ án hình sự về tham
nhũng, kinh tế mà còn cả trong
các vụ án dân sự. Do đó, yêu cầu
được Đảng ta đặt ra là phải kiện
toàn, nâng cao chất lượng hoạt
động của Ban chỉ đạo THADS
các cấp trong công tác thu hồi tài
sản bị thất thoát, chiếm đoạt, nhất
là chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc trong công tác
THADS. Ngoài ra, tiếp tục củng
cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội
ngũ cán bộ, công chức các cơ
quan điều tra, truy tố, xét xử và
THADS, bảo đảm vững về
chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm
chất đạo đức, thực sự liêm chính,
đáp ứng yêu cầu của công tác
phòng chống tham nhũng và thu
hồi tài sản tham nhũng trong giai
đoạn hiện nay.

lTrân trọng cảm ơn ông về
những trao đổi, chia sẻ!

VÂN ANH (thực hiện)

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác thu hồi tài sản tham nhũng
LTS: Nhằm nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra,

ngày 2/6/2021, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong
các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Báo PLVN trân trọng giới thiệu loạt bài viết ghi nhận phân tích, đánh giá của các chuyên gia pháp lý về nội dung Chỉ
thị 04 cũng như sự chỉ đạo kịp thời của Ban Bí thư.

Ngăn chặn kịp thời 
việc tẩu tán tài sản

lÔng Phạm Văn Hòa.

lKhu đất vàng trên đường Hai Bà Trưng - TP Hồ Chí Minh được chuyển nhượng với giá “bèo” đã gây thất thoát lớn tài
sản của Nhà nước.
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Việc triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư
sắp tới ra sao và thực tiễn công tác này
hiện nay như thế nào, Báo Pháp luật Việt
Nam phỏng vấn TS. Nguyễn Quang Thái,
Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án
dân sự (THADS). 

Kết quả thu hồi tài sản có 
chuyển biến tích cực

l Thưa Tổng cục trưởng, những năm
qua công tác thu hồi tài sản tham nhũng
được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan
tâm và sau thời gian triển khai đạt nhiều
kết quả tích cực. Xin Tổng cục trưởng cho
biết rõ hơn về vấn đề này?

- Đúng là như vậy. Thời gian qua và
đặc biệt là gần đây, Đảng, Nhà nước ta rất
coi trọng công tác phòng, chống tham
nhũng nói chung và công tác thu hồi tài
sản trong các vụ án hình sự về tham
nhũng, kinh tế nói riêng. Sự quan tâm này
bắt đầu bằng các chủ trương, đường lối
nhất quán của Đảng với việc chú trọng
công tác phòng ngừa; tập trung phát hiện,
xử lý nghiêm người có hành vi tham
nhũng; đồng thời phải xác minh rõ, chính
xác tài sản tham nhũng; áp dụng kịp thời
các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng
trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm
toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;
xử lý nghiêm minh những cán bộ cản trở
hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng.

Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Quốc
hội, Chính phủ và các bộ, ngành đã không
ngừng quan tâm, hoàn thiện thể chế liên
quan đến công tác phòng chống tham
nhũng và thu hồi tài sản trong các vụ án
hình sự về tham nhũng, kinh tế. Nhiều đạo
luật quan trọng như Luật Phòng chống
tham nhũng; Bộ luật Hình sự sửa đổi năm
2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Bộ luật
Tố tụng Hình sự sửa đổi năm 2015; Bộ
luật Tố tụng Dân sự sửa đổi năm 2015;
Luật THADS sửa đổi năm 2014; Luật
Giám định tư pháp sửa đổi năm 2020, Luật
Tương trợ tư pháp, Luật Kiểm toán, Luật
Thanh tra, Luật Phòng chống rửa tiền,

Luật Các tổ chức tín dụng…. và các văn
bản hướng dẫn thi hành các luật này đã
được ban hành. Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng chống tham nhũng, Tỉnh ủy,
Thành ủy, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng
trực thuộc Trung ương đã ban hành nhiều
kế hoạch, chương trình hành động để tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan từ
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cơ quan tiến
hành tố tụng, cơ quan THADS trong việc
thu hồi tài sản trong vụ án hình sự về tham
nhũng, kinh tế.

Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành
chức năng ở Trung ương, địa phương ngày
càng được tăng cường. Các cơ quan tiến
hành tố tụng cũng đã chủ động hơn trong
việc áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm
giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản,
hạn chế việc tẩu tán, che giấu, hợp pháp
hóa tài sản tham nhũng. Cơ quan THADS
đã đẩy mạnh việc xác minh, áp dụng biện
pháp bảo đảm, cưỡng chế để thu hồi tài
sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.
Nhờ đó, công tác thu hồi tài sản trong các
vụ án tham nhũng, kinh tế đã có bước
chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thu hồi tài
sản có chuyển biến tích cực, hằng năm thu
hồi hàng ngàn tỷ đồng cho Nhà nước.
Riêng năm 2020, đã thi hành xong là
15.417 tỷ 098 triệu 348 nghìn đồng (trong
đó số vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng chống tham nhũng theo dõi trên
14 ngàn tỷ đồng).

l Tuy nhiên, thực tế cho thấy kết quả
công tác thu hồi tài sản bị thất thoát,
chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về
tham nhũng, kinh tế vẫn chưa được như
mong đợi. Vậy nguyên nhân do đâu, thưa
Tổng cục trưởng?

- Chúng ta đã cố gắng nhưng kết quả
vẫn chưa được như mong muốn, trong đó
đáng lưu ý nhất là kết quả thu hồi tài sản
trong các vụ án tham nhũng, kinh tế còn
thấp so với tổng số tài sản bị chiếm đoạt,
thất thoát phải thu hồi. Vấn đề này có

nhiều nguyên nhân, trong đó có thể kể đến
một số nguyên nhân chủ yếu như: nhận
thức về công tác thu hồi tài sản trong các
vụ án tham nhũng, kinh tế của một số cấp
ủy, tổ chức Đảng, một số cơ quan, người
có thẩm quyền liên quan đến công tác này
chưa đầy đủ. 

Cùng với đó thì thể chế, chính sách
pháp luật mặc dù đã được quan tâm,
nhưng vẫn còn nhiều bất cập, thiếu đồng
bộ, khả thi nhưng chậm được sửa đổi, bổ
sung, ban hành mới là rào cản để các cơ
quan chức năng thực hiện thu hồi tài sản. 

Một yếu tố khác và theo tôi có vai trò
quan trọng nhất chính là việc tổ chức thực
hiện pháp luật trong lĩnh vực này của các
cơ quan có thẩm quyền. Thời gian qua các
cơ quan từ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,
cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành
án dân sự đã có rất nhiều cố gắng để thu
hồi tài sản tham nhũng nhưng vẫn chưa
đáp ứng so với yêu cầu của tình hình mới.
Cuối cùng thì sự phối hợp giữa các cơ
quan chức năng và cơ quan thi hành án có
lúc cũng chưa chặt chẽ, hiệu quả.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm
của cấp ủy, tổ chức đảng, người
đứng đầu các cấp là nhiệm vụ 
quan trọng

l Như ông vừa nói, vấn đề đầu tiên là
nhận thức về công tác thu hồi tài sản. Đây
cũng là giải pháp được đặt lên hàng đầu
trong Chỉ thị số 04-CT/TW Ban Bí thư mới
ban hành, vấn đề này có ý nghĩa như thế
nào trong giai đoạn hiện nay?

- Ai cũng biết mọi việc đều bắt đầu
từ nhận thức. Từ nhận thức sẽ tới hành
động. Chỉ thị số 04-CT/TW Ban Bí thư
đã xác định yếu tố đầu tiên đó là “Nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy,
tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp
đối với công tác thu hồi tài sản bị thất
thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình
sự về tham nhũng, kinh tế; xác định đây
là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt
trong quá trình thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng”. 

Tôi cho rằng đây là một yêu cầu rất
quan trọng. Chúng ta không thể xem trọng
vấn đề tìm ra tội phạm mà xem nhẹ vấn đề
hậu quả của tội phạm gây ra thất thoát tiền,
tài sản của Nhà nước. Ngược lại cũng
không thể chỉ nghĩ đến thu hồi tiền, tài sản
mà không chú ý đến tìm ra tội phạm. Hai
vấn đề này có mối quan hệ khăng khít. Lẽ
dĩ nhiên trong trường hợp đó, phải rà soát
thể chế, quy định để vừa bổ sung những
vấn đề còn thiếu, đồng thời sửa đổi, bổ
sung những vấn đề hạn chế, bất cập, không
phù hợp. 

Ngoài ra, cũng phải xác định trách
nhiệm thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án
hình sự về tham nhũng, kinh tế không phải
chỉ riêng của một cơ quan nào mà cần có
sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống
chính trị, trong đó các cơ quan tiến hành tố
tụng, cơ quan THADS giữ vai trò nòng cốt.

l Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư
cũng nêu rõ giải pháp nâng cao hiệu quả
công tác này là hoàn thiện cơ chế, chính
sách, pháp luật. Từ thực tiễn thi hành các
vụ án thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế,
theo ông cần hoàn thiện pháp luật theo
hướng như thế nào?

- Theo Chỉ thị của Ban Bí thư thì cần
có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả
công tác thu hồi tài sản trong các vụ án
hình sự về tham nhũng, kinh tế, trong đó
việc nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung
pháp luật về thanh tra, kiểm toán, tố tụng
hình sự, thi hành án dân sự và các quy
định pháp luật liên quan theo hướng bổ
sung cho thanh tra viên, kiểm toán viên
thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn
chặn việc tẩu tán tài sản khi phát hiện có
dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế;
xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể
trong việc truy nguyên, truy tìm, kê biên
tài sản, phong toả tài khoản ngay từ giai
đoạn thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy
tố, xét xử là giải pháp quan trọng. Còn
việc hoàn thiện theo hướng nào thì đây
là vấn đề cần phải có sự tính toán phù
hợp. Chúng ta cần phải xác định những
vấn đề ưu tiên trước mắt, đồng thời phải
tính toán đến những vấn đề mang tính
chiến lược lâu dài. 

Trước mắt, việc quan trọng đầu tiên đó
là Tỉnh ủy, Thành ủy, ban đảng, Ban Cán
sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc
Trung ương tổ chức phổ biến, quán triệt và
xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện
Chỉ thị của Ban Bí thư. Với việc xây dựng
chương trình, kế hoạch của từng cấp, từng
ngành sẽ là cơ hội để tính toán đến việc rà
soát các cơ chế, chính sách, pháp luật có
liên quan đến từng cấp, từng ngành. 

Cùng với đó, theo tôi ưu tiên lớn nhất
đó là các quy định (từ cấp vi mô đến vĩ
mô) cần hướng tới nâng cao nhận thức,
xác định rõ trách nhiệm của từng cấp,
từng ngành, từng cơ quan trong thu hồi
tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các
vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và
là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của
quá trình thực hiện công tác phòng,
chống tham nhũng.

l Trân trọng cám ơn Tổng cục trưởng!
THU HẰNG (thực hiện)

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946 - 19/7/2021)
TS. NGUYỄN QUANG THÁI, TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ:

Coi trọng cả "phát hiện tội phạm" 
lẫn "thu hồi tài sản"

Vừa qua, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng,
kinh tế. Đây là một Chỉ thị quan trọng với nhiều giải pháp tổng thể đòi hỏi cả hệ thống chính trị
vào cuộc để nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này. 

l Cán bộ cơ quan THADS, Cơ quan điều tra  và cơ quan Kiểm sát trao đổi, phối hợp thực hiện 
nhiệm vụ thi hành án.

lTổng cục trưởng Tổng cục THADS 
Nguyễn Quang Thái.

Tư PHÁP
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Bạch Mai là bệnh viện (BV)
tiên phong thí điểm tự chủ
toàn diện theo Nghị quyết
33/NQ-CP năm 2019. Nhưng
chưa hết thời gian thí điểm,
tại đơn vị này hơn 200 người
lao động thôi việc, nguồn thu
giảm 2000 tỷ đồng…

Trong 221 người thôi việc, có 113
người do kiện toàn tinh gọn, 28 bác sĩ
(BS) chuyển công tác (trong đó có 1 PGS,
7 Tiến sĩ Y học, 2 Tiến sĩ Dược học; có
những người giữ vị trí quan trọng như
Trưởng khoa Dược, Trưởng khoa Kiểm
soát nhiễm khuẩn, Trưởng khoa Thăm dò
chức năng, Phó phòng Tổ chức cán bộ).

Đâu là nguyên nhân?
Trả lời báo chí, TS.BS Đỗ Văn Thành,

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bạch Mai
cho biết: Từ khi tự chủ toàn diện ngày
17/2/2020, do không được cấp ngân sách,
ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lượng
khách đến khám giảm sâu, bệnh nhân nội
trú giảm từ 3200 xuống 1000 người,
giường bệnh không sử dụng hết.

Bên cạnh đó, từ khi được bổ nhiệm
vào tháng 3/2020, GS Nguyễn Quang
Tuấn, GĐ Bạch Mai đã yêu cầu quyết liệt
thay đổi thái độ phục vụ. BV trong giai
đoạn khó khăn nhưng vẫn yêu cầu chăm
sóc toàn diện nên điều dưỡng, bác sĩ vất
vả hơn. Ngoài ra, cơ chế tự chủ nên một
số đơn vị không còn phù hợp như nhà
tang lễ, trông xe, vận chuyển người
bệnh… bị giải thể. Các nhân sự ở các đơn
vị này phải chấm dứt hợp đồng. 

Nguồn thu nhập giảm, cộng thêm áp
lực công việc; một số lãnh đạo BV
vướng lao lý do một số vụ sai phạm
trước đó, khiến tâm lý CBNV dao

động. Một số cơ sở y tế tư nhân đưa ra
lời mời hấp dẫn, lương cao hơn, nên
một số BS “nhảy việc”...

Đại diện BV giải thích như trên, nhưng
theo chia sẻ của một số BS, thực tế, lý do
chính xin nghỉ tại Bạch Mai không phải
do thu nhập, mà vì sự bất cập trong quản
lý BV công theo mô hình DN. 

Một BS đã nghỉ việc cho biết, khi có
Covid-19, tất cả BV đều bị ảnh hưởng,
không riêng Bạch Mai. BV nói khó khăn
tài chính nhưng vẫn tuyển thêm người ồ
ạt với 506 người, trong khi chỉ có 221
người nghỉ. BV cũng xây dựng bản đồ
quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan
mới, thay đổi hạ tầng, sửa sang, đập đi xây
lại rất nhiều hạng mục như khu vực sân
phía sau, khu vực mặt tiền, khu vực nhà
lưu trú, xây lại miếu thờ…

BS này cho rằng nhiều người ra đi vì
thấy mô hình quản lý mới có nhiều điểm
không phù hợp. Lãnh đạo BV từng ký
quyết định yêu cầu nhân viên khu khám
bệnh đi làm từ 5h sáng, sau đó thấy không
phù hợp phải rút lại. Trong mô hình quản
lý mới, BV yêu cầu từng khoa phòng phải
báo cáo kiểm điểm, đánh giá nhận xét,
chấm điểm thi đua từng cá nhân… khiến
mọi người rơi vào “đề phòng, mệt mỏi”. 

Một BS từng làm việc hàng chục năm
tại Bạch Mai, đã nghỉ việc từ cuối 2020,
chia sẻ: "Với tôi, thu nhập, Covid-19
không phải lý do. Tôi bị yêu cầu chuyển
sang bộ phận khác không phù hợp chuyên
môn. Nếu tôi chuyển, người trong ngành,
học trò sẽ nghĩ gì? Việc sử dụng người
không hợp lý khiến tôi và nhiều BS cảm
thấy không phù hợp, chọn cách ra đi”.

Bộ Y tế chậm ra quy định?
Nhận xét về sự việc, GS.TS Phạm Gia

Khải (Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam)

và chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh
Trọng Thịnh, cùng quan điểm: Từ câu
chuyện ở BV Bạch Mai, trước hết cần
xem xét lại hình thức chuyển đổi, thay đổi
cơ cấu của các đơn vị chuyển sang tự chủ
kinh tế trong lĩnh vực công. 

Mặt khác, trong quá trình triển khai cơ
chế tự chủ tài chính tại các BV gặp phải
nhiều vướng mắc. Khó khăn lớn nhất mà
BV tự chủ phải đối mặt là cơ chế tài chính. 

Cụ thể, theo quy định, BV được quyết
định giá dịch vụ y tế với dịch vụ khám
chữa bệnh (KCB) theo yêu cầu trong
phạm vi khung giá do Bộ Y tế ban hành
và thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo
quy định pháp luật về giá. Song đến nay,
chỉ còn ít tháng nữa là kết thúc giai đoạn
thí điểm, Bộ Y tế vẫn chưa ban hành
khung giá dịch vụ KCB theo yêu cầu để
BV tham khảo. 

GĐ BV Bạch Mai Nguyễn Quang
Tuấn từng chia sẻ, giá dịch vụ KCB của
BV thu theo giá BHYT, chưa được tính
đúng tính đủ các yếu tố cấu thành (mới
tính 4/7 yếu tố cấu thành giá), dẫn đến
nguồn thu, khả năng đầu tư và tái tạo
nguồn lực cho BV bị hạn chế rất lớn. Ông
Tuấn đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành giá
trần dịch vụ KCB theo yêu cầu để BV
được thu giá dịch vụ y tế theo đúng
nguyên tắc tính đúng, tính đủ và có tích
lũy để tạo điều kiện cho BV triển khai các
hoạt động theo cơ chế tự chủ…

Từ 19/5/2019, Chính phủ phê duyệt
đề án thí điểm tự chủ toàn diện với 4
BV Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt
Đức và K. Mục đích là để các BV chủ
động nâng cao chất lượng KCB, phát
triển các trung tâm kỹ thuật cao trong
điều trị bệnh nhân.

Chủ trương đề án là rất đúng đắn hợp
lý. Nhưng theo nhiều ý kiến, trong quá
trình triển khai không hợp lý, trở thành áp
lực với BV và người bệnh. Thực tế 2 trong
4 BV triển khai đề án là Bạch Mai và K,
dù đã gần hết thời gian thí điểm nhưng
nhiều văn bản hướng dẫn vẫn chưa có.
Bạch Mai vẫn chưa có Chủ tịch Hội đồng
quản lý BV mà GĐ BV kiêm nhiệm...  

Về phía cơ quan quản lý, chia sẻ với
báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn
Thuấn lý giải, đây mới là thí điểm, sau 2
năm sẽ tính toán từng bước để có giải
pháp hợp lý…

PLVN tiếp tục phản ánh trong số
báo sau. MAI LONG

Trung tâm dự trữ máu
lớn nhất phía Nam 
sắp cạn kiệt

Theo TS.BS Lê Hoàng Oanh, GĐ
Trung tâm Truyền máu (TTTM) Chợ

Rẫy, những diễn biến phức tạp của dịch
Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn tới công
tác tiếp nhận máu tình nguyện, khiến
lượng máu tiếp nhận giảm một cách trầm
trọng. Hiện số lượng máu dự trữ tại
TTTM Chợ Rẫy đã gần chạm đáy (dưới
1.400 đơn vị máu, trong khi lượng máu
dự trữ trước đây tại Trung tâm là khoảng
trên 10.000 đơn vị). 

TTTM Chợ Rẫy là nơi cung cấp máu
phục vụ việc cấp cứu và điều trị cho các
bệnh nhân tại BV Chợ Rẫy cũng như khu
vực phía Nam. Bên cạnh việc chung tay
cùng cả nước phòng chống Covid-19, việc
đảm bảo nguồn máu dự trữ phục vụ điều
trị các bệnh lý khác, giữ lại tính mạng cho
người bệnh là nhiệm vụ cấp thiết. 

Hiện tại, do phải thực hiện việc cách ly,
giãn cách xã hội để phòng chống dịch, kế
hoạch cử các đoàn công tác của TTTM
Chợ Rẫy đến các tỉnh thành để tiếp nhận
máu lưu động đã bị hủy bỏ hàng loạt. Số
người đến hiến máu trực tiếp tại TTTM
Chợ Rẫy cũng giảm đi rất nhiều, chỉ còn
khoảng 20 người mỗi ngày. 

TTTM Chợ Rẫy kêu gọi sự chung tay
của cộng đồng để hiến máu cứu người,
mang lại niềm hy vọng cho những bệnh
nhân kém may mắn trên tinh thần "một giọt
máu cho đi, một cuộc đời ở lại".  TTTM
Chợ Rẫy cũng mong Hội Chữ thập đỏ các
tỉnh tiếp tục phối hợp với BV Chợ Rẫy để
duy trì tổ chức các hoạt động hiến máu tình
nguyện mà vẫn đảm bảo an toàn phòng
chống dịch. 

Địa chỉ tiếp nhận: Trung tâm Truyền
máu Bệnh viện Chợ Rẫy, Cổng số 5, đường
Phạm Hữu Chí, phường 12, Quận 5, TP
HCM. Thời gian 7-16h, từ thứ Hai đến thứ
Sáu hàng tuần. Điện thoại 091.922.3989
hoặc 093.879.0207. Khi đi hiến máu,
người dân vui lòng mang theo giấy tờ tùy
thân có dán ảnh. H.NGỌC

Tại Hội nghị công bố kết quả
Tổng điều dinh dưỡng

2019-2020 mới đây, Bộ Y tế chỉ
ra, tỷ lệ thừa cân, béo phì tăng
từ 8,5% năm 2010 lên thành
19% năm 2020. Tức trong một
thập kỷ qua, con số này đã tăng
lên hơn 2 lần. Chiếm tỷ lệ cao
hàng đầu này là khu vực thành
thị với 26,8%, nông thôn 18,3%
và miền núi là 6,9%. Tỷ lệ này
ở trẻ em tiểu học khu vực thành
thị là 41,9%.

Trẻ em khi đã béo phì sẽ khó
khắc phục, không chỉ ảnh
hưởng đến ngoại hình của trẻ,
khiến trẻ tự ti, ảnh hưởng đến
quan hệ bạn bè, kết quả học tập,
mà còn có hậu quả đến sức
khỏe. Trong đó nổi bật là tình
trạng rối loạn chuyển hóa lipid
máu, từ đó tăng nguy cơ mắc
các bệnh như: bệnh tim mạch,
đột quỵ, đái tháo đường, gan
nhiễm mỡ. Thừa cân nhiều, còn
rối loạn hệ cơ xương như xương

chày, xương cột sống, làm yếu
hệ miễn dịch, đặc biệt là những
trẻ có mức thừa hơn 10 cân so
với tiêu chuẩn.

"Một phần nguyên nhân dẫn
đến thực trạng này là do cha mẹ
không nhận thức được rằng con
mình đang thừa cân hay béo
phì. Thậm chí đến khi trẻ bị béo
phì rồi thì họ vẫn nghĩ con chỉ
đang bị thừa cân", TS. BS. Lưu
Thị Mỹ Thục (Trưởng khoa
Dinh dưỡng - Lâm sàng, BV
Nhi TW), cho biết.

"Cũng có những yếu tố
khách quan dẫn đến tình trạng
này, như để tiện lợi cho việc đi
học và tránh mất thời gian,
nhiều gia đình chuẩn bị cho con

những bữa ăn nhanh gọn, đồ ăn
nhanh thay vì một bữa ăn đầy
đủ khiến cho trẻ nạp năng lượng
nhiều hơn mức cần thiết. Ngoài
ra, hiện các sân chơi công cộng
dành cho hoạt động thể lực cũng
không phù hợp để trẻ em vận
động", bà Thục cho biết.

Trẻ em còn dễ tăng cân bởi
xem nhẹ yếu tố vận động,
khiến mất cân bằng năng
lượng mà chủ yếu cán cân
nghiêng về phía "nạp" hơn
phía "tiêu". Nghiên cứu của Bộ
Y tế cho thấy, 39% học sinh
tiểu học ở Hà Nội và TP HCM
không hoạt động thể chất đủ
theo tiêu chuẩn.

Chế độ sinh hoạt không điều

độ cũng tác động đến cân nặng
trẻ. Nhiều gia đình cho trẻ ngủ
không đúng giờ do TV, smart-
phone, hay bố mẹ chưa ngủ nên
cho trẻ thức cùng. Trẻ ngủ ít vào
ban đêm dễ tăng cảm giác đói,
thèm ăn, tăng nguy cơ béo phì
theo thời gian.

Theo TS. Trương Hồng Sơn,
Viện trưởng Viện Y học ứng
dụng Việt Nam, để hạn chế tình
trạng này, bố mẹ cần nuôi con
khoa học, tăng vận động, duy trì
chế độ ăn lành mạnh cho từng
lứa tuổi. Chủ động theo dõi,
thăm khám và đặc biệt là không
chủ quan khi con có dấu hiệu
thừa cân.

NGUYỄN HÀ

Không chủ quan khi trẻ
có dấu hiệu thừa cân

lTrung tâm Truyền máu đang rất cần sự chung tay

của cộng đồng trên tinh thần nhân đạo "một giọt

máu cho đi một cuộc đời ở lại". (Ảnh minh họa)

BẤT CẬP THÍ ĐIỂM TỰ CHỦ BỆNH VIỆN:

Sau 2 năm, vẫn “nợ” khung giá
dịch vụ khám chữa bệnh

lBệnh viện Bạch Mai là một trong những Bệnh viện thí điểm tự chủ toàn diện. 
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Tại TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo
Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương
truy vết, cắt đứt nguồn lây tại
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, đánh
giá lại sự lây lan, lây nhiễm của
các điểm dịch khác vào bệnh
viện. Còn tại Bắc Ninh, cần tập
trung giữ vững “thành trì” công
sở, cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế,
doanh nghiệp, trung tâm
thương mại.

Đánh giá lại sự lây nhiễm của các
điểm dịch khác vào bệnh viện

Trước việc hàng chục nhân viên Bệnh
viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM nhiễm Covid-
19 phải phong tỏa bệnh viện, ngày 13/6,
Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng
Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã đến
làm việc với cơ sở y tế này.  Tại buổi làm
việc, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện
Bệnh Nhiệt đới TPHCM phong tỏa toàn
bệnh viện và thực hiện nghiêm phong tỏa.

Đối với bệnh nhân không mắc Covid-
19 thì cố gắng chuyển tối đa đến các bệnh
viện khác được phân công. Với những
trường hợp F0, F1, bệnh viện cần quản lý
chặt chẽ, nghiêm ngặt, tránh lây chéo, tránh
mất sức cho nhân viên y tế.

“Các bộ phận khác, bệnh viện lên
phương án tổ chức cách ly phù hợp, đảm
bảo an toàn, rà soát và xét nghiệm thường
xuyên để phát hiện sớm. Vì chủng virus Ấn
Độ lây rất nhanh, F1 có thể trở thành F0
trong thời gian tới nên cần theo dõi”, Thứ
trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn,
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM tạm thời
ngưng nhận bệnh nhân Covid-19 trong 1
tuần theo đúng thời gian tạm phong tỏa.
Trong thời gian này, Sở Y tế TP HCM sẽ bố
trí các bệnh viện điều trị Covid-19 tiếp nhận
bệnh nhân Covid-19. Những bệnh nhân quá
nặng sẽ được hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy.
Viện Pasteur, Viện Vệ sinh y tế công cộng
tại TP HCM hỗ trợ, phối hợp với Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) truy
vết, đánh giá lại sự lây lan, lây nhiễm của các
điểm dịch khác vào bệnh viện.

Trước đó, tối 12/6, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết, TP
HCM ghi nhận 22 nhân viên mắc Covid-19
tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM (7
nhân viên Phòng Công nghệ thông tin và 15
nhân viên Phòng Hành chính quản trị). Đến
sáng 13/6, bệnh viện đã hoàn thành xét

nghiệm RT-PCR cho 887 nhân viên, trong
đó có 834 ca âm tính và 53 trường hợp
dương tính. Bệnh viện cũng lấy mẫu tất cả
88 bệnh nhân không phải Covid-19 hiện
điều trị tại các khoa nặng như uốn ván, viêm
não, HIV/AIDS, bệnh gan mạn. Tất cả xét
nghiệm nCoV này đều âm tính.

Bệnh viện cũng phối hợp cùng Trung
tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC)
điều tra dịch tễ và nhận định nhiều khả năng
chùm lây nhiễm này bắt nguồn từ khối hậu
cần của bệnh viện. Theo đó, nguồn lây từ
cộng đồng lan đến một số nhân viên khoa
cận lâm sàng, khoa lâm sàng qua quá trình
làm việc với nhân viên công nghệ thông tin
và nhân viên quản trị. Bệnh viện đang tiếp
tục rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc
để cắt đứt chuỗi lây nhiễm trong thời gian
sớm nhất, phối hợp với HCDC xử lý các
trường hợp F1, F2 tại địa phương và tăng
cường khử khuẩn bề mặt, đồ dùng cá nhân
trong môi trường bệnh viện.

Kiểm soát chặt chẽ sau nhập cảnh
Cùng ngày, Đoàn công tác Bộ phận

Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ
phòng, chống dịch tại Bắc Ninh đã có buổi
làm việc với Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác
phòng, chống dịch Covid-19. Báo cáo tại
buổi làm việc cho biết, đến nay, tình hình
dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Một số
địa phương trên địa bàn tỉnh đã nới quy
định phòng chống dịch.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng
chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục
trong thời gian tới đó là có lúc, có nơi trong
khu vực phong tỏa, chưa thực sự làm
nghiêm; còn tình trạng người dân chưa tuân
thủ quy định phòng dịch; thời điểm đầu khi
dịch bệnh xảy ra tỉnh còn bộc lộ những hạn
chế trong truy vết, xét nghiệm…

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan

nêu rõ, mặc dù công tác phòng, chống dịch
đã có kết quả sơ bộ, nhiều địa phương trong
tỉnh được gỡ bỏ phong tỏa. Tuy nhiên đây
là kết quả bước đầu, các cấp, các ngành, địa
phương, người dân trong tỉnh không chủ
quan, lơ là trong công tác phòng, chống
dịch, nhất là những nơi tập trung đông
người như cơ sở bán thuốc, trung tâm
thương mại…

Liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh,
Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Quản lý các khu
công nghiệp phối hợp Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội tỉnh có kế hoạch
kiểm soát sau nhập cảnh, nếu phát hiện sai
sẽ xử lý chặt chẽ. Đồng thời yêu cầu tỉnh
nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn
công tác và tiếp tục triển khai các nội dung
phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên lưu ý,
trong thời gian tới Bắc Ninh cần tuân thủ
tốt các nguyên tắc “Chống dịch như chống
giặc”,  huy động mọi người dân phải vào
cuộc; nguyên tắc “Bốn tại chỗ”, sẵn sàng
ứng phó tình hình dịch bệnh; nguyên tắc
“chuyển từ phòng ngự sang tấn công”,
muốn vậy phải truy vết thần tốc, xét
nghiệm thần tốc, khoanh vùng cách ly;
nguyên tắc “Ngăn chặn cách ly, khoanh
vùng dập dịch”; nguyên tắc “5K và vac-
cine”; nguyên tắc “Phong tỏa diện hẹp
khoanh vùng diện rộng”.

Đặc biệt, Thứ trưởng lưu ý tỉnh Bắc
Ninh cần tập trung giữ vững “thành trì”
công sở, cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, doanh
nghiệp, trung tâm thương mại... để phòng,
dịch hiệu quả. Từ kinh nghiệm thực tế, Thứ
trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục duy trì huy động
cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức đoàn thể chính trị, phân công
và giao nhiệm vụ cụ thể từng người trong
phòng, chống dịch. T.K

Cắt nguồn lây Covid-19 trong 
bệnh viện, giữ vững các “thành trì”

l Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương cắt đứt nguồn lây Covid-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Dịch vẫn diễn biến
nhỏ lẻ ở nhiều 
tỉnh, thành

Ngày 13/6, một điều dưỡng làm việc
tại Phòng khám Đa khoa Châu

Thành, đường Phạm Ngọc Thạch, TP
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, dương
tính với SARS-CoV-2.

Nữ điều dưỡng này là vợ của nhân
viên bán trà sữa (26 tuổi, cư trú tại tổ 2,
khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước
Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình
Dương) đã được xác nhận mắc Covid-
19. Hiện cả hai trường hợp này được
cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Bình Dương.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình
Dương phong tỏa tạm thời phòng khám
Châu Thành, một số hộ dân ở cạnh
phòng khám và đường 14, khu phố
Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh,
thị xã Tân Uyên, vì liên quan đến ca
nhiễm Covid-19 này. 

Trong khi đó, Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang
thông báo việc phong tỏa chợ Ba Dừa do
nghi ngờ có ca dương tính SARS-CoV-2.

Người nghi mắc Covid-19 là nữ tiểu
thương bán thịt heo ở chợ và có nhà ở
xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy. UBND
huyện Cai Lậy và UBND thị xã Cai Lậy
đã phong tỏa chợ Ba Dừa và khu dân cư
ở xã Long Khánh. Ngành y tế tỉnh đã
truy vết, đưa đi cách ly các trường hợp
tiếp xúc gần với ca nghi mắc Covid-19
nêu trên…

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật Thái Bình cho biết vừa ghi nhận
4 trường hợp tái dương tính với SARS-
CoV-2. Đây đều là các bệnh nhân đã
được công bố khỏi bệnh với kết quả xét
nghiệm âm tính với từ 7 đến 9 lần. 4 ca
tái dương tính với SARS-CoV-2 đều
được giám sát chặt chẽ khi về địa
phương, không có nguy cơ lây nhiễm
dịch bệnh ra cộng đồng và đang được
chuyển đến cách ly, điều trị tại Khoa
Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Thái Bình. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Bắc Kạn xác nhận chị La Thị B., công
nhân tại Khu công nghiệp Quang Châu
(huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), trở về
địa phương ngày 3/6, dương tính với
SARS-CoV-2. Hiện lực lượng chức
năng đang tiếp tục truy vết, tổ chức lấy
mẫu xét nghiệm, khử khuẩn và lên
phương án phong tỏa tạm thời khu vực
xuất hiện trường hợp dương tính với
SARS-CoV-2 nhằm ngăn chặn nguy cơ
dịch lây lan. THẮNG DƯƠNG 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của
dịch Covid-19, sáng 13/6, Bí thư Tỉnh

ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã đi kiểm
tra công tác phòng chống dịch tại một số
điểm chốt kiểm soát trên địa bàn và yêu
cầu chính quyền địa phương cần tiếp tục
thực hiện tốt công tác phòng dịch, người
dân tuyệt đối không hoang mang. 

Do ảnh hưởng của bão số 2, nhiều lán
trại của các chốt trực, kiểm soát dịch
Coivid-19 trên địa bàn Hà Tĩnh bị gió quật
đổ, ngập nước…Trước tình hình này, hàng
chục chiếc xe buýt của Công ty CP ô-tô Hà
Tĩnh và xe vận tải của người dân đã được

huy động đến các điểm chốt làm nơi trú,
trực cho lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Ngày 13/6, Bộ Y tế đã ban hành công
điện hỏa tốc gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về
việc điều tra, xử lý đối với các trường hợp
nhiễm Covid-19. Theo đó, yêu cầu UBND
tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra dịch
tễ, lập danh sách tất cả những người tiếp
xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân. 

Tiến hành xét nghiệm khẳng định và trả
lời kết quả nhanh nhất để triển khai các biện
pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp,
hiệu quả. Nếu phát hiện bất kỳ trường hợp
nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi,

mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức
cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu
bệnh phẩm để xét nghiệm. Tổ chức khoanh
vùng nhanh nơi bệnh nhân cư trú, sinh hoạt;
tiến hành ngay việc xử lý khử trùng triệt để
môi trường tại nơi bệnh nhân thường trú,
các địa điểm bệnh nhân đã từng đến, ở, làm
việc, các phương tiện vận chuyển và các
khu vực có liên quan khác…

Đối với khu công nghiệp cần thường
xuyên đánh giá an toàn Covid-19 và tổ
chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo
phòng chống dịch, tuyệt đối không để lây
nhiễm vào khu công nghiệp. 

Tại Nghệ An, liên quan đến BN10191
(trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Sở Y tế
Nghệ An vừa quyết định tạm dừng hoạt

hoạt động Trung tâm tiêm chủng VNVC.
Đồng thời đề nghị tất cả người dân đã đến
Trung tâm tiêm chủng VNVC (địa chỉ số
17 Mai Hắc Đế, Hà Huy Tập, TP Vinh,
Nghệ An) từ 9h30-11h30 ngày 08/6/2021,
đặc biệt lúc 10h00 tại nhà vệ sinh nam của
trung tâm thì liên hệ ngay với trạm y tế xã,
phường gần nhất để được hỗ trợ. 

Sở Y tế cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng
chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố,
thị xã chỉ đạo các tổ truy vết khẩn trương rà
soát, truy vết và triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch theo quy định. Tổ chức
giám sát, khai báo y tế, phân loại đối tượng,
hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe theo
quy định khi có trường hợp liên quan các địa
điểm nêu trên… HỮU ANH

HÀ TĨNH, NGHỆ AN:
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc dập dịch
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Hơn 93.000 thí sinh tại Hà Nội
đã hoàn thành kỳ thi tuyển
sinh lớp 10 THPT công lập
năm học 2021-2022. Mặc dù
đề thi được đánh giá “dễ thở”
nhưng áp lực kỳ thi vẫn không
giảm khi chỉ có 60% thí sinh
“lọt” vào trường công lập.

Năm nay là một năm rất đặc biệt với
học sinh cả nước nói chung và với những
học sinh ở Hà Nội tham dự kì thi tuyển
sinh vào lớp 10 nói riêng trong bối cảnh
dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Trước đó,
Sở GD&ĐT Hà Nội đã đề xuất phương án
lùi thời gian tổ chức kì thi, giảm thời gian
làm các bài thi, đồng thời gộp 2 môn thi
trong 1 buổi để đảm bảo điều kiện an toàn,
phòng chống dịch bệnh.

Phần đa thí sinh tại các điểm thi cho
biết, trước khi bước vào kì thi, các em khá
căng thẳng bởi đây là kì thi quan trọng nhất
mà các em lần đầu trải nghiệm. Mặc dù,
trước tình hình dịch bệnh, nhiều trường đã
chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ứng phó từ năm
lớp 8, nhưng các  em đều vô cùng áp lực.
Và việc làm quen với thủ tục dự thi online

chưa từng có tiền lệ để phòng dịch…
Nhưng qua buổi thi đầu tiên, các em đã lấy
lại tinh thần khi đều làm bài tốt. Nhiều em
lo điểm chuẩn vào trường sẽ cao bởi đề thi
không đánh đố và khá “dễ thở”.

Lịch sử là môn thi thứ tư được lựa chọn
cũng là môn thi kết thúc kỳ thi vào lớp 10
ở Hà Nội. Thời gian làm bài thi giảm từ 60
phút xuống còn 45 phút và giảm số lượng
câu hỏi từ 40 câu xuống còn 30 câu so với
trước đây cho phù hợp hướng dẫn tổ chức
kì thi trong bối cảnh dịch bệnh. Tiến sĩ Lê
Thị Thu Hương nhận xét, đề hoàn toàn vừa
sức với học sinh, về nội dung đề thi đã trải
đều chương trình kiến thức lịch sử lớp 9,
không có nội dung nằm trong chương trình
giảm tải. Đề thi phù hợp với hoàn cảnh
thực tế khi đã giảm thời lượng làm bài và
số lượng câu hỏi trong đề thi. 

Về môn tiếng Anh, thầy Nguyễn Trung
Nguyên, giáo viên Tiếng Anh tại Hà Nội
cho biết, tính chất đề thi năm nay không
thay đổi nhiều so với năm ngoái nhưng số
lượng câu hỏi được giảm 10 câu để phù
hợp với thời gian rút ngắn hơn. Khối lượng
đơn vị kiến thức nằm gọn trong chương
trình Tiếng Anh lớp 8 và lớp 9. “Từ mới và

các chủ đề từ mới gần như hoàn toàn trong
chương trình Tiếng Anh lớp 9. Bài đọc
hiểu là nội dung học sinh đã được tìm hiểu
trong các bài đọc trong chương trình trung
học cơ sở. Vì thế, nếu học sinh chú ý học
trên trường thì đề thi này không thể làm
khó các em được. Phổ điểm dự kiến sẽ từ
6,5- 7,5 điểm. Điểm 9, 10 có thể sẽ nhiều
hơn năm trước”, thầy Nguyên nhận định.

Theo Tổ Toán, Hệ thống Giáo dục
HOCMAI, đề thi môn Toán giữ được tính
ổn định về cấu trúc so với các năm gần đây,
đồng thời các yêu cầu về kiến thức và kĩ
năng đã được giảm nhẹ để phù hợp với
thời gian làm bài thực tế từ 120 phút xuống
90 phút và điều kiện ôn tập của học sinh,
đề thi vẫn có sự phân hóa để đảm bảo yêu
cầu, tính chất của một đề thi tuyển sinh.
Thầy Lưu Huy Thưởng cho biết: “Đề thi
phù hợp với thời gian 90 phút và vẫn đảm
bảo phân loại học sinh trong việc xét tuyển
vào lớp 10. Phổ điểm sẽ phổ biến ở mức 7
hoặc 8 điểm. Với những học sinh ôn tập
bài bản và kỹ thì điểm 8 - 9 thì các em hoàn
toàn có thể đạt được”.

Nhiều giáo viên cũng cho biết, đề
Toán nhẹ nhàng, nhiều thí sinh sẽ đạt
điểm cao, sẽ khó chọn thí sinh giỏi. Thầy
Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán tại
Hà Nội đánh giá, phổ điểm sẽ từ 7-9, có
nhiều điểm 10. Theo thầy Tùng, đây là
năm thứ 2 Hà Nội tổ chức thi vào 10 trong
bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Một năm học “đặc biệt” và một đề thi
cũng nhẹ nhàng, an toàn. Đề có cấu trúc
quen thuộc như mọi năm nhưng do giảm
từ 120 phút về 90 phút nên đã được bớt
số lượng câu hỏi (bớt 3 câu hỏi) cho phù
hợp với thời gian. Số câu phân hóa ít hơn
năm trước: Chỉ còn 1,5 điểm phân hóa
nhưng cũng không sâu lắm (năm 2020 có
khoảng 2,5 điểm phân hóa và mạnh hơn).
Phổ điểm chủ yếu sẽ trong khoảng 7 - 9
điểm, sẽ có nhiều điểm 10.

Với đề thi Văn, theo TS Trịnh Thu
Tuyết, nguyên giáo viên Văn trường THPT
Chu Văn An, Hà Nội, cách ra đề Ngữ văn
kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 -
2022 tại Hà Nội đã lặp đi lặp lại hàng chục

năm, không gây bất ngờ, hứng thú với học
trò. Năm nay, đề vừa sức, không đánh đố
học sinh, có tính phân loại ngay trong cấu
trúc quen thuộc, kiểm tra đúng những đơn
vị kiến thức và kĩ năng cơ bản trong
chương trình… Bởi theo cô Tuyết, qua
khảo sát hệ thống đề thi tuyển sinh môn
Ngữ văn lớp 10 THPT hàng chục năm qua
tại Hà Nội hầu như không có thay đổi từ
cấu trúc tới tính chất, mức độ, kiểu dạng
các câu hỏi. Sự thay đổi trong cấu trúc đề
thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn từ năm
2011 tới nay chỉ xê xích một chút ít ở quỹ
điểm, hoặc 7/3, hoặc 6/4; ở thứ tự phần
kiểm tra kiến thức nghị luận văn học và
nghị luận xã hội trước hay sau… Văn
chương luôn hướng tới cái Đẹp, và cái Đẹp
luôn cần sự mới mẻ cùng một khoảng trời
tự do cho suy tưởng và cảm nhận! 

NGUYỄN MỸ

Công chức hành chính, văn thư 
không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 2/2021/TT-BNV có hiệu lực từ ngày
1/8/2021, chính thức bãi bỏ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ về chứng chỉ

ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công
chức chuyên ngành văn thư. Cụ thể, với ngạch công chức hành chính cao cấp, chỉ yêu
cầu bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp trở lên; bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính
trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận
chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà
nước theo chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp.

Ngạch chuyên viên cũng chỉ cần bằng tốt nghiệp ngành đào tạo phù hợp từ đại học
trở lên; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên
viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính…

Như vậy, so với quy định hiện hành, tất cả ngạch công chức chuyên ngành hành chính
và công chức chuyên ngành văn thư không còn cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Tuy
nhiên, hai loại công chức này phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử
dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương với yêu cầu của vị trí việc làm. H.GIANG 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
giữ ổn định mức học phí

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 1754/LĐTBXH- TCGDNN
đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc

phạm vi quản lý giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như năm học 2020-
2021. Đây là giải pháp quan trọng nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng đối với
phụ huynh, học sinh và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời thu hút
người lao động tham gia học nghề, thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp phát triển.

Cùng với đó, Bộ đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện miễn học phí cho các đối tượng
theo quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: Người học
các trình độ trung cấp, cao đẳng là người có công với cách mạng và thân nhân của người
có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách

mạng; người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số rất
ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; người mồ
côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên
trình độ trung cấp; Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các ngành, nghề
khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan quản lý
nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương quy định; người học các ngành, nghề
chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh
theo quy định của Chính phủ. T.OANH

Chia sẻ giải pháp tái sử dụng rơm rạ

Nhiều giải pháp tái sử dụng rơm rạ đã được chia sẻ tại tọa đàm trực tuyến chủ đề
“Đốt rơm rạ: Đừng để lãng phí vàng mười và những bài học từ cộng đồng” do

Trung tâm Sống và Học tập vì môi trường, cộng đồng (Live and Learn), Mạng lưới
không khí sạch Việt Nam (VCAP) mới tổ chức. 

Thạc sỹ Nguyễn Thị Yên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, vụ Đông Xuân
2021, đã có ít nhất 6 huyện ngoại thành Hà Nội (Sóc Sơn, Đan Phượng, Thanh Oai,
Chương Mỹ, Đông Anh, Ba Vì) với hơn 1.000 ha cánh đồng áp dụng các giải pháp xử
lý rơm rạ thay thế việc đốt như: Hội phụ nữ huyện Sóc Sơn xử lý rơm rạ thành phân bón
hữu cơ, Hội nông dân huyện Đan Phượng triển khai phân rắc chế phẩm sinh học, nông
dân huyện Ba Vì thu rơm phay rơm làm thức ăn cho gia súc…

Chị Trương Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn
cho biết, việc thu gom rơm rạ tái chế thành phân vi sinh được triển khai điểm tại xã Đức
Hòa và Xuân Thu. Ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nông dân, Hội Liên
hiệp phụ nữ huyện còn giúp các hộ dân thu gom rơm rạ ủ 60 ụ (2 tạ rơm rạ/ụ), xử lý
thành phân bón vi sinh, góp phần giảm bớt tình trạng đốt rơm rạ…

Theo số liệu thống kê của Sở TN-MT Hà Nội, ước tính mỗi năm, trên địa bàn thành
phố phát sinh trên 1 triệu tấn rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp. Trong đó, lượng rơm rạ
đốt bỏ ngoài đồng là khoảng 352.000 tấn (chiếm 33,7%). Việc đốt rơm rạ sinh ra khí
CO - là loại khí rất độc có thể gây chết người, đồng thời gây khói bụi ảnh hưởng đến an
toàn giao thông đường bộ, đường không trong khu vực. Ngoài ra, theo các chuyên gia,
hàm lượng dinh dưỡng trong tro rơm rạ rất ít nên không có tác dụng cải tạo đất. H.B 

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT
Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT
năm nay có hơn 93.000 thí sinh đăng ký
dự thi với 3.988 phòng thi. Số thí sinh
vắng mặt trong buổi thi cuối là 278 em.
Trong số này, số thí sinh vắng thi do ảnh
hưởng của dịch Covid-19 là 38 em, gồm
1 trường hợp thí sinh diện F0, 20 thí sinh
diện F1, 7 thí sinh diện F2 và 10 thí sinh
thuộc diện ở các địa bàn đang phong tỏa.

Trong buổi thi ngày 13/6, Hà Nội có
thêm 2 thí sinh vi phạm quy chế, lỗi vi
phạm là sử dụng điện thoại di động; không
có cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Có 22
cán bộ coi thi vắng mặt do ốm hoặc đang
trong thời gian cách ly. Như vậy, kết thúc 2
buổi thi có  4 thí sinh vi phạm quy chế, 39
cán bộ coi thi vắng mặt. Các điểm thi đã
kịp thời điều động cán bộ coi thi thay thế,
không ảnh hưởng đến công tác coi thi.

Theo đánh giá của đại diện Sở
GD&ĐT Hà Nội, các tình huống phát
sinh đều nằm trong quy chế thi và hướng
dẫn coi thi, các trường điểm thi xử lý
nghiệp vụ theo đúng quy định. Tính đến
11h30, các buổi thi đều diễn ra nghiêm
túc, đúng quy chế.

Như vậy, với những thí sinh dự thi vào
trường THPT công lập không chuyên, Toán
và Lịch sử là hai môn cuối cùng của kỳ thi.
Những thí sinh dự thi vào trường THPT
công lập chuyên sẽ thi các môn chuyên vào
hôm nay 14/6. Thí sinh hệ song bằng sẽ thi
vào ngày 15 và 16/6.

KẾT THÚC KÌ TUYỂN SINH LỚP 10 Ở HÀ NỘI:

Đề thi “giảm nhiệt”, áp lực không giảm

lKỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội đã kết thúc.
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TIẾP NHẬN THÔNG TIN VI PHẠM VỀ
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ: 
Ghi nhận vụ việc 
thứ 20.000 qua
đường dây nóng

Theo thông tin từ Trung tâm Giáo
dục Thiên nhiên (ENV), trong

tháng 5/2021 đã có 299 vụ việc vi phạm
về động vật hoang dã (ĐVHD) được xử
lý thành công, với hơn 200 vụ việc vi
phạm trên Internet, giúp giải cứu nhiều
cá thể ĐVHD, trong đó chủ yếu là các
loài rùa hoang dã. Cụ thể, 157 cá thể
ĐVHD được giải cứu trong tháng
5/2021 bao gồm 127 cá thể rùa (2 cá thể
rùa biển và 125 cá thể rùa cạn và rùa
nước ngọt), 16 cá thể khỉ, 5 cá thể chim
hoang dã, 4 cá thể cu li, 2 cá thể mèo
rừng, 2 cá thể rắn hổ mang chúa và 1 cá
thể gấu. 

Đồng thời, sau khi tiếp nhận
thông tin từ ENV, các trang mạng xã
hội như Facebook, Youtube, Zalo và
các sàn thương mại điện tử đã gỡ bỏ
nhiều bài viết, video quảng cáo, rao
bán trái phép ĐVHD và các sản
phẩm về ĐVHD, những tài khoản
thường xuyên vi phạm cũng đã bị vô
hiệu hóa.

Đặc biệt tháng 5/2021 cũng là thời
điểm đánh dấu cơ sở dữ liệu vi phạm về
ĐVHD của ENV ghi nhận vụ việc thứ
20.000 kể từ khi Phòng Bảo vệ ĐVHD
và Đường dây nóng tiếp nhận thông tin
vi phạm 1800-1522 được vận hành kể
vào năm 2005. Vụ việc thứ 20.000 đến
từ thông báo vi phạm của một người
dân ở Bình Dương. Sau khi tiếp nhận
thông tin từ ENV, Chi cục Kiểm tỉnh
Bình Dương nhanh chóng làm việc và
tiếp nhận 44 cá thể rùa hoang dã trong
đó bao gồm nhiều loài rùa quý, hiếm
như rùa răng, rùa đất lớn, rùa ba gờ, rùa
cổ bự, rùa núi vàng và rùa hộp lưng đen
từ một ngôi chùa trên địa bàn. Toàn bộ
số rùa này đã được chuyển đến Trạm
bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng, huyện Dầu
Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

“Từ một vài vụ việc được thông báo
đến Đường dây nóng 1800-1522 khi
mới thành lập vào năm 2005, đến nay,
mỗi ngày trung bình ENV tiếp nhận
khoảng 10 thông tin dấu hiệu vi phạm
về ĐVHD từ người dân. Đây là minh
chứng rõ nét về sự quan tâm của cộng
đồng tới vấn đề bảo vệ ĐVHD” - bà
Nguyễn Thị Phương Dung - Phó Giám
đốc ENV cho biết. X.HOA

Có ông bà ở quê, mùa hè của
cháu vui hơn. Có ông bà ở quê,
mùa dịch này, nhà con cháu có
nhiều đồ “tiếp tế” ngon lành.
“Có ông bà ở quê”, niềm tự hào
của nhiều gia đình đôi lúc chỉ
giản dị thế thôi.

Nghĩ ngợi mấy ngày trời, cuối cùng
chị Nguyễn Thị Việt Phương, ngụ Hố
Nai, TP Biên Hòa quyết định gửi con về
quê với ông bà. Một người thân ở Ninh
Thuận đánh xe nhà lên, đón hai cháu rồi
về quê ngay để tránh tiếp xúc, đảm bảo
an toàn. Ngày ngày, nhìn người thân gửi
ảnh các con chơi đùa tung tăng dọc triền
đê, đuổi theo bầy gà, cũng ông bà ngoại
đi nhổ cỏ, hái rau, vợ chồng chị Phương
thấy nhẹ nhàng hẳn. 

Những ngày trước đó thật ngột ngạt với
con, căn chung cư 60m2, hai đứa trẻ ở nhà
đi ra đi vào, không có bạn bè, không được
xem tivi nhiều, đọc sách mãi cũng chán, các
con chỉ tự chơi với nhau. Về quê, xã nhỏ
chưa có dịch, thiên nhiên bao la, hai đứa trẻ
tung tăng suốt ngày. Đó là một giải pháp ổn
cho con lúc này, vừa tránh xa nguy cơ bệnh
dịch, vừa có tình yêu thương của ông bà,
lại học được nhiều kĩ năng, kết nối nhiều
hơn với thiên nhiên. 

Nhiều gia đình cũng đã lựa chọn đưa
con mình về quê như thế, thay vì để các
con trong bốn bức tường, đồng thời cũng
giúp cha mẹ đỡ vất vả vừa lo trông con
vừa đi làm. Tuy nhiên, việc đưa con về
quê của các gia đình phải tuân thủ các
khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng,
chống dịch. Nhiều gia đình còn lựa chọn
cách đưa ông bà từ quê lên để trông cháu,
chơi với cháu. Dẫu biết thành thị “không
quen” như ở quê, nhưng vì con, vì cháu,
nhiều ông bà cũng sẵn sàng “lên đường”.

Nghe con gái ở TP.HCM đang ở gần khu
vực bị “phong tỏa”, bà Nguyễn Thị Hai, quê
Cái Bè, Tiền Giang vội ra vườn hái rau, đi

chợ mua thịt cá, đóng gói gửi lên cho con
cháu. Mở thùng hàng mẹ gửi, con gái bà Hai
ngân ngấn nước mắt khi thấy thực phẩm
quê được xếp rất gọn gàng: Những món rau
vườn quen thuộc gói lá chuối nằm riêng.
Trong các hộp nhỏ có dán nhãn, nào là chả
cá rô, nào là thịt kho trứng… Rồi mảnh giấy
viết vội với nét chữ nguệch ngoạc của người
mẹ già: “Nấm mối mùa này chỉ hái được
bấy nhiêu, để dành riêng nấu cháo cho mấy
đứa nhỏ ăn cho bổ. Bà nhớ các cháu”. “Lần
trước, thành phố giãn cách mẹ tôi cũng gom
góp đồ từ quê gửi lên cả mấy thùng vì sợ
con cháu đói. Mẹ thà ăn thiếu thốn để con
được ăn ngon. Mỗi lần mở thùng hàng mẹ
gửi ra là rưng rưng nước mắt vì thương, vì
nhớ”, người con gái chia sẻ. 

Nhiều gia đình ở TP.HCM thời điểm
này cũng đăng lên trang cá nhân những
hình ảnh thực phẩm tiếp tế ở quê ra. Ông
bà ở miền biển thì gửi cá tươi, cá khô,

nước mắm. Ông bà ở Tây Nguyên thì gửi
bơ, gửi sầu riêng, thịt sạch miền cao
nguyên. Ông bà ở miệt miền Đông, miền
Tây Nam bộ có trái cây, có rau tươi, có
gà vườn gửi cho con cho cháu. Những bài
đăng đầy tự hào vì có “ông bà ở quê”,
nhận những bình luận cũng đầy thích thú,
ngưỡng mộ.  Có những ông bà thương
cháu mùa dịch ở thành thị buồn, không
có nơi vui chơi còn gửi từ quê lên cả con
chó, con mèo làm “bạn” với cháu.

Mùa giãn cách, khoảng cách ở quê và ở
phố dường như càng xa hơn. Nhưng tấm
lòng của những người cha, người mẹ thì
không không gian, khoảng cách nào xóa
nhòa được. Những món quà quê gửi ra phố
không chỉ là thực phẩm, nó còn chứa đựng
cả tình yêu thương của cha mẹ, ông bà đối
với con cháu ở xa. Và trong đó chứa cả niềm
động viên tinh thần của người ở quê gửi
người thành thị mùa dịch. NGỌC MAI

Truyền tinh thần cuồng nhiệt ủng hộ
màu cờ sắc áo của bóng đá nước

nhà, nhiều cổ động viên đã phải kêu gọi
cộng đồng mạng bớt “kích động” và
ứng xử văn minh hơn trên các nền tảng
trực tuyến. 

Gần đây nhất, trong trận đấu giữa đội
tuyển Việt Nam và Indonesia, những
quyết định của trọng tài Ahmad Ali với
cầu thủ đội tuyển Indonesia trong một
pha bóng thô bạo với cầu thủ đội tuyển
Việt Nam đã khiến nhiều cổ động viên
bức xúc. 

Trong giờ nghỉ giữa hiệp của tuyển Việt
Nam và tuyển Indonesia, trang cá nhân
của ông Ahmad Ali đã bị tấn công bởi
đông đảo tài khoản mạng xã hội được cho
là cổ động viên Việt Nam. Vì trọng tài này

không đăng tải nhiều bài viết ở chế độ
công khai nên những bức ảnh được đồng
nghiệp của ông gắn thẻ trở thành nơi cho
các “cổ động viên” trên trút giận, thả
tương tác giận dữ, chia sẻ với nội dung lôi
kéo chỉ trích. Nhiều “group, page” liên
quan đến vị trọng tài này “mọc lên như
nấm”, thậm chí nick facebook giả danh
trọng tài này cũng xuất hiện, đưa những
lời lẽ thiếu tôn trọng với vị trọng tài bắt
chính trận đấu này. 

Qua sự việc này có thể thấy, nếu tại
sân vận động còn có các lực lượng bảo
an thì trên mạng xã hội, ranh giới này
mong manh hơn rất nhiều. Một bộ phận
cộng đồng mạng sẽ ngày càng trở nên
hung dữ và kích động nếu không có bất
cứ hình phạt gì dành cho những hành

động bêu xấu, đả kích... của họ. 
Dịch bệnh Covid-19 khiến mọi khía

cạnh của đời sống thay đổi và bóng đá
không phải là ngoại lệ. Ghi nhận trong
thời điểm diễn ra trận đấu bóng đã giữa
Đội tuyển Việt Nam và Indonesia, tại Hà
Nội, các tụ điểm xem bóng đá trước kia
như các quán cà phê, quán bia, quán
nhậu trên các con phố Triệu Việt Vương,
Võ Thị Sáu, Giảng Võ, Thành Công,
Nguyễn Chí Thanh, Láng… đều vắng
bóng người. Lực lượng cảnh sát, an ninh
trật tự cũng phải tăng cường tuần tra,
kiểm soát tình hình trên địa bàn, nhằm
đảm bảo người dân tuân thủ các chỉ đạo
của Bộ Y tế, kiểm soát các sự cố phát sinh
và ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan. 

Nhiều chủ quán và người dân đã tự ý
thức được việc phòng dịch, không mở
quán “chui” để bảo vệ sức khoẻ của
chính bản thân và gia đình, cộng đồng.
Các cơ quan chức năng cũng liên tục

khuyến cáo người dân nên xem bóng đá
tại nhà, không tụ tập đông người và cũng
không nên tập trung cổ vũ ngoài đường
phố, khu vực công cộng sau các trận đấu. 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19,
người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải cổ
vũ đội tuyển trong chiến dịch vòng loại
World Cup 2022 theo cách đặc biệt hơn
những năm trước. Việc xem các trận đấu
qua tivi hay các nền tảng trực tuyến tại
nhà riêng có lẽ là cách cổ vũ văn minh và
hợp lý nhất thời điểm này. Nhiều người
chọn cổ vũ đội tuyển online thông qua
cách tính năng kết nối với bạn bè để xem
chung trận đấu trên nền tảng điện thoại
di động hoặc laptop để vẫn được “tụ
tập” với bạn bè trên nền tảng online. Như
vậy, các cổ động viên vẫn có thể cổ vũ đội
tuyển, lan toả tinh thần cuồng nhiệt cùng
niềm tự hào màu cờ sắc áo và vẫn đảm
bảo an toàn phòng chống dịch. 

ĐỖ TRANG

GÓC NHÌN

Văn hóa cổ vũ bóng đá mùa dịch

TIN TỨCHạnh phúc “có ông bà ở quê”

l Ảnh minh họa.

Đây là một phần nội dung của Nghị
quyết số 18 đã được HĐND tỉnh

Quảng Nam thông qua nhằm hỗ trợ các tổ
chức, cá nhân có liên quan phục hồi, phát
triển du lịch do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam thống nhất
hỗ trợ cho 13 di tích tư nhân có tên trong
ô vé tham quan phố cổ Hội An với mức

5 triệu đồng/tháng/di tích. Thời gian thực
hiện từ ngày 1/7-31/12/2021, tổng mức
hỗ trợ là 390 triệu đồng. Số tiền này được
sử dụng nhằm bù đắp một phần các
khoản chi phí quản lý, điện, nước, thuê
người phục vụ,… qua đó, giúp các di tích
duy trì mở cửa đón khách tham quan
trong khu vực phố cổ.

Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam cho
biết việc hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho
mỗi di tích tư nhân có tên trong ô vé tham
quan phố cổ Hội An thể hiện sự sẻ chia,
đồng hành của Nhà nước chung tay giải
quyết khó khăn mà các di tích tư nhân
đang đối diện, giúp các chủ di tích tư
nhân yên tâm mở cửa đón khách, tạo sinh
khí cho phố, góp phần phục hồi du lịch
Hội An cũng như du lịch của Quảng Nam
thời gian tới. A.P

Hỗ trợ di tích tư nhân ở Hội An 
duy trì đón khách



ĐÀ NẴNG:
Đề xuất cưỡng chế dừng 
hoạt động tòa nhà B Monarchy

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi UBND TP
Đà Nẵng về một số vấn đề liên quan dự án Khu phức

hợp nghỉ dưỡng Monarchy - block B (do Cty Cổ phần Đầu
tư phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư).

Sở Xây dựng cho biết dự án đã được triển khai xây dựng
nhưng chưa được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư
để làm cơ sở pháp lý thực hiện các thủ tục khác có liên quan.

Năm 2018, Sở Xây dựng phát hiện chủ đầu tư chưa hoàn
thành các thủ tục đầu tư nên đã có văn bản báo cáo Bộ Xây
dựng, UBND TP để có ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo. Sau đó,
Sở có công văn đề nghị chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ tài
chính liên quan theo đúng quy định.

Tuy nhiên, từ 2018 đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn
thành các yêu cầu của Sở Xây dựng và đơn vị liên quan, dù
đã bị UBND TP nhiều lần ra quyết định xử phạt.

Sở Xây dựng cho rằng nếu để người dân ở lại công trình
sẽ không đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. Do
đó đề nghị dừng hoạt động của tòa nhà B và di dời người dân
ra khỏi công trình.

Sở Xây dựng đề xuất TP giao Công an TP kiểm tra, xem
xét tạm đình chỉ hoạt động nếu không khắc phục vi phạm
trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy sau thời hạn 30 ngày;
UBND quận Sơn Trà tổ chức thực hiện việc cưỡng chế tạm
dừng hoạt động công trình trong trường hợp chủ đầu tư không
thực hiện.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn
chỉnh các thủ tục có liên quan đến tổ chức nghiệm thu công
trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định của Luật Xây dựng.
Trong thời gian chưa hoàn thành các thủ tục có liên quan,
nghiêm cấm chủ đầu tư tiếp tục kinh doanh bất động sản
không đủ điều kiện; bàn giao căn hộ có khách hàng vào ở.

Trước đó, UBND quận Sơn Trà có công văn đề nghị Sở
Xây dựng sớm hướng dẫn việc xử lý di dời hơn 300 người
đang ở tại block B ra khỏi công trình.

Dự án được cấp phép xây dựng vào tháng 10/2017 với
quy mô 34 tầng, trong đó 1 tầng hầm và 33 tầng nổi. Theo
Nghị định 06/2021/NĐ-CP, công trình có chiều cao 34 tầng
thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình
xây dựng của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công
trình xây dựng (Bộ Xây dựng). Công trình này chưa được
Cục kiểm tra công tác nghiệm thu, chấp thuận kết quả nghiệm
thu hoàn thành công trình. NGUYỄN HÀ

BÌNH DƯƠNG:
Dự án Hồ Gươm Xanh 
Thuận An City xây không phép

Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương vừa ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính  với Cty CP Thương mại

& Du lịch Bình Dương. Cty này là chủ đầu tư xây dựng
công trình hạ tầng kỹ thuật tại dự án Khu dân cư nhà vườn,
biệt thự Vườn Cau (tên thương mại là Hồ Gươm Xanh
Thuận An City, phường Lái Thiêu, TP Thuận An). Doanh
nghiệp này do ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hội đồng
quản trị, làm người đại diện pháp luật. 

Theo Thanh tra Sở Xây dựng, doanh nghiệp này đã có
hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy
phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng. 

Các hạng mục công trình vi phạm là công trình hạ tầng
kỹ thuật gồm 12 tuyến đường tại dự án. Thời điểm bị phát
hiện xây dựng không phép, các tuyến đường này đang thi
công đổ đất, san gạt, lu lèn mặt đường. 

Với hành vi nói trên, Thanh tra xử phạt Cty CP Thương
mại & Du lịch Bình Dương số tiền 40 triệu đồng.  Trong thời
hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, đơn
vị vi phạm phải làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng. Hết
thời hạn này Cty không xuất trình được giấy phép xây dựng
thì bị áp dụng biện pháp tháo dỡ công trình vi phạm. 

Tìm hiểu, dự án trên được UBND tỉnh Bình Dương phê
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng từ tháng 10/2007. 11 năm
sau, tháng 4/2018, dự án này mới được chấp thuận chủ trương
điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. 

Ban đầu, dự án được giao cho Cty CP Địa ốc ARECO làm
chủ đầu tư. Sau đó, Cty này đã sáp nhập vào Cty CP Thương
mại & Du lịch Bình Dương. 

Hiện có nhiều thông tin quảng bá đơn vị phát triển dự án
Hồ Gươm Xanh Thuận An City là Cty CP Đầu tư TBS Land
(thuộc Tập đoàn Thái Bình Shoes). Nhiều sàn giao dịch bất
động sản cũng bắt đầu rao bán sản phẩm tại dự án này.  

KIÊN GIANG
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Thu hồi dự án của Địa ốc 
Sài Gòn 5

Cụ thể, qua kết quả thanh tra, TTCP
chỉ ra những sai phạm tại một số dự án
nhà ở trên địa bàn TP, gồm Khu dân cư
Tầm Nhìn (phường Tân Tạo A, quận
Bình Tân) của Cty TNHH Đầu tư Địa
ốc Khang An. Dự án này có diện tích
59.236m2, trong đó 54.804m2 đất nông
nghiệp, nhà đất do các hộ dân quản lý
và sử dụng, 4.432m2 kênh mương do
Nhà nước quản lý.

Địa ốc Khang An được chuyển
mục đích sử dụng toàn bộ 59.236m2

đất để đầu tư xây dựng khu dân cư
khi dự án không có trong kế hoạch
sử dụng đất (SDĐ), chuyển đất nông
nghiệp để xây dựng khu dân cư,
không có tên trong danh mục các dự
án có nhu cầu SDĐ trong kế hoạch
SDĐ 5 năm của TP giai đoạn 2001-

2005 được Thủ tướng phê duyệt; cho
phép khu dân cư SDĐ "lâu dài"
nhưng khi được giao đất, chủ đầu tư
không đăng ký nhu cầu SDĐ.

Tại dự án Khu dân cư Lacasa
(phường Phú Thuận, quận 7) diện tích
61.280m2 do Cty Vạn Phát Hưng làm
chủ đầu tư, thanh tra cho thấy, trước
thời điểm Hội đồng thẩm định giá đất
TP phê duyệt giá trị quyền SDĐ,
UBND quận 7 đã điều chỉnh quy
hoạch chi tiết 1/500, qua đó làm giảm
giá trị quyền SDĐ của toàn bộ dự án.

Còn Sở Xây dựng cấp giấy phép
xây dựng 253/GPXD ngày 30/12/2016
cấp phép xây dựng giai đoạn 1 của
khối nhà 3A-3B, 4A-4B, 6A-6B và
tầng hầm khối thương mại, dịch vụ,
văn phòng có lưu trú, nhà trẻ của dự án
được phép xây dựng 2 tầng hầm là
không đúng với quy hoạch được duyệt.

Tại Quyết định 152/QĐ-UBND ngày
25/12/2015 của UBND quận 7 dự án
chỉ có 1 tầng hầm.

Ngoài ra, Vạn Phát Hưng khởi
công khi chưa được chấp thuận đầu tư,
chưa được cấp phép xây dựng, chưa
được cấp giấy chứng nhận quyền
SDĐ, chưa thực hiện nghĩa vụ tài
chính. UBND TP và các sở ngành
chức năng chưa thực hiện việc kiểm
tra, tính toán và truy thu tiền SDĐ do
việc điều chỉnh quy hoạch 1/500, làm
thay đổi công năng.

Với chung cư thương mại số 38
đường Kim Biên và 88 đường Gò
Công do Cty CP phát triển Địa ốc Sài
Gòn 5 làm chủ đầu tư với diện tích
1.827m2; hiện khu đất này được cho
thuê làm bãi giữ xe. Kết quả thanh tra
cho thấy, UBND TP chấp thuận cho
chuyển mục đích SDĐ và giao Cty

Động thái hi hữu này xảy ra
với dự án nhà ở “Khu dân
cư Bình Thắng” (số 155A,
Xa lộ Hà Nội (QL1A), khu
phố Hiệp Thắng, phường
Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình
Dương). Khu đất do Cty
TNHH Thanh Yến Bình
Dương đứng tên, có nguồn
gốc từ nhận chuyển
nhượng. Thế nhưng cơ
quan chức năng lại “cắt
khúc thời điểm”, cho rằng
đây là “đất nhà nước giao
không thu tiền sử dụng”,
để thu hồi 6802m2 mà
không bồi thường 1 xu.
Dự án nhà ở hai lần cắt đất phục
vụ công trình công cộng

Theo các hợp đồng, giấy nộp tiền,
nộp thuế Cty Thanh Yến cung cấp, dự
án diện tích gần 27 ngàn m2 nêu trên
hoàn toàn có nguồn gốc đất do Cty
nhận chuyển nhượng từ người dân. 

Quá trình lập hồ sơ thực hiện dự
án nhà ở “Khu dân cư Bình Thắng”,
chủ đầu tư là Cty Thanh Yến xin làm
con đường nội bộ chiều rộng 33m,
chiều dài 204m, tổng diện tích hơn
6700m2, chạy suốt chiều dài dự án. Ý
tưởng này được UBND huyện Dĩ An
(nay là TP) chấp thuận trong Quyết
định 274/QĐ-UBND phê duyệt quy
hoạch 1/500 dự án hồi năm 2008.
Thanh Yến đã thực hiện đầy đủ nghĩa
vụ tài chính cho nhà nước với khu đất.

Sau khi nộp lại các “sổ đỏ” cũ
mua của người dân cho cơ quan chức
năng, năm 2014 Thanh Yến được cấp
“sổ đỏ” mới. Bình Dương không cấp
một sổ “tổng” cho dự án, mà chia làm

nhiều sổ, phần chung cư sổ riêng,
phần phân lô sổ riêng... Với trục
đường nội bộ rộng 33m, Thanh Yến
được cấp sổ ký hiệu CT07620, “thời
hạn sử dụng 50 năm (đến 2059), mục
đích sử dụng đất giao thông”. Đặc
biệt, sổ ghi “nguồn gốc đất: Nhà nước
giao đất không thu tiền sử dụng”.

Hai năm sau, ngày 31/3/2016,
UBND tỉnh có Quyết định 721a/QĐ-
UBND phê duyệt dự án đầu tư tuyến
đường Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài.
Tuyến đường này rộng 31,5m, dài
gần 1km, nối vòng xoay Mỹ Phước -
Tân Vạn - ĐT743A, chạy qua dự án
của Thanh Yến, nối ra QL1A. Tỉnh
giao TP Dĩ An làm chủ đầu tư dự án. 

Thanh Yến cho biết, mãi sau này,
khi Dĩ An công bố quyết định thu hồi
đất, mới biết Bình Dương có dự án
nêu trên.

Đây cũng là thời gian dự án của
Thanh Yến long đong khi phía mặt
tiền bị Nhà nước thu hồi hơn 3000m2

để mở rộng Xa lộ Hà Nội. Bị mất diện
tích đất ở quá lớn, dự án nhà ở này
phải làm lại quy hoạch 1/500, cơ cấu
lại thành phần... Thanh Yến cho hay
sẽ không làm trục đường nội bộ rộng
tới 33m nữa; ở vị trí đó sẽ thay bằng

nhà ở, chung cư...
Ngày 26/3/2018, UBND Dĩ An ra

quyết định 778/QĐ-UBND thu hồi
6.802m2 đất của Thanh Yến để thực
hiện dự án đường Mỹ Phước –Tân
Vạn (MP – TV) nối dài. “Tình cờ” là
vị trí con đường này nằm trùng, đè lên
con đường nội bộ mà Thanh Yến dự
định không xây nữa. 

Ban đầu Thanh Yến phản đối,
trình bày việc quá trình thực hiện dự
án nhà ở này đã liên tục gặp thiệt thòi
vì bị các dự án công cộng khác lấy
đất. Được động viên DN cần có trách
nhiệm trong phát triển đường giao
thông công cộng, chung tay chia sẻ
với Nhà nước và xã hội, Thanh Yến
đồng ý để đường MP – TV nối dài đi
qua, nhưng đề nghị địa phương phải
đền bù đúng quy định pháp luật. 

Vậy là dự án nhà ở của Thanh Yến
hai lần bị lấy đất phục vụ công trình
công cộng, diện tích từ 2,7ha, nay
“ngót” lại còn 1,7 ha.

“Cắt khúc” thời gian để không
bồi thường

Đại diện Thanh Yến kể lại: “Vài
ngày sau đó, tôi sững sờ như bị sét
đánh khi UBND Dĩ An ra Quyết định

BÌNH DƯƠNG THU 6802M2 ĐẤT MÀ KHÔNG BỒI THƯỜNG 1 XU: 

Dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai,
xâm hại quyền lợi doanh nghiệp
qNHÓM PHÓNG VIÊN

TP HỒ CHÍ MINH:

Kết luận sai phạm tại một loạt dự án nhà ở
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa kiến nghị UBND TP HCM chủ trì, xem xét xử lý các sai
phạm trong công tác quản lý nhà nước, thực hiện pháp luật trong quản lý xây dựng, quy
hoạch, đất đai tại một loạt dự án nhà ở sau thanh tra.

lBị thu hồi 7000m2 đất làm con đường Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài, Thanh Yến không

được bồi thường một xu.



Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 làm chủ
đầu tư xây dựng chung cư theo quy
hoạch không thông qua đấu giá
quyền SDĐ là không đúng quy định
pháp luật. Chủ đầu tư còn chậm triển
khai dự án; nên đề nghị UBND TP
xem xét thu hồi dự án theo quy định.

Thu hồi triệt để về kinh tế
Tại dự án đầu tư xây dựng khách

sạn cao cấp tại 458 Nguyễn Tất
Thành, quận 4 do TCty Địa ốc Sài
Gòn làm chủ đầu tư, diện tích
5.950m2, là đất do Nhà nước quản lý
và giao cho Sở Nhà đất TP HCM
quản lý, Công ty kho bãi thuê để kinh
doanh từ 1998 với thời hạn 50 năm.

Kết quả thanh tra cho thấy,
UBND TP chấp thuận chủ trương
chuyển giao một số mặt bằng kho
bãi cho TCty Địa ốc Sài Gòn
TNHH MTV để hoàn vốn giai
đoạn 1 Rạch Ụ Cây và giao TCty
Địa ốc Sài Gòn tiếp tục chuyển
mục đích sử dụng đất mặt bằng
458 Nguyễn Tất Thành không qua
đấu giá là không đúng quy định…
Đến thời điểm thanh tra dự án chưa
có quyết định giao đất, chưa xác
định tiền SDĐ, chưa triển khai đầu

tư xây dựng. Thanh tra Chính phủ
(TTCP) kiến nghị TP rà soát, xem
xét để xử lý thu hồi theo quy định
của Luật Đất đai.

TTCP kiến nghị UBND TP có
biện pháp giải quyết với đơn vị, cá
nhân doanh nghiệp có vi phạm, truy
thu tiền SDĐ, thu hồi các khoản thu
không hợp pháp từ việc vi phạm
pháp luật, yêu cầu chủ đầu tư triệt để
khắc phục các sai phạm.

Với các khu đô thị xử lý khắc
phục hậu quả, thu hồi triệt để về kinh
tế, thu hồi khoản thu không hợp
pháp, xử lý nghiêm về trách nhiệm
theo quy định liên quan đến quản lý
quy hoạch, đầu tư xây dựng…

TTCP cũng kiến nghị Thủ tướng
chỉ đạo UBND TP tổ chức kiểm
điểm, xác định trách nhiệm và xử lý
theo thẩm quyền với tập thể, cá nhân
có liên quan các khuyết điểm, vi
phạm. Trường hợp vượt thẩm quyền
hoặc có dấu hiệu hình sự cần báo cáo
cấp thẩm quyền xem xét, xử lý theo
quy định.

TTCP đề nghị với các cá nhân, tổ
chức có liên quan đến các vi phạm
trong việc chỉ định các nhà đầu tư
không qua đấu giá được phát hiện
qua thanh tra; nếu phát hiện dấu hiệu
vi phạm phát luật hình sự, chuyển
CQĐT xử lý theo quy định.

NGUYỄN TRÂM (tổng hợp)

TP HỒ CHÍ MINH:
Cướp ngân hàng để trả tiền đầu tư vào
showbiz

Công an TP HCM vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng
cấp đề nghị truy tố Phùng Thị Thắng (25 tuổi, quê Bắc Giang) về tội

Cướp tài sản. Theo kết luận điều tra, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Thắng
từ Bắc Giang vào Sài Gòn ở nhà người thân tại quận Tân Phú. Thời gian
đầu, cô xin việc tại một công ty bất động sản. Trong lần công ty thiếu MC
giới thiệu chương trình, Thắng đứng ra làm, nhận được nhiều lời khen vì
khiếu hài hước, ngoại hình ưa nhìn. Nghĩ mình có thể phát triển được trong
ngành giải trí, cô tham gia nhiều gameshow, định hướng vào showbiz.

Để có tiền đầu tư hình ảnh, quần áo, túi xách hàng hiệu... Thắng vay
mượn bạn bè, người quen và cả những băng nhóm cho vay lãi cao. Đi
đâu cô cũng giới thiệu là ca sĩ tự do, nhạc sĩ... và có thể hát nhiều thứ
tiếng nhưng không đạt. Không từ bỏ mơ ước, Thắng nghỉ làm ở công ty,
tiếp tục tham gia hàng loạt chương trình khác như Vietnam idol, Chạm
tới ước mơ... nhưng vẫn không thành công. Thắng bỏ ngoài tai lời khuyên
của bạn bè nên họ xa lánh. Không có tiền trả lãi giang hồ, bị chủ nợ truy
tìm, cô nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng hoặc ngân hàng. Thắng lên
mạng tìm hiểu cách chế tạo trái nổ, rồi mua bình gas, dây đèn, khò... về
làm quả nổ giả.

Trưa 10/10/2020, cô cho 2 bình gas mini, khò lửa, xăng, dây, tóc giả,
bao tay... vào túi xách, đón taxi đến siêu thị Aeon Mall (quận Tân Phú).
Khi đi ngang qua Phòng giao dịch Techcombank trên đường Trương
Vĩnh Ký, Thắng thấy vắng người nên quyết định sẽ cướp. Sau khi vào
nhà vệ sinh hoá trang, cô gọi taxi quay lại mục tiêu đã chọn.

Thắng đi thẳng đến quầy có hai nữ nhân viên đang thu dọn, chuẩn bị
đóng cửa. Cô đặt túi xách mở sẵn, để lộ nhiều bình gas mini, chai xăng,
dây đèn nhấp nháy... nói "đây là bom", yêu cầu nhân viên ngân hàng
"bước ra giữa phòng".

Tiếp đó, Thắng lấy chai xăng, dụng cụ khò lửa dọa "cho nổ", buộc
hai nữ nhân viên bỏ tiền vào trong túi của mình, tổng cộng 2,2 tỷ đồng.
Ôm túi tiền đi nhanh ra ngoài, Thắng dùng dây cột cửa ngân hàng, nhốt
mọi người bên trong. Hơn 2 giờ sau, cảnh sát bắt giữ Thắng khi đang
mua sắm tại quầy kim hoàn ở tầng trệt siêu thị Vincom trên đường Cộng
Hòa (quận Tân Bình). Một phần nhỏ số tiền cướp được đã bị cô dùng
mua quần áo, valy. B.Y

HƯNG YÊN:
Tai nạn giao thông làm 3 người 
tử vong

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, vào khoảng 15h05 ngày
13/6, tại Km9+500 đường nối 2 cao tốc 5B và Pháp Vân - Cầu Giẽ,

thuộc địa phận xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ tai
nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe ôtô tải biển kiểm soát 20C-107.59 do anh
Nguyễn Đình Q, sinh năm 1985, ở xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ,
tỉnh Thái Bình điều khiển lưu thông chiều huyện Yên Mỹ - thành phố Hưng
Yên đã va chạm với xe ôtô đi ngược chiều biển kiểm soát 89A-104.50 do
anh Trần Văn Đ (SN 1990, quê ở Hưng Yên) điều khiển, chở chị Lê Thị
N (SN 1991, quê Hưng Yên) và con chị N sinh năm 2017. Vụ tai nạn làm
cả 3 người trên xe anh Đ anh tử vong tại chỗ, 2 xe ôtô hư hỏng. Hiện các
lực lượng thuộc tỉnh Công an Hưng Yên đang điều tra, giải quyết theo quy
định của pháp luật. Cục Cảnh sát giao thông đã cử tổ công tác phối hợp
với Công an Hưng Yên điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. C.VÂN

Lên phương án, kịch bản, sẵn sàng 
ứng phó lũ quét, sạt lở đất

Sáng qua (13/6), sau khi đi vào khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc
Nghệ An, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự

báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét,
sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng,
thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa
Bình, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh…

Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu đô thị, các tỉnh và thành phố
như: tỉnh Phú Thọ, Hà Tĩnh; Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình... 

Nhằm kiểm điểm, rút kinh nghiệm ứng phó với bão số 02, ông Trần
Quang Hoài, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống
thiên tai (PCTT) yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần theo dõi chặt
chẽ và giám sát tình hình mưa lũ, ngập úng cục bộ. Đặc biệt là đối với
khu vực miền núi, cần chủ động theo dõi, đôn đốc, giám sát công tác
ứng phó với mưa lớn, rà soát các phương án, kịch bản ứng phó chi tiết.
Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị ứng phó với thiên
tai khi có yêu cầu.

Tổng cục PCTT cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục
triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy
ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục theo
dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ sau bão. Chủ động triển khai các biện
pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu
công nghiệp khi xảy ra mưa lớn gây ngập lụt… G.HƯƠNG
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TIN TứC
926/QĐ-UBND ngày 2/4/2018
công bố bồi thường với Cty”.

Theo đó, Dĩ An thu hồi 6802m2

của Thanh Yến mà không bồi
thường về đất, không bồi thường chi
phí đầu tư vào đất, lý do “đây là đất
nhà nước cho thuê đất nhưng được
miễn tiền thuê đất”. Nói cách khác,
Dĩ An phủ nhận nguồn gốc đất trên
là Thanh Yến mua từ người dân. Dĩ
An đã “cắt khúc” thời gian, chỉ tính
từ thời điểm Thanh Yến được cấp
“sổ đỏ” năm 2014.

Bị thu hồi gần 7000m2 đất mà
không một xu bồi thường tiền đất;
chỉ được “bồi thường vật kiến trúc
trên đất” gần 595 triệu đồng; ngày
29/6/2018, Cty có văn bản phản đối,
nêu rõ để có được đất này, Cty đã bỏ
tiền mua đất từ dân, mất nhiều chi
phí đầu tư san lấp.

Ngày 19/7/2018, Hội đồng
Bồi thường có văn bản gửi Cty,
cho rằng 6802m2 đất thu hồi là
“đất nhà nước giao không thu tiền
sử dụng”. Ngày 26/7/2018, Dĩ An
có quyết định “hỗ trợ thêm” 390
triệu tiền di dời máy móc, thiết bị,
xe cơ giới cho Cty (từ vài năm
nay, do dự án nhà ở chưa thể thi
công, Thanh Yến tạm dùng khu
đất này làm nơi để máy móc, xe
cơ giới – NV).

Không đồng ý, Thanh Yến tiếp
tục phản đối. Ngày 1/7/2019, Hội
đồng Bồi thường vẫn lập luận như
trả lời ngày 19/7/2018, để không bồi
thường về đất cho Thanh Yến.  

Ngày 11/12/2019, Dĩ An bất ngờ
ra quyết định công bố hơn 5 tỷ tiền

hỗ trợ chi phí san lấp mặt bằng cho
Thanh Yến. 

Qua nhiều lần ra quyết định, số
tiền Bình Dương bồi thường cho
Cty bị thu hồi gần 7000m2 đất chỉ là
hơn 6 tỷ gồm chi phí san lấp, di dời,
vật kiến trúc. Với giá trị đất bị thu
hồi và chi phí đầu tư vào đất còn lại,
Bình Dương nhất quyết không bồi
thường, nhất quyết cho rằng đó là
“đất Nhà nước giao không thu tiền
sử dụng”.

“Chúng tôi có thể chấp nhận
thiệt thòi; nhưng không chấp nhận
sự vô lý, vi phạm pháp luật”, đại
diện Thanh Yến nói. Tại cuộc họp
ngày 16/6/2019, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Dương, ông Mai
Hùng Dũng, hứa với Cty rằng tỉnh
sẽ có văn bản kiến nghị Bộ, ngành
về các ý kiến của Cty. Không rõ tỉnh
có thực hiện lời hứa đó không,
nhưng đến 24/9/2020, Dĩ An ra
quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

“Theo quy định, Thanh Yến
phải được bồi thường”

Bình luận về sự việc này, LS
Trương Văn Tuấn (Đoàn LS TP
HCM), phân tích: “Lý do Bình
Dương đưa ra để không bồi thường
cho Thanh Yến là không đúng,
không có căn cứ pháp lý. Thứ nhất,
xét về nguồn gốc và quá trình sử
dụng đất, 6802m2 bị thu hồi có
nguồn gốc rất rõ ràng là Thanh Yến
mua từ người dân”. 

“Thứ hai, Dĩ An không thể suy
đoán “đây sẽ là con đường nội bộ
Thanh Yến thực hiện và con đường

này kiểu gì cũng sẽ phải bàn giao
địa phương”.  Dự án nhà ở chưa
thực hiện, Thanh Yến đang có ý
định thay đổi quy hoạch dự án, diện
tích trên chưa chắc sẽ là con đường
nội bộ mà có thể là chung cư, nhà
liền kề...”. 

“Do đó, dù 6802m2 này ghi
trên “sổ đỏ” là “Nhà nước giao
đất không thu tiền sử dụng đất”,
nhưng khi Thanh Yến chưa làm
đường nội bộ trên phần đất này,
thì Bình Dương vẫn phải bồi
thường về đất cho Thanh Yến,
theo Điều 74, 75, 76, 78 Luật Đất
đai; và điểm a, khoản 2, Điều 3;
khoản 2, Điều 5, Nghị định
47/2014/NĐ-CP về bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước
thu hồi đất”, LS Tuấn nói.

Cùng quan điểm, LS Nguyễn
Ngọc Trâm (Đoàn LS TP HCM)
nói: “Theo Điều 74 Luật Đất đai,
nguyên tắc thu hồi đất, bồi
thường đất phải được tiến hành
dân chủ, minh bạch, công khai,
kịp thời, đúng pháp luật. Quá
trình giải quyết khiếu nại của TP
Dĩ An và tỉnh Bình Dương với sự
việc này, tôi thấy đã không đảm
bảo nguyên tắc nêu trên”.

“Thứ nhất, việc Dĩ An “cắt
khúc” thời gian để phủ nhận nguồn
gốc khu đất do Thanh Yến mua từ
người dân, là không hợp lý hợp tình.
Thứ hai, tôi cho rằng chính Hội
đồng bồi thường cũng lúng túng,
nên mới liên tiếp ra các quyết định
bổ sung suốt hai năm 2018 – 2019.
Thứ ba, Phó Chủ tịch tỉnh đã hứa
xin ý kiến Bộ ngành về sự việc này
để giải quyết cho các bên “tâm phục
khẩu phục”, vậy tỉnh đã xin ý kiến
hay chưa?”.

Dù chưa trả lời được những câu
hỏi trên, Dĩ An vẫn đưa đoàn cưỡng
chế đến lấy đất Thành Yến đúng
thời điểm chủ DN này đang nhập
viện cấp cứu, bỏ qua năn nỉ của
nhân viên Cty này là chờ 1-2 ngày,
chủ DN xuất viện sẽ tự nguyện bàn
giao. Dĩ An còn hai lần bắt người
của Cty, còng tay đưa về công an vì
những nguyên nhân chưa rõ ràng... 

PLVN sẽ tiếp tục phản ánh 
sự việc. 

lDự án khu dân cư Lacasa. 

lNhiều ý kiến đánh giá Bình Dương đã vi phạm quy định Luật Đất đai khi thu hồi

đất của Thanh Yến.
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Đến hết ngày 10/6, tỷ
lệ giải ngân kế hoạch
vốn đầu tư công năm
2021 từ nguồn nước
ngoài của các bộ, ngành
mới đạt 7,53% so với dự
toán được giao. Theo
Bộ Tài chính, ngoài
nguyên nhân khách
quan do dịch Covid-19,
nguyên nhân chủ quan
vẫn từ các chủ đầu tư,
Ban quản lý dự án…
8/13 bộ, ngành chưa giải ngân

Báo cáo tại Hội nghị với các
bộ, ngành đánh giá tình hình giải
ngân vốn đầu tư công (ĐTC)
nguồn vốn nước ngoài 5 tháng
đầu năm 2021, ông Trương Hùng
Long - Cục trưởng Cục Quản lý
nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài
chính) cho biết năm 2021 là năm
đầu tiên thực hiện kế hoạch ĐTC
trung hạn 2021-2025. 

Tổng dự toán vốn nước ngoài
được giao từ nguồn ngân sách
trung ương cho các bộ, ngành
theo Quyết định 2185/QĐ-TTg
ngày 21/12/2020 của Thủ tướng
Chính phủ là 16.636,75 tỷ đồng.
Tính đến hết ngày 31/5/2021, tỷ
lệ nhập dự toán trên Tabmis chi
tiết theo dự án so với kế hoạch
vốn nước ngoài được giao của
các bộ, ngành đạt 72,55%
(12.069,87 tỷ đồng). Số liệu giải
ngân kế hoạch vốn ĐTC năm

2021 nguồn nước ngoài của các
bộ, ngành tính đến hết ngày 10/6
là 1.253 tỷ đồng, đạt 7,53% so với
dự toán được giao. Trong đó, 5/13
bộ, ngành có giải ngân nhưng số
giải ngân tập trung chủ yếu ở hai
bộ là Bộ NN&PTNT và Bộ
GTVT. Đáng lưu ý có đến 8/13
bô, ngành đến nay vẫn chưa giải
ngân kế hoạch ĐTC vốn nước
ngoài năm 2021.

Báo cáo của Bộ Tài chính
cũng cho biết, tính đến hết
10/6/2021, Bộ Tài chính mới chỉ
nhận được 129 công văn đề nghị
rút vốn, đã xử lý 129 đơn rút vốn
với thời gian xử lý đơn rút vốn
bình quân là 1,5 ngày.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính
Trần Xuân Hà, đây là tỷ lệ giải
ngân rất thấp. “Tình trạng giải
ngân vốn ĐTC nói chung và vốn
ĐTC nguồn vốn nước ngoài chậm

đã ảnh hưởng tới việc thực hiện
phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước cũng như nhiệm vụ tài chính
ngân sách năm 2021…” - Thứ
trưởng nhấn mạnh.

Chậm do đâu?
Nguyên nhân khách quan

được nhiều đơn vị đưa ra là do
ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên
chuyên gia tư vấn không sang Việt
Nam thực hiện hợp đồng tư vấn,
ảnh hưởng đến tiến trình triển khai
các dự án; Vật tư hàng hóa thiết bị
nhập khẩu từ các nước có dịch
Covid-19 cũng bị ách tắc làm dự
án chậm tiến độ… Tuy nhiên,
theo Thứ trưởng Bộ Tài chính
Trần Xuân Hà, nguyên nhân
chính vẫn là yếu tố chủ quan, trực
tiếp là các là đơn vị chủ dự án
trong quá trình triển khai thực
hiện dự án còn nhiều hạn chế.

Là một trong hai đơn vị có tỷ
lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn vốn
vay nước ngoài cao nhất, đại diện
Bộ GTVT chia sẻ về cách làm
của mình. Theo đó, để triển khai
các dự án có nguồn vốn vay nước
ngoài, Bộ GTVT đã thực hiện
nhiều giải pháp như: Giao vốn
kịp thời trên cơ sở cân đối các
nguồn vốn; Yêu cầu BQLDA lập
kế hoạch giải ngân theo tháng và
họp giao ban hàng tháng để xem
xét các nguyên nhân làm chậm
giải ngân; Đồng thời Bộ cũng
đánh giá, kiểm điểm cán bộ lãnh
đạo, cá nhân liên quan và đi kiểm
tra định kỳ để giải quyết các
vướng mắc cho các BQLDA…

Lắng nghe ý kiến của các đơn
vị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà lưu
ý, từ nay đến cuối năm, giải pháp
quan trọng nhất để thúc đẩy giải
ngân vẫn là tăng cường vai trò của
các chủ đầu tư, các BQLDA.
“Các đồng chí phải tích cực, quyết
liệt triển khai các dự án của mình,
trong đó có việc hoàn tất thủ tục
đầu tư, triển khai về giải phóng
mặt bằng, tổ chức đấu thầu, ký
hợp đồng, thẩm tra khối lượng
hoàn thành, lập hồ sơ để thanh
toán theo quy định, hoàn lại các
chứng từ hồ sơ đối với khoản tạm
ứng để thu ghi chi… Các BQLDA
phải chỉ đạo triển khai quyết liệt,
kiểm tra, giám sát, có khó khăn,
vướng mắc liên hệ với các bộ,
ngành giải quyết kịp thời” - Thứ
trưởng Trần Xuân Hà lưu ý.

Thứ trưởng cũng cho biết, về
cơ chế, chính sách đầu tư, Bộ
KH&ĐT và Bộ Tài chính sẽ phối
hợp báo cáo Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung Nghị định
56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử
dụng vốn hỗ trợ phát triển chính
thức (ODA) và vốn vay ưu
đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
cho phù hợp. Đối với các vấn đề
phát sinh thuộc phạm vi trách
nhiệm, Bộ Tài chính đã và sẽ tiếp
tục chủ động phối hợp triển khai
các biện pháp để giải quyết. 

“Bộ Tài chính mong muốn
các bộ, ngành với tư cách là cơ
quan chủ quản cần theo dõi sát
sao và chỉ đạo kịp thời các chủ dự
án giải quyết các vướng mắc
nhằm hoàn thành mục tiêu giải
ngân năm 2021..” - Lãnh đạo Bộ
Tài chính kêu gọi.

THANH THANH 

Doanh thu phí bảo hiểm
tăng gần 18% 
so với cùng kỳ

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến
hết tháng 05/2021, thị trường bảo hiểm

(BH) có 73 doanh nghiệp (DN) kinh doanh
BH (trong đó có 31 DN BH phi nhân thọ, 19
DN BH nhân thọ, 02 DN tái BH và 21 DN
môi giới BH) và 01 chi nhánh DN BH phi
nhân thọ nước ngoài.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, hoạt động
kinh doanh BH đang có nhiều lợi thế khi tổng
tài sản, đầu tư trở lại nền kinh tế và doanh thu
phí BH đều tăng. Tính đến hết tháng 5/2021,
tổng tài sản ước đạt 628.388 tỷ đồng (tăng
23,18% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các
DN BH phi nhân thọ ước đạt 103.603 tỷ đồng,
các DN BH nhân thọ ước đạt 524.785 tỷ đồng;
Đầu tư trở lại nền kinh tế: ước đạt 512.864 tỷ
đồng (tăng 26,73% so với cùng kỳ năm 2020),
trong đó các DN BH phi nhân thọ ước đạt
53.243 tỷ đồng; các DN BH nhân thọ ước đạt
459.621 tỷ đồng. Tổng doanh thu phí BH: ước
đạt 77.208 tỷ đồng (tăng 17,64% so với cùng
kỳ năm 2020). Doanh thu phí BH lĩnh vực BH
phi nhân thọ ước đạt 23.890 tỷ đồng, lĩnh vực
BH nhân thọ ước đạt 53.318 tỷ đồng. T.LAN

Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban
hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP (Nghị
định 52) gia hạn thời hạn nộp thuế giá
trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập
doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập
cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong
năm 2021.

Theo dự kiến của Bộ Tài chính, đơn
vị soạn thảo Nghị định, tổng số thuế và
tiền thuê đất được gia hạn theo chính
sách tại Nghị định 52 là 115.000 tỷ
đồng. Đây thực chất là khoản cho vay
không tính lãi của Nhà nước đối với
DN, cá nhân để có nguồn tài chính phục
vụ sản xuất kinh doanh, gia tăng nguồn
lực trong tương lai.

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết,
tính đến hết tháng 5/2021, số tiền gia
hạn theo Nghị định 52 ước tính đạt hơn
21.000 tỷ đồng. Trong đó, GTGT là
10.600 tỷ đồng, thuế TNDN là 6.000 tỷ
đồng; tiền thuê đất là 4.100 tỷ đồng, thuế

GTGT và TNCN của hộ kinh doanh 300
tỷ đồng.

Nghị định 52 đã quy định rõ lĩnh
vực ngành nghề, tiêu chí xác định đối
tượng áp dụng và điều kiện để được
gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong
năm 2021, đồng thời quy định rõ
người nộp thuế (NNT) tự xác định và
tự chịu trách nhiệm về việc xác định
được điều kiện để gia hạn.Tuy nhiên,
theo đánh giá của Tổng cục Thuế, số
DN nộp đơn xin gia hạn thuế chưa
nhiều, một phần do các DN vừa thực
hiện quyết toán thuế trong năm trước
vào thời điểm cuối quý I/2021, một
phần có những trường hợp NNT đã
nộp đề nghị gia hạn nhưng sau đó tự
xác định lại không thuộc đối tượng áp
dụng và xin hủy đề nghị, hoặc qua rà
soát, cơ quan thuế (CQT) xác định
NNT không thuộc đối tượng áp dụng
và có thông báo gửi người nộp đơn.

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP Hà

Nội:  “Nhờ có sự chỉ đạo sát sao của
UBND TP Hà Nội, sự vào cuộc của
các sở, ngành cùng ngành Thuế Thủ đô
tích cực hỗ trợ NNT nên việc triển khai
và tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn thời
hạn nộp thuế, tiền thuê đất được diễn
ra thuận lợi…”.

Tuy nhiên, cũng như nhiều địa
phương khác, sau khi thực hiện quyết
toán thuế xong, DN đã bắt đầu gửi
giấy đề nghị gia hạn nhưng số lượng
chưa nhiều. Theo số liệu thống kê,
tính đến ngày 28/05/2021, Cục Thuế
TP Hà Nội đã tiếp nhận 3.377 giấy đề
nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền
thuê đất trong tổng số khoảng 24.500
NNT dự kiến thuộc đối tượng gia
hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP
(chiểm chưa đầy 14%).

“Một trong những điều kiện để
được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất
theo quy định tại Nghị định 52 là NNT
thuộc đối tượng được gia hạn phải gửi
giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền
thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát
hiện sai sót cho CQT quản lý trực tiếp
chậm nhất là ngày 30/7/2021. CQT
vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền
thuê đất của các kỳ phát sinh được gia
hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị
gia hạn. Sau thời hạn 30/7/2021, NNT
mới gửi giấy đề nghị gia hạn cho CQT
thì không được gia hạn nộp thuế, tiền
thuê đất theo quy định tại Nghị định
52…” - Cục  Thuế TP Hà Nội lưu ý. 

TÔ MY

Ít doanh nghiệp đề nghị gia hạn
nộp tiền thuế, tiền thuê đất 

THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NƯỚC NGOÀI:

Tăng cường vai trò 
các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án

Bộ Tài chính lưu ý 
các chủ dự án:

- Tập trung triển khai các
chương trình, dự án để kịp thời
có khối lượng cho giải ngân;
Tuyển chọn tư vấn đủ năng lực,
kinh nghiệm thiết kế dự án,
đảm bảo đạt chất lượng, phù
hợp với thực tế và tránh phải
điều chỉnh trong quá trình triển
khai; Gửi Kho bạc Nhà nước hồ
sơ để làm thủ tục kiểm soát chi
trong 4 ngày kể từ khi có khối
lượng hoàn thành, phối hợp với
Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ
và Tài chính đối ngoại) trong
việc giải ngân đối với các khối
lượng đã được kiểm soát chi,
không để tồn đọng, đặc biệt là
các khoản hoàn chứng từ tài
khoản đặc biệt; Chủ động báo
cáo cơ quan chủ quản và các bộ,
ngành liên quan về các vướng
mắc phát sinh trong từng khâu
thực hiện dự án để có biện pháp
xử lý kịp thời.  lNgành Giao thông Vận tải là một trong 2 ngành có tỷ lệ giải ngân vốn đầu

tư công từ nguồn nước ngoài cao nhất. (Ảnh minh họa)

Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 5/2021, tổng số
tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định
52/2021/NĐ-CP ước tính đạt hơn 21.000 tỷ đồng, bằng gần
1/5 tổng số tiền dự kiến. Trong khi theo quy định, thời hạn
cơ quan thuế nhận giấy đề nghị gia hạn là đến hết ngày
31/7/2021.
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Tăng nhận diện 
“vải thiều có nguồn gốc Việt Nam” 

Ngày 12/6, lô hàng đặc sản vải
thiều đầu tiên gắn tem truy xuất nguồn
gốc itrace247 do Cục Xúc tiến thương
mại (XTTM - Bộ Công Thương) phát
triển đã được nhập khẩu (NK) chính
ngạch vào Pháp qua đường hàng
không. Với tem truy xuất nguồn gốc
itrace247, người tiêu dùng tại Pháp vừa
tiếp cận được thông tin sơ bộ về nhà
xuất khẩu (XK), quy trình chế biến hay
các chứng nhận chất lượng của nhà
XK vừa nắm được toàn bộ lịch trình
chi tiết từ quá trình nuôi trồng, chăm
sóc thu hoạch hay đóng gói sản phẩm.
Điều này không chỉ đáp ứng được xu
thế tiêu dùng mới trong việc minh bạch
thông tin, thiết lập mối liên kết từ trang
trại tới bàn ăn, mà còn mang lại hình
ảnh về chính sách quản lý có chiến
lược và trách nhiệm của Việt Nam.

Trước đó, vải U hồng Thanh Hà
có dán tem truy xuất nguồn gốc đã có
mặt ở 230 siêu thị của Singapore.
Theo đánh giá của Thương vụ Việt
Nam tại Singapore, việc dán tem truy
xuất nguồn gốc và chỉ dẫn địa lý
Thanh Hà trên bao bì XK năm nay là
nỗ lực lớn của Bộ Công Thương và
tỉnh Hải Dương để tăng cường sự
nhận diện thương hiệu vải Việt Nam
và bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở thị trường
nước ngoài.

Đáng chú ý, hàng năm Singapore
NK khoảng 2000 tấn vải từ Trung
Quốc, Việt Nam, Thái Lan và các nước
Nam bán cầu như Úc, Nam Phi, Mada-
gascar, Mauritius… Trong đó sẽ XK
gần 400 tấn vải, cả vải tươi lẫn vải
đóng hộp. Vải tươi được Singapore tái
xuất chủ yếu sang Malaysia, Indonesia,
Brunei, Philippines; Vải đóng hộp
sang hàng chục thị trường, bao gồm
các nước ASEAN, Nam Á (Srilanka,
Bangladesh, Pakistan), Maldives,
Papua New Guinea, Kenya, các nước
vùng Vịnh… Theo đại diện Thương vụ
Việt Nam tại Singapore, đây là một cơ
hội lớn cho vải Việt Nam khi được dán
tem truy xuất nguồn gốc.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục
XTTM cho biết, khi quả vải Việt Nam
được dán tem truy xuất nguồn gốc thì
dù các nước NK mang vải này xuất đi
bất cứ quốc gia nào khác thì nguồn gốc

quả vải vẫn sẽ từ Việt Nam. Bởi các
nước NK không “dại gì” mà giấu đi
nguồn gốc Việt Nam của quả vải vì vải
Việt Nam được đánh giá là ngon hàng
đầu thế giới. Thêm nữa, việc sản phẩm
có truy xuất nguồn gốc xuất xứ bao giờ
cũng được đánh giá cao hơn các sản
phẩm khác.   

Cơ hội thị trường rất lớn…
Ông Vũ Anh Sơn, Thương vụ Việt

Nam tại Pháp cho biết, quá trình đưa
vải thiều Việt Nam sang Pháp gặp khá
nhiều khó khăn do dịch Covid-19 như
không có hàng mẫu để chào hàng tới
nhà NK, khách hàng Pháp không trực
tiếp sang được Việt Nam để kiểm tra
vùng trồng và chất lượng quả vải…
Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực của các
bên liên quan, đơn hàng đầu tiên XK
quả vải thiều Việt Nam, xuất xứ từ
vùng trồng Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
đã được Công ty TNHH Sản xuất
Thương mại Dịch vụ Rồng Đỏ đưa
sang Pháp thành công và sẽ có mặt trên
kệ hàng của hệ thống siêu thị Á Châu
tại Paris.

Ước tính, tổng dung lượng thị
trường Châu Âu đối với quả vải vào
khoảng 20.000 -25.000 tấn mỗi năm,
trong đó thị trường Hà Lan và Pháp có
nhu cầu lớn nhất, lên đến hơn 10.000
tấn mỗi năm. “Số liệu nêu trên cho
thấy tiềm năng cho quả vải Việt Nam
tại thị trường Pháp rất lớn” - ông Vũ
Bá Phú nhận định. Do đó, lô hàng gần
1 tấn vải thiều đầu tiên có gắn tem truy
xuất nguồn gốc được NK chính ngạch

qua đường hàng không vào Paris có ý
nghĩa “khai thông” cho quả vải nói
riêng và nông sản Việt chất lượng cao
nói chung. 

Dự kiến, trong vụ vải này, mỗi tuần
sẽ có đơn hàng tương tự được NK vào
Pháp để thăm dò thị trường và hướng
tới kế hoạch NK hơn 10 tấn qua đường
hàng không và đường biển cho năm
2022, nếu DN XK Việt Nam có thể
đảm bảo được chất lượng. Thị trường
Singapore cũng hứa hẹn nhiều tiềm
năng khi nhà NK khẳng định, mỗi tuần
Singapore sẽ tiêu thụ ít nhất 1 con-
tainer 40ft, dự kiến đến cuối tháng
7/2021, khối lượng NK vải vào Singa-
pore có thể lên đến 100 tấn.

Đây chính là tín hiệu cho thấy sự
thành công vượt bậc của nỗ lực dán
tem truy xuất nguồn gốc cho quả vải
nói riêng, cho nông sản Việt Nam nói
chung, đồng thời đánh dấu Việt Nam
đã có “giấy thông hành” XK vải và các
sản phẩm nông sản khác vào các thị
trường khó tính. 

Ông Vũ Bá Phú chia sẻ, thành công
trong dán tem truy xuất cho quả vải ở
thị trường Pháp và Singapore chứng tỏ
những nỗ lực trong nâng cao giá trị cho
nông sản Việt. Bởi khi có tem QR
code, vải hoặc bất kỳ sản phẩm nào, dù
được mang tên thương hiệu của DN ở
Pháp, ở Singapore thì vẫn là sản phẩm
mang nguồn gốc Việt Nam. Đó chính
là cơ sở để mở rộng hơn thị trường cho
quả vải nói riêng, cho nông sản Việt
Nam nói chung. NHẬT THU

Ngành nông nghiệp
hợp tác xây dựng
vùng nguyên liệu

Tại cuộc họp bàn các giải pháp hỗ
trợ kết nối, tiêu thụ nông sản với DN,
Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
(AVR) tuần qua, Thứ trưởng Bộ
NN&PTNT Trần Thanh Nam khẳng
định, xây dựng vùng nguyên liệu là
vấn đề quyết định với nông nghiệp
hiện nay. Bộ đang từng bước xây
dựng vùng nguyên liệu nhưng chưa
gắn kết được với đơn vị tiêu thụ.

Ông Nam cũng cho biết, Bộ đang xây dựng đề
án thí điểm xây dựng 5 vùng nguyên liệu với sự hỗ
trợ về khuyến nông, cơ sở hạ tầng... Cụ thể: Vùng
chuyên chanh leo và dứa tại Sơn La và Hòa Bình;
Trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC tại Huế và Quảng
Trị; Cà phê ở Đắk Lắk và Gia Lai; Rau, cây ăn quả
ở Long An, Tiền Giang, vùng Đồng Tháp Mười;
Lúa chất lượng cao ở Kiên Giang, An Giang. Tổng
quy mô vùng nguyên liệu khoảng 26.000 ha. Đây
là các vùng nguyên liệu lớn để cung cấp cho DN
đủ số lượng và chất lượng đảm bảo cho xuất khẩu.
Với những vùng nguyên liệu nhỏ hơn sẽ thực hiện
theo các chương trình của địa phương. “DN có thể
đề xuất Bộ hỗ trợ tạo vùng nguyên liệu với sự đảm
bảo đầu ra cho sản phẩm…” - Thứ trưởng gợi mở.

Tại cuộc họp, bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch AVR
cho rằng, Bộ NN&PTNT cần có sự phổ cập, đào
tạo kiến thức cơ bản để đưa hàng vào các kênh bán
lẻ cho nông dân, hợp tác xã. Về phía các DN, bà
Phạm Thị Hà Anh, Giám đốc Công ty CP lương
thực Bình Minh cho biết nếu đảm bảo được 3 yếu
tố: đầu vào, đầu ra và nền tảng sản xuất, DN sẽ đưa
được sản phẩm ra nước ngoài. Theo DN này, DN
đã từng bao tiêu nông sản ở Lai Châu và đã từng
thất bại vì vùng chuyên canh quá xa, phải thuê
thêm nhiều nhân viên, tốn thêm nhiều chi phí nhân
công và logistic. “Do đó, giải pháp là ngành nông
nghiệp phải quy hoạch vùng nguyên liệu và khi
xây dựng vùng chuyên canh cần xác định chứng
chỉ ngay cho vùng đó…” - DN này đề nghị.

Đồng tình với quan điểm này, đại diện Công ty
MM Mega Market cho rằng, sản phẩm cần thông
qua hợp tác xã thu mua và giữ được giá trị sản
phẩm, từ đó mới thống nhất được giá sản phẩm.
Hợp tác xã phải là cầu nối giữa người sản xuất với
các công ty tiêu thụ, xuất khẩu.

Theo Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ
NN&PTNT) Nguyễn Như Cường, Cục sẽ cung
cấp thông tin về sản phẩm, thời vụ, chất lượng, số
lượng… cho DN. Để có điều này,  tới đây Bộ và
một số địa phương sẽ ký các chương trình hợp tác
để xác định trách nhiệm các bên trong sản xuất.
Địa phương nào tham gia chương trình hợp tác này
sẽ phải xây dựng kế hoạch sản xuất đảm bảo yêu
cầu của các nhà phân phối và DN thu mua. “Cục
cũng mong muốn các DN đặt hàng để Cục và địa
phương để từng bước đáp ứng được yêu cầu của
DN” - ông Cường bày tỏ.

Về vấn đề bảo đảm chất lượng nông sản, đại
diện Cục Bảo vệ thực vật cho biết, ngành nông
nghiệp đang hướng tới cấp mã số vùng trồng cho
những nông sản chủ lực. Với việc cấp mã số vùng
trồng, nông dân sẽ phải sản xuất theo đúng quy
trình. Những nông sản ở vùng cấp mã số không chỉ
để cho xuất khẩu mà còn cho cả thị trường trong
nước. Khi đó, DN thu mua được sản phẩm như ý,
người dân có trách nhiệm trong sản xuất.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ NN&PTNT và
AVR thống nhất sẽ nghiên cứu về kế hoạch hợp
tác giữa hai đơn vị trong trước mắt cũng như lâu
dài. “Trước mắt, Bộ sẽ hỗ trợ và mong muốn sự
phối hợp của các DN để trực tiếp phổ biến, đào
tạo kiến thức cho nông dân, hợp tác xã về các
tiêu chuẩn đưa hàng vào hệ thống, kênh phân
phối…” - Thứ trưởng Trần Thành Nam cho hay. 

LINH LINH

Ủy ban chống bán phá giá Aus-
tralia (ADC) đã ban hành kết luận

điều tra sơ bộ và báo cáo dữ liệu trọng
yếu trong vụ việc điều tra chống bán
phá giá và chống trợ cấp (CTC) đối với
ống thép chính xác có xuất xứ từ Việt
Nam, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn
Quốc, Trung Quốc. 

Theo đó, về cáo buộc tình hình thị
trường đặc biệt (PMS), ADC cho rằng
không có bằng chứng cho thấy có sự
khác biệt về giá nguyên liệu giữa Việt
Nam và các nước khác; Không có sự

tác động của Chính phủ làm lệch lạc
giá trị thông thường; các văn bản quy
hoạch định hướng tổng thể cho ngành
thép không còn hiệu lực ảnh hưởng.
Chính vì vậy, ADC kết luận không tồn
tại PMS tại Việt Nam.

Về cáo buộc bán phá giá và trợ cấp,
tất cả các DN Việt Nam đều được kết
luận có biên độ bán phá giá âm (không
bán phá giá) và không nhận trợ cấp
hoặc nhận trợ cấp không đáng kể từ
Chính phủ. Cụ thể, biên độ bán phá giá
xác định cho các DN Việt Nam từ -

12,2% tới -6,5%; biên độ trợ cấp từ 0%
tới 0,01%.

Về mối quan hệ nhân quả, ADC kết
luận hàng hóa từ Việt Nam và Đài Loan
(Trung Quốc) không gây ra thiệt hại
đáng kể. Thiệt hại của ngành sản xuất
trong nước xuất phát từ hàng hóa có xuất
xứ Trung Quốc và Hàn Quốc. Mức thuế
CBPG sơ bộ mà các nhà sản xuất, xuất
khẩu Hàn Quốc bị áp dụng là 6,2%; tổng
mức thuế CBPG và CTC mà các nhà
sản xuất, xuất khẩu Trung Quốc bị áp
dụng từ 11,9% đến 54,5%. H.TƯƠI

TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC:

“Giấy thông hành” 
đưa nông sản Việt ra thế giới

Hai lô hàng vải thiều Việt Nam lần đầu tiên mang tem truy xuất nguồn gốc, đã được nhập
khẩu chính ngạch vào Singapore và Pháp. Sự kiện này đánh dấu sự chuyển biến vượt bậc của
nông sản Việt Nam và là khởi đầu để đưa nông sản có nguồn gốc Việt Nam đi khắp thế giới.

Ống thép Việt Nam không bị áp thuế phòng vệ thương mại tại Úc

lVải thiều Thanh Hà có tem truy xuất nguồn gốc đã xuất hiện ở Pháp, Singapore.
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Bà Phạm Thị Huyên (ngụ
số 101 đường Lê Lợi, phường
Đông Sơn, TX Bỉm Sơn, tỉnh
Thanh Hóa) phản ánh đến Báo
PLVN về việc bà không làm
thủ tục khám bệnh nhưng BV
Đa khoa TX Bỉm Sơn vẫn có
kết quả và kết luận bà bị bệnh
đái tháo đường, đồng thời thực
hiện việc thanh toán chi phí
khám chữa bệnh BHYT cho bà
trái quy định.

Không lấy mẫu, vẫn có 
kết quả xét nghiệm?

Bà Huyên cho biết, 6h30
ngày 12/3/2021 tới BV Bỉm Sơn
đăng ký sớm để được lấy máu
làm xét nghiệm nhằm kiểm tra
các vấn đề về sức khỏe liên quan
đường huyết. Nhân viên tại quầy
tiếp đón từ chối không cho bà lấy
mẫu máu xét nghiệm trước với lý
do BV chỉ ưu tiên lấy máu trước
7h với bệnh nhân đã có hồ sơ
đang theo dõi điều trị tiểu đường

tại BV. Bà ra về, không làm bất
cứ thủ tục khám bệnh, không
được khám, không lấy máu,
nước tiểu làm xét nghiệm nào…

Đến 14/5/2021, bà Huyên
thực hiện việc khai báo BHXH
trên cổng thông tin điện tử. Sau
khi tải và cài đặt ứng dụng
VSSID, bà Huyên kiểm tra, bất
ngờ thấy lịch sử khám bệnh của
bà tại BV Bỉm Sơn như sau:
Ngày vào 12/3 (6h32’) - Ngày ra
12/3 (9h30’); tên bệnh: Bệnh đái
tháo đường không phụ thuộc In-
sulin; Mã bệnh: E11; Khoa: K01;
ngày thanh toán:
2002103121000; tình trạng: Ra
viện; chi phí: 104.900,00; Bảo
hiểm thanh toán: 104.900,00
(bệnh nhân: 0,00).

“Từ 6h35 đến 9h30 ngày
12/3, tôi không có mặt tại BV
Bỉm Sơn, không làm thủ tục
khám bệnh nào, không được
khám, không lấy mẫu xét
nghiệm. Không hiểu sao BV

vẫn có kết quả xét nghiệm máu,
nước tiểu và kết luận tôi bị bệnh
đái tháo đường”, bà Huyên đặt
câu hỏi.

Trong thời gian trên, bà cho
rằng cũng không cho ai mượn thẻ
BHYT, không trực tiếp ký thanh
toán hay nhờ người ký thanh toán
tiền viện phí khám bệnh, BV
Bỉm Sơn vẫn làm thủ tục thanh
toán chi phí khám chữa bệnh
BHYT cho bà.

“Ngày 17/5/2021, tôi đến gặp
bà Nguyễn Thị Hường, PGĐ BV
để thắc mắc. Sau khi tiếp nhận
thông tin, bà Hường vẫn cho rằng
thời gian trên tôi có mặt tại bệnh
viện khám bệnh, có lấy mẫu xét
nghiệm”. Bà Huyên làm đơn gửi
các cơ quan chức năng, đề nghị
BV phải làm rõ sự việc.

BV Bỉm Sơn lý giải ra sao?
Ngày 27/5/2021, ông Tống

Lê Bách, GĐ BV ký Văn bản
332/VBTL-BVBS trả lời đơn,
có nội dung: Qua theo dõi phần
mềm hệ thống khám chữa bệnh
(KCB), hồ sơ của bà Huyên đến
bệnh viện KCB, mã KCB:
2100013929, số thứ tự 1015,
đến khám tại Khoa khám bệnh,
phòng khám số 4, bác sỹ Bùi Thị

Sang chỉ định làm xét nghiệm;
bà Nguyễn Thị Hằng (kỹ thuật
viên Khoa xét nghiệm) có lấy
mẫu xét nghiệm cho bà Huyên.
Sau khi có kết quả xét nghiệm,
Khoa khám bệnh có gọi thông
báo trên loa nhiều lần nhưng
không thấy bà Huyên để trả kết
quả… Như vậy, vào 6h32’ ngày
12/3/2021, bà Huyên có đăng ký
khám bệnh tại BV, được khám,
có lấy mẫu và có kết quả xét
nghiệm, BV không lập khống hồ
sơ cho bà Huyên.

Về nội dung thanh toán chi
phí KCB BHYT, văn bản trả lời:
Đến cuối ngày 12/3/2021, bà
Huyên chưa ký xác nhận trên
phiếu đề nghị thanh toán chi phí
KCB BHYT, nhưng nhân viên kế
toán của BV đã đẩy dữ liệu thanh
toán lên cổng BHXH là việc làm
không đúng.  

Về phía bà Huyên, vẫn cho
rằng việc BV khẳng định bà có
đăng ký khám bệnh, được khám
và bác sỹ Sang chỉ định làm xét
nghiệm, bà Hằng có lấy mẫu xét
nghiệm cho bà là hoàn toàn
không đúng sự thật.

Trước sự việc trên, trao đổi
với PV, ông Lê Đình Khoa, PGĐ

BV cho biết, sau khi nhận được
đơn, BV đã tiến hành kiểm tra,
xác minh và có văn bản trả lời
nhưng bà Huyên không đồng ý.
Sau đó BV thành lập đoàn thanh
tra để xác minh và tổ chức cho bà
Huyên đối chất với những người
tiếp xúc trực tiếp.

Sau khi xác minh, BV xác
định bà Huyên có đến BV làm
thủ tục khám bệnh, được phân
vào Khoa khám bệnh tại phòng
khám số 4, được bác sỹ chỉ định
làm xét nghiệm. Sau đó bà
Huyên về và không lấy mẫu xét
nghiệm, nhưng Khoa khám bệnh
không biết nên không hủy chỉ
định xét nghiệm. Sau khi đối
chất, bà Vũ Thị Hồi (kỹ thuật
viên Khoa xét nghiệm) đã thừa
nhận, khi thấy có tên bà Huyên
trên hệ thống nên tự ý đánh kết
quả xét nghiệm mặc dù không có
mẫu máu và mẫu xét nghiệm
nước tiểu …

Cho rằng việc trả lời của BV
là chưa thỏa đáng, có dấu hiệu lập
khống hồ sơ bệnh án nhằm trục
lợi quỹ BHYT, bà Huyên đã tiếp
tục có đơn gửi cơ quan chức năng
đề nghị vào cuộc làm rõ.

TRUNG THỨ

Mang cục nam châm hít đầy
bụi thép, một người dân sống
cạnh nhà máy nói rằng khói bụi
và mùi hôi thường xuyên  bủa
vây ngôi làng, nhiều lúc vừa dọn
cơm ra phải bỏ bữa.

Nhà máy thép này được khởi
công từ cuối năm 2017 trên diện
tích gần 400 ha, là mảnh đất
trống do dự án khác không triển
khai bỏ lại. Vận hành thử
nghiệm từ hơn một năm trước, ô
nhiễm từ nhà máy khiến người
dân sống sát bên nhiều lần phản
ứng. Theo kế hoạch, họ được di

dời và tái định cư từ cách đây ba
năm. Nhưng do khu tái định cư
chưa được xây dựng, nên phải
sống chung với ô nhiễm kéo dài.

Đến hiện trường lúc 14h,
Chủ tịch UBND Quảng Ngãi
Đặng Văn Minh hỏi thăm
người dân, thị sát các nhà bị

ảnh hưởng bên hông nhà máy.
Người đứng đầu chính quyền
tỉnh sau đó cùng những người
phản ứng đến hội trường của
Hòa Phát để giải quyết sự việc.
Mở đầu, ông nói rằng việc
người dân dựng lều trước cổng
nhà máy là không đúng pháp
luật, nhưng ông thông cảm vì
bức xúc kéo dài.

Một người dân thuật lại tình
trạng khói bụi và mùi quanh nhà
máy. Theo đó, 115 ha thuộc giai
đoạn 2 của dự án luyện thép
chưa có quyết định bồi thường,
nhưng DN vẫn cho chở đất, nổ
mìn, đào đá.

Một người dân khác nói, cây
xung quanh nhà máy chết nhưng
cơ quan chức năng xuống kiểm
tra chỉ nói ô nhiễm “trong mức
độ cho phép”. Một phụ nữ thì
phản ánh việc thi công của nhà
máy thép gây ngập úng, yêu cầu
bồi thường.

Đại diện nhà máy thép cho

biết, 115 ha diện tích giai đoạn
mở rộng của nhà máy có 342 hộ
và cần 421 lô tái định cư. Để đẩy
nhanh tiến độ dự án, Hòa Phát
tạm ứng 100% bồi thường giải
phóng mặt bằng cho người dân,
trước khi có quyết định thu hồi
đất và bồi thường giải phóng
mặt bằng của cơ quan nhà nước.
Đến nay, 110 hộ đã nhận tiền
đền bù, trong đó có 65 hộ đã bàn
giao đất đi nơi khác.

Song, người dân cho biết
Hòa Phát yêu cầu họ cam kết,
sau khi nhận tiền tạm ứng thì
không khiếu nại khi có phê
duyệt bồi thường của nhà nước.
Chính quyền tỉnh khẳng định,
quyền khiếu nại, khiếu kiện là
quyền hiến định nên yêu cầu
doanh nghiệp kiểm tra phản ánh
và điều chỉnh.

Đại diện chủ đầu tư cho rằng
điều này là hiểu nhầm và hứa
rằng, nếu phương án bồi thường
của nhà nước thấp hơn tiền tạm
ứng thì người dân không phải trả
lại cho chủ đầu tư; còn nếu
phương án bồi thường cao hơn
thì chủ đầu tư sẽ trả thêm tiền
cho người dân.

Về tình trạng ô nhiễm, đại
diện Sở TN&MT cho rằng,
“dự án thép được giám sát đặc

biệt về môi trường, chuyện ô
nhiễm là có. Song phát triển
công nghiệp không thể không
có ô nhiễm”.

Kết luận buổi gặp gỡ, Chủ
tịch Quảng Ngãi Đặng Văn
Minh hai lần nói xin lỗi người
dân vì để họ phải “phiền” những
ngày qua và việc khu tái định cư
triển khai quá chậm. Ông Minh
yêu cầu huyện Bình Sơn và chủ
đầu tư làm các thủ tục để khởi
công khu tái định cư chậm nhất
vào tháng 10 năm nay, hoàn
thành sau một năm.

Ông Minh cũng thừa nhận
sống gần nhà máy ô nhiễm, nên
chủ đầu tư cần thảo luận với
người dân phương án hỗ trợ 2,2
triệu đồng mỗi tháng để thuê
phòng trọ, hoặc cho người dân
dựng nhà tạm ở khu khác. Đồng
thời, lãnh đạo tỉnh yêu cầu nhà
máy thép không được triển khai
thi công giai đoạn 2 khi chưa di
dời hết dân. Những khu ngập
úng, chính quyền địa phương
cần kiểm kê để bồi thường.

“Tôi mong sau buổi gặp gỡ
này sai phạm của doanh nghiệp
thì doanh nghiệp giải quyết, còn
người dân thì phải tuân thủ pháp
luật”, ông Minh nói. 

VĂN SƠN

THANH HÓA: 

Bệnh viện Bỉm Sơn bị phản ánh 
“lập khống hồ sơ bệnh án”

QUẢNG NGÃI:

Chủ tịch tỉnh thị sát 
nhà máy thép ô nhiễm

Mới đây, hàng chục
người dân xã Bình
Thuận, huyện Bình Sơn
(Quảng Ngãi) tụ tập
trước cổng nhà máy
thép Hòa Phát Dung
Quất. Tuần trước, họ còn
dựng lều bạt, chặn xe ra
vào nhà máy.

l Chủ tịch Quảng Ngãi thăm khu dân cư bên hông nhà máy. 

l Một góc nhà máy thép của Hòa Phát tại Dung Quất.

Theo người dân phản ánh, Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất
khi hoạt động sản xuất đã thải khói ra môi trường có mùi khét
nồng nặc, gây tiếng ồn ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người
dân. Nhiều lần chính quyền địa phương và doanh nghiệp họp dân
tìm hướng xử lý nhưng đến nay hàng trăm hộ dân xung quanh
nhà máy vẫn chịu cảnh môi trường sống ô nhiễm. 

Nhiều ngày qua, hàng chục hộ dân dựng lều, dùng tre, dây
văng chặn cổng nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất ngăn không
cho xe vận chuyển hàng hóa ra vào.

Tại buổi đối thoại, đại diện Cty CP Thép Hòa Phát Dung Quất
nói “quá trình hoạt động nhà máy không tránh khỏi ô nhiễm”.
“Chúng tôi đang chờ bố trí đất tái định cư cho người dân. Trong
quá trình chờ bố trí đất tái định cư, phía nhà máy cũng đưa ra
nhiều phương án. Tuy nhiên phần lớn người dân mong muốn được
bố trí tái định cư, rồi họ di dời luôn”, đại diện Cty nói.

Đại diện Cty này cho rằng họ “áp dụng công nghệ hiện đại nhất
của châu Âu cho Khu liên hợp tại Dung Quất, trong đó dành 30%
vốn cố định trong tổng đầu tư xử lý môi trường”.
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Từ 14 đến 18/6/2021,
Trường Đại học Luật Hà Nội
sẽ tổ chức Tuần lễ Nghiên
cứu khoa học và Diễn đàn
Luật học và Phát triển năm
2021 với nhiều hội thảo,
toạ đàm về các vấn đề khoa
học pháp lý và liên ngành…
Góp phần nâng cao năng lực
nghiên cứu của giảng viên

Từ năm 2017 đến nay, hằng năm
Trường Đại học (ĐH) Luật Hà Nội
đều tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa
học (NCKH) nhằm hưởng ứng Ngày
Khoa học và Công nghệ Việt Nam
18/5, góp phần nâng cao năng lực
nghiên cứu và chú trọng nâng cao khả
năng công bố quốc tế cho đội ngũ
giảng viên, mở rộng các hình thức
thông tin khoa học và giải quyết các
vấn đề khoa học pháp lý có tính thời
sự trong bối cảnh giáo dục hiện đại và
hội nhập quốc tế. 

Việc Trường ĐH Luật Hà Nội tổ
chức Tuần lễ  NCKH đã không chỉ
nhận được sự hưởng ứng của đông
đảo của cán bộ, giảng viên của trường
mà còn nhận được sự quan tâm của
nhiều chuyên gia, nhà khoa học của
các cơ quan, tổ chức khác… 

Trong khuôn khổ Tuần lễ NCKH từ
năm 2017 đến nay, đã có hơn 10 hội
thảo, toạ đàm và gần 20 hoạt động
chuyên môn khác được tổ chức. Các
nội dung chủ đề của Tuần lễ được đánh
giá là phong phú, đa dạng, có ý nghĩa
thiết thực, đề xuất được nhiều giải pháp
hữu ích nhằm tăng cường năng lực và
phát triển nghiên cứu của Trường trong
bối cảnh hội nhập quốc tế về giáo dục
và quản trị hiện đại, đáp ứng yêu cầu
xây dựng Trường thành trường trọng
điểm đào tạo cán bộ về pháp luật. 

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch
bệnh Covid-19 nên Tuần lễ NCKH đã
lùi thời gian tổ chức từ tháng 5 và sang

tháng 6. Nhân kỷ niệm 5 năm ngày tổ
chức, Tuần lễ NCKH năm nay sẽ có
nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có
việc chính thức ra mắt Diễn đàn Luật
học và Phát triển của Trường ĐH Luật
Hà Nội.

Diễn đàn để các chuyên gia
thảo luận những vấn đề mới

Là hoạt động trọng tâm của Tuần lễ
NCKH và Diễn đàn Luật học và Phát
triển năm 2021, Hội thảo khoa học
“Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII
và những vấn đề đặt ra đối với xây
dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 15/6)
hướng tới mục tiêu tạo diễn đàn học
thuật để các chuyên gia, nhà khoa học
thảo luận những vấn đề mới, cách tiếp
cận mới về những vấn đề đặt ra đối với
xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền và hệ thống pháp luật Việt Nam.
Nội dung của Hội thảo tập trung phân
tích, đánh giá những điểm mới của
Nghị quyết Đại hội Đảng XIII liên quan
đến vấn đề xây dựng, hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt
Nam; Phân tích, đánh giá và đề xuất các
giải pháp nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ
thống pháp luật, cơ chế, chính sách
nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội
chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân.

Tiếp nối thành công chuỗi hội thảo,
toạ đàm, tập huấn công bố quốc tế
những năm trước, với mục đích tăng
cường chất lượng, số lượng công bố
quốc tế của Trường Đại học Luật Hà
Nội, Tọa đàm khoa học “Kinh nghiệm
viết và công bố quốc tế trong khoa học
pháp lý” (sáng 16/6) tập trung chia sẻ
kinh nghiệm viết và công bố trong
khoa học pháp lý trên các khía cạnh:
Kinh nghiệm viết và công bố từ góc độ
các chuyên ngành khoa học pháp lý:
chuyên ngành Luật Hiến pháp, Luật
Hành chính,…; Kinh nghiệm viết và
công bố quốc tế từ góc độ các loại hình
ấn phẩm: sách, tạp chí…

Là một trong các hoạt động
thường niên của Tuần lễ NCKH,
hướng tới đối tượng là sinh viên, Hội
thảo khoa học cấp Trường “Những
vấn đề pháp lý đặt ra trong giai đoạn
hiện nay - Nghiên cứu của sinh viên
Trường ĐH Luật Hà Nội” sẽ góp
phần nâng cao chất lượng đào tạo và
nghiên cứu khoa học, phát hiện và
bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ tại
Trường Đại học Luật Hà Nội. Nội
dung của Hội thảo tập trung vào công
bố, thảo luận về các kết quả nghiên
cứu có tính mới, tính thời sự, có giá
trị lý luận và thực tiễn trong khoa học
pháp lý và các lĩnh vực có liên quan
do các nhóm sinh viên thực hiện như:
Pháp luật Hình sự, Tố tụng Hình sự,
Pháp luật Dân sự, Tố tụng Dân sự… 

Bên cạnh Hội thảo khoa học dành
cho sinh viên, Hội thảo “Pháp luật
Việt Nam trong thời đại Cách mạng
công nghiệp lần thứ Tư và hội nhập
quốc tế” dành cho đối tượng nghiên
cứu sinh cũng sẽ được tổ chức (dự
kiến tháng 8/2021).

Trong khuôn khổ Tuần lễ Nghiên
cứu khoa học năm 2021, Trường ĐH
Luật Hà Nội chính thức ra mắt Diễn
đàn “Luật học và Phát triển” bao gồm
các hoạt động trao đổi học thuật được
nâng tầm cả về quy mô, phạm vi và
cách thức tổ chức. Diễn đàn sẽ là
trung tâm của hoạt động nghiên cứu
khoa học pháp lý và khoa học liên
ngành do Trường ĐH Luật Hà Nội tổ
chức hằng năm. 

Diễn đàn “Luật học và Phát triển”
nhằm huy động, phát huy tri thức luật
học và tri thức liên ngành phục vụ cho
sự phát triển của đất nước và nhân
loại. Với tôn chỉ “luật học phục vụ
phát triển”, Diễn đàn mong muốn thúc
đẩy nghiên cứu khoa học pháp lý, từ
các vấn đề lý luận cơ bản, các vấn đề
về chính sách, pháp luật mang tính
thời sự, các lĩnh vực khoa học liên
ngành đến các hoạt động hợp tác
nghiên cứu khoa học. 

Tuần lễ NCKH còn một số hoạt
động bên lề như: Khai mạc “Bình
chọn các công trình nghiên cứu khoa
học giảng viên Trường ĐH Luật Hà
Nội”; Công bố và ra mắt các Nhóm
nghiên cứu của Trường; Hội nghị tổng
kết hoạt động nghiên cứu khoa học
năm 2020... HOÀNG LAN 

Chính phủ, Thủ tướng
ban hành 5 văn bản 
quy phạm pháp luật
trong tháng 5/2021
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp vừa

ban hành, trong tháng 5/2021, Chính phủ và
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 văn bản quy
phạm pháp luật, gồm 4 Nghị định của Chính phủ
và 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong đó, Nghị định số 53/2021/NĐ-CP gồm có
7 Điều quy định về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu
thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực
hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc
Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021 - 2022. Nghị định
53 áp dụng đối với: Người nộp thuế theo quy định
của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Cơ quan
hải quan, công chức hải quan; Tổ chức, cá nhân có
quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu.

Kèm theo Nghị định 53 là 3 Phụ lục, cụ thể: Phụ
lục I - Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND
Lào, được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất thuế
nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA (thuế suất thuế
nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện
Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN) khi nhập
khẩu vào Việt Nam; Phụ lục II - Danh mục hàng hóa
có xuất xứ từ CHDCND Lào không được hưởng ưu
đãi thuế quan khi nhập khẩu vào Việt Nam; Phụ lục
III - Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND
Lào được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan hằng
năm khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Nghị định số 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh
giá sơ bộ tác động môi trường. Nghị định số
55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi
trường. Nghị định số 56/2021/NĐ-CP quy định chi
tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng
vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc
gia. Còn Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg quy định
về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn
đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê. 

L.GIA

LAI CHÂU: 
Triển khai thực hiện quyền
trẻ em và bảo vệ trẻ em 
giai đoạn 2021 - 2025
Vừa qua, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế

hoạch về triển khai thực hiện quyền trẻ em
và bảo vệ trẻ em; Phòng, chống bạo lực, xâm hại
trẻ em giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã xác định mục tiêu
tổng quát, mục tiêu cụ thể và đưa ra 7 nội dung hoạt
động. Cụ thể, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp
luật, kiến thức nhằm nâng cao nhận thức, trách
nhiệm thực hiện quyền trẻ em, kỹ năng về bảo vệ trẻ
em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho chính
quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, xã hội, cha
mẹ và trẻ em. Phòng ngừa bạo lực học đường; hỗ
trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình
dục, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em
trong các cơ sở giáo dục. 

Song song với đó là cải thiện chất lượng dịch vụ,
nâng cao năng lực của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo
vệ trẻ em; tiếp nhận khám, chữa bệnh, phòng ngừa
và hỗ trợ, can thiệp của ngành y tế đối với trẻ em bị
tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại tình dục. Tăng
cường công tác điều tra thân thiện đối với trẻ em, xử
lý các đối tượng có hành vi bạo lực, mua bán, xâm
hại trẻ em.

Ngoài ra, phải xây dựng cơ chế phối hợp liên
ngành và hình thành mạng lưới xã hội về bảo vệ trẻ
em, thực hiện quyền trẻ em và phòng, chống bạo lực,
xâm hại tình dục trẻ em giữa các cơ quan, tổ chức
liên quan; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực
hiện các quy định của pháp luật về trẻ em… 

THANH TRÀ 

TIN TứCTRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI:

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học
pháp lý, phục vụ phát triển

Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội
mong muốn tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ,
giảng viên trẻ và người học về vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu
khoa học; hiện thực hóa Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội đến
năm 2030 về phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội trở thành cơ sở giáo dục
đại học định hướng nghiên cứu; trường trọng điểm về đào tạo pháp luật; trung
tâm nghiên cứu khoa học pháp lý và truyền bá tư tưởng pháp lý hàng đầu của
Việt Nam, có vị thế trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, đóng góp tích
cực trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và phục vụ cộng đồng.

lMột Hội thảo do Trường Đại học Luật Hà Nội và Viện Khoa học Pháp lý tổ chức năm 2020.
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Lần 05– Theo thủ tục rút gọn)

1 Tài sản đấu giá bao gồm: 01 tàu đánh cá, loại tàu vỏ gỗ, lắp máy CUMMINS có công suất 700HP, có số đăng ký TH-
93888-TS, đăng ký ngày 14/4/2016 tại Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (nay là Chi cục Thủy sản) Thanh Hóa, chủ
tàu cá là ông Trịnh Văn Hùng, địa chỉ: xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. (Chi tiết tài sản đấu giá trong thông báo bán
đấu giá của Công ty đấu giá Năm Châu).

• Giá khởi điểm: 2.049.328.350đồng. (Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định). Tiền đặt
trước tham gia đấu giá: 400.000.000 đồng/01 hồ sơ. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc.
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải được

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

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

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

thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp và theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 14/6/2021 đến hết ngày 16/6/2021 (giờ hành

chính)  tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại chi cục THÁDS huyện Hậu Lộc.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/6/2021 đến hết ngày 17/6/2021.
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt

Nam - CN Thanh Hóa của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu;
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 9h00 ngày 18/6/2021 tại trụ sở chi cục THÁDS huyện Hậu Lộc.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa,

tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0378836613 hoặc 0904 235 586.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Đăk Lăk - 269 đường Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh

Đắk Lắk.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long - Số 99 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk

Lăk.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Y Tuân, địa chỉ: Bon Đăk Săk, xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

Cụ thể như sau:
a. Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AP 118331 do UBND huyện Krông Nô cấp ngày 22/5/2009 cho ông Y Tuân
- Thửa đất số: 84 Tờ bản đồ số: 31      Diện tích: 22068 m2 Đất trồng cây lâu năm.
- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 22/5/2059.
- Địa chỉ thửa đất: Thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông
b. Tài sản gắn liền với đất:  1900 cây cà phê đang kinh doanh (loại C).
4. Giá bán khởi điểm: 572.519.421 đồng  
4. Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000.000 đồng/bộ 
5. Khoản tiền đặt trước: 57.000.000 đồng 
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 17 đến ngày 21/06/2021 tại nơi có tài sản tọa lạc.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo cho đến 16 giờ 30 phút ngày 22/06/2021 tại công ty Đấu giá

Hợp danh Bảo Long.
6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 24/06/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không thuộc các trường hợp quy

định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 xin liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long, địa chỉ: Số 99 Phạm Ngũ Lão, tp Buôn
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk để đăng ký tham gia đấu giá

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO LONG 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung.
Tổ chức có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đô Lương
Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu MAZDA, số loại 3 15G AT SD BP, số máy P520670833, số khung RN

2B14AA6LM033233; màu sơn xanh, biển số đăng ký 37A – 720.64, đăng ký lần đầu ngày 12/8/2020 mang tên bà Nguyễn Thị
Hoa. Xe hiện đang hoạt động bình thường. GKĐ: 560.840.000đ. Phí HS: 500.000đ. Tiền đặt trước: 110.000.000đ. Thời gian xem tài
sản, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày
25/6/2021 tại trụ sở Công ty ĐGHD Miền Trung. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung TK:
047704076868686 Ngân hàng TMCP phát triển tp Hồ Chí Minh - CN NA vào các ngày 25, 28, 29/6/2021. Đấu giá: vào lúc 9h00
ngày 30/6/2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung. Liên hệ: ĐT: 0987099939, 0918647828.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MIỀN TRUNG 

Kết quả này là nhờ có sự nỗ
lực, chủ động của toàn thể công
chức, viên chức, người lao động
ngành bảo hiểm xã hội (BHXH)
tỉnh Đồng Tháp và cũng là minh
chứng cho hiệu quả của việc áp
dụng mô hình “truyền thông
nhóm nhỏ” tại Đồng Tháp trong
công tác phát triển người tham gia
BHXH tự nguyện trên địa bàn.

Sa Đéc - dấu ấn tiên phong
Bà Huỳnh Nguyễn Phương

Oanh - Giám đốc BHXH tỉnh
Đồng Tháp cho biết, ngay từ đầu
năm, BHXH tỉnh Đồng Tháp đã
chủ động triển khai đa dạng
nhiều giải pháp, trong đó hình
thức “ra quân” tuyên truyền được
tổ chức thường xuyên hơn với
mục tiêu tối thiểu một quý phải
triển khai 2 lần và được thay đổi
phù hợp với tình hình diễn biến
phức tạp của dịch Covid-19. 

“Đặc biệt, BHXH tỉnh Đồng
Tháp còn phát huy tối ưu giải
pháp mô hình truyền thông trực
tiếp theo nhóm nhỏ. Đây là nhóm
vận động gồm 3 - 4 người, đều
đặn duy trì vào thứ bảy, chủ nhật
hằng tuần “đi từng ngõ, gõ từng
nhà” để tuyên truyền, tư vấn
chính sách BHXH tự nguyện cho
người dân. Từ sự kiên trì “mưa
dầm thấm lâu, đi sâu, tư vấn sát”
của những nhóm vận động này
mà nhiều người dân đã hiểu và tự
giác tham gia BHXH tự nguyện”
– bà Oanh cho biết.

Là một trong những đơn vị
tiên phong triển khai mô hình
này, đến nay, BHXH TP Sa Đéc,
tỉnh Đồng Tháp đã thu được
những kết quả đột phá trong công
tác phát triển BHXH tự nguyện. 

Ông Tăng Phước Long -
Giám đốc BHXH TP Sa Đéc cho
biết, năm 2020, sau nhiều lần trăn
trở, bàn tính tìm mô hình tối ưu
để tuyên truyền, vận động hiệu
quả trong bối cảnh bị tác động
của dịch Covid-19, BHXH TP đã
mạnh dạn đề xuất thành lập mô
hình “truyền thông nhóm nhỏ”,
đồng thời đã chủ động phối hợp
với Bưu điện TP tổ chức, thực

hiện, giao nhân viên Bưu điện
làm Trưởng nhóm trực tiếp đến
từng nhà để tư vấn, vận động
người dân. Năm 2021, mỗi nhóm
được giao chỉ tiêu phát triển mỗi
tháng ít nhất từ 10 người trở lên.

Theo đó, để thực hiện hiệu
quả công tác này, hằng tuần,
Trưởng nhóm sẽ thông tin cho
các thành viên ngày, giờ, địa
điểm vận động. Nhân viên đại
lý thu BHXH sẽ chịu trách
nhiệm tổng hợp và thông báo số
người tham gia trong tuần cho
nhóm. Bên cạnh đó, lãnh đạo
BHXH và Bưu điện còn trực
tiếp tham gia giám sát hoặc đi
cùng nhóm để nắm tình hình,
qua đó vừa rút kinh nghiệm,
vừa động viên khen thưởng kịp
thời những nhóm vận động
được nhiều người tham gia. 

Kết quả, 5 tháng đầu năm
2021, toàn TP Sa Đéc đã vận động
được 280 tham gia BHXH tự
nguyện (bình quân phát triển mới
được 56 người/tháng). Chị Huỳnh
Thị Thảo (khóm Tân Mỹ, phường
Tân Quy Đông, TP Sa Đéc) cũng
như nhiều người dân Sa Đéc rất
phấn khởi khi được nhân viên đại

lý thu BHXH đến tư vấn chính
sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ
gia đình trực tiếp tại nhà, chị Thảo
chia sẻ: “Hằng tháng, tôi chỉ cần
dành dụm một khoản tiền nhỏ để
tham gia BHXH tự nguyện, sau
này khi hết tuổi lao động tôi cũng
có lương hưu, không phải lo
vướng bận tới con cháu, lại có
thêm tấm thẻ BHYT khi nghỉ hưu
để yên tâm vì được chăm sóc sức
khỏe lúc già. Nó rất hữu ích cho
tôi lúc về già”. 

Hiểu được lợi ích thiết thực
khi tham gia BHXH tự nguyện,
chị Thảo còn tích cực tuyên
truyền với người thân, bà con
hàng xóm để ngày càng có nhiều
người tham gia BHXH tự nguyện
để được hưởng lương hưu và
chăm sóc sức khỏe khi về già.

Đến từng nhà, gặp 
từng người…

Từ những bước tiên phong
mang về hiệu quả của BHXH TP
Sa Đéc, mô hình truyền thông
nhóm nhỏ hiện đã được nhân rộng
ra toàn tỉnh Đồng Tháp. Trong đó,

xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh
cũng là một trong những địa
phương nổi bật trong áp dụng mô
hình này.

Ông Đoàn Văn Đông - Giám
đốc BHXH huyện Cao Lãnh cho
biết:“Ở huyện Cao Lãnh, nói về
lợi thế trong công tác phát triển
người tham gia thì không thể
không nhắc đến sự nhiệt huyết
của những người làm công tác
tuyên truyền. Đây là yếu tố đóng
vai trò quyết định cho sự thành
công trong việc đem chính
sách BHXH tự nguyện đến với
người dân. Thực tế cho thấy
năm 2020, huyện Cao Lãnh
nói chung và xã Gáo Giồng
nói riêng đã phát huy rất tốt vai
trò của người làm công tác tuyên

truyền. Bằng chứng là đến ngày
03/5/2021 huyện Cao Lãnh đã
có 2.921 tham gia BHXH tự
nguyện, đạt 87,59% kế hoạch
giao (chỉ tiêu 3.335 người)”.

Chị Lê Thị Như Trúc - nhân
viên Đại lý thu BHXH, người
được xem là hăng say nhất với
phong trào tuyên truyền chính
sách BHXH tự nguyện của xã
Gáo Giồng đã nỗ lực đi từng nhà,
gặp từng người để đưa chính
sách BHXH tự nguyện đến với
bà con, giúp bà con thêm hiểu,
tin tưởng và tham gia vào chính
sách an sinh xã hội của Nhà
nước. Với sự hăng say, quyết
tâm đó, từ năm 2020 đến nay,
chị Trúc đã vận động được 146
người trên địa bàn tham gia
BHXH tự nguyện.

Lau nhanh những giọt mồ hôi
dưới cái nắng chói chang, chị
Trúc trải lòng: “Có khi để vận
động 1 người tham gia, tôi phải đi
vài lần, ngồi mấy tiếng đồng hồ
để nói cho bà con hiểu hết được
lợi ích khi tham gia BHXH tự
nguyện. Dù vất vả nhưng cứ nghĩ
đến việc có thể giúp bà con đảm
bảo an sinh xã hội về sau thì mình
lại có thêm động lực bước tiếp”. 

“Với cách làm hay, hiệu quả
từ mô hình “truyền thông nhóm
nhỏ” và phát huy nhiều mạng
lưới nhân viên đại lý thu tâm
huyết như chị Trúc, thời gian tới,
BHXH tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp
tục nỗ lực, phát huy tối ưu mô
hình này nhằm đảm bảo quyền
được an sinh cho mọi người dân,
tạo cơ hội cho mọi người dân
trong việc tiếp cận, tham gia, thụ
hưởng chính sách BHXH tự
nguyện” – đại diện BHXH tỉnh
Đồng Tháp cho biết. TUỆ AN 

PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN: 

Đột phá từ mô hình 
“truyền thông nhóm nhỏ”

Tính đến hết tháng
5/2021, toàn tỉnh Đồng
Tháp có 1.443.793
người tham gia bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp,
trong đó có 18.679
người tham gia tự
nguyện, tăng 10.494
người so với cùng kỳ
năm 2020. 

l Cán bộ BHXH đi từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền về chính sách
BHXH tự nguyện.

Theo bà Huỳnh Nguyễn Phương Oanh - Giám đốc BHXH tỉnh
Đồng Tháp: “Để mô hình truyền thông nhóm nhỏ phát huy hiệu quả,

trước hết phải có sự rà soát kỹ về người tham gia là những người có tiềm năng
về kinh tế, từ đó đưa ra hình thức tư vấn phù hợp về phương thức và thời gian
đóng BHXH tự nguyện cho người dân. Nếu như ở các khu vực thành thị, bà
con được tư vấn có thể tích cóp hằng ngày để tham gia theo tháng thì ở vùng
nông thôn, bà con có thể tham gia theo hình thức mùa vụ, cứ xong vụ
lúa thì đóng một lần”.

XÃ HỘI
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản:Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật – Chi nhánh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 16A, đường Lê Quý Đôn, phường Đồng

Hới, tỉnh Quảng Bình.
2. Đơn vị có tài sản: Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
3. Tài sản đấu giá: Lô hàng hóa bị tịch thu do vi phạm hành chính theo Quyết định số 1266/QĐ-XPVPHC ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Quảng Bình về việc xử phạt vi phạm hành chính không bao gồm lô hàng  mỹ phẩm bị tiêu hủy.
- Giá khởi điểm:69.110.000 đồng (Sáu mươi chín triệu một trăm mười ngàn đồng./.).
- Tiền đặt trước:10.000.000đồng (Mười triệu đồng).
4. Kế hoạch đấu giá:
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 22/6/2021 và ngày 23/6/2021 tại trụ sở Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16h30’ ngày 28/6/2021. 
- Thời gian nộp tiền đặt trước:Từ 7h30 ngày 24/6/2021 đến 16h30’ ngày 28/6/2021.
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09giờ 00 phút ngày 01/7/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhât – Chi nhánh Quảng

Bình. Địa chỉ: Số 16A, đường Lê Quý Đôn, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc)
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật – Chi nhánh Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 16A, đường Lê Quý Đôn, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình..
Điện thoại: 0916.631.179.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH NHẬT – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO 
Về việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá 
Căn cứ Bản án, Quyết định số 01/2021/KDTM-ST  ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 
Căn cứ Quyết định thi hành án số 634/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Chi Cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành

phố Rạch Giá;
Căn cứ Quyết định về việc rút hồ sơ thi hành án số 12/QĐ-CTHADS ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự

tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 16/QĐ-CTHADS ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Chấp hành viên Cục Thi hành án

dân sự tỉnh Kiên Giang.
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá số 22/QĐ-CTHADS ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chấp

hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang.
Căn cứ Biên bản bán đấu giá tài sản ngày 11/6/2021 của Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Phú.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá đối với ông Trương Hoàng

Sa và bà Lâm Thùy Hương, địa chỉ: 27/18A Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Tài sản cưỡng chế giao: Tàu cá số KG – 95776 – TS; máy Mitsubishi S6R2-PTA, số máy 80382, công suất 864 CV, trọng tải 154,81 tấn; được thể

hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số 672/2018 do Chi cục Thủy sản tỉnh Kiên Giang cấp ngày 01/6/2018 cho chủ tàu là ông Trương Hoàng
Sa. Tàu đã qua sử dụng, vỏ gỗ. Hiện trạng tàu không có máy chính, chỉ có thiết bị đẩy tàu là chân vịt.

Thời gian:  Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 năm 2021.
Địa điểm cưỡng chế: tại ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
Dự trù chi phí cưỡng chế ông Trương Hoàng Sa và bà Lâm Thùy Hương phải chịu khoảng: 1.000.000đ (Một triệu đồng).
Yêu cầu ông Trương Hoàng Sa và bà Lâm Thùy Hương có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Công Toàn Cầu – 323A Lê Quang Định, P. 5,Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
2. Tài sản đấu giá là: 02 QSDĐ ở tại đô thị, THSD lâu dài, HTSD riêng cùng địa chỉ phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An cụ thể:
- Tài sản 01:QSDĐ thửa đất 12, TBĐ:2-31a, DT 716 m2 theo GCN QSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ số: BB 060683, số vào sổ cấp GCN: CH 00395,cấp

ngày 09/07/2010;
- Tài sản 02:QSDĐ thửa đất 15, TBĐ:60, DT 1.688 m2 theo GCN QSDĐ số BU 342086, số vào sổ cấp GCN: CH 03832 cấp ngày 27/10/2014;
3.Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Nam Á, địa chỉ: 201-203, Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, TP. HCM.
4. Giá khởi điểm của tài sản là: Tài sản 01: 7.768.872.000 đồng. Tài sản 02: 12.859.114.500 đồng
5. Số tiền đặt trước: Tài sản 01: 1.165.330.800 đồng. Tài sản 02: 1.928.867.175 đồng
6. Nộp tiền đặt trước TS01, TS02:  Từ 21/06/2021 đến ngày 23/06/2021 (Bằng hình thưc chuyển khoản).
7.Thời gian mua, nộp hồ sơ TS01, TS02: Từ ngày 11/06/2021 đến hết ngày 22/06/2021 tại trụ sở công ty (trong giờ hành chính). Các cá nhân, tổ

chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài
sản 2016.

8. Thời gian xem tài sản 01, 02: Từ ngày 11/06/2021 đến 22/06/2021 tại nơi có tài sản. 
9. Tiền mua hồ sơ 500.000 đồng/hồ sơ.
10.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: tại Công ty đấu giá hợp danh Thành Công Toàn cầu, số 323A Lê Quang Định, P.5, Q.Bình Thạnh,

TP. HCM – ĐT 0837797985.
- Tài sản 01: lúc 09 giờ 00 ngày 24/06/2021
- Tài sản 02: lúc 10 giờ 00 ngày 24/06/2021

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH CÔNG TOÀN CẦU 

THÔNG BÁO 
Về việc kê biên Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Căn cứ Quyết định thi hành án số 65/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao
Bằng; Căn cứ Quyết định thi hành án số 218/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao
Bằng;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 13/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chấp
hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản đối với ông Lý Văn Hùng, bà Triệu Thu Trang. Địa chỉ: Tổ 02
phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Bằng biện pháp: Cưỡng chế kê biên tài sản là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của ông Lý Văn Hùng, bà Triệu
Thu Trang.

Tài sản cưỡng chế kê biên gồm:
- Thửa đất số 235a, tờ bản đồ số 07, có diện tích 71,5m2 tại địa chỉ tổ 02 (tổ 03 cũ) phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng,

thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY686642 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Cao
Bằng cấp ngày 09/9/2015, số vào sổ cấp GCN: CS00209 mang tên ông Lý Văn Hùng và bà Triệu Thu Trang. 

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây 01 tầng + 01 tum, loại nhà xây kiên cố, kết cấu nhà khung chịu lực, móng bê tông cốt thép, xây tường gạch
chỉ, sàn bê tông cốt thép, vì kèo thép hình, sàn mái bê tông cốt thép, nền lát gạch ceramic, sơn trần, tường, dây điện chìm, mái lợp tôn.

Thời gian cưỡng chế kê biên: 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6 năm 2021.
Địa điểm: Tổ 02 (tổ 03 cũ) phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
Dự trù chi phí cưỡng chế kê biên ông Lý Văn Hùng, bà Triệu Thu Trang phải chịu là: 24.570.000,đ (Hai mươi bốn triệu năm trăm bảy mươi nghìn

đồng).
Yêu cầu bà Triệu Thu Trang, ông Lý Văn Hùng có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ CAO BẰNG  - TỈNH CAO BẰNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Người có TS đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vạn Ninh

TS đấu giá: QSD đất và TS gắn liền với đất của ông Lê Quang Phúc và bà Nguyễn Thị Thu Trang. ĐC của TS: thôn Tân Đức Tây, xã vạn
Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Đất: theo GCN QSD đất, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất số BV 709268 thuộc thửa 110, TBĐ 39 do UBND huyện Vạn Ninh ký ngày
10/02/2015. DT: 266,7m2 có 4,9m2 đất thuộc QHGT (Đất ONT: 66m2. HSD: lâu dài; Đất trồng CLN: 200,7m2. HSD: 15/10/2043

TS gắn liền với đất: Nhà cấp 4: tường gạch, nền gạch men, mái ngói, cửa gỗ. DTXD: 67,62m2; Nhà sau: nền xi măng, tường gạch, mái tôn xà gồ
gỗ. DTXD: 46,5m2; Nhà vệ sinh: tường gạch, nền gạch men, mái xi măng. DTXD: 4,5m2; Sân xi măng, móng đá chẻ: 31,2m2

Giá khởi điểm: 717.306.000 đồng. Tiền đặt trước: 70.000.000 đôǹg.  
Thời gian mua hồ sơ và đăng ký: từ 14/06/2021 đến 07/07/2021
Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 12/07/2021 tại Công ty 
Thời gian xem tài sản: từ  06/07/2021 đến 07/07/2021 tại địa điểm có tài sản.     
Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long. ĐC: 15A đường Trần Khánh Dư, Phước

Tân, Nha Trang. ĐT: 02583887458.  
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THIÊN LONG 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Công Toàn Cầu – 323A Lê Quang Định, P. 5,Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
2. Tài sản đấu giá là: 08 QSDĐ ở tại đô thị, THSD lâu dài, HTSD riêng cùng địa chỉ phường 6, thị xã Tân An (nay là thành phố Tân An), tỉnh

Long An cụ thể:
- Tài sản 01:QSDĐ thửa đất 2003, TBĐ:3, DT 631,4 m2 theo GCN QSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ số: BG 825181, số vào sổ cấp GCN: CH 01991,cấp

ngày 03/10/2011;
- Tài sản 02:QSDĐ thửa đất 923, TBĐ:3, DT 319 m2 theo GCN QSDĐ số AD 475531, số vào sổ cấp GCN: H00184 cấp ngày 05/10/2005;
- Tài sản 03:QSDĐ  thửa đất 4418, TBĐ:3, DT 448 m2 theo GCN QSDĐ số: Đ 000658, số vào sổ cấp GCN: 00868 QSDĐ, cấp ngày 06/12/2003;
- Tài sản 04:QSDĐ thửa đất  4419, TBĐ:3, DT 448 m2 GCN QSDĐ số:Đ 000661, số vào sổ cấp GCN: 00867 QSDĐ, cấp ngày 06/12/2003;
- Tài sản 05:QSDĐ thửa đất 4852, TBĐ:3, DT 500 m2 GCN QSDĐ số:AD 475545, số vào sổ cấp GCN: H00187, cấp ngày 04/10/2005;
- Tài sản 06:QSDĐ thửa đất 4853, TBĐ:3, DT 239 m2 GCN QSDĐ số:AD 475533, số vào sổ cấp GCN: H00183, cấp ngày 05/10/2005;
-Tài sản 07:QSDĐ thửa đất 4854, TBĐ:3, DT 239 m2 GCN QSDĐ số:AD 475764, số vào sổ cấp GCN: H00188, cấp ngày 06/10/2005;
- Tài sản 08:QSDĐ thửa đất 4855, TBĐ:3, DT 263 m2 GCN QSDĐ số:AD 475748, số vào sổ cấp GCN: H00186, cấp ngày 04/10/2005;
3.Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Nam Á, địa chỉ: 201-203, Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, TP. HCM.
4. Giá khởi điểm của tài sản là: 27.800.000.000 đồng 
5. Số tiền đặt trước: 4.170.000.000 đồng 
6. Nộp tiền đặt trước từ 8 giờ 00 phút ngày 21/06/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/06/2021 (Bằng hình thức chuyển khoản).
7.Thời gian mua, nộp hồ sơ từ:11/06/2021 đến hết ngày 22/06/2021 tại trụ sở công ty (trong giờ hành chính). Các cá nhân, tổ chức có

nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài
sản 2016.

8. Thời gian xem tài sản từ: 11/06/2021 đến hết ngày 22/06/2021 tại nơi có tài sản.
9. Tiền mua hồ sơ 500.000 đồng/hồ sơ.
10.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: lúc 08 giờ 00 ngày 24/06/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Thành Công Toàn Cầu, số

323A Lê Quang Định, P.5, Q.Bình Thạnh, TP. HCM – ĐT 0837797985.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH CÔNG TOÀN CẦU 

THÔNG BÁO 
Tòa án nhân dân Quận 1 thông báo cho Công ty cổ phần Đầu tư DTL, trụ sở: 68 Nguyễn Huệ, phường Bến

Nghé, Quận 1, TPHCM và đại diện theo pháp luật là ông Lương Thanh Minh, sinh năm 1979, địa chỉ: Khu phố
Vinh Sơn, phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa phải có mặt tại Phòng xử án – TAND Quận
1 để tham gia phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng lần thứ nhất vào hồi 14 giờ 00 phút ngày
21/6/2021, tham gia phiên tòa xét xử vụ án lần thứ hai vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 09/7/2021. Nếu Công ty cồ
phần Đầu tư DTL và ông Dương Thanh Minh không có mặt thì Tòa án sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy
định của pháp luật. TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1, TPHCM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Nhân Hòa (Công ty Nhân Hòa); Địa chỉ: Tòa nhà Vân Nam, số 26, đường Láng, Hà Nội, tổ chức đấu giá:
- Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Minh Thành tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi

nhánh Đông Anh tính đến ngày 26/3/2021.
- Đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh; Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành

phố Hà Nội.
- Giá khởi điểm: 30.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ năm trăm triệu đồng).
Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi

thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
- Tiền đặt trước: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng).
- Tiền hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ. (Năm trăm ngàn đồng trên một hồ sơ).
- Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 14/6/2021 đến 16h00’ ngày 21/6/2021 tại: Trụ sở Công ty Nhân Hòa.
- Xem tài sản (xem hồ sơ Khoản Nợ): Từ 08h00’ngày 16/6/2021 đến 16h00’ ngày 17/6/2021 tại Trụ sở Công ty Nhân Hòa.
- Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức chuyển khoản từ ngày 18/6/2021 đến ngày 22/6/2021.
Tiền đặt trước phải báo có về tài khoản của Công ty trước 17h00’ ngày 22/6/2021.
- Tổ chức cuộc đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên hồi 14h00’ ngày 23/6/2021 tại Trụ sở

Công ty Đấu giá hợp danh Nhân Hòa: 26 Đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng làm thủ tục tham gia đấu giá theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều

kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.
Thời gian làm việc trong giờ hành chính. ĐT: 024.2260.6636. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHÂN HÒA 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Cư M’gar.
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long.
Địa chỉ: Số 99 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
3. Tài sản đấu giá: QSDĐ và toàn bộ tài sản gắn liền với đất của ông Y Nguyên HMŏk và bà H Blăch, địa chỉ: Buôn Ja Wầm B, xã Ea Kiết, huyện

CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk. Cụ thể tài sản như sau:
a. Quyền sử dụng đất: Theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 684572 do UBND huyện CưM’gar cấp ngày

23/3/2016 
- Thửa đất số: 38 Tờ bản đồ số: 41     
- Diện tích kê biên: 10101,3 m2 
- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm.
- Thời hạn sử dụng: 01/7/2064
- Địa chỉ thửa đất: Xã Ea Kiết, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk.
b. Tài sản gắn liền với đất: Ccây cà phê: 493 cây trồng năm 2010, 187 cây trồng năm 2019; Cây tiêu: 516 cây trồng năm 2015, 56 cây trồng năm

2012; Cây điều: 04 cây trồng năm 2018, 18 cây trồng năm 2010; Bơ: 05 cây trồng năm 2016; Thanh Long 02 cây trồng năm 2016; Sầu riêng 01 cây
trồng năm 2016

4. Giá bán khởi điểm: 436.398.438 đồng; Khoản tiền đặt trước: 87.000.000 đồng;
Bước giá: 5.000.000 đồng
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 01 đến ngày 05/07/2021 tại nơi có tài sản tọa lạc.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo cho đến 16 giờ 30 phút ngày 05/07/2021 tại công ty Đấu giá

Hợp danh Bảo Long.
- Khoản tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản số: 0231000684891, mở tại Ngân 
- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 08/07/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long.
Tổ chức, cá nhân trong nước, có nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không thuộc các trường

hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 xin liên hệ:
Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long
Số 99 Phạm Ngũ Lão, tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO LONG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Cư M’gar -  Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long - Số 99 Phạm Ngũ Lão, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
3. Tài sản đấu giá: 
a. Quyền sử dụng đất: Theo Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 541892 do UBND huyện CưM’gar

cấp ngày 25/05/2015 cho ông Hồ Văn Thông và bà Phạm Thị Thanh Mơ, địa chỉ: Thôn Hiệp Đoàn, xã Quảng Hiệp, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk.
- Thửa đất số: 17; Tờ bản đồ số: 32; Diện tích kê biên: 8840 m2 đất trồng cây lâu năm.
- Địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hiệp, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk.
b. Tài sản gắn liền với đất: 45 cây điều trồng năm 2015
4. Giá bán khởi điểm: 197.457.054 đồng 
Khoản tiền đặt trước: 39.000.000 đồng 
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 01 đến ngày 05/07/2021 tại nơi có tài sản tọa lạc.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo cho đến 16 giờ 30 phút ngày 05/07/2021 tại công ty Đấu giá

Hợp danh Bảo Long.
5. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 08/07/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không thuộc các trường hợp quy

định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 xin liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long, địa chỉ: Số 99 Phạm Ngũ Lão, tp Buôn
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk để đăng ký tham gia đấu giá

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO LONG 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia tổ chức đấu giá tài sản sau:
1. Tên tài sản, giá khởi điểm: 01 Xe ôtô khách, nhãn hiệu SAMCO, BKS: 29B - 048.33, số chỗ ngồi: 34; số máy: 4HK1993164; số khung:

R75LC7101928. 
2. Giá khởi điểm: 350.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn). 
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, nhưng chưa bao gồm các loại phí, chi phí liên quan đến việc sang tên đổi chủ, chuyển quyền sở hữu tài sản

theo quy định hiện hành.
3. Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần - Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông

Anh, TP. Hà Nội.
4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 70.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng)  
5. Xem hiện trạng tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 21/06/2021 và ngày 22/06/2021.  
6. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 14/06/2021 đến 16h 30 ngày 28/06/2021.
7. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/06/2021 đến 16h 30’ ngày 28/06/2021.
8. Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00’ Ngày 30/06/2021.
9. Địa điểm đăng ký; Bán, nhận hồ sơ tham gia đấu giá; Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia (Tầng 7 tòa nhà Nam Hải Lake

view - Lô số 01-9a, cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội). ĐT: 024.62843536.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA 
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS 01: Quyền sử dụng 1135,8m2 đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cùng toàn bộ các quyền lợi và lợi

ích phát sinh từ tài sản thuộc thửa đất số 179, tờ bản đồ số 22 tại địa chỉ: Xóm 5, xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An theo
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 537095, số vào sổ cấp GCN: CH00201/612/QĐ-UBND do UBND huyện Đô Lương cấp
ngày 15/11/2011. GKĐ: 306.000.000 đồng.

TS 02: Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số A2-41 tờ bản đồ số 00. Địa chỉ tại khu dân cư Bến
Lội – Lại An (Giai đoạn 2), xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số
AI 009084, số vào sổ cấp GCN: H01444 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 26/03/2007. GKĐ: 2.160.000.000
đồng.

TS 03: Nguyên lô 02 BĐS: Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 108 và 109, tờ bản đồ số 47.
Địa chỉ tại thôn Đại Thành, xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CO 709581 và CO 709582, số vào sổ cấp GCN: CH02253 và  CH02252 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 17/01/2019.
GKĐ: 835.000.000 đồng.

TCĐG: CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành – Đ/c: P 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa,
Hà Nội.

Người có TS: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Đ/c: Số 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký TGĐG: Tổ chức cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật

mua và nộp hồ sơ đăng ký TGĐG trực tiếp từ ngày niêm yết công khai việc đấu giá tại CN Hà Nội CTy ĐGHD Bến Thành hoặc
Khối QL & XLN SHB (Địa chỉ: 71B Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) TS 01 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/06/2021, TS
02 và TS 03 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/07/2021.

Tiền đặt trước nộp vào TK CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành nộp trong giờ hành chính TS 01 các ngày: 18, 21, 22/06/2021;
TS 02 và TS 03 các ngày: 30/06/2021 và 01, 02/07/2021. Số tiền nộp: TS 01: 30.600.000 đồng; TS 02: 216.000.000 đồng; TS 03:
83.500.000 đồng.

Đấu giá TS 01 tại CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành lúc 10h00 ngày 25/6/2021; TS 02 và TS 03 lúc 09h00 và 10h00 ngày
05/07/2021 tại SHB – Chi nhánh Bình Thuận-Địa chỉ: Số 187-189 Tôn Đức Thắng, phường Phú Thùy, thành phố Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận.

CN HÀ NỘI CTY ĐGHD BẾN THÀNH 

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
Tên tổ chức hành nghề luật sư: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM TIẾN LÂM
Địa chỉ: Số 81 Lê Duẩn, TT.Lộc Thắng, H.Bảo Lâm, T.Lâm Đồng
Lĩnh vực hành nghề: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; Tư vấn pháp luật; Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác

theo quy định của pháp luật; Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.
Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Phạm Tiến Lâm; địa chỉ: Số 75/16 Huỳnh Thúc Kháng, P.2, Tp.Bảo Lộc, T.Lâm Đồng.
Chứng chỉ hành nghề số: 15572/TP/LS-CCHN do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày 07/06/2018. Thẻ luật sư số: 13546/LS do

Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày 10/08/2018.
Giấy đăng ký hoạt động số: 42/01/0129/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 02/06/2021.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM TIẾN LÂM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Chi cục THADS huyện Gò Công Đông có các tài sản đấu giá, gồm:

39. Ông Nguyễn Hồng Khánh đứng tên QSDĐ, CTXD và tài sản khác trên đất tại ấp 3, xã Tân Tây, huyện GCĐ, gồm: Diện
tích 1.268,90m2 (đất ỞTNT 600,00m2 + đất TCLN 668,90m2) và nhà ở diện tích sàn 489,10m2 (kết cấu: Vách tường,  sàn BTCT,
mái gói, nhà cấp 3). Giá khởi điểm 5.929.829.000 đồng, tiền đặt trước 1.185.000.000 đồng; đăng ký đến 16 giờ ngày 29/6/2021,
đấu giá 08 giờ 30 ngày 02/7/2021.

40. Ông Văn Công Phong đứng tên QSDĐ 269,60m2 (đất ƠTNT 195,00m2 + đất TCLN 74,60m2); nhà ở: Diện tích 185,60m2,
nhà cấp 3. Giá khởi điểm 855.617.557 đồng, tiền đăṭ trước 170.000.000 đồng; đăng ký đến 16 giờ, ngày 29/6/2021, đấu giá 08
giờ 30, ngày 02/7/2021.

41. Ông Văn Công Phơi đứng tên QSDĐ 187,60m2 (đất ƠTNT 105,00m2 + đất TCLN 82,60m2); nhà ở diện tích 102,30m2,
nhà cấp 3. Giá khởi điểm 481.718.360 đồng, tiền đặt trươć 95.000.000 đồng; đăng ký đến 16 giờ, ngày 29/6/2021, đấu giá 08 giờ
30, ngày 02/7/2021.

42. Ông Huỳnh Văn Lực đứng tên tàu cá số đăng ký TG-91114-TS, hiệu HINOF21C, công suất 400. Giá khởi điểm 306.000.000
đồng, tiền đặt trước 61.000.000 đồng; đăng ký đến 16 giờ, ngày 22/6/2021, đấu giá 08 giờ 30, ngày 25/6/2021.

43. Bà Đoàn Thị Lộc đứng tên tàu cá số đăng ký TG-93130-TS, hiệu MITSUBISHI, công suất 520. Giá khởi điểm 538.650.000
đồng, tiền đặt trước 107.000.000 đồng; đăng ký đến 16 giờ, ngày 22/6/2021, đấu giá 08 giờ 30, ngày 25/6/2021.

44. Ông Trần Thanh Phong đứng tên tàu cá số đăng ký TG-93494-TS,  hiệu CUMMINS, công suất 410. Giá khởi điểm
431.568.000 đồng, tiền đặt trước 85.000.000 đồng; tàu cá số đăng ký TG-92332-TS, hiệu CUMMINS, công suất 450. Giá khởi điểm
431.568.000 đồng, tiền đặt trước 85.000.000 đồng; đăng ký đến 16 giờ, ngày 22/6/2021, đấu giá 08 giờ 30, ngày 25/6/2021.

45. Ông Trần Văn Thu đứng tên tàu cá số đăng ký TG-92562-TS, hiệu CUMMINS, công suất 460. Giá khởi điểm 229.635.000
đồng, tiền đặt trước 45.000.000 đồng; đăng ký đến 16 giờ, ngày 22/6/2021, đấu giá 08 giờ 30, ngày 25/6/2021.

46. Ông Đoàn Văn Thái  đứng tên QSDĐ và CTXD trên đất tại khu phố Lăng 1, thị trấn Vàm Láng, huyện GCĐ, gồm: Diện tích
242,90m2, loại đất ỞTĐT; nhà chính diện tích sàn 234,90m2, 01 trệt + 01 lầu và tài sản khác gắn liền đất. Giá khởi điểm
2.324.044.000 đồng, tiền đặt trước 464 triệu đồng; đăng ký đến 16 giờ ngày 02/7/2021, đấu giá 08 giờ 30 ngày 07/7/2021. 

Địa điểm xem hồ sơ, nộp phiếu đăng ký đấu giá tại số 372 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 3, phường 1, thị xã Gò Công.
Điêṇ thoại: 0975576767.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGUYỄN QUẾ 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS: 01 xe ô tô con; Nhãn hiệu: Mazda; Số loại: 6 20G; Màu: Trắng; Biển Kiểm Soát: 92A-069.50tại Bãi xe Đà Nẵng, Hòa Cường

Nam,Quận Hải Châu, Đà Nẵng.GKĐ: 560.000.000đ,giá chưa bao gồm thuế,phí, lệ phí liên quan đến việc đấu giá tài sản.Tiền đặt
trước: 112.000.000đ.

Người có TS: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng-Số 89 Láng Hạ,P.Láng Hạ,Q.Đống Đa,TP.HN
Tổ chức đấu giá:Cty ĐGHD Bến Thành-336An Dương Vương,P.4,Q.5,TP.HCM;
Bán,tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16h00 ngày22/06/2021tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TP.HCM
Thời hạn nộp tiền đặt trước,nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): các ngày 19,21,22/06/2021; trừ trường hợp tổ chức

ĐGTS và người tham gia ĐG có thỏa thuận khác.Tổ chức, cá nhân đủ đkiện tham gia ĐG nộp HS hợp lệ và tiền đặt trước cho CTY
ĐGHD Bến Thành theo quy định.

Mở phiên đấu giá: Lúc 09h30ngày23/06/2021tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM
Liên hệ:028.66820690;097.300.9390.Website:daugiabenthanh.com

CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ 
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô; Số 4 ngách 575/22 phố Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình,

Hà Nội. 
Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Hưng Yên và Công

ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam; Số 194 Đường Giải
Phóng, C3 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 

1. Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất Bao bì và Xuất nhập khẩu Hưng Yên tại Agribank Chi nhánh Tỉnh
Hưng Yên.

2. Giá khởi điểm: 1.108.000.000 đồng
3. Tiền đặt trước: 110.000.000 đồng; Từ ngày 16/06/2021 đến 10h00 ngày 18/06/2021 
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 17/06/2021 (trong giờ

Hành chính) tại Số 2A – Ngõ 39, Đường Tú Mỡ, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ: Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 17/06/2021 (Trong giờ hành chính). Tại nơi lưu trữ hồ sơ

khoản nợ.
6. Thời gian, địa điểm đấu giá: 10h00 ngày 19/06/2021. Tại Số 2A - Ngõ 39, Đường Tú Mỡ, Phường Trung Hòa, quận Cầu

Giấy, Hà Nội.
7. 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 Tài sản Đông Đô; Điện thoại: 024.6290.1638.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN ĐÔNG ĐÔ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
(Lần 05 – Theo thủ tục rút gọn)

1.Tài sản đấu giá bao gồm: 01 tàu cá có số đăng ký TH-93999-TS, lắp máy CUMMINS, vỏ gỗ, có công suất 700HP, có số đăng
ký TH-93999-TS, đăng ký ngày 20/6/2016 tại Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (nay là Chi cục Thủy sản) Thanh Hóa,
chủ tàu cá là ông Nguyễn Văn Quỳnh, địa chỉ: xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. (Chi tiết tài sản trong thông báo bán
đấu giá của Công ty đấu giá Năm Châu).

•Giá khởi điểm: 2.128.063.630 đồng. (Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định). Tiền đặt trước
tham gia đấu giá: 400.000.000 đồng/01 hồ sơ. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc.
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải được

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

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

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

thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp và theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 14/6/2021 đến hết ngày 16/6/2021  (giờ hành

chính)  tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại chi cục THÁDS huyện Hậu Lộc.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/6/2021 đến hết ngày 17/6/2021.
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt

Nam - CN Thanh Hóa của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu;
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 9h30 ngày 18/6/2021 tại trụ sở chi cục THÁDS huyện Hậu Lộc.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa,

tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0378836613 hoặc 0904 235 586.
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An  thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
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. 
Người có tài sản đấu giá:
CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI
Địa chỉ : 66 Hùng Vương - P. Hội Thương - TP Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
1. Tài sản đấu giá là: VTTB và công tơ thu hồi - Quý 2 năm 2021 
. ( Chi tiết trong hồ sơ đấu giá)
2. Giá khởi điểm: 2.407.980.573 đồng (đã bao gồm VAT).
3. Tiền đặt trước: 481.000.000 đồng 
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 25/06/2021 (trong

giờ hành chính) tại: Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Từ ngày 24/06/2021

đến ngày 25/06/2021 (trong giờ hành chính): tại nơi có tài sản Công ty điện lực gia lai.
6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/06/2021 đến ngày 25/06/2021
7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Cuộc đấu giá tài sản sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 28/06/2021 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, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr Thắng - ĐTDĐ: 0386131313.
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản lần 03 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HƯNG YÊN
Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, TX Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
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 01 là: Toàn bộ khoản nợ (gốc, lãi, phí…) của Công ty TNHH XD VT & TM Thành Đạt tại VietinBank Chi nhánh

Bắc Hưng Yên theo Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2016-HĐTDHM/NHCT343- THÀNH ĐẠT ngày 18/07/2016. ( Chi tiết  trong
hồ sơ đấu giá). 

*Giá khởi điểm: 19.244.790.000 đồng * Tiền đặt trước: 1.924.479.000 đồng 
4. Tài sản đấu giá 02 là: Toàn bộ khoản nợ (gốc, lãi, phí…) của Công ty CP tư vấn xây dựng CDC tại VietinBank Chi nhánh Bắc

Hưng Yên theo Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2016-HĐTDHM/NHCT343 với Ngân hàng vào ngày ngày 20/04/2016. . ( Chi
tiết  trong hồ sơ đấu giá). 

* Giá khởi điểm: 1.425.600.000 đồng * Tiền đặt trước: 142.560.000 đồng
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 19/06/2021 (trong

giờ hành chính) tại: Trung tâm giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ và tài liệu liên quan: Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 19/06/2021 (trong giờ hành
chính) tại Trung tâm giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm,
Hà Nội.

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/06/2021 đến ngày 19/06/2021
8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu giá tài sản sẽ được tổ chức tài sản 01 vào lúc 14 giờ 00 phút, tài sản

02 vào lúc 14h30 phút  ngày 21/06/2021 tại: Trung tâm giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4, số 3 Trần Khánh
Dư, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Giao dic̣h 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: 0915551423   

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN            

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An  thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
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. 
Người có tài sản đấu giá:
CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI
Địa chỉ : 66 Hùng Vương - P. Hội Thương - TP Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
1. Tài sản đấu giá là: Tài sản cố định thu hồi, hư hỏng, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng đã có quyết định

thanh lý. Tài sản đấu giá nguyên hiện trạng, nguyên lô gồm 01 mục thuộc chất thải nguy hại.
. ( Chi tiết trong hồ sơ đấu giá)
2. Giá khởi điểm: 1.901.075.000 đồng (đã bao gồm VAT).
3. Tiền đặt trước: 380.000.000 đồng.
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 22/06/2021 (trong

giờ hành chính, thứ 7 tính là ngày làm việc) tại: Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Từ ngày 22/06/2021

đến ngày 23/06/2021 (trong giờ hành chính): tại nơi có tài sản,
6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/06/2021 đến ngày 23/06/2021 
7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Cuộc đấu giá tài sản sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 25/06/2021 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, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr Thắng - ĐTDĐ: 0386131313.
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN  
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lTÒA SOẠN: Số 42 ngõ 29 
Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, Hà Nội.
* ĐT: (024) 37245180 
* Fax: (024) 37245178
* Email: baoplvn2014@gmail.com.
lGPXB số 86/GP-BTTTT 
ngày 06/03/2014 do Bộ TTTT cấp.
lGiấy phép sửa đổi, bổ sung 
số 290/GP-BTTTT ngày 22/9/2014 
do Bộ TTTT cấp
lThiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.
l In tại Cty TNHH MTV In báo 
Hà Nội Mới; Cty In Ba Đình.

lCơ quan đại diện:
TP HCM: 200C Võ Văn Tần, P5, Q3, TP HCM. 
* ĐT: (028)38181281* Email: plvnvp2@gmail.com.
Khu vực ĐBSCL: 109 Trần Văn Hoài,  Ninh Kiều,  Cần Thơ 
* ĐT: (0292) 3819009 *Email: canthophapluatvn@gmail.com.
Duyên hải phía Bắc: 10 Hồ Sen,  Lê Chân, Hải Phòng. 
*ĐT: 0973465555. Email: vanphongplvn@gmail.com;
Miền Trung và Tây Nguyên: 92 Hoàng Văn Thụ,  Pleiku, Gia Lai. 
ĐT: (0269) 3658888 - 0963 111 333 
* Email: baophapluat.mientrungtaynguyen@gmail.com
lVăn phòng đại diện:
Lào Cai: 163 Trần Hưng Đạo, TP Lào Cai. ĐT: 0903211537
Phú Thọ: đường Nguyễn Tất Thành, Việt Trì; ĐT: 0981391333.
*Email: vutienplvn@gmail.com; 
Quảng Ninh: 701 Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long * ĐT: 0912181122;
Nam Định: 455 Trường Chinh, TP Nam Định* ĐT: 0978295869;

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

MÃ ĐẶT BÁO: B51                                                                                               Giá: 6.800Đ
(SÁU NGHÌN TÁM TRĂM ĐỒNG)

lTổng Biên tập:
TS. ĐÀO VĂN HỘI

lPhó Tổng Biên tập:
TRẦN ĐỨC VINH

lTrưởng ban Thư ký:
MAI VŨ MINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Đơn vị tổ chức  đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh DVL
Trụ sở: Tầng 10, Tòa A3 Ecolife Capital, Số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Đơn vị có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm
Địa chỉ: Số 3 Khu liên cơ quan quận Nam Từ Liêm, tp Hà Nội
1.Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ căn hộ chung cư địa chỉ tại: P220 (cầu thang 7) CT – ĐN Khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì (nay

là phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) (chi tiết trong hồ sơ đấu giá)
2. Giá giá khởi điểm: 1.201.200.000 đồng
- Tiền đặt trước: 240.000.000  đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ
- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá. Phương thức trả giá lên.
3.Bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 09/07/2021 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở Công ty. 
4. Xem tài sản: Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 18/06/2021 (trong giờ hành chính).
5. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/07/2021 đến 09/07/2021, theo hướng dẫn trong Quy chế  đấu giá.
6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 9h00 ngày 12/07/2021 tại trụ sở Công ty.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DVL                                                             

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số 68 đường Trường Chinh,

P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long Biên Hà Nội. Địa chỉ: 137A

Nguyễn Văn Cừ, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội.
Tài sản: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Hoàng Thế Mạnh theo giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất số BE 289996; Số vào sổ GCN: CH00539 do UBND huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội cấp ngày 24/02/2011.
(Có trích lục bản đồ thửa đất kèm theo). Cụ thể như sau:

+ Thửa đất số: 62 Tờ bản đồ số: 21
+ Địa chỉ: thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
+ Diện tích: 529,0m2 (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi chín mét vuông)
+ Hình thức sử dụng: riêng: 529,0m2, chung: không
+ Mục đích sử dụng: Đất ở
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Việc đấu giá thực hiện bán một lần toàn bộ tài sản, theo phương thức có sao bán vậy.
1. Giá khởi điểm: 4.761.000.000 đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử

dụng tài sản. Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, phí công chứng hợp
đồng mua bán tài sản đấu giá và tất cả các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có) do người mua chịu. Số tiền
đặt trước: 476.100.000 đồng.

2. Thời gian mua, nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến ngày 28/6/2021 (trong giờ hành
chính từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút, trừ Thứ 7 và Chủ nhật).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 22/6/2021 (trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 phút đến 16
giờ 30 phút) tại thửa đất số 62, tờ bản đồ số 21, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/6/2021 đến 16h30 ngày 30/6/2021.
5. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào ngày 01/7/2021.
6.  Địa điểm mua, nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh

Hà Nội - tầng 10, số 68 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. ĐT: 024.62598201. 
Kính mời khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật liên hệ trực tiếp tại văn phòng công ty để đăng ký tham gia

đấu giá tài sản trên.
CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LAM SƠN SÀI GÒN CN HN

THÔNG BÁO 
“V/v thi hành án” 

Căn cứ Quyết định thi hành án số 498, 499/QĐ-CCTHADS ngày 04/12/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng
Long về việc cho thi hành án Bản án, Quyết định số 33/2020/HNGĐ-ST ngày 28/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Càng Long.
Buộc ông Châu Mai Liên, địa chỉ ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh phải có nghĩa vụ giao trả cho bà Phạm
Thị Thơ tổng số tiền 212.061.700 đồng (gồm 175.000.000 đồng là giá trị ½ nhà và đất; 15.000.000 đồng là tiền trả nợ vật tư xây
dựng và 22.061.700 đồng là tiền giá trị tài sản mà bà Thơ cải tạo căn nhà) + lãi phát sinh và nộp án phí dân sự sơ thẩm 10.603.000
đồng.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long có đến nhà để làm việc được biết ông Châu Mai Liên đã bỏ nhà đi đã lâu
không có trở về.

Nay Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long Thông báo đến ông Châu Mai Liên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày
Thông báo này được đăng trên báo Pháp Luật Việt Nam ông Châu Mai Liên phải có mặt tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Càng Long để giải quyết việc thi hành án.

Nếu đến hết thời gian được ấn định ông Châu Mai Liên vẫn vắng mặt thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long tiến
hành kê biên, xử lý tài sản theo qui định của pháp luật để thi hành án mọi chi phí ông Châu Mai Liên hoàn toàn phải chịu và
không giải quyết mọi khiếu nại về sau.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH  

THÔNG BÁO 
VFề việc cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Quyết định thi hành án số 1030/QĐ-CCTHADS ngày 27 tháng 08 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Huyện
Phú Tân - Cà Mau;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 01/QĐ-CCTHADS, ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân
sự huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau sẽ tiến hành cưỡng chế đối với ông (bà): Nguyễn Ngọc Tuấn (Nguyễn
Văn Tuấn) và bà Lê Thúy Hằng Em (Lê Thị Hằng) địa chỉ: ấp Má Tám, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Bằng biện pháp: cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất bán phát mãi thi hành án.
Thời gian cưỡng chế: 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2021
Địa điểm cưỡng chế: Tại phần đất thuộc ấp Má Tám, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
Dự trù chi phí cưỡng chế ông (bà): Nguyễn Ngọc Tuấn (Nguyễn Văn Tuấn) và bà Lê Thúy Hằng Em (Lê Thị Hằng) phải chịu

là : 78.350.000đ (bằng chữ bảy mươi tám triệu ba trăm năm chục ngàn đồng)
Yêu cầu ông (bà) Nguyễn Ngọc Tuấn (Nguyễn Văn Tuấn) và bà Lê Thúy Hằng Em (Lê Thị Hằng) có mặt đúng thời gian, địa

điểm nêu trên. Nếu ông, bà cố tình vắng mặt chúng tôi vẫn thực hiện theo quy định của pháp luật./.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH CÀ MAU 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật. Địa chỉ: Tầng 2, số 78 đường Phan Đình Phùng, thành phố

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Tổ dân phố 16, thị trấn

Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Tài sản đấu giá: 
+ Quyền sử dụng đất tại 282; tờ bản đồ số 12; có diện tích 156 m2. Giấy CNQSD đất số CĐ 251212, mang tên ông Nguyễn

Huy Hoàng và bà Dương Thị Đại do UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 09/01/2017. 
+ Nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất là ngôi nhà cấp 4 được đổ bằng, mái lợp ngói.
Giá khởi điểm:  533.779.341 đồng. Tiền đặt trước: 106.000.000 đồng. 
4. Kế hoạch tổ chức đấu giá:
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16h00 ngày 23/6/2021

tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật.
Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/6/2021 đến 16h00 ngày 24/6/2021.
Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00 ngày 25/6/2021 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê,

tỉnh Hà Tĩnh. 
(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc)
Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật.
Đ/c: Tầng 2, số 78, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
ĐT: 0916.631.179 – 0947.124.235

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH NHẬT

THÔNG BÁO 
Về việc nhận tài sản

Kính gởi: ông Phạm Hoàng Khởi, sinh năm 1972 và bà Huỳnh Thị Hằng (Huỳnh Thị Thúy Hằng), sinh năm 1983, cùng địa chỉ
số 1163/1, ấp Kinh Ngây, xã Đại Hải, huyện Kế Sách

Vừa qua ngày 04/6/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách đã tiến hành giao tài sản của ông Phạm Hoàng Khởi
và bà Huỳnh Thị Hằng (Huỳnh Thị Thúy Hằng) cho người mua được tài sản bán đấu giá là bà Nguyễn Thị Năm. Quá trình giao tài
sản, Chi cục Thi hành án dân sự huyện có tạm giữ và bảo quản một số tài sản trong nhà của ông Khởi, bà Hằng như tủ, bàn ghế,
giường, ti vi...

Nay Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng thông báo để ông Phạm Hoàng Khởi và bà Huỳnh Thị Hằng
(Huỳnh Thị Thúy Hằng) đến nhận các tài sản của ông Khởi, bà Hằng mà Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách đang bảo
quản.

Thời gian: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021
Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. 
Địa chỉ: ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
Hết thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thông báo mà ông Khởi, bà Hằng không đến nhận thì tài sản sẽ được xử lý theo quy định

pháp luật.
Vậy thông báo để ông Phạm Hoàng Khởi và bà Huỳnh Thị Hằng (Huỳnh Thị Thúy Hằng) được biết./.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(theo thủ tục rút gọn)

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 của công ty: P.236, tầng 02, tòa HH1C, KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
2. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Hà Nội. Đ/c: số 28 Cát Linh, P.Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá là: Căn hộ chung cư số 604 thuộc Chung cư cao tầng A1 - Lô đất CT2 khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh

Đàm, Phường Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội; diện tích 95,7m2 theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TS khác gắn liền với đất số CM
110727 do Sở TM&MT Tp.Hà Nội cấp ngày 09/02/2018 mang tên bà Trần Thị Ngọc Điệp và ông Lại Thanh Hà. Tài sản trên đã thế
chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội, bị thu giữ, xử lý bằng hình thức đấu giá để thu hồi nợ.

4. Giá khởi điểm của tài sản: 1.549.015.983 đồng. Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, LPTB nhà đất & các chi phí khác trong
việc sang tên chuyển quyền sở hữu, sử dụng. Người trúng đấu giá tự làm các thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và chịu
trách nhiệm nộp các loại thuế, lệ phí trước bạ nhà đất và các chi phí khác cho Nhà nước.

5. Thời gian xem tài sản: ngày 15/6/2021 và ngày 16/6/2021 tại địa chỉ của tài sản nêu trên.
6. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết 16 giờ 30 phút ngày 22/6/2021 tại Phòng

đấu giá của công ty (trong giờ hành chính). Tiền mua HS: 500.000 đồng/bộ.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 21/6/2021, ngày 22/6/2021 và ngày 23/6/2021 theo hướng dẫn tại quy chế đấu

giá tài sản của Công ty. Tiền đặt trước: 154.902.000 đồng. 
8. Đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức/cá nhân đáp ứng đủ điều kiện & nộp hồ sơ, tiền đặt trước theo Quy chế đấu giá (giờ

HC) tại Phòng đấu giá của công ty.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào 9h00’ ngày 24/6/2021 tại Phòng đấu giá của công ty. Đ/c: P.236, tầng 02, tòa

HH1C, KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
10. Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
Liên hệ: Phòng Đấu giá của công ty. ĐT: 02466624364.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TOÀN CẦU

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 của công ty: P.236, tầng 02, tòa HH1C, KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
2. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Hà Nội. Đ/c: số 28 Cát Linh, P.Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá là: Căn hộ chung cư có DT sàn 77,5m2 tại đ/c: căn 1018, nhà Nơ 9B, Phường Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai,

Tp.Hà Nội theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TS khác gắn liền với đất số BM 834928 do UBND Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội cấp ngày
09/01/2013 mang tên ông Phạm Đăng Dương và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Duy Trọng và
bà Trần Thị Hiền ngày 03/11/2014. Tài sản trên đã thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội, bị thu giữ, xử
lý bằng hình thức đấu giá để thu hồi nợ.

4. Giá khởi điểm của tài sản: 1.048.589.955 đồng. Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, LPTB nhà đất & các chi phí khác trong
việc sang tên chuyển quyền sở hữu, sử dụng. Người trúng đấu giá tự làm các thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và chịu
trách nhiệm nộp các loại thuế, lệ phí trước bạ nhà đất và các chi phí khác cho Nhà nước.

5. Thời gian xem tài sản: ngày 18/6/2021 và ngày 19/6/2021 tại địa chỉ của tài sản nêu trên.
6. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết 16 giờ 30 phút ngày 02/7/2021 tại Phòng

đấu giá của công ty (giờ hành chính). Tiền mua HS: 500.000 đồng/bộ.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 30/6/2021, ngày 01/7/2021 và ngày 02/7/2021 theo hướng dẫn tại quy chế đấu

giá tài sản của Công ty. Tiền đặt trước: 104.859.000 đồng. 
8. Đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức/cá nhân đáp ứng đủ điều kiện & nộp hồ sơ, tiền đặt trước theo Quy chế đấu giá (giờ

HC) tại Phòng đấu giá của công ty.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào 09h30’ ngày 05/7/2021 tại Phòng đấu giá của công ty. Đ/c: P.236, tầng 02, tòa

HH1C, KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
10. Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
Liên hệ: Phòng Đấu giá của công ty. ĐT: 02466624364.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TOÀN CẦU



Huấn luyện chú trọng “Cơ bản,
thiết thực, vững chắc”

Năm 2021, Trung đoàn Bộ binh 246,
Sư đoàn 346, Quân khu 1 tiếp nhận và tổ
chức huấn luyện chiến sĩ mới của 4 địa
phương Bắc Ninh, Thái Nguyên, Cao
Bằng và Bắc Kạn. Phần lớn chiến sĩ mới
của đơn vị là con em đồng bào dân tộc,
mặt bằng nhận thức không đồng đều, văn
hóa cũng có sự khác nhau giữa các địa
phương, do đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy
Trung đoàn đã chủ động xây dựng nghị
quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn
luyện chiến sĩ mới năm 2021.

Từ thực tiễn huấn luyện những năm
qua cho thấy, trong huấn luyện 3 tiếng
nổ cho chiến sĩ mới thì ném lựu đạn xa,
trúng đích và đánh thuốc nổ là nội dung
khó và tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm.
Để có kết quả tốt, đòi hỏi mỗi chiến sĩ
ngoài thực hiện đúng yếu lĩnh động tác,
đúng kỹ thuật còn phải rèn luyện được
cả yếu tố tâm lý vững vàng trong quá
trình thực hành. Chính vì vậy, đơn vị đã
chú trọng huấn luyện cho chiến sĩ mới
nắm chắc tính năng, cấu tạo, kỹ chiến
thuật của lựu đạn, thuốc nổ, kíp và nụ
xùy; các biện pháp bảo đảm an toàn
trong quá trình gói buộc, liên kết các bộ
phận, cũng như các phương án xử lý
trong quá trình thực hành đánh, ném;
cùng với đó đã có nhiều biện pháp xây
dựng, củng cố tâm lý cho chiến sĩ (đặc
biệt là đối với các đồng chí tâm lý yếu).

Nhăm̀ không ngừng nâng cao chất
lượng tổng hợp, khả năng tổ chức chỉ huy,
trình độ kỹ chiến thuật, tính hiệp đồng cho
cán bộ các cấp, đồng thời qua đó đánh giá,
kiểm tra năng lực của cán bộ, chiến sĩ trên
các tàu của đơn vị trong việc khai thác, sử
dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, vừa qua,
trên khu vực vịnh Bắc bộ, Bộ Tư
lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức
thành công đợt huấn luyện, kiểm tra chiến
thuật vòng tổng hợp và bắn súng, pháo
trên biển năm 2021.

Tại khu vực huấn luyện chiến thuật
vòng tổng hợp, cán bộ, chiến sĩ tập trung
cao độ theo hiệu lệnh của người chỉ huy,
thành thục thao tác các bảng bố trí chiến
đấu, tiến hành huấn luyện và kiểm tra
bơi, kiểm tra thực hành bắn súng tiểu
liên AK bài 3 ứng dụng, kiểm tra chiến
thuật đơn tàu; luyện tập bắn súng pháo

bài 4a, 4c, 5a, 5b. Kết thúc từng vấn đề
huấn luyện, các hải đội, tàu đã kịp thời
tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết
quả, tìm ra nguyên nhân mạnh, yếu, coi
trọng các nội dung huấn luyện về
chuyên ngành Cảnh sát biển như: kiểm
tra kiểm soát, thực thi pháp luật trên
biển; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; chống
cướp biển và cướp có vũ trang. 

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp trên địa bàn đơn vị đứng
chân, phát huy truyền thống “Thần tốc-
Táo bạo-Quyết thắng”, Quân đoàn 2 đã
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ
sức khỏe bộ đội, tổ chức thực hiện nhiệm
vụ hiệu quả, đồng thời chủ động, tích cực
tham gia giúp nhân dân phòng, chống
dịch, khẳng định sức mạnh của Binh đoàn
Hương Giang trên trận tuyến mới.

Nhận nhiệm vụ đột xuất, Trung đoàn
18 và Trung đoàn 95 (Sư đoàn 325,
Quân đoàn 2) khẩn trương hoàn thành
mọi công tác chuẩn bị, di chuyển ra khu
dã ngoại giữa rừng để nhường doanh trại
cho công dân cách ly y tế. Dù gặp nhiều
khó khăn, gian khổ nhưng cán bộ, chiến
sĩ đã quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ...

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp, muốn nâng cao chất
lượng huấn luyện phải bảo đảm an toàn
trước dịch bệnh, tổ chức huấn luyện phù
hợp. Để hoàn thành “nhiệm vụ kép”, cấp
ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc
Quân đoàn 2 đã triển khai nhiều giải
pháp, bảo đảm vừa chống dịch hiệu quả,
vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính
trị trung tâm.

Với việc đột phá vào khâu huấn
luyện cán bộ nên giai đoạn 1, 100% nội
dung kiểm tra của cán bộ toàn sư đoàn
đều đạt yêu cầu trở lên với gần 86% khá,
giỏi, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.
Huấn luyện chiến sĩ năm thứ hai kết quả
100% đạt yêu cầu, hơn 85,5% khá, giỏi,
cao hơn so với cùng kỳ.

Nâng cao chất lượng huấn luyện
Thiếu tướng Thái Văn Minh, Cục

trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham
mưu cho biết, để xây dựng quân đội
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng
bước hiện đại, một số quân chủng, binh
chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại;
đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân
đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững
chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân
đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,
hiện đại... theo tinh thần Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, thì việc
đặc biệt quan trọng là phải nâng cao chất
lượng huấn luyện (CLHL). Bởi huấn
luyện giỏi là cơ sở, điều kiện để bảo đảm
cho quân đội tinh nhuệ, sử dụng thành
thạo, phát huy hiệu quả các loại vũ khí,
trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện đại,
có trình độ tổ chức hiệp đồng tác chiến,
khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp
ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ
quốc trong mọi tình huống.

Những năm qua, công tác huấn luyện
được triển khai thực hiện chặt chẽ, thống
nhất từ Bộ Quốc phòng đến các đơn vị
toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ
(DQTV); bám sát nhiệm vụ trọng tâm,
mục tiêu, yêu cầu huấn luyện; gắn huấn
luyện với xây dựng tiềm lực quốc
phòng, thế trận khu vực
phòng thủ và thế trận an
ninh nhân dân vững chắc;
kết hợp chặt chẽ giữa huấn
luyện quân sự với giáo dục
chính trị, tư tưởng; xây
dựng cho bộ đội có bản
lĩnh chính trị vững vàng,
niềm tin vào VKTBKT và
cách đánh của ta; gắn huấn
luyện với xây dựng chính
quy, xây dựng tổ chức đảng
trong sạch, vững mạnh,
đơn vị vững mạnh toàn
diện “mẫu mực, tiêu biểu”. 

Các đơn vị tập trung đầu tư cơ sở
vật chất, hệ thống trường bắn, thao
trường huấn luyện; tích cực nghiên cứu
cải tiến VKTBKT và ứng dụng khoa
học công nghệ để nâng cao CLHL cho
các đối tượng. Tạo được sự chuyển
biến rõ nét về tư duy, nhận thức nhiệm
vụ huấn luyện của cấp ủy, chỉ huy và
cán bộ, chiến sĩ toàn quân... Thực tế kết
quả huấn luyện trong toàn quân không
ngừng được nâng lên, đáp ứng với yêu
cầu nhiệm vụ nâng cao trình độ, khả
năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội
và lực lượng DQTV, góp phần xây
dựng quân đội cách mạng, chính quy,
tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa. 

Theo Thiếu tướng Thái Văn Minh, các
đơn vị tổ chức huấn luyện đúng phương
châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, thực
hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối
kết hợp trong huấn luyện, coi trọng huấn
luyện đồng bộ, chuyên sâu; đồng thời tích
cực nghiên cứu đổi mới nội dung, tổ chức,
phương pháp huấn luyện cho các lực
lượng bảo đảm phù hợp, sát với thực tế
chiến đấu; huấn luyện cho bộ đội thực sự
làm chủ VKTBKT, nhất là VKTB mới;
thành thạo các loại hình chiến đấu, sát với
phương án tác chiến, nhiệm vụ của đơn vị;
giỏi tác chiến độc lập cũng như tác chiến
hiệp đồng quân, binh chủng trong mọi
điều kiện địa hình, thời tiết. Coi trọng huấn
luyện nâng cao khả năng cơ động lực
lượng, phòng tránh, đánh trả có hiệu quả
khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; kết
hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực bộ
đội; tích cực huấn luyện dã ngoại, huấn
luyện đêm... Tăng cường tổ chức diễn tập
sát thực tế chiến đấu; chú trọng công tác
kiểm tra, hội thi, hội thao ở các cấp, tập
trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả;
kiên quyết khắc phục “bệnh thành tích”
trong huấn luyện.

Nâng cao CLHL trong điều kiện mới
đòi hỏi quyết tâm rất cao và nỗ lực rất
lớn, hành động quyết liệt của tất cả cấp
ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán
bộ, chiến sĩ toàn quân cùng lực lượng
DQTV. Có như vậy, công tác huấn luyện
mới tạo được sự đột phá, chuyển biến
toàn diện, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ
xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến
lên hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc
trong tình hình mới. LAM HẠNH
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Chuẩn bị cho Hội nghị Quân chính
toàn quân 6 tháng đầu năm 2021,

thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng
Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Văn phòng
Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị
liên quan đã tiếp tục hoàn thiện lần thứ
7 dự thảo Báo cáo sơ kết công tác quân
sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021

và phim minh họa cho dự thảo báo cáo. 
6 tháng qua, Quân ủy Trung ương, Bộ

Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn
quân thường xuyên nắm chắc, đánh giá,
dự báo đúng tình hình, chủ động nhạy
bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà
nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình
huống không để bị động bất ngờ, góp
phần  bảo vệ vững chắc độc lập, chủ

quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của
Tổ quốc. Bộ Quốc phòng đã phối hợp
chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung
ương, địa phương triển khai thực hiện
hiệu quả các chiến lược, hệ thống pháp
luật về quân sự, quốc phòng.

Trong phòng chống dịch Covid-19,
các lực lượng Quân đội đã duy trì, tăng
cường trên 1.900 tổ chốt với trên 10
nghìn cán bộ, chiến sĩ, quản lý chặt chẽ
biên giới, hoạt động xuất nhập cảnh,
Quân đội hiện đang sử dụng trên 80

điểm cách ly trong doanh trại, chăm sóc
gần 16.000 người. Khi dịch Covid-19
bùng phát tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Bộ
Quốc phòng đã kịp thời triển khai 3
bệnh viện dã chiến và điều động lực
lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương
và nhân dân khoanh vùng dập dịch.

Hội nghị Quân chính toàn quân 6
tháng đầu năm 2021 sẽ được tổ chức
theo hình thức trực tuyến để đảm bảo
yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

GIA HÂN

Những thành tích huấn luyện
trên thao trường đổ lửa

Trên thao trường nắng như đổ
lửa những ngày cuối tháng 5,
đầu tháng 6, mỗi cán bộ,
chiến sĩ trong toàn quân đều
thi đua đạt những thành tích
cao nhất sau mỗi nội dung
khoa mục huấn luyện vất vả
của mùa huấn luyện năm nay.

Hoàn tất chuẩn bị cho Hội nghị Quân chính 
toàn quân 6 tháng đầu năm 2021

lVùng Cảnh sát biển 1 thực hành bắn pháo trên biển. 

l Bộ đội Trung đoàn 18 (Sư đoàn 325, Quân đoàn 2) bảo quản
vũ khí trang bị sau giờ huấn luyện. 


