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Câu chuyện ra văn bản chấn chỉnh nhân viên
không được làm thêm trong mùa dịch cho thấy sự

khó khăn của không ít doanh nghiệp (DN) khi đối mặt
với “cơn bão” Covid-19. Trong văn bản gửi các đơn
vị trực thuộc ngày 14/6, một DN nhà nước chuyên kinh
doanh các mặt hàng xăng dầu nhắc nhở các đơn vị,
yêu cầu người lao động không làm thêm những công
việc có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 như shipper, taxi
công nghệ, bán hàng... (Trang 2)

Làm thêm mùa dịch
cHào Ngày mới

Từ ngày 14 đến ngày 16/6/2021, tại Hà Nội, Ủy ban
Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) đã họp Kỳ thứ tư.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm
UBKTTW Trần Cẩm Tú chủ trì Kỳ họp.

ủy ban KiểM Tra Trung ương:
Đề nghị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Việt Nam đang xây dựng các nền tảng cơ bản, từng
bước đi lên chủ nghĩa xã hội và mục tiêu cuối cùng là

chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa xã hội hiểu một cách đơn
giản theo tư tưởng Hồ Chí Minh đó là nước được hoàn
toàn độc lập, nhân dân được hoàn toàn tự do, đồng bào ai
cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành; đó chính
là mục tiêu theo cách diễn đạt dễ hiểu của Hồ Chí Minh về
chủ nghĩa xã hội. 

Bảo đảm thực thi quyền con người
trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội 

(Trang 4)

Ngày 16/6, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và
Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), hai

thành viên của Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP)
đã chính thức công bố Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ
quan Trung ương (MOBI) năm 2020. Bộ Tài chính, Bộ Tư
pháp là hai đơn vị dẫn đầu điểm số. 

Bộ Tư pháp đứng thứ 2 về chỉ số
Công khai ngân sách Trung ương

(Trang 12)

TrướC CuộC Cưỡng CHế 158 ngôi nHà Trái PHéP:

Hải Phòng tập trung công tác
dân vận, thuyết phục  

Hiện mới có 1/159 trường hợp vi phạm làm nhà
trái phép trên khu đất quốc phòng 9,2ha tại

phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng tự
nguyện tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng. Lực lượng chức
năng tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng thời hoàn
thiện kế hoạch chuẩn bị cho cuộc cưỡng chế dự kiến
ngày 21/6 tới đây. (Trang 10-11)

TP Hồ Chí Minh đang là điểm nóng
của dịch Covid-19 trong đợt bùng

phát lần thứ 4. Do đó, nhiệm vụ cấp
bách lúc này là dồn mọi nguồn lực, tập
trung chỉ đạo dập dịch triệt để.

(Trang 7)
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Phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản diễn ra hôm qua (16/6), Bí
thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị
các cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt những nhiệm
vụ được giao, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân
văn, hiệu quả, phục vụ nhân dân. (Trang 3)

(Trang 10)

Đưa ngHị quyếT Đại Hội Xiii Của Đảng vào CuộC sống:

Tránh rập khuôn, giáo điều, máy móc 
Đó là yêu cầu của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương,

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Hội thảo “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
vào cuộc sống” diễn ra hôm qua (16/6). (Trang 3)

Xây dựng nền báo CHí CáCH Mạng:

Hiện đại, nhân văn, 
phục vụ nhân dân

TP Hồ CHí MinH:

Cấp bách dập dịch triệt để
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Câu chuyện ra văn bản chấn
chỉnh nhân viên không được

làm thêm trong mùa dịch cho
thấy sự khó khăn của không ít
doanh nghiệp (DN) khi đối mặt
với “cơn bão” Covid-19.

Trong văn bản gửi các đơn vị
trực thuộc ngày 14/6, một DN
nhà nước chuyên kinh doanh các
mặt hàng xăng dầu nhắc nhở các
đơn vị, yêu cầu người lao động
không làm thêm những công việc
có nguy cơ lây nhiễm Covid-19
như shipper, taxi công nghệ, bán
hàng... Nếu thực sự có nhu cầu
phải làm thêm các công việc này,
thì có thể làm đơn xin nghỉ việc
để TCty, đơn vị xem xét hỗ trợ
một lần theo quy định.

Yêu cầu này được đưa ra sau
khi phát hiện có nhân viên của
DN này làm thêm lái xe taxi công

nghệ vô tình chở F0, làm nhiều
người trong đơn vị và gia đình
trở thành F1, F2... phải cách ly,
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến
sản xuất kinh doanh và cuộc
sống nhiều người liên quan.

Ngay lập tức, văn bản này
gặp phải “làn sóng” phản đối
của dư luận. Người cho rằng yêu
cầu như vậy là vi phạm quyền
lao động, người cho rằng đây là
chỉ đạo “củ chuối” nhằm sa thải
người lao động. Ngay trong đêm
14/6, Cty mẹ của đơn vị này đã
yêu cầu DN rút lại văn bản trên.
Sáng 15/6, văn bản bị thu hồi. 

Trong thư ngỏ gửi người lao
động sau đó, ban lãnh đạo DN đã
có những tâm tình thuyết phục.
Cty cho biết khẳng định tôn trọng
quyền tự do cá nhân của người
lao động. Song Cty kêu gọi nhân

viên tuân thủ khuyến cáo nguyên
tắc 5K của Chính phủ, nhất là cân
nhắc một cách có trách nhiệm mọi
hành động để bảo vệ sức khỏe bản
thân, không làm ảnh hưởng đến
gia đình, bạn bè, đồng nghiệp,
đơn vị cũng như cộng đồng.

Chia sẻ với người lao động,
lãnh đạo Cty cho biết đang từng
bước khắc phục khó khăn để vừa
bảo đảm sản xuất kinh doanh,
vừa phòng, chống dịch hiệu quả.
“Bằng khả năng, TCty đang cố
gắng tạo mọi điều kiện để người
lao động có việc kinh doanh và
cuộc sống ổn định bình thường
nhất”, văn bản của DN này nêu.

Trả lời báo chí sau đó, một
lãnh đạo DN cho hay văn bản
trên đưa ra không phải với mục
đích sa thải người lao động.
“Khó khăn thực sự nhưng tới giờ
chúng tôi vẫn đảm bảo thu nhập
cho người lao động, chưa sa thải
bất kỳ ai và chưa nợ lương của
anh em đồng nào. Chúng tôi

muốn nhắc nhở, chấn chỉnh
người lao động trước diễn biến
rất phức tạp của dịch bệnh, khi
trong hệ thống đã có nhiều F1,
F2 phải cách ly, ảnh hưởng lớn
tới chuỗi sản xuất, kinh doanh.
Đây là việc bảo vệ sức khoẻ của
tập thể, số đông người lao động
trong hệ thống”, ông giải thích.
Nhiều người tin rằng đó là
những tâm sự thật lòng.

Cũng cần phải nói thêm, từ
nhiều năm nay, DN trên có hệ
thống bán lẻ xăng dầu có tiếng
là bán sản phẩm chất lượng
“chuẩn”, không bơm gian dối,
nhận sự tín nhiệm từ nhiều người
tiêu dùng. 

Trước đó, ý thức được 2021 là
năm đầy biến động và khó khăn
đối với các doanh nghiệp đầu mối
kinh doanh xăng dầu, đơn vị này
đã nỗ lực thực hiện các chiến
lược dài hạn nhằm phát triển ổn
định, bền vững; đưa ra kịch bản
phù hợp với từng giai đoạn trước

những biến động từ đại dịch; tích
hợp nhiều hình thức thanh toán
điện tử cho khách…. 

Thế nhưng “ông lớn” cũng
đang phải chịu tác động nặng nề
từ Covid-19. Đợt dịch lần thứ tư
bùng phát từ cuối tháng 4 đã
khiến DN này sụt giảm 40% sản
lượng bán do nhiều tỉnh, thành
phải giãn cách xã hội, nhu cầu đi
lại giảm, tiêu thụ xăng dầu sụt
giảm theo. Có lẽ phải xót xa
chứng kiến cảnh nhân viên của
mình nay phải đi làm thêm ngoài
giờ, đơn vị này mới vội ra văn
bản chưa được “mềm mỏng”,
khéo léo như trên.

Không có ai đúng, ai sai trong
câu chuyện trên. Chỉ còn đọng lại
vấn đề đại dịch đã đang và sẽ gây
khó khăn cho nhiều DN, nhiều
người lao động. Lúc này, tiết
kiệm, sẻ chia, thông cảm cho
nhau mới là quan trọng nhất, để
cùng sớm vượt qua khó khăn.

MINH KHANG

CHÀO NGÀY MớI

Làm thêm mùa dịch

Phát triển du lịch hài hòa
với bảo tồn
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê

duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quy
hoạch nhằm phát triển du lịch bền vững theo hướng
tăng trưởng xanh, bảo đảm hài hòa giữa phát triển
du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị tài nguyên,
đặc biệt là tài nguyên văn hóa để xây dựng sản
phẩm du lịch mang đậm bản sắc dân tộc; giải quyết
các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với
biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Việc lập Quy hoạch hướng đến mục tiêu là xác
định cơ sở định hướng phát triển du lịch cho các
vùng, khu vực động lực, khu du lịch quốc gia và khu
vực có tiềm năng phát triển du lịch khác trong các
quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch
có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác liên quan
đến lĩnh vực du lịch. Đồng thời, quản lý, điều hành
hoạt động phát triển du lịch, xây dựng các chương
trình, kế hoạch phát triển du lịch trung và dài hạn;
tạo công cụ hiệu quả, hiệu lực của Nhà nước để quản
lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn lực
cho phát triển du lịch; cơ sở huy động nguồn lực xã
hội cho phát triển du lịch…

Giải pháp thực hiện quy hoạch bao gồm giải
pháp về phát triển sản phẩm - thị trường du lịch;
giải pháp về xúc tiến, quảng bá du lịch; giải pháp
phát triển doanh nghiệp du lịch và nguồn nhân lực
du lịch; giải pháp liên kết, hợp tác trong phát triển
du lịch; giải pháp phối hợp liên ngành, liên địa
phương trong phát triển du lịch; giải pháp về cơ chế,
chính sách; giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường
du lịch, ứng phó với biến đổi khí hậu và mực nước
biển dâng; giải pháp khuyến khích, hỗ trợ cộng
đồng tham gia hoạt động du lịch; giải pháp phát
triển du lịch gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh
và chủ quyền quốc gia… T.QUYÊN 

Nghiên cứu 
bổ sung đối tượng
được ưu tiên tiêm
vaccine phòng dịch
Covid-19 
Văn phòng Chính phủ vừa có

Thông báo về kết luận của
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính tại cuộc họp Thường trực
Chính phủ liên quan đến việc Công
ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam
(VNVC) mua vaccine AZD1222 do
AstraZeneca sản xuất. 

Theo đó, Thường trực Chính phủ
đã thống nhất, đồng ý với đề nghị của
Bộ Y tế về chủ trương thực hiện
phương án lựa chọn nhà thầu trong
trường hợp đặc biệt được quy định tại
Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc
mua vaccine AZD1222 do As-
traZeneca sản xuất của VNVC với các
điều kiện đặc thù đã được Bộ Kế
hoạch và Đầu tư thẩm định tại Văn
bản số 3118/BKHĐT-QLĐT ngày
25/5/2021.

Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn
trương chủ trì, phối hợp với Bộ
KH&ĐT, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến
của các đại biểu dự họp, ý kiến bằng
văn bản của các cơ quan liên quan, ý
kiến thẩm định của Bộ KH&ĐT tại
Văn bản số 3118/BKHĐT-QLĐT để
hoàn thiện hồ sơ trình xin ý kiến
thành viên Chính phủ (tờ trình, phiếu
xin ý kiến và dự thảo Nghị quyết của
Chính phủ), báo cáo Thủ tướng
Chính phủ...

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu
cầu Bộ Y tế khẩn trương cân đối, cấp
bổ sung vaccine phòng Covid-19
cho các địa phương gồm Bắc Giang,
Bắc Ninh và TP HCM để tiêm cho
các đối tượng ưu tiên theo quy định.
Đồng thời, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp
với các cơ quan liên quan trong
tháng 6/2021 ban hành văn bản bổ
sung các đối tượng được ưu tiên tiêm
vaccine phòng dịch Covid-19 theo
đúng nhiệm vụ được Chính phủ giao
tại Nghị quyết số 58/NQ-CP và Nghị
quyết số 21/NQ-CP; báo cáo Phó
Thủ tướng Vũ Đức Đam để chỉ đạo
và quyết định theo thẩm quyền về
Đề án “Nhập khẩu, sản xuất, tổ chức
chiến dịch tiêm vaccine phòng
Covid-19 và bố trí huy động nguồn
lực để thực hiện”. S.THU 

Ngày 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ

New Zealand, Argentina, Pakistan, Romania
trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ New Zealand, bà Tredene
Cherie Dobson trình Quốc thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng bà Tre-
dene Cherie Dobson được bổ nhiệm làm Đại
sứ tại Việt Nam; mong muốn Đại sứ sẽ có
nhiều sáng kiến thúc đẩy các lĩnh vực hợp
tác giữa hai nước trong thời gian tới, nhất là
khi quan hệ giữa Việt Nam-New Zealand
đang phát triển ngày càng thực chất và sâu
rộng trên tinh thần Đối tác chiến lược.

Chủ tịch nước chúc mừng New Zealand
khống chế được dịch Covid-19. Việt Nam
mong muốn New Zealand chia sẻ kinh

nghiệm trong lĩnh vực này. Việt Nam cũng
mong muốn đẩy mạnh tham gia trong APEC
về xây dựng Kế hoạch triển khai Tầm nhìn
APEC đến năm 2040. 

Tiếp Đại sứ Argentina Luis Pablo Maria
Beltramino trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại
Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
bày tỏ vui mừng quan hệ Đối tác toàn diện
Việt Nam-Argentina ngày càng được củng
cố. Cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
dành thời gian tiếp, Đại sứ Argentina bày tỏ
vinh dự được bổ nhiệm là Đại sứ tại Việt Nam
trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm
50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng
chúc mừng Đại sứ Pakistan Samina Mehtab
nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Chủ tịch nước

mong muốn Đại sứ có nhiều biện pháp thúc
đẩy hợp tác kinh tế và thương mại song
phương hơn nữa. 

Sau cùng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc chúc mừng bà Cristina Romila trở lại Việt
Nam trên cương vị Đại sứ khi trước đây đã là
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Romania tại Việt
Nam. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam
luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống
giữa hai nước, luôn ghi nhớ và biết ơn những
hỗ trợ quý báu của Romania đối với Việt Nam
trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và
phát triển đất nước. Phía Đại sứ cũng chúc
mừng Việt Nam thành công trong công tác
phòng chống dịch Covid-19 và cam kết trong
nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy quan hệ hợp
tác giữa hai nước... YẾN NHI

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Về đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang
cho phép ưu tiên lưu thông đối với

các phương tiện vận chuyển vải thiều từ
tỉnh Bắc Giang, Phó Thủ tướng Lê Văn
Thành đã có ý kiến yêu cầu Chủ tịch
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ
đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ về thực hiện “mục tiêu
kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 vừa phát triển kinh tế, duy trì sản xuất
kinh doanh yêu cầu các địa phương không
“ngăn sông cấm chợ” đối với phương tiện
của các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh
lưu thông khi đã thực hiện các biện pháp
bảo đảm an toàn theo quy định; chỉ đạo
các Sở, ban, ngành có phương án ưu tiên
lưu thông nhanh chóng tại các chốt kiểm
soát dịch bệnh Covid-19 đối với các

phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh
Bắc Giang để kịp thời tiêu thụ sản phẩm.

Các Bộ: Giao thông Vận tải, Công
Thương, Công an, NN&PTNT theo chức
năng, nhiệm vụ hướng dẫn, bảo đảm điều
kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương,
tiêu thụ, cung ứng hàng hóa giữa địa
phương có dịch và các địa phương khác,
trong đó ưu tiên phương tiện vận chuyển
vải thiều từ tỉnh Bắc Giang. Bộ Y tế tiếp
tục kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh các địa
phương trong việc áp dụng các biện pháp
phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với
vận tải hàng hóa; hướng dẫn UBND tỉnh
Bắc Giang về việc cấp Giấy xác nhận an
toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19
cho các phương tiện vận chuyển vải thiều
qua các chốt kiểm soát dịch bệnh 
Covid-19. T.CÔNG

Không “ngăn sông cấm chợ” xe chở vải thiều 
từ Bắc Giang

Sáng qua (16/6), Chủ tịch UBND TP
Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết đã

tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo các biện
pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-
19 trong tình hình mới. Trong đó, nội
dung được điều chỉnh so với văn bản ban
hành sáng 15/6 là bỏ nội dung yêu cầu
người lao động không được ra khỏi thành
phố (văn bản trước yêu cầu tất cả cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động chỉ
ra khỏi TP Cần Thơ trong trường hợp thật
sự cần thiết và được sự chấp thuận của thủ
trưởng cơ quan, đơn vị).

Ông Trường lý giải, TP Cần Thơ có

nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động
là người ở tỉnh khác. Nếu không cho họ
ra, vào TP thì chưa phù hợp. Đối với lao
động có hộ khẩu tại TP Cần Thơ, chúng
tôi chỉ khuyến khích họ không ra khỏi
địa phương.

Theo lãnh đạo UBND TP Cần Thơ,
sau khi ban hành công văn có nội dung
không cho người lao động ra khỏi TP
đã gặp sự phản ứng của người lao động
đến từ địa phương khác. Báo chí thông
tin về việc bất cập này nên người đứng
đầu chính quyền TP Cần Thơ đã kịp
thời điều chỉnh. G.HƯƠNG 

Cần Thơ vẫn cho phép người lao động ra vào TP
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Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, 6 tháng
đầu năm 2021, công tác báo chí, xuất
bản tiếp tục phát huy vai trò tuyên
truyền, giáo dục, định hướng dư luận
xã hội, tích cực triển khai nhiệm vụ
chính trị được giao. Công tác chỉ đạo,
định hướng thông tin báo chí tiếp tục
đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, bám sát
tình hình thực tiễn; tiếp tục thực hiện
nghiêm nguyên tắc thống nhất một đầu
mối trong chỉ đạo, định hướng thông
tin, bảo đảm việc chỉ đạo, cung cấp
thông tin thống nhất, kịp thời và thuyết
phục, nhất là những vấn đề quan trọng,
nhạy cảm, phức tạp. Công tác chấn
chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động
báo chí tiếp tục được tăng cường.

Các cơ quan báo chí chủ động, kịp
thời thông tin, tuyên truyền về các sự
kiện chính trị, sự kiện đối ngoại quan
trọng của đất nước, như Đại hội Đảng
lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội
và HĐND; công tác xây dựng Đảng gắn
với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính
trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đánh giá về công tác thực hiện
Quy hoạch phát triển và quản lý báo

chí, Thứ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho
biết, các cơ quan báo chí có giảm về
số lượng, công tác quản lý thực hiện
theo tôn chỉ, mục đích có tiến bộ…
Tuy nhiên, việc xử lý tình trạng “báo
hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin
điện tử tổng hợp, việc chấn chỉnh tình
trạng xa rời tôn chỉ mục đích chưa
thực sự đạt hiệu quả thực chất. 

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề
nghị các cơ quan báo chí, xuất bản tiếp
tục tuân thủ, thực hiện nghiêm quy
định của pháp luật về báo chí, xuất
bản; nâng cao vai trò, trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan báo chí, nhà
xuất bản về mọi hoạt động của cơ
quan, nhất là việc kiểm soát chặt chẽ
nội dung thông tin, hoạt động liên kết;
chủ động, sáng tạo, đưa ra các giải
pháp nâng cao chất lượng các sản
phẩm báo chí, xuất bản phẩm; thực
hiện từng bước chuyển đổi số, phát
triển loại hình báo chí đa phương tiện,
đa nền tảng; xuất bản điện tử, xuất bản
số, thương mại điện tử…

Cùng với đó, các cơ quan báo chí,
xuất bản tập trung tuyên truyền sâu

rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối,
chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; phản ánh
đậm nét những diễn biến quan trọng
trong đời sống chính trị của đất nước;
chủ động tăng cường các tuyến tin, bài
liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch, thực
hiện ngày càng hiệu quả chức năng
giám sát, phản biện xã hội…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên
giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản
tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng; xây dựng nền báo chí
cách mạng, hiện đại, chuyên nghiệp,
nhân văn, hiệu quả, phục vụ nhân dân.
Để làm được điều này cần phát huy vai
trò tổng hợp của các cơ quan, từ cơ
quan quản lý báo chí, cơ quan chủ
quản, các cơ quan báo chí và từng tập
thể phóng viên, biên tập viên của mỗi
tờ báo.

Ngoài ra, cần tiếp tục chú trọng đổi
mới hình thức thông tin tuyên truyền
trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy
định của pháp luật, bảo vệ lợi ích của
quốc gia, dân tộc, giá trị văn hóa, con
người Việt Nam. Đồng thời, tập trung
đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ làm
công tác báo chí xuất bản để có thế hệ
cán bộ phóng viên tinh thông nghiệp
vụ, có tính nhân văn, sâu sát, gắn bó
cơ sở để có những thông tin mang hơi
thở cuộc sống. KHÁNH CHI 

XÂY DỰNG NỀN BÁO CHÍ CÁCH MẠNG:

Hiện đại, nhân văn, phục vụ nhân dân
Phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản
diễn ra hôm qua (16/6), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng
ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các
cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục phát huy truyền thống,
thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng
nền báo chí cách mạng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn,
hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Hội thảo do Học viện Chính
trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì,
phối hợp với Hội đồng Lý luận
Trung ương, Tạp chí Cộng sản,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội
Việt Nam tổ chức.

Phát biểu khai mạc Hội thảo,
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng
khẳng định, Văn kiện Đại hội
Đảng XIII là sự kết tinh trí tuệ,
sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân
và toàn quân ta, thể hiện tư duy lý
luận và thực tiễn mang tầm chiến
lược về sự phát triển đất nước
trong giai đoạn mới. Hệ thống các
văn kiện thể hiện nhiều điểm mới,
toàn diện, nổi bật trên nhiều mặt;
mới từ trong cách làm, cách tiếp
cận, xây dựng chủ đề cho đến
những đánh giá kết quả, rút ra bài
học kinh nghiệm để trên cơ sở đó
phân tích, dự báo, nêu quan điểm
chỉ đạo, tầm nhìn, định hướng
chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm
và các đột phá...

Từ đánh giá này, GS.TS
Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các
đại biểu dự Hội thảo tập trung
đánh giá sâu sắc hơn thực trạng,
định vị đúng đất nước trong sự
phát triển của thế giới và khu vực
để từ đó thảo luận, khẳng định sự

đúng đắn, tính khả thi của khát
vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát
triển đất nước mà Đại hội XIII đã
đề ra. Bên cạnh đó, Hội thảo cần
luận giải kỹ, nhất là phân tích các
bước triển khai cụ thể, đồng bộ,
nhất quán từ định hướng chiến
lược đến nhiệm vụ trọng tâm và
các khâu đột phá được đề cập đến
trong Văn kiện Đại hội Đảng XIII;
phân tích, làm rõ sự cần thiết, tính
khả thi của phương hướng, mục
tiêu, lộ trình xây dựng và kết hợp
sức mạnh của nền quốc phòng, an
ninh và đối ngoại Việt Nam trong
giai đoạn mới. 

Đề cập đến một số bài viết của
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
thời gian qua, GS.TS Nguyễn
Xuân Thắng đề nghị các đại biểu
phân tích, nêu rõ ý nghĩa, tầm
quan trọng và bổ sung, hoàn
chỉnh lý luận về đường lối đổi
mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam, góp phần bổ
sung và phát triển nền tảng tư
tưởng của Đảng Cộng sản Việt
Nam trong giai đoạn mới. Đồng
thời, phân tích về tầm quan trọng
của “ý Đảng, lòng dân” và trách
nhiệm xây dựng Đảng trong sạch,

vững mạnh, đủ năng lực, xứng
tầm nhiệm vụ, hoàn thành xuất
sắc sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp
phát triển đất nước mà nhân dân
giao phó.

Ông Nguyễn Xuân Thắng
nhấn mạnh, khơi dậy khát vọng
phát triển đất nước, phát huy ý chí,
sức mạnh văn hóa, tinh thần đoàn
kết toàn dân tộc là nhân tố thể hiện
sức mạnh nội sinh và phương thức
phát triển đất nước trong bối cảnh
mới, làm sâu sắc hơn chủ trương
đặt con người vào trung tâm của
sự phát triển, con người vừa là
mục tiêu, vừa là động lực của sự
phát triển. Yếu tố quan trọng này
phải được thực hiện hiệu quả
trong thực tế để Nghị quyết của
Đảng đi vào cuộc sống. 

Việc vận dụng, triển khai
Nghị quyết Đại hội XIII vào
thực tiễn đòi hỏi các tổ chức
Đảng; cán bộ, đảng viên, nhất là
các cấp lãnh đạo, quản lý và
người đứng đầu nêu cao ý thức
trách nhiệm, chủ động, tự giác
nghiên cứu và đặc biệt là phải
xây dựng chương trình hành
động thiết thực, hiệu quả. Trong
quá trình này, cần thiết phải chú
trọng đổi mới, sáng tạo; tránh rập
khuôn, giáo điều, máy móc để
khắc phục cho được nội dung mà
trong kiểm điểm nhiệm kỳ Đại
hội XII đã nhấn mạnh là tổ chức
thực hiện Nghị quyết vẫn là khâu
yếu để từ đó sớm thể chế hóa
Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng vào cuộc sống.

Tại Hội thảo, các đại biểu
tập trung thảo luận, đề xuất các
giải pháp để nâng cao chất
lượng phổ biến, học tập, triển
khai hiệu quả Nghị quyết Đại
hội XIII vào thực tiễn tạo sự
đồng thuận, phát huy tính tích
cực của nhân dân, thực hiện
thắng lợi các mục tiêu Đại hội
XIII của Đảng. Cùng với đó,
các đại biểu cũng thảo luận, đề
xuất các giải pháp để thực hiện
các chủ trương lớn theo tinh
thần Văn kiện Đại hội trên các
lĩnh vực của đời sống xã hội,
trọng tâm là xây dựng đất nước
Việt Nam theo con đường xã
hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ
nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh; khơi dậy khát
vọng phát triển đất nước, phát
huy ý chí, sức mạnh văn hóa,
tinh thần đoàn kết toàn dân tộc;
xây dựng, hoàn thiện thể chế
phát triển, đổi mới mô hình
tăng trưởng và đổi mới sáng
tạo, xây dựng hệ thống kết cấu
hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về
kinh tế và xã hội, huy động
nguồn lực cho phát triển để
thay đổi nhanh chóng đời sống
kinh tế - xã hội của đất nước… 

Đặc biệt, Hội thảo đề xuất
việc xây dựng các chương trình
hành động sát thực, khả thi, hiệu
quả, bám sát thực tiễn đi đôi với
các kế hoạch kiểm tra, giám sát,
tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp
thời điều chỉnh ở từng thời điểm
và nhiệm vụ cụ thể; khắc phục
bằng được sự yếu kém, chậm trễ
trong khâu thực hiện, thể chế
hóa Nghị quyết của Đảng
thường gặp phải ở các nhiệm kỳ
Đại hội trước. MINH NGỌC  

Tránh rập khuôn, giáo điều, máy móc 
Đó là yêu cầu của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy
viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung
ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh tại Hội thảo “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng vào cuộc sống” diễn ra hôm qua (16/6). 

lGS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Nghiêm túc tuân thủ 
nguyên tắc giải quyết bất đồng
bằng biện pháp hòa bình

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các
nước ASEAN Mở rộng (ADMM+) lần thứ 8

(được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 16/6),
Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính
trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định ủng hộ
các sáng kiến của Brunei đưa ra trong Năm ASEAN
2021, đồng thời chia sẻ về vai trò của Quân đội nhân
dân Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Về vấn đề an ninh biển và Biển Đông, Bộ
trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, tất cả các bên
liên quan cần phải nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc
giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên
cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên
Hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982),
sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông
(COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp
quốc tế; hết sức kiềm chế, không có những hành
động làm gia tăng căng thẳng và phức tạp dưới mọi
hình thức.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh sự cần
thiết phải tiếp tục thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng
xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và UNCLOS
1982, đối xử nhân đạo với ngư dân trong bất kỳ
hoàn cảnh, tình huống nào trên biển. 

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập ADMM, Bộ
trưởng Phan Văn Giang tiếp tục khẳng định tầm
quan trọng của ADMM cũng như sự đóng góp của
ADMM và ADMM+ đối với hòa bình, ổn định khu
vực cũng như tin tưởng rằng, với tinh thần hữu nghị,
thực tâm thông qua đối thoại và hợp tác thực chất,
đúng tôn chỉ từ những ngày đầu thành lập của
ADMM và ADMM+, các cơ chế hợp tác sẽ tiếp tục
là động lực chính góp phần duy trì hòa bình, ổn định
ở khu vực. BẢO AN 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG:



4 XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
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HƯỞNG ỨNG BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ

Như vậy, chủ nghĩa xã hội
(CNXH) chính là mục tiêu, khát
vọng hiện thực hóa quyền con
người, mà quyền con người là giá
trị chung của nhân loại, là thành
quả đấu tranh của nhân dân lao
động, các dân tộc bị áp bức trên
toàn thế giới, trong đó có dân tộc
Việt Nam. Tôn trọng, bảo vệ và
bảo đảm quyền con người là vấn
đề thuộc bản chất của chế độ
XHCN, ngọn cờ của những
người cộng sản. Lịch sử loài
người đã chứng minh rằng, toàn
bộ các cuộc đấu tranh chống bất
công, chống áp bức, bóc lột,
chống đô hộ, suy cho cùng là lịch
sử đấu tranh giải phóng con
người, vì quyền con người. 

Đối với nước ta từ cuộc cách
mạng dân tộc, dân chủ nhân dân
đến công cuộc đổi mới ngày nay,
đường lối nhất quán của Đảng là
chăm lo cho con người, bảo vệ,
bảo đảm quyền con người, coi đó
là vừa mục tiêu, vừa là động lực
thúc đẩy phát triển, thực hiện tiến
bộ và công bằng xã hội; đó cũng
là đặc trưng, nguyên tắc của Nhà
nước pháp quyền XHCN; là yêu
cầu của quá trình hội nhập quốc
tế. Vậy vấn đề đặt ra là, trong quá
trình tiến lên CNXH, quyền con
người phải được tôn trọng, bảo vệ
và hiện thực hóa như thế nào?
Hay nói cách khác quyền con
người được bảo đảm như thế nào
dưới CNXH. Đây là vấn đề lớn
về cả lý luận và thực tiễn.

Mới đây, trong 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”,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã
khẳng định và làm rõ hơn về một
xã hội, XHCN mà nhân dân ta
đang theo đuổi xây dựng đó là một
xã hội dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh; do
nhân dân làm chủ; con người có 

cuộc sống ấm no, tự do, hạnh
phúc, có điều kiện phát triển toàn
diện; các dân tộc trong cộng đồng
Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn
trọng và giúp đỡ nhau cùng phát
triển; có Nhà nước pháp quyền
XHCN của nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân do Đảng Cộng
sản lãnh đạo. Tổng Bí thư cũng
nhấn mạnh: “Xã hội trong đó sự
phát triển là thực sự vì con người,
chứ không phải vì lợi nhuận mà
bóc lột và chà đạp lên phẩm giá
con người. Chúng ta cần sự phát
triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ
và công bằng xã hội, chứ không
phải gia tăng khoảng cách giàu -
nghèo và bất bình đẳng xã hội.
Chúng ta cần một xã hội nhân ái,
đoàn kết, tương trợ lẫn nhau,
hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân
văn, chứ không phải cạnh tranh
bất công, “cá lớn nuốt cá bé” vì lợi
ích vị kỷ của một số ít cá nhân và
các phe nhóm”. Như vậy, mục
tiêu, khát vọng xây dựng một xã
hội vì tự do, vì quyền con người
được tôn trọng, bảo đảm thực hiện
chỉ có thể dưới CNXH. Do đó, bảo
đảm quyền con người được hiện
thực hóa trong đời sống xã hội,
con đường đúng đắn hiện nay là đi
lên CNXH.

Để từng bước thực hiện khát
vọng đó, Đại hội XIII của Đảng ta
xác định: “Nhân dân là trung tâm,
là chủ thể của công cuộc đổi
mới… mọi chủ trương, chính sách
phải thực sự xuất phát từ cuộc
sống, nguyện vọng, quyền và lợi
ích chính đáng của nhân dân, lấy
hạnh phúc, ấm no của nhân dân
làm mục tiêu phấn đấu”.  Cần quán
triệt và thực hiện thật tốt quan điểm
này trong tổ chức và hoạt động của
các cơ quan nhà nước, cán bộ,
công chức nhà nước; đòi hỏi các
chương trình, chính sách phát triển,
đều phải hướng trọng tâm vào chủ
thể hưởng quyền, đó là người

dân/nhân dân. Lấy quyền và lợi ích
chính đáng của chủ thể hưởng
quyền là cơ sở xây dựng và hoạch
định chính sách phát triển quốc gia;
lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân
làm mục tiêu phấn đấu cao nhất
trong toàn bộ hoạt động của cơ
quan nhà nước, cán bộ, công chức,
viên chức nhà nước. 

Định hướng phát triển đất nước
đến năm 2030 và tầm nhìn 2045
đang đòi hỏi hơn bao giờ hết nâng
cao hiệu quả bảo vệ, bảo đảm
quyền con người trong hoạt động
của các cơ quan nhà nước, các tổ
chức xã hội, trong đó yêu cầu
Quốc hội với vai trò là cơ quan lập
pháp, có nhiệm vụ cụ thể hóa quan
điểm, chủ trương, đường lối của
Đảng về quyền con người thành
các quy định của pháp luật; tiếp tục
ưu tiên xây dựng các đạo luật về
quyền con người, tạo cơ sở pháp lý
để tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ
quyền con người, quyền công dân;
cần xây dựng nền hành chính nhà
nước phục vụ nhân dân, dân chủ,
pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện
đại, trong sạch, vững mạnh, công
khai, minh bạch, bảo vệ, bảo đảm
quyền con người.

Đối với cơ quan tư pháp yêu
cầu đặt ra là hoạt động tư pháp phải
có trọng trách bảo vệ công lý, bảo
vệ quyền con người, đúng người,
đúng tội, đúng pháp luật, không
được làm oan người vô tội, không
bỏ lọt tội phạm; Mặt trận Tổ quốc

và các tổ chức chính trị, xã hội,
hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân
cư. Thực hiện tốt vai trò giám sát và
phản biện xã hội, đại diện bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của đoàn viên, hội viên…

Cùng với yêu cầu nâng cao
hiệu quả hoạt động bảo vệ, bảo
đảm quyền con người trong các
thiết chế nhà nước và phi nhà
nước, cần tiếp tục xây dựng và
hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng
bộ theo định hướng xây dựng Nhà
nước pháp quyền XHCN đến năm
2030 và tầm nhìn 2045. Hệ thống
pháp luật phải đồng bộ, thống nhất,
khả thi, công khai, minh bạch, ổn
định, lấy quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của người dân
làm trọng tâm, đề cao hiệu quả
phòng ngừa, bảo đảm tính nhân
đạo, tính hướng thiện cần được
thẩm thấu trong từng quy định của
pháp luật. Như vậy, hệ thống pháp
luật được xây dựng, tồn tại phải vì
con người và bảo vệ quyền con
người; tiếp tục cụ thể hóa các quy
định về quyền con người trong
Hiến pháp năm 2013, bảo đảm phù
hợp với các chuẩn mực quốc tế về
quyền con người mà Việt Nam đã
tham gia, quan tâm xây dựng pháp
luật bảo vệ quyền của các nhóm xã
hội dễ bị tổn thương như quyền trẻ
em, phụ nữ, người cao tuổi, dân tộc
thiểu số…

Đẩy mạnh phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội, không ngừng cải
thiện và nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần của người dân, đảm
bảo thực hiện tốt an sinh xã hội, an
ninh con người, chú trọng các địa
bàn chiến lược, trọng điểm, vùng
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân

tộc ít người. Thực hiện tốt chính
sách tôn giáo, chính sách dân tộc,
đất đai, lao động...; đặc biệt chính
sách đối với nhóm người dễ bị tổn
thương trong cơ chế thị trường,
định hướng XHCN. Chính sách an
sinh xã hội phải bảo đảm gắn phát
triển kinh tế với xã hội, thống nhất
chính sách kinh tế với chính sách
xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi
với thực hiện tiến bộ và công bằng
xã hội ngay trong từng bước, từng
chính sách và trong suốt quá trình
phát triển. 

Theo quan điểm của Tổng Bí
thư, đó là: Không chờ đến khi
kinh tế đạt tới trình độ phát triển
cao rồi mới thực hiện tiến bộ và
công bằng xã hội, càng không
“hy sinh” tiến bộ và công bằng xã
hội để chạy theo tăng trưởng kinh
tế đơn thuần. Trái lại, mỗi chính
sách kinh tế đều phải hướng tới
mục tiêu phát triển xã hội; mỗi
chính sách xã hội phải nhằm tạo
ra động lực thúc đẩy phát triển
kinh tế; khuyến khích làm giàu
hợp pháp phải đi đôi với xoá đói,
giảm nghèo bền vững, chăm sóc
những người có công, những
người có hoàn cảnh khó khăn. 

Đây là một yêu cầu có tính
nguyên tắc để phát triển bền vững
đất nước, bảo đảm an sinh xã hội,
an ninh con người, gắn với phát
triển kinh tế, chống bất công, bất
bình đẳng xã hội, để mọi người
đều có cơ hội, có điều kiện phát
triển toàn diện cá nhân; không ai
bị bỏ lại phía sau. Đó là hiện thực
hóa mục tiêu, khát vọng bảo đảm
thực hiện quyền con người trong
quá trình đi lên CNXH ở Việt
Nam hiện nay. T.D.K

Bảo đảm thực thi quyền con người
trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội 

qPGS.TS TƯỜNG DUY KIÊN  
Viện trưởng Viện Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Việt Nam đang xây dựng các nền tảng cơ bản, từng bước đi lên chủ nghĩa xã
hội và mục tiêu cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa xã hội hiểu một
cách đơn giản theo tư tưởng Hồ Chí Minh đó là nước được hoàn toàn độc lập,
nhân dân được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng
được học hành; đó chính là mục tiêu theo cách diễn đạt dễ hiểu của Hồ Chí
Minh về chủ nghĩa xã hội. 

lBảo đảm quyền con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển . 
(Ảnh minh họa)

lPGS.TS Tường Duy Kiên.

Hợp tác nghị viện nâng cao 
khả năng tự cường của ASEAN

Ngày 16/6, tại điểm cầu Nhà Quốc hội (QH), Đoàn Đại
biểu QH Việt Nam do ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung

ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm
Ủy ban Đối ngoại làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị
trực tuyến Nhóm Tư vấn Đại hội đồng Liên Nghị viện
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 12 (AIPA
Caucus 12) với chủ đề “Tăng cường khả năng phục hồi
của chuỗi cung ứng và đẩy mạnh kết nối thương mại”.

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn Đại biểu QH Việt Nam
cho rằng, ASEAN cần chú trọng hơn nữa việc phục hồi
các chuỗi cung ứng và đẩy mạnh kết nối thương mại song
song với việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cùng nhau kiểm

soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, nhất là lây nhiễm
xuyên biên giới bệnh dịch, đẩy mạnh việc mua và tiêm
phòng vaccine song song với việc tăng cường hợp tác
nghiên cứu, phát triển vaccine.

Việt Nam khẳng định quyết tâm hợp tác nghị viện nâng
cao khả năng tự cường của ASEAN, vừa kiểm soát hiệu
quả dịch bệnh, vừa đảm bảo sự ổn định kinh tế, tài chính
vĩ mô và thanh khoản, đảm bảo kết nối các chuỗi cung
ứng, duy trì sản xuất và phân phối, từ đó ổn định cuộc
sống của người dân và doanh nghiệp, nhất là các đối tượng
yếu thế trong xã hội.

Đoàn Đại biểu QH Việt Nam đề xuất 6 khuyến nghị
cụ thể đối với các Nghị viện thành viên AIPA. Theo đó,
các nước thành viên cần tiếp tục rà soát và hoàn thiện
khuôn khổ pháp lý nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương

mại và đầu tư, bảo đảm lưu thông hàng hóa và các chuỗi
cung ứng trong khu vực không bị gián đoạn. Thúc đẩy
việc phê chuẩn các hiệp định thương mại tự do; tăng
cường giám sát nghị viện đối với việc thực hiện các cam
kết về đầu tư và thương mại trong khuôn khổ khu vực và
quốc tế, coi đây là công cụ chủ yếu để thúc đẩy liên kết
kinh tế sâu rộng hơn trong Cộng đồng ASEAN và giữa
ASEAN với các đối tác khác. Duy trì các cam kết mở cửa
thị trường, tránh áp dụng các biện pháp thuế quan và phi
thuế quan không cần thiết để tăng cường khả năng phục
hồi và tính bền vững của chuỗi cung ứng khu vực.Tích
cực khai thác cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế
hệ mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động
sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa qua các sàn
giao dịch thương mại điện tử… HÀ SƠN 
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Những năm qua, công tác hỗ
trợ pháp lý cho doanh nghiệp
được tỉnh Vĩnh Phúc quan
tâm lãnh  đạo, chỉ đạo và
đạt được những kết quả tích
cực. Qua đó, đã giúp các
doanh nghiệp yên tâm đầu
tư, phát triển sản xuất, kinh
doanh, góp phần tạo môi
trường đầu tư thuận lợi và
nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh của tỉnh.

Trên thực tế, tại các doanh nghiệp
(DN) lớn, bộ phận pháp lý luôn được
quan tâm tuyển dụng và thường xuyên
đào tạo kiến thức bài bản. Còn với các
DN nhỏ và vừa, do quy mô, lĩnh vực và
hiệu quả hoạt động còn hạn chế nên rất
khó có thể bố trí một đội ngũ nhân viên
phụ trách pháp lý riêng. 

Vĩnh Phúc xác định, với 97% tổng số
DN là nhỏ và vừa nên nhu cầu được hỗ
trợ về pháp luật của DN trên địa bàn tỉnh
là rất lớn.

Để tạo điều kiện thuận lợi, giúp DN,
nhất là DN nhỏ và vừa trong việc tiếp
cận, khai thác, sử dụng thông tin trong
các văn bản quy phạm pháp luật
(VBQPPL), thời gian qua, tỉnh đã thực
hiện cập nhật, đăng tải thường xuyên các
VBQPPL của trung ương, của tỉnh trên
Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh.
Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố đăng tải
công khai các VBQPPL do cơ quan, đơn
vị mình tham mưu ban hành liên quan
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của
DN và cập nhật bộ thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng
thông tin điện tử của ngành, địa phương
để việc tra cứu, tìm kiếm của DN được
nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật cho DN được các cấp, các
ngành, địa phương tích cực triển khai
bằng nhiều hình thức phong phú, đa
dạng. Trong 3 năm (2017 - 2020), Sở Tư
pháp đã tổ chức 3 hội nghị bồi dưỡng
kiến thức cho hàng trăm lượt người là
cán bộ tư pháp cấp huyện, xã, cán bộ
pháp chế ở các sở, ban, ngành và cán bộ
làm công tác pháp chế ở các DN trên địa

bàn tỉnh; mở 5 lớp tuyên truyền pháp
luật cho hơn 1.000 người là lao động,
cán bộ quản lý và chủ DN; in và cấp phát
miễn phí 5 đầu sách với số lượng gần 20
nghìn cuốn về hỗ trợ pháp lý cho DN;
xây dựng bản tin, chuyên mục trên Báo
Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh – Truyền
hình tỉnh, Cổng thông tin giao tiếp điện
tử tỉnh… nhằm kịp thời cung cấp các
thông tin, tài liệu pháp lý cho DN. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội cũng tổ chức nhiều hội nghị bồi
dưỡng, nâng cao năng lực pháp luật về
tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội
cho trên 900 cán bộ nhân sự, kế toán
trong DN…

Cùng với việc tuyên truyền, phổ
biến, tỉnh còn tích cực triển khai các hoạt
động tư vấn, giải đáp pháp luật cho DN.
Từ năm 2017 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận,
tư vấn cho trên 500 tổ chức, cá nhân về
trình tự, thủ tục hồ sơ đăng ký thành lập
DN; gần 7.000 lượt người về thủ tục liên
quan đến công tác thuế; hướng dẫn hơn
200 DN xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
quản lý chất lượng để nâng cao năng
suất, chất lượng sản phẩm.

Với những kết quả đạt được trong
công tác hỗ trợ pháp lý, nhiều DN trên
địa bàn tỉnh đã yên tâm đầu tư, mở
rộng sản xuất, kinh doanh, đóng góp
tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã
hội và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh
tranh (PCI) của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì

công tác hỗ trợ pháp lý cho DN của tỉnh
vẫn cần khắc phục một số hạn chế như:
Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ pháp
chế, cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ
pháp lý cho DN còn thiếu, phần lớn là
kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời
gian để hỗ trợ pháp lý cho DN; kinh phí
cấp cho công tác hỗ trợ pháp lý cho DN
ở các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa
đáp ứng được yêu cầu nên số lượng các
DN được hỗ trợ chưa nhiều; hình thức
hỗ trợ pháp lý cho DN chưa đa dạng; nội
dung chưa phong phú, kịp thời…

Để đưa hoạt động hỗ trợ pháp lý đi
vào thực chất, hiệu quả, đầu năm 2021,
UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành
Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ
và vừa giai đoạn 2021 - 2025; trong đó,
tập trung vào nhiệm vụ thiết lập mạng
lưới tư vấn pháp luật cho DN nhỏ và
vừa; đổi mới hoạt động giải đáp và tư
vấn pháp luật cho DN; tiếp nhận, tổng
hợp vướng mắc, kiến nghị của DN liên
quan đến quy định của pháp luật để sửa
đổi, bổ sung, thay thế hoặc đề xuất cấp
có thẩm quyền xem xét, xử lý... 

Hiện, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc đang
tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn
vị liên quan triển khai có hiệu quả các
nội dung của chương trình nhằm tạo sự
chuyển biến căn bản về nhận thức pháp
lý của DN, giúp DN kinh doanh có hiệu
quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh.

THANH HUYỀN

Thường xuyên tổ chức kiểm
tra, giám sát việc thực hiện
Chỉ thị số 04-CT/TW 
của Ban Bí thư
Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp vừa có Văn

bản số 61- CV/BCSĐ gửi các tỉnh ủy,
thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng
đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai
thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021
của Ban Bí thư 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.

Theo Chỉ thị số 04, Ban Bí thư Trung ương
giao Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp chủ trì phối
hợp với Ban Nội chính Trung ương, các cấp ủy,
tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi,
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 04-
CT/TW, định kỳ báo cáo Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng chống tham nhũng. 

Để tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị
số 04-CT/TW, Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp trân
trọng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban
cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung
ương tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung
Chỉ thị số 04-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế
hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW (gửi Ban
Cán sự Đảng Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp,
báo cáo); thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám
sát việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW tại cơ
quan, đơn vị, ngành, địa phương thuộc thẩm
quyền quản lý; định kỳ hàng năm xây dựng báo
cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị, phối hợp
với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức sơ kết,
tổng kết thực hiện Chỉ thị theo quy định của Ban
Bí thư Trung ương. P.V

BỘ TƯ PHÁP:
Sửa đổi, bổ sung 
một số quy định 
về trợ giúp pháp lý

Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông
tư số 03/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung

một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP
(quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp
pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động
trợ giúp pháp) và Thông tư số 12/2018/TT-BTP
(hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ
giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ
giúp pháp lý).

Theo Thông tư số 03, thời gian đánh giá hồ sơ
của tổ chức, cá nhân ký hợp đồng thực hiện trợ
giúp pháp lý đã được rút ngắn từ 15 ngày xuống
còn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ. 

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về việc thời
hạn kéo dài thời gian ký hợp đồng với cộng tác
viên trợ giúp pháp lý trong trường hợp có lý do
chính đáng không quá 35 ngày kể từ ngày được
cấp thẻ. Đồng thời, bổ sung thời hạn luật sư, tổ
chức ký hợp đồng với Trung tâm, Sở Tư pháp là
không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được thông
báo trong trường hợp có lý do chính đáng.

Để đa dạng hóa các hình thức nộp hồ sơ của
luật sư đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin và giảm thiểu thủ tục hành chính trong
công tác trợ giúp pháp lý, Thông tư bổ sung quy
định về nộp hồ sơ điện tử.

Đối với quy định về nghĩa vụ tham gia tập
huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bắt buộc của
trợ giúp viên pháp lý, Thông tư quy định trợ giúp
viên pháp lý là nữ không phải tham gia tập huấn
nâng cao kiến thức, kỹ năng bắt buộc trong
trường hợp họ đang nuôi con từ 6 tháng tuổi đến
dưới 12 tháng tuổi… Quy định này được xem là
một chính sách tiến bộ, có lợi cho phụ nữ, người
đang trực tiếp nuôi con nhỏ và trẻ em.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày
15/7/2021. H.MÂY

TIN TứC

Sáng 16/6, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Tọa
đàm khoa học trực tuyến “Kinh nghiệm viết và công

bố quốc tế trong khoa học pháp lý”. PGS TS. Tô Văn Hòa,
Phó Hiệu trưởng và PGS TS Nguyễn Văn Quang (Trưởng
phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội) đồng
chủ trì Tọa đàm. 

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, PGS TS Tô Văn Hòa nhấn
mạnh, công tác nghiên cứu khoa học của Trường Đại học
Luật trong 10 năm qua đã đạt được nhiều thành tích đáng
ghi nhận. Hội đồng Trường đã ban hành Chiến lược phát
triển Trường đến năm 2030, trong đó xác định mục tiêu
phát triển Trường thành trường đại học định hướng nghiên
cứu, là trung tâm nghiên cứu 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. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công bố tạp chí quốc
tế và sách quốc tế, trong những năm qua, Trường Đại học Luật

Hà Nội đã ban hành và thực hiện những biện pháp hỗ trợ,
khuyến khích hết sức mạnh mẽ. Do đó, số lượng công bố quốc
tế trong phạm vi nhà trường đã có những bước nhảy vọt với
17 công trình công bố trên tạp chí quốc tế và 5 công trình dưới
dạng chương sách quốc tế. 

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đầy thách thức mà Chiến
lược phát triển Trường đặt ra, cần phải có cách tiếp cận ổn
định, thường xuyên, có sự ý thức, nỗ lực rất lớn từ phía các
giảng viên cùng những biện pháp hỗ trợ thiết thực hơn từ phía
Nhà trường để nâng tầm nghiên cứu khoa học của Trường Đại
học Luật Hà Nội… 

Tại Tọa đàm, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận
về các vấn đề như: Công bố bài viết trên tạp chí quốc tế;
công bố quốc tế trong lĩnh vực luật học; kinh nghiệm viết
và công bố bài trên các tạp chí của trường đại học quốc tế;
kinh nghiệm viết và công bố bài báo quốc tế đối với một
số chuyên ngành… P.MAI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI:
Nâng tầm nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế 

VĨNH PHÚC: 

Đổi mới hoạt động hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp

lHội nghị trực tuyến tập huấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp
ở Vĩnh Phúc.
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Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, từ
1/7/2021, người dân ở 13
xã, phường, thị trấn của các
địa phương Hương Thủy, Phú
Vang, Hương Trà sẽ sáp nhập
vào TP Huế (tỉnh Thừa Thiên -
Huế) theo Nghị quyết 1264
của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội về mở rộng địa giới hành
chính TP Huế.  

Những ngày này, hàng chục ngàn
người dân ở các vùng nông thôn của
các huyện, thị của tỉnh đang phấn khởi,
háo hức khi ngày trở thành công dân
TP Huế đang đến gần. Tại thị trấn biển
Thuận An (huyện Phú Vang), nơi có
hơn 6.100 hộ dân với 26.000 nhân
khẩu sắp được sáp nhập vào TP Huế,
ông La Văn Côi (52 tuổi) chia sẻ:
“Chúng tôi mong sau khi sáp nhập, TP
sẽ có nhiều chính sách thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội địa phương, góp
phần đưa tỉnh nhà sớm trở thành TP
trực thuộc Trung ương”.

Ông Ngô Văn Đủ, Bí thư thị trấn
Thuận An cho hay, những ngày qua,
chính quyền địa phương cũng đã cử cán
bộ đi nắm tâm tư của nhiều người dân
trước khi thị trấn nhập vào TP; và người
dân đều rất phấn khởi, hy vọng sau khi
sáp nhập, TP sẽ quan tâm đầu tư cơ sở
vật chất để bộ mặt địa phương ngày
càng phát triển, đời sống người dân
vươn lên. Đặc biệt, địa phương được
thiên nhiên ưu đãi khi có bãi biển
Thuận An sạch, đẹp, nằm ở vị trí thuận
lợi nên khi sáp nhập vào TP, hy vọng
ngành du lịch biển sẽ ngày càng khởi
sắc hơn.

Cùng chung tâm trạng, hàng trăm hộ
dân phố cổ Bao Vinh (TX Hương Trà)
cũng đang mong chờ đến ngày được trở
thành “người TP”. Bà Nguyễn Thị Lan
(80 tuổi, ngụ xã Hương Vinh) hy vọng
xã Hương Vinh và các địa phương khác
sau khi được sáp nhập vào TP Huế sẽ
được quan tâm phát triển, nhất là cơ sở
hạ tầng... để diện mạo địa phương ngày
càng đẹp và khang trang hơn.

Theo ông Phan Thiên Định, Bí thư
Thành ủy Huế, việc điều chỉnh mở rộng
địa giới hành chính TP Huế là tâm tư,
nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền,
người dân Thừa Thiên - Huế nói chung,
TP Huế nói riêng qua nhiều nhiệm kỳ.

Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
để Huế có điều kiện thực hiện tốt “sứ
mệnh” gìn giữ những giá trị di sản, giá
trị văn hóa cốt lõi mà tổ tiên đã để lại;
song song với việc thực hiện sứ mệnh
của một đô thị động lực trung tâm; là
trung tâm hành chính, tri thức, công
nghệ của tỉnh, có nhiệm vụ tạo ra những
cơ sở nền tảng nhằm thúc đẩy kinh tế
toàn tỉnh phát triển.

Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh
để mở rộng TP Huế theo trục kéo dài từ
thượng nguồn đến hạ nguồn sông
Hương, ngoài phát huy thế mạnh về các
di sản, di tích thu hút du khách, còn phát
huy được thế mạnh về dịch vụ, du lịch,
dịch vụ sinh thái, du lịch biển... Khi mở
rộng, đô thị Huế không chỉ có di sản
hiện tại mà còn trở thành đô thị có đủ
địa hình đồng bằng, biển, đầm phá và cả
vùng núi, đầy đủ tất cả các lợi thế để
phát triển.

Hiện TP có diện tích 70,67km2, dân
số 354.124 người. Sau khi điều chỉnh
địa giới để mở rộng và sắp xếp, thành
lập các phường, diện tích TP sẽ tăng lên
265,99km2 (tăng 3,8 lần), dân số
652.572 người (tăng 1,8 lần). Toàn bộ
diện tích tự nhiên và dân số hai xã Thủy
Vân, Thủy Bằng (TX Hương Thủy); hai
phường Hương Hồ, Hương An và bốn
xã Hương Thọ, Hương Phong, Hương
Vinh, Hải Dương (TX Hương Trà); bốn
xã Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu,
Phú Thanh và thị trấn Thuận An (huyện
Phú Vang) sẽ thuộc TP Huế.

Để triển khai Nghị quyết của Ủy ban

Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch UBND
tỉnh trước đó đã đề nghị các cơ quan,
đơn vị phải sẵn sàng, xác định các nội
dung, công việc và phân công nhiệm vụ
cụ thể để các cơ quan, đơn vị, địa
phương có liên quan chủ động triển khai
phù hợp với quy định và tình hình thực
tế ở địa phương.

“Việc tổ chức triển khai thực hiện
phải bám sát Luật Tổ chức chính quyền
địa phương, các quy định của Trung
ương; đồng thời vận dụng linh hoạt phù
hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn địa
phương. Quá trình thực hiện không ảnh
hưởng đến hoạt động chung của từng
đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã;
không có sự gián đoạn giữa đơn vị hành
chính cũ và đơn vị hành chính mới;
không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời
sống, sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh
doanh của tổ chức và người dân”, Chủ
tịch tỉnh chỉ đạo.

Việc bàn giao tổ chức bộ máy, tài
sản, hồ sơ, tài liệu... và chuyển giao
trách nhiệm quản lý theo đơn vị hành
chính mới cũng phải được tiến hành
đồng bộ, kịp thời, theo nguyên tắc
thuộc địa bàn đơn vị hành chính nào thì
được nhập, bàn giao nguyên hiện trạng.
Trước khi bàn giao phải thống kê, kiểm
kê theo từng lĩnh vực quản lý, đảm bảo
chính xác. Lãnh đạo cấp ủy, chính
quyền ký biên bản tổng hợp chung, giao
nhận giữa các bên. Các cơ quan chuyên
môn thực hiện việc thống kê, kiểm kê
theo từng ngành, lĩnh vực đảm bảo
đúng quy định. THÙY NHUNG

BÀ RỊA - VŨNG TÀU:
Sắp có sân bay thay thế
sân bay Vũng Tàu
Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

vừa chủ trì cuộc họp về tình hình thực
hiện dự án sân bay Gò Găng với diện tích
dự kiến 248,5ha nhằm thay thế sân bay
Vũng Tàu.

Theo đó, sân bay Gò Găng dự kiến được
xây dựng trên đảo Gò Găng, xã Long Sơn, TP
Vũng Tàu. Diện tích toàn sân bay khoảng
248,5ha, trong đó diện tích khu TCty trực thăng
Việt Nam quản lý 91,2ha, diện tích đất khu bay
dùng chung 75ha, diện tích khu hàng không
chung 20ha và diện tích khu dịch vụ phát triển
hàng không 62,2ha. 

Ước toán tổng mức đầu tư xây dựng hoàn
chỉnh sân bay Gò Găng hơn 9.005 tỷ đồng,
trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 1.258
tỷ đồng.

Chủ tịch tỉnh đề nghị Sở GTVT phối hợp
các ngành liên quan rà soát lại tổng thể quy
hoạch, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 cũng
như rà soát lại các vấn đề liên quan đến đất đai
trong dự án. 

Đơn vị tư vấn được đề nghị làm rõ mục tiêu
về đường băng, độ dài, rộng, khả năng khai
thác, sử dụng lâu dài, quỹ đất dự phòng... Trên
cơ sở đó, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) phối
hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện đầy đủ
thông tin, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình
Bộ Quốc phòng phê duyệt quy hoạch vị trí sân
bay Gò Găng.

Sân bay Gò Găng được lựa chọn đầu tư xây
dựng thay thế sân bay Vũng Tàu hiện tại vì có
nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí, quỹ đất,
thuận tiện cho việc khai thác của các đơn vị,
phù hợp với quy hoạch chung. 

Sân bay Vũng Tàu nằm ở trung tâm TP
Vũng Tàu, hiện được TCty trực thăng Việt
Nam (Bộ Quốc phòng) quản lý và khai thác
cho các chuyến bay trực thăng phục vụ các hoạt
động thăm dò và khai thác dầu khí.

Theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh, với tốc độ
đô thị hóa và sự phát triển nhanh của dân cư,
việc khai thác sân bay Vũng Tàu ở ngay trung
tâm thành phố đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh
hoạt và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa
phương. Tiếng ồn và khí thải trực tiếp trong quá
trình khai thác đã ảnh hưởng đến người dân và
môi trường đô thị. 

Đồng thời, các hoạt động bay qua khu trung
tâm TP, đông đúc dân cư sẽ tiềm ẩn nhiều rủi
ro, khi có sự cố mất an toàn bay sẽ gây ra hậu
quả rất nghiêm trọng. Bên cạnh đó, sự phát
triển rất nhanh của TP Vũng Tàu sẽ cần nhiều
quỹ đất để xây dựng, trong khi sân bay lại
chiếm một diện tích lớn ở vị trí đất rất có giá
trị và tiềm năng kinh tế. Do đó, việc di dời sân
bay Vũng Tàu ra khỏi khu trung tâm thành phố
là một chiến lược quan trọng để thúc đẩy sự
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

HOÀNG NGỌC

Ngày 16/6, Công an Nghệ An vẫn
đang phối hợp với Cục Cảnh sát

phòng cháy, chữa cháy (Bộ Công an) và
Viện Khoa học Hình sự điều tra, làm rõ
nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra rạng
sáng 15/6.

Vụ cháy xảy ra tại số 146 đường Đinh
Công Tráng (phường Lê Mao, TP Vinh,
Nghệ An). Công trình gồm 3 tầng, trong đó
tầng 1 được người đàn ông (SN 1984, quê
huyện Thanh Chương) thuê để mở phòng
trà. Vợ chồng anh và hai con nhỏ ngủ ở tầng
1. Căn phòng trên tầng 3 được người phụ

nữ SN 1977 thuê ở cùng con gái 12 tuổi.
Sau khi tiếp nhận thông tin vụ cháy,

Công an tỉnh Nghệ An điều 7 xe chuyên
dụng cùng hơn 100 cán bộ, chiến sỹ nhiều
đơn vị đến chữa cháy, cứu nạn. Tuy nhiên,
do ngọn lửa bốc cao, bao trùm cả 2 tầng
phía trước, căn nhà có chứa nhiều vật liệu
dễ cháy... nên công tác chữa cháy, cứu nạn
gặp nhiều khó khăn.

Căn nhà có cửa cuốn bao quanh hai
mặt tiền tầng một, nên khi lực lượng
chức năng dùng thiết bị chuyên dụng
phá cửa, đập vỡ kính, khống chế ngọn

lửa thì mọi việc đã muộn. Tất cả 6 người
đã tử vong.

Theo Đại tá Cao Minh Huyền, PGĐ
Công an tỉnh, các nạn nhân tử vong do
ngạt khói độc. Đây là công trình xây tự
phát, không đảm bảo quy chuẩn về an
toàn phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố
cháy xảy ra, không có lối thoát hiểm.

Căn cứ kết quả phân tích hiện
trường, cơ quan chức năng xác
định vào thời điểm xảy ra cháy, các
nạn nhân không biết có cháy. Khi
người dân phát hiện vụ cháy thì đã
quá muộn. 

Theo Đại tá Huyền, đây là công
trình nhà ở kết hợp kinh doanh,
không bắt buộc trang bị hệ thống
báo cháy và chữa cháy tự động.  

Trước đó, hồi hơn 0h ngày 15/6,
xảy ra vụ cháy phòng trà ở địa chỉ số

146 đường Đinh Công Tráng, TP Vinh
khiến 6 người tử vong, trong đó có một
thai phụ. Chiều muộn cùng ngày, sau khi
công tác khám nghiệm hoàn tất, thi thể 4
thành viên trong gia đình người thuê đã
được bàn giao về cho gia đình mai táng
theo phong tục địa phương.  

KIM LONG

VỤ CHÁY 6 NGƯỜI TỬ VONG: 

Công trình không đảm bảo 
quy chuẩn an toàn phòng cháy

lCông trình xảy ra vụ hỏa hoạn không đảm bảo quy
chuẩn an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Niềm vui 
trước ngày mở rộng TP Huế

lMột góc TP Huế.
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TIN TỨC

Tập trung chỉ đạo dập dịch 
Tính đến ngày 16/6, TP HCM

đã vượt mốc hơn 1.000 ca nhiễm
Covid-19, với 14 chuỗi lây nhiễm
trong cộng đồng ở nhiều quận,
huyện. Các chuỗi lây nhiễm nhiều
nhất liên quan hội Truyền giáo
Phục Hưng. Ngoài ra còn một số
chuỗi lây nhiễm hiện chưa xác
định được nguồn lây. 

Riêng trong ngày 16/6, TP
HCM xuất hiện thêm ca bệnh ở
bệnh viện. Cụ thể, Bệnh viện Đại
học Y Dược TP HCM đã xác nhận
đơn vị này phát hiện 2 ca nghi
mắc Covid-19 là một bệnh nhân
khám ngoại trú cùng vợ là nhân
viên Khoa Thần kinh. Hiện Bệnh
viện Đại học Y Dược TP HCM
thông báo tạm ngừng tiếp nhận
bệnh nhân đến khám chữa bệnh từ
16/6 và chưa có thời gian hoạt
động trở lại. 

Ngoài ra, 6 nhà máy với gần
3.000 công nhân thuộc các khu
công nghiệp ở quận Bình Tân,
huyện Bình Chánh và Củ Chi, bị
phong tỏa do ghi nhận nhiều ca
Covid-19...

Trước diễn biến phức tạp của
dịch bệnh, ngày 16/6, Chủ tịch
UBND TP HCM Nguyễn Thành
Phong phân công công tác tạm
thời của các thành viên Thường
trực UBND TP HCM nhằm tập
trung cho công tác chỉ đạo trong
tình hình dịch Covid-19 đang diễn
biến phức tạp, nhằm hoàn thành
tốt nhất mục tiêu kép năm 2021.
Cụ thể, phân công Phó Chủ tịch
UBND TP HCM Dương Anh Đức
tập trung chỉ đạo tất cả những vấn
đề liên quan đến công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn
TP HCM. Trong khi đó, phân
công Phó chủ tịch UBND TP
HCM Võ Văn Hoan tạm thời phụ
trách công tác chỉ đạo, xử lý các
công việc thuộc lĩnh vực công tác
khác của Phó Chủ tịch Dương
Anh Đức. Thời gian áp dụng phân
công công tác tạm thời tính từ
ngày 16/6 đến khi có chỉ đạo mới. 

Cùng ngày, Phó Chủ tịch
UBND TP HCM Ngô Minh
Châu ký văn bản khẩn gửi
UBND TP Thủ Đức và các quận,
huyện về tăng cường thực hiện
Chỉ thị 15 tại TP HCM. 

Thời gian qua, TP đã chỉ đạo
các đơn vị thực hiện quyết liệt các
giải pháp phòng, chống dịch
Covid-19. Tuy nhiên, hiện TP phát
hiện một số chuỗi lây nhiễm
nCoV trong cộng đồng, biến

chủng Delta làm cho tình hình
dịch bệnh diễn biến phức tạp, có
nguy cơ lan nhanh.

Nhằm triệt để khoanh vùng,
dập dịch và hạn chế nguồn lây
nhiễm của các chùm ca bệnh mới
phát sinh, UBND TP HCM chỉ
đạo tăng cường tuyên truyền, vận
động, tạo sự đồng thuận trong
nhân dân.

UBND TP HCM cũng yêu cầu
phát huy vai trò tổ công tác phòng,
chống Covid-19 tại phường, xã, thị
trấn và các lực lượng chức năng
trong việc kiểm tra, nhắc nhở và xử
phạt trường hợp không chấp hành
biện pháp 5K. Đặc biệt, các trường
hợp không đeo khẩu trang, không
giữ khoảng cách, các trường hợp tụ
tập đông người tại khu dân cư, khu
đất trống và dọc bờ sông, nơi buôn
bán hàng rong, nước giải khát phía
trước các công ty, chung cư, tòa
nhà, bệnh viện, lễ đường... 

Liên quan đến công tác điều trị
bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn
TP HCM, để bảo đảm công tác
quản lý, chăm sóc và điều trị tốt
nhất cho người bệnh, Tiểu ban
điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia
phòng chống dịch Covid-19, Cục
Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị
Sở Y tế TPHCM chỉ đạo các cơ sở
khám, chữa bệnh khẩn trương
thực hiện: Tập trung tối đa mọi
nguồn lực để ưu tiên quản lý, điều
trị, chăm sóc toàn diện cho các ca
bệnh Covid-19.

Phân tuyến điều trị các ca bệnh
phù hợp tình trạng người bệnh,
theo dõi chặt chẽ diễn biến của
từng ca bệnh, tổ chức Hội chẩn
liên khoa, liên viện, hội chẩn với
Hội đồng chuyên môn của Bộ Y
tế qua Trung tâm quản lý, điều
hành trực tuyến hỗ trợ chẩn đoán
và điều trị Covid-19, Bộ Y tế (khi
cần) để lên kế hoạch điều trị tốt
nhất cho người bệnh…

Thông tin xuất hiện biến
chủng nCoV mới là không
chính xác

Trước tình hình phức tạp của
dịch Covid-19 ở TP HCM, một số
thông tin cho rằng nguyên nhân

bắt nguồn từ việc ghi nhận biến
chủng SARS-CoV-2 mới tại đây.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Y tế
Nguyễn Trường Sơn khẳng định,
thông tin này không chính xác. Bộ
Y tế đã kiểm tra lại thông tin từ
Viện Pasteur TP HCM cho thấy,
các kết quả giải trình tự gene ca
bệnh trên địa bàn đều là chủng
B.1617.2 nguồn gốc từ Ấn Độ (có
tên gọi mới là chủng Delta).

Đánh giá tình hình hiện nay,
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn
nhận định, TP HCM có rất nhiều
chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng.
Điều này chứng tỏ mức độ lan rộng
không chỉ tập trung ở một nguồn
duy nhất, mà có thể từ nhiều nguồn
khác nhau. Việc truy vết càng
nhanh, càng thần tốc, chúng ta càng
giảm được mức độ lây lan. Đây là
vấn đề tôi nghĩ cần ưu tiên hơn
trong đợt dịch này ở TP HCM. 

Về vấn đề giãn cách xã hội
thêm 14 ngày, Thứ trưởng
Nguyễn Trường Sơn hoàn toàn
đồng ý với chỉ đạo của UBND TP
HCM cũng như Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch của TP.
“Những vùng chúng ta đã phong
tỏa, khoanh vùng thì càng nhỏ
càng tốt nhưng phải thực hiện rất
nghiêm chỉnh các Chỉ thị 15, 16
của Thủ tướng”, ông Sơn nói. Tuy
nhiên, ngoài Chỉ thị 15, TP cũng
phải thực hiện Chỉ thị 15+, một số
điều kiện của Chỉ thị 16 và nhiều
điều kiện khác.

Thời gian tới, dịch có diễn biến
phức tạp khi xuất hiện nhiều chùm
ca bệnh chưa rõ nguồn lây, nên
giải pháp tốt nhất vẫn là tiêm vac-
cine phòng Covid-19 để tạo miễn
dịch cộng đồng. Theo Sở Y tế TP
HCM, từ 8/3 đến nay, TP đã hoàn
tất 2 đợt tiêm chủng. Đợt 3 đang
diễn ra, bắt đầu từ ngày 3/6.
Những người được tiêm vaccine
đều thuộc diện ưu tiên. Sau 3 đợt
cấp vaccine Covid-19 của Bộ Y tế,
TP HCM nhận được 140.000 liều,
số lượng người được tiêm chủng
là hơn 74.000. Như vậy, tỷ lệ
người được tiêm chủng ở TP
HCM trong số 7,2 triệu dân là
1,03%... DIỆU THẢO 

TP HỒ CHÍ MINH: 

Cấp bách dập dịch 
triệt để

Bắc Kạn phát hiện trường hợp
dương tính với SARS-CoV-2

Ngay sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-
2 ở xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, Trung tâm Kiểm soát bệnh

tật tỉnh Bắc Kạn đã ngay lập tức khẩn truy vết nơi trường hợp này
sinh sống.

Theo đó, ca dương tính SARS-CoV-2 có địa chỉ thường trú tại
thôn Kéo Pụt,  xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, là công nhân tại
Công ty TNHH Hosiden, khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên,
Bắc Giang. 

Ban đầu, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra dịch tễ và
lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho tất cả người dân tại nơi trường
hợp này sinh sống. Trung tâm Y tế huyện Ba Bể đã chuyển bệnh
nhân cùng 04 trường hợp là F1 về khu cách ly tập trung tại thôn
Nà Hán, xã Thượng Giáo. Tiến hành khoanh vùng, khử trùng khu
vực nhà bệnh nhân sinh sống. Đồng thời, tiến hành truy vết đối
với các trường hợp F1, F2 tiếp xúc với bệnh nhân và lấy mẫu xét
nghiệm nhanh đối với các công dân trong khu vực.

Huyện Ba Bể cũng thành lập 02 vòng mềm xung quanh khu
vực cách ly y tế là vòng tiếp giáp khu vực cách ly y tế và vòng
ngoài. Yêu cầu người dân dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện
tập trung trên 20 người trong 01 phòng; không tụ tập từ 10 người
trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực
hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa
điểm công cộng…YẾN NHI 

Nghệ An giãn cách xã hội toàn bộ 
TP Vinh
Chiều 16/6, PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ

đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An
cho biết, tỉnh ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc Covid-19 trong
cộng đồng.

Cả 2 hai trường hợp này là F1 của ca bệnh BN11440, ở phường
Hưng Dũng, TP Vinh) công bố sáng 16/6, tuy nhiên chưa rõ nguồn
lây. Ca mắc thứ nhất là nam, 27 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, TP
Vinh, làm cùng đơn vị với BN11440. Ca mắc thứ hai là nam, 37
tuổi, công tác tại huyện Diễn Châu, là anh trai của BN 11440. Như
vậy đến thời điểm này Nghệ An đã ghi nhận 4 ca nhiễm Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, tình hình
dịch trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp và quyết
định giãn cách xã hội toàn bộ TP Vinh theo Chỉ thị 15 của Thủ
tướng Chính phủ từ 0h ngày 17/6 cho đến khi có quyết định
mới. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phong tỏa cách ly các địa
bàn khu dân cư tại những nơi mà bệnh nhân cư trú, ưu tiên tối
đa cho nhiệm vụ điều tra truy vết các đối tượng F1, sau đó cách
ly, lấy mẫu xét nghiệm. 

Ông Nguyễn Đức Trung cũng khẳng định, mặc dù nguồn lực
của tỉnh còn khó khăn nhưng tỉnh sẽ ưu tiên tối đa kinh phí cho
công tác phòng, chống dịch trên tinh thần đúng, đủ và phù hợp.
Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục huy động
nguồn lực xã hội, ưu tiên cho những lực lượng trên tuyến đầu
chống dịch, những địa bàn khó khăn.

Tình hình dịch dự báo sắp tới có thể sẽ diễn biến rất phức tạp,
do ca bệnh chưa rõ nguồn lây nên cần phải tiến hành phong tỏa
rộng. Việc truy vết giao cho lực lượng công an thực hiện, tiến hành
cách ly ngay các đối tượng F1 càng sớm càng tốt. Về lâu dài phải
tiến hành điều tra toàn bộ F2, F3 của BN11440 và bên cạnh đó
phải lần ngược 15 ngày trước để tìm F0 của ca bệnh này. 

THANH PHƯƠNG

Hết tháng 6, Bắc Giang có thể trở lại
trạng thái bình thường mới

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương vừa gửi thông
điệp dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 trong những ngày

sắp tới. 
Theo đó, tỉnh Bắc Giang sau hơn 1 tháng chống dịch Covid-19

đã đạt được bước tiến quan trọng, đó là đã khoanh được dịch từ khu
công nghiệp, từ cộng đồng dân cư và trong các khi cách ly tập trung.
“Chúng ta đang tập trung đợt tiến công để từ nay đến hết 21/6 cơ
bản khống chế được dịch và hết tháng 6 toàn tỉnh sẽ trở lại trạng thái
bình thường mới”, ông Lê Ánh Dương nhấn mạnh. 

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, từ nay đến ngày
21/6 dự báo số ca F1 chuyển thành F0 trong các khu cách ly tập
trung sẽ còn xảy ra do tỉnh đang tăng tốc xét nghiệm hàng ngày
đối với các khu cách ly. Nhưng với quyết tâm và các biện pháp
chỉ đạo quyết liệt thì sau đó, chắc chắn số ca F0 của tỉnh sẽ giảm
sâu và tiến tới cơ bản chấm dứt. Bắc Giang sẽ thực hiện được mục
tiêu đề ra…DƯƠNG THẮNG

Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

TP Hồ Chí Minh đang là
điểm nóng của dịch
Covid-19 trong đợt bùng
phát lần thứ 4. Do đó,
nhiệm vụ cấp bách lúc
này là dồn mọi nguồn
lực, tập trung chỉ đạo
dập dịch triệt để.

l Lấy mẫu xét nghiệm nhân viên tại bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.
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TIN TỨC

Vắc-xin phòng Covid-19 chỉ
cung cấp theo thỏa thuận
với Chính phủ

Tại cuộc tập huấn phân biệt vắc-xin chính hãng
phòng Covid-19 (do Tổng cục Quản lý thị

trường kết hợp với Cơ quan điều tra an ninh nội địa
Hoa Kỳ tổ chức sáng 16/6), đại diện hãng dược
Pfizer - đơn vị sản xuất và phân phối vắc-xin Pfizer
cho biết, Pfizer chỉ cung cấp vắc-xin thông qua các
nguồn hợp pháp và được phê duyệt từ Chính phủ
các nước. 

Tuy nhiên, thời gian vừa qua đã ghi nhận nhiều
vắc-xin Pfizer giả ở trên thế giới. Tại Việt Nam, đã
xuất hiện việc các cá nhân tự nhận mình có quyền
tiếp cận nguồn vắc-xin Pfizer. Tuy nhiên, đến thời
điểm hiện tại, Pfizer trên toàn cầu chỉ trực tiếp cung
cấp thông qua các thoả thuận song phương với các
Chính phủ liên bang. Cho đến nay, không có một
nguồn vắc-xin tư nhân nào là hợp pháp.

Bà Vanessa Piepenburg, đại diện Đội an ninh
toàn cầu của Pfizer tại Singapore khẳng định, trong
thời kỳ đầu của đại dịch, hãng dược này chỉ liên lạc
trực tiếp với Chính phủ các nước và sẽ cung cấp các
liều vắc-xin qua kênh phân phối đề xuất của họ và
đến các địa điểm tiêm chủng đã định trước. Hiện
tại, vắc-xin chưa được bán thương mại, bất kỳ các
giao dịch thương mại nào đều là sản phẩm giả mạo
hoặc không chính hãng. Đáng chú ý, vắc-xin Pfizer
chỉ được vận chuyển từ Bỉ, không vận chuyển từ
Trung Quốc, Ấn Độ, không vận chuyển theo liều
riêng lẻ.

Tại buổi tập huấn, đại diện hãng Pfizer cam kết
có sẵn các hệ thống mạnh mẽ, giúp bảo đảm an ninh
cho các sản phẩm của Pfizer. Trong đó, tập trung
xây dựng quan hệ đối tác với các liên minh chống
hàng giả và lực lượng thực thi pháp luật. Chủ động
giám sát các trang web ngầm và công khai để tìm
hiểu những lời đề nghị cung cấp vắc-xin trái phép.
Triển khai các tính năng bảo mật thích hợp cho bao
bì sản phẩm…

Đại diện hãng dược này cũng cho biết, mới đây
hãng đã có thoả thuận với Chính phủ Việt Nam
cung cấp 31 triệu liều vắc-xin cho Việt Nam. Hiện
tại hãng dược phẩm này đang chốt các kế hoạch vận
chuyển và cung cấp vắc-xin cho Việt Nam trong
quý III và quý IV/2021. Trong đó, thông tin mới
nhất là một phần của các liều vắc-xin Pfizer sẽ về
Việt Nam trong tháng sau. NHẬT THU

Lâm Đồng yêu cầu lắp đặt
trạm cân, camera giám sát
hoạt động khoáng sản 

Ngày 16/6, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng đã có
văn bản đề nghị các tổ chức, cá nhân khai thác

khoáng sản lắp đặt trạm cân, camera giám sát, kê
khai sản lượng khai thác thực tế. Theo đó, Sở
TN&MT tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lắp đặt trạm cân
tại đúng vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi
khu vực khai thác (trừ hộ kinh doanh), lắp đặt cam-
era giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin,
số liệu liên quan, trường hợp lắp đặt trạm cân, cam-
era giám sát không đúng vị trí hoặc lắp đặt đúng vị
trí nhưng không hoạt động cũng bị xem xét xử lý.
Thời gian hoàn thành trước ngày 10/7/2021, sau
thời gian này đơn vị nào không thực hiện thì bị tạm
dừng hoạt động. Các tổ chức, cá nhân hoạt động
khoáng sản phải thực hiện thống kê, quản lý, lưu trữ
và sử dụng số liệu về sản lượng khai thác khoáng
sản theo quy định. Chế biến, sử dụng khoáng sản
(sau khai thác) phải theo đúng giấy phép đã xác định
trong dự án đầu tư, thiết kế mỏ. Trường hợp doanh
nghiệp có nhu cầu nâng công suất khai thác, chủng
loại sản phẩm khai thác, chế biến thì phải thực hiện
điều chỉnh hồ sơ có liên quan. Định kỳ hàng tháng,
tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thống
kê, tính toán, cập nhật số liệu để khai báo sản lượng
tính thuế tài nguyên và xác định sản lượng khai thác
hàng năm trong báo cáo định kỳ khai thác khoáng
sản để gửi cơ quan thuế. Sở TN&MT tỉnh Lâm
Đồng cũng đề nghị Cục Thuế phối hợp, hướng dẫn
các Chi cục Thuế khu vực kiểm tra các tổ chức, cá
nhân khai thác khoáng sản trong việc lập sổ sách,
chứng từ, tài liệu để xác định sản lượng khoáng sản
khai thác thực tế theo quy định. N.SƠN

Những góc khuất buồn
Đầu tiên, một nghệ sĩ được coi là

“gạo cội” của làng hài bị đặt nghi vấn
không minh bạch trong giải ngân số
tiền hơn 14 tỉ từ thiện. Sự thật phơi bày
là số tiền đáng ra phải đến tay người
dân vùng lũ từ 6 tháng trước nhưng đến
thời điểm bị nêu nghi vấn vẫn “nằm im
tại chỗ”. Trước phản ứng mạnh mẽ của
dư luận, cuối cùng, khoản tiền hơn 14
tỉ bấy lâu cũng được đưa đến tay người
cần. Một MC, nghệ sĩ hài khác, sau khi
bị “gọi tên” cũng đã phải ra trước công
luận giải trình rõ ràng số tiền quyên
góp từ thiện trước giờ vẫn là ẩn số gây
tranh cãi. Một nghệ sĩ khác, vốn là
giảng viên một trường dạy nghệ thuật,
bị cư dân mạng phát hiện có phát ngôn
thiếu văn hóa trên mạng xã hội, sau khi
đưa ra nhiều lời giải thích không nhận
được sự đồng tình đã phải nhận biện
pháp xử lý từ đơn vị công tác.

Câu chuyện đang râm ran hiện nay

là một nữ ca sĩ hải ngoại, vốn được tiếng
là nhân hậu, có nhiều hoạt động thiện
nguyện cho cộng đồng, nhận nuôi nhiều
trẻ em bất hạnh, nay lại bị tố về việc “nói
một đằng làm một nẻo”, có khả năng
“trục lợi” tiền từ cậu con nuôi là ca sĩ
nhỏ tuổi. Những bằng chứng đưa ra về
gia cảnh cậu bé cùng với lời giải thích
của ekip nữ ca sĩ khiến nhiều người đặt
câu hỏi, đây có còn là câu chuyện về đạo
đức - tình người nữa hay liên quan đến
hành vi vi phạm pháp luật?

Trong “cơn lốc” những đả kích
đang diễn ra thời gian này, nhiều nghệ
sĩ cũng khiến công chúng thất vọng vì
những hành vi thiếu chuẩn mực được
đưa ra ánh sáng: Quảng cáo sản phẩm
kém chất lượng, quảng cáo quá sự thật,
bán hàng nhập lậu giá cao, phát ngôn
miệt thị khán giả, tỏ thái độ coi thường
nghề nghiệp chính mình, coi thường
khán giả… Nhiều góc khuất đáng buồn
trong làng giải trí bị phơi bày.

Đâu là điểm dừng?
Tuy nhiên, trong quá trình đi tìm sự

thật, dường như một bộ phận dư luận
đang có chiều hướng quá khích, vội
vàng kết tội người khác dù nhiiều sự
việc chưa có bằng chứng.

Một số nghệ sĩ bị tấn công trang cá
nhân, hack Facebook, hack tài khoản
để lộ những thông tin riêng tư. Nhiều
nghệ sĩ khác chỉ vì “lỡ” thân thiết, có
mối quan hệ với những nghệ sĩ đang bị
“đấu tố” mà bị tẩy chay “vạ lây”...

Cuộc tấn công ấy không chỉ nhằm
vào một số nghệ sĩ “có vấn đề” mà
dường như lan sang cả làng giải trí.
Những từ ngữ miệt thị người làm nghệ
thuật xuất hiện. Không ít người phủ
nhận cả giá trị hoạt động nghệ thuật của
các nghệ sĩ. 

Mới đây, một nhà biên kịch có tiếng
ở phía Bắc đã có bài đăng trên trang cá
nhân của mình, phân tích sự khác biệt
giữa nghệ thuật và giải trí. Từ đó, nhà
biên kịch cho rằng, cần phân biệt giữa
“người làm nghề giải trí” và nghệ sĩ.
Nghệ sĩ là những người hoạt động nghệ
thuật chân chính, tạo ra những sản
phẩm nghệ thuật hướng đến chân -
thiện - mỹ. Một “hotgirl” khoe thân
trên mạng, một youtuber hay tiktoker
chuyên làm trò, “câu view” trên mạng
chỉ có thể gọi là những người hoạt
động trong ngành giải trí, chứ không
phải nghệ sĩ. Tất nhiên, vẫn có những
nghệ sĩ lựa chọn cho mình con đường
giải trí, phục vụ thị hiếu của khán giả,
nhưng cần phân biệt rõ để làng nghệ
thuật không bị “chửi oan”.

Vì một vài nhân vật “có nghi vấn”,
một bộ phận người dùng mạng tấn công
“ồ ạt” vào giới nghệ sĩ, phủ nhận giá trị
của nghệ thuật và những cống hiến của
nghệ sĩ chân chính không chỉ hủy hoại
những giá trị tốt đẹp mà còn đối diện
ranh giới vi phạm pháp luật khi một số
người không tiếc lời “ném đá”, moi móc
đời tư, có dấu hiệu vu khống nghệ sĩ.
Những hành vi ấy cần lên án, thậm chí
xử lý mạnh tay để “dẹp loạn”.

TRÂN TRÂN

“ĐÀO BỚI” GÓC KHUẤT NGHỆ SĨ:

Đâu là điểm dừng?

Một câu chuyện xúc động được
chia sẻ nhiều trên mạng xã hội

về các cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát
giao thông thị xã Đức Phổ, Quảng
Ngãi. Một người đàn ông đi xe máy
không có bằng lái, chiếc xe không rõ
nguồn gốc bị Cảnh sát giao thông tịch
thu phương tiện. Chiếc xe là phương
tiện mưu sinh duy nhất của người đàn
ông phải nuôi 2 đứa con tàn tật. Biết
điều này, các cán bộ, chiến sỹ của Đội
đã góp tiền mua tặng người vi phạm
một chiếc xe máy mới, dưới 50 phân
khối (không yêu cầu bằng lái). Hành
động đó không chỉ làm đẹp thêm hình
ảnh của đội ngũ Cảnh sát giao thông
trong mắt người dân mà còn làm sáng
lên sự sẻ chia với những con người
yếu thế trong xã hội.

Đang mùa dịch và những người
khổ nhất có lẽ vẫn là tầng lớp nghèo,
ăn bữa nay lo bữa mai, vì dịch mà
không thể đi làm mưu sinh. Thấu hiểu
điều này, ở nhiều nơi, người dân tự

giác giúp gạo và thực phẩm cho họ,
không chỉ một lần mà đều đặn hàng
ngày. Đã trở thành một phong trào
mang tính thiện nguyện của cả cộng
đồng lớn nhỏ trên khắp các địa
phương cả nước là việc "giải cứu"
nông sản trong mùa dịch. Trước đây
là rau củ, hoa quả Hải Dương và hiện
tại là khoai lang, hành tím, tỏi... của
nhiều nơi. Điển hình nhất là vải thiều
Bắc Giang, nơi đang chống chọi
quyết liệt nhất với dịch giã thì tới nay
đã có 100.000 tấn vải đã được tiêu thụ
bằng nhiều cách khác nhau nhờ sự
giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân hay
doanh nghiệp.

Có những việc làm nhỏ nhoi
nhưng ý nghĩa lớn, ấm áp tình người.
Đó là nồi bánh tét trong ngày Tết
Đoan ngọ trước một con hẻm bị
phong tỏa ở quận Gò Vấp, TP HCM.
Một người phụ nữ gói bánh, tổ dân
phòng trực chốt luộc bánh ngay đầu
hẻm, cung cấp cho bà con trong hẻm.

Một cậu bé 15 tuổi ở Hà Tĩnh mang
tặng chốt phòng chống dịch một bó
rau xanh của vườn nhà và 50.000
đồng tiền cậu ta bắt cua bán được
trong buổi sáng. Những việc như thế
có nhiều, rất nhiều trong cộng đồng
"Thương người như thể thương thân"
của chúng ta.

Việc ủng hộ, động viên những
người áo trắng trên tuyến đầu chống
dịch hoặc những người dân vùng dịch
đã trở thành công việc thường trực và
thường nhật của các tổ chức và cá
nhân. Từ những "cửa hàng 0 đồng"
đến "thực phẩm miễn phí", các đợt
quyên góp được mở ra hoặc từ những
người "hằng sản, hằng tâm" tự nguyện
nấu ăn cho người nghèo, mang đến
chốt cho những người chống dịch. Đặc
biệt, các cơ quan báo chí, truyền thông
không chỉ ủng hộ, động viên bằng tin
tức, sự kiện mà còn huy động tiền của,
vật dụng cho vùng dịch, tổ chức những
hình thức kêu gọi thiện nguyện. 

Hai chữ "đồng bào" với nghĩa tình
sâu đậm lại sáng lên trong mùa dịch,
giúp chúng ta chung sức đồng lòng
vượt qua khó khăn, thử thách dù thiên
tai hay địch họa! PHALY

VĂN HÓA ỨNG XỬ

Sáng lên hai chữ “đồng bào”

l Ca sĩ Phi Nhung và ekip đang dính “lùm xùm” liên quan đến quản lý tiền của con nuôi 
Hồ Văn Cường.

Hơn một tháng nay, nhiều nghệ sĩ đứng trước luồng phản
ứng mạnh của dư luận. Một bộ phận cư dân mạng tự coi
mình là “hiệp sĩ”, đòi đưa những góc khuất của giới giải trí
ra ánh sáng. 
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TIN TỨC

“Đi ngang, về tắt”
Theo quan sát của phóng viên, nhiều

cầu vượt, hầm bộ hành được đầu tư xây
dựng hàng chục tỷ đồng nhưng hiệu quả
sử dụng rất thấp. Điển hình phải kể đến
cầu vượt bộ hành gần ngã tư Giảng Võ -
Cát Linh - Hào Nam - Giang Văn Minh.
Ít được sử dụng và tác động của nắng,
mưa, mặt cầu, cầu thang lên xuống
nhiều chỗ đã gỉ sét.

Trong khi đó, cầu vượt bộ hành gần
Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn (đường Nguyễn Trãi, Thanh
Xuân) cũng thưa thớt người đi. Vào cao
điểm buổi sáng, chốc chốc lại thấy một
tốp người từ các điểm xe buýt hai bên
đường cắt ngang dòng phương tiện đông
đúc đang lưu thông để qua đường. Cầu
vượt bộ hành đặt gần Học viện Ngân
hàng (phố Chùa Bộc), cầu vượt bộ hành
ngã ba Phạm Ngọc Thạch - Lương Định
Của... cũng thường xuyên vắng hoe. 

Tương tự, cầu vượt bộ hành, nhiều
hầm bộ hành được xây dựng dọc tuyến
đường mới như Nguyễn Xiển, Khuất
Duy Tiến, Phạm Hùng... cũng ít người
sử dụng. Thậm chí, hầm bộ hành gần
chợ Cầu Diễn mặc dù được xây dựng
sạch sẽ, đồng bộ hệ thống chiếu sáng...
nhưng nhiều người vẫn thờ ơ. 

Theo thống kê, trên địa bàn TP Hà
Nội có 31 hầm đi bộ tại các vị trí giao

cắt trên các tuyến đường trọng điểm.
Cùng đó là hơn 50 cầu vượt được bố trí
tại những nút giao, góp phần đảm bảo an
toàn giao thông cho người đi bộ. Song
tại các khu vực này, rất nhiều người đi
bộ vẫn giữ thói quen “đi ngang, về tắt”.
Nhiều người vẫn chọn cách băng qua
đường thay vì đi cầu vượt hoặc hầm
chui, gây nguy cơ tai nạn cho chính
mình và những người khác.

Lý giải cho việc băng qua đường, bỏ
qua cầu vượt, hầm chui bộ hành, một
người cao tuổi cho hay: “Cô cảm thấy
lên xuống cầu không an toàn, đi lên thì
mệt mà đi xuống thì chóng mặt, rất là sợ.
Không phù hợp với người già”. Một
người dân khác chia sẻ: “Đi cả cây số
mới có cầu đi bộ qua đường thì hơi bất
tiện, đành băng qua đường và cũng chưa

thấy ai bị xử phạt vì hành vi này bao
giờ”.

Theo chuyên gia giao thông, TS.
Phan Lê Bình, người dân băng qua
đường mà không sử dụng cầu vượt bộ
hành đang phải chịu những rủi ro tai nạn
giao thông rất lớn. Tiến sĩ Bình cũng cho
rằng: “Cầu vượt bộ hành ở nước ta có
một nhược điểm rất lớn là không có
thang máy. Những người cao tuổi sẽ khó
có thể trèo lên số bậc thang tương ứng
với một căn nhà 2 tầng để qua cầu vượt
bộ hành. Chính vì vậy, không có cách
nào khác là họ không sử dụng cầu vượt
bộ hành mà phải băng qua đường”.

Làm gì để cầu đi bộ “đắt khách”?
Liên quan đến chế tài xử phạt, Luật

sư Nguyễn Thị Phương Loan, Văn
phòng Luật sư Phạm Hải nêu quan

điểm: Nguyên nhân chính của tình trạng
này do ý thức tùy tiện khi tham gia giao
thông của một bộ phận người dân.
Nhiều người vẫn có thói quen chọn đoạn
đường ngắn nhất, vị trí thuận lợi nhất để
đi dù gần đó có cầu vượt, hầm bộ hành.
Trong khi đó, chế tài xử phạt người đi
bộ không đúng nơi quy định đã có
nhưng không đủ sức răn đe. “Mức xử
phạt đối với trường hợp vi phạm chưa
đủ sức răn đe, do vậy, vi phạm vẫn xảy
ra phổ biến. Để giải quyết được vấn đề
này, chúng ta cần có chế tài xử phạt nặng
hơn nữa với hành vi vi phạm này” –
Luật sư Loan cho hay.

Theo ông Ngô Mạnh Tuấn - Phó
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà
Nội, thời gian qua, Sở Giao thông Vận
tải đã triển khai nhiều giải pháp để các
công trình cầu, hầm phục vụ cho người
đi bộ đảm bảo an toàn, thông thoáng và
sạch sẽ hơn.

“Hàng ngày, tại các công trình này
đều có người túc trực theo các ca để vừa
quản lý công trình, vừa dọn dẹp vệ sinh.
Khi trong hầm có vị trí xuống cấp hay
thấm nước, các đơn vị duy tu được Sở
giao đều khắc phục ngay”, ông Tuấn nói
và đề nghị, thời gian tới các lực lượng
chức năng của thành phố cần đẩy mạnh
việc xử phạt người đi bộ sai quy định.

Theo ông Tuấn, Hà Nội đang tiếp tục
rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch
các cầu vượt, hầm bộ hành bảo đảm phù
hợp, thuận tiện cho người tham gia giao
thông. Thành phố cũng nghiên cứu, tăng
cường các biện pháp kỹ thuật, cưỡng
chế người tham gia giao thông sử dụng
cầu vượt, hầm bộ hành như: lắp hàng
rào, trồng cây xanh tại dải phân cách
giữa để ngăn chặn tình trạng người đi bộ
cố tình băng qua đường, gây mất an toàn
giao thông. SINH NGUYỄN

Những con số phim Việt gặt hái
được khi công chiếu ở hải ngoại

đã làm “nức lòng” người mộ điệu
trong nước giữa thời điểm ngành điện
ảnh nhiều khó khăn do dịch bệnh.

Từ nửa tháng trước, nhiều người
Việt sống ở Mỹ đã lên mạng “khoe”
đến rạp xem phim “Bố già” để ủng
hộ điện ảnh Việt. Chị Nguyễn Thị
Thanh Trúc, ngụ bang Texas, Mỹ
khoe trên tay tấm vé xem phim và
chia sẻ trên trang cá nhân: “Sau
một thời gian dài giãn cách, thú vui
giải trí đầu tiên mình lựa chọn là
đến rạp để coi phim “Bố già” của
Việt Nam sản xuất. Với mình, lựa
chọn này mang ý nghĩa vì nó góp
phần ủng hộ cho sự phát triển điện
ảnh Việt Nam”.

Thông tin phim “Bố già” lập một
số kỉ lục khi công chiếu tại nước ngoài
cũng khiến nhiều người phấn khởi: Kỷ
lục phim Việt được chiếu tại nhiều rạp
nhất và có số lượng đặt vé sớm nhiều
nhất tại Mỹ. Có những rạp phim chiếu
lên đến 15 suất/ngày, tương đương với
các “bom tấn” Hollywood đang được
chiếu cùng thời điểm. 

Trước đó, phim cũng đạt nhiều kỉ

lục ở các thị trường khác. “Bố già” là
phim Việt đầu tiên "cháy vé" tất cả các
suất chiếu tại Malaysia và Singapore
khi khởi chiếu từ ngày 22/4. Tại đảo
quốc sư tử, “Bố già” được công chiếu
tại Golden Village, rạp chiếu hàng đầu
tại Singapore. Bên cạnh đối tượng kiều
bào, bộ phim cũng thu hút nhiều khán
giả quốc tế mua vé.

Mới đây nhất, phim điện ảnh
“Lật mặt 5: 48h” được công chiếu ở
22 rạp tại Mỹ. California, Texas,
Colorado, Atlanta, Georgia, Wash-
ington, Virginia và Florida… là các
tiểu bang đầu tiên “Lật mặt 5” công
chiếu mở màn. Được biết, khi bắt
đầu có suất chiếu, khán giả kiều bào
Việt Nam tại Mỹ đã tích cực lên
mạng đặt vé, kêu gọi nhau đi xem
ủng hộ phim. Đạo diễn Lý Hải chia
sẻ, anh phấn khởi trước hiệu ứng
ủng hộ của khán giả và mong muốn
phim sẽ gặt hái được thành công tại
thị trường Mỹ, được cộng đồng
người Việt ở hải ngoại yêu thích. 

Những năm trước, cũng có lác đác
vài phim Việt tiếp cận thị trường nước
ngoài như “Hồn papa da con gái”,
“Song lang”, “Hai Phượng”… Có

những phim nhanh chóng bị lãng
quên, nhưng cũng có phim thành công
đáng kể. Như “Hai Phượng” có doanh
thu khoảng 40 tỉ đồng khi công chiếu
tại nước ngoài. “Song Lang” tuy
doanh thu ở nước ngoài không cao
nhưng lại thu hút sự quan tâm của
cộng đồng người Việt và khán giả quốc
tế khi công chiếu tại Nhật và một số
quốc gia khác, đồng thời đoạt nhiều
giải thưởng trong các liên hoan phim
nước ngoài.

Có thể thấy, các nhà phát hành
hải ngoại đang bắt đầu chú ý đến
các sản phẩm điện ảnh Việt. Sau “Bố
già”, “Lật mặt 5”, phim “Thiên thần
hộ mệnh” chưa ra rạp tại Việt Nam
nhưng nhà sản xuất đang làm việc
với các đơn vị phát hành quốc tế để
chuẩn bị công chiếu tại nhiều nước
như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Ire-
land, CH Czech, Malaysia, Indone-
sia, Philippines, Singapore, Úc…
Phim “Bóng đè” của đạo diễn Lê
Văn Kiệt trước khi dự kiến chiếu tại
Việt Nam đã được mua bản quyền
phát hành ở 25 quốc gia.

Những tín hiệu trên cho thấy sự
khởi sắc của ngành điện ảnh giữa mùa
dịch. Dù trong bối cảnh khó khăn
nhưng những sản phẩm điện ảnh có
giá trị, thu hút sẽ luôn có chỗ đứng ở
thị trường điện ảnh trong và ngoài
nước. TRÂN TRÂN

Nhà bảo tồn người Việt
nhận giải “Nobel Xanh”

Giải thưởng môi trường Goldman (Goldman
Environmental Prize) - giải thưởng môi

trường lớn nhất thế giới, được ví như giải "Nobel
Xanh" vừa vinh danh ông Nguyễn Văn Thái -
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã
tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife). 

Ban Tổ chức giải thưởng đã ghi nhận
những đóng góp và nỗ lực của ông Nguyễn
Văn Thái cũng như Trung tâm Bảo tồn động
vật hoang dã tại Việt Nam trong gần 7 năm
hoạt động. Với cương vị là người sáng lập
Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt
Nam hoạt động phi lợi nhuận, ông Nguyễn
Văn Thái cùng cộng sự đã cứu hộ hơn 1.500
con tê tê, phối hợp với kiểm lâm tịch thu và gỡ
bỏ hơn 9.700 bẫy thú, nhiều lán trại bất hợp
pháp. Ngoài hoạt động ngăn chặn nạn săn bắt,
buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, ông
còn tổ chức chương trình giáo dục nâng cao
nhận thức cho cộng đồng về tầm quan trọng
của việc bảo tồn động vật hoang dã.

Ông Nguyễn Văn Thái là tác giả của nhiều
công trình nghiên cứu, tham dự các hội thảo
quốc tế và xây dựng các quy trình đầu tiên về
theo dõi và phục hồi tê tê ở Việt Nam như đưa
vào hoạt động Trung tâm Giáo dục Bảo tồn thú
ăn thịt và tê tê đầu tiên ở Việt Nam tại Ninh
Bình, Trung tâm Phục hồi chức năng cho tê tê
châu Á đầu tiên của Việt Nam. Nhờ đó, 80%
số con tê tê bị thương nặng đã được cứu chữa
và phục hồi. H.MINH

GÓC NHÌN

Phim Việt “cháy vé” ở nước ngoài - 
tín hiệu vui 

Cầu đi bộ tiền tỉ bị “ngó lơ”

l Người đi bộ vẫn băng qua đường, bỏ qua cầu vượt bộ hành. 

Nhằm hạn chế ùn tắc giao
thông, đồng thời giúp người đi
bộ an toàn khi qua đường, Hà
Nội đã đầu tư xây dựng nhiều
cầu vượt đi bộ, hầm bộ hành.
Nhưng nhiều người dân vẫn “đi
ngang, về tắt” băng qua
đường, bỏ qua những cây cầu
tiền tỉ.



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ:

Nhiều hãng hàng không Việt
lỗ lớn, nguy cơ phá sản

Vietnam Airlines đối mặt rủi ro kiện tụng pháp lý với số nợ quá
hạn cao, còn Vietjet Air đang thiếu hụt 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ

kinh doanh.
Covid-19 bắt đầu xâm nhập vào Việt Nam từ đầu năm 2020 và trong

các doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng nặng nề, hàng không đang là nhóm
điêu đứng bậc nhất.

Trong dự thảo báo cáo Thủ tướng về tình hình phát triển DN năm 2020
và năm tháng đầu năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đánh giá
hàng không là nhóm có doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, khiến "các DN
đang đứng bên bờ vực phá sản".

Cụ thể, Covid-19 khiến nhu cầu vận tải hàng không giảm mạnh 34,5-
65,9% so với năm 2019. Doanh thu dịch vụ vận tải hàng không năm 2020
sụt giảm trung bình trên 61% so với 2019.

Nguy hiểm hơn, đợt dịch bùng phát lần thứ ba trong giai đoạn sát cao
điểm Tết Nguyên đán 2021 đã khiến doanh thu của ngành hàng không Việt
giảm khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2020. Khả năng thanh toán của các
đơn vị suy giảm và tiến sát giới hạn mất khả năng thanh toán.

Bộ KH&ĐT dự báo, với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt
động vận tải hàng không sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2021. Nếu
Covid-19 được kiềm chế, phải đến năm 2024, ngành mới có thể phục hồi
như trước khi có dịch.

Cơ quan này cũng dẫn báo cáo của TCty Hàng không Việt Nam (Viet-
nam Airlines) cho thấy dự kiến số lỗ của quý I ở mức 4.800 tỷ đồng và 6

tháng đầu năm có thể
lên đến 10.000 tỷ
đồng. Hiện, số nợ
Vietnam Airlines
phải trả quá hạn đã
tới 6.240 tỷ đồng và
đang rơi vào trạng
thái cực kỳ khó
khăn, bên bờ vực
phá sản.

Trong khi các
ngân hàng thương
mại chưa nhìn thấy
gói giải cứu 12.000 tỷ

đồng của Chính phủ nên không cho Vietnam Airlines giải ngân tiếp, hoặc
không gia hạn, cấp tiếp hạn mức tín dụng.

"Vietnam Airlines đang đối mặt với rủi ro kiện tụng pháp lý với số nợ
quá hạn quá cao và rủi ro trong việc không cân đối trả các khoản vay ngắn
hạn đến hạn ở các ngân hàng", báo cáo nêu.

Cùng với Vietnam Airlines, các hãng hàng không tư nhân như Bam-
boo Airways và Vietjet Air, trong năm 2020 cũng đã cố gắng tối ưu hóa
mọi hoạt động khai thác và duy trì được sản xuất kinh doanh thông qua
việc chuyển nhượng các tài sản và dự án đầu tư tài chính đã được tích
lũy trong giai đoạn trước. Tuy nhiên, dự báo sẽ tiếp tục khó khăn trong
năm 2021 và đang dần hết nguồn lực về tài chính để hỗ trợ cho dịch vụ
vận tải hàng không. Ước tính Vietjet thiếu hụt 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ
hoạt động kinh doanh.

Để tháo gỡ khó khăn cho DN, Bộ KH&ĐT đề xuất Thủ tướng chỉ đạo
Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình Chính phủ ban hành cơ chế hỗ trợ
lãi suất cho vay khoảng 4% trong năm 2021 - 2023 cho các hãng. Với mục
đích giúp các hãng tư nhân giải quyết thanh khoản, duy trì nguồn lực để
hoạt động và phát triển, tương tự như gói hỗ trợ của Chính phủ cho Vietnam
Airlines.

Song song đó, Bộ đề xuất Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cho phép kéo
dài thời gian giảm 50% phí dịch vụ cất, hạ cánh máy bay và dịch vụ điều
hành bay cùng với thời gian áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng với các dịch
vụ chuyên ngành hàng không cho đến hết năm 2021.

Cơ quan này cũng đề xuất, Bộ Tài chính sửa đổi Quyết định số 87 về
điều kiện giao dịch ký quỹ cho phép các DN hàng không và các DN bị ảnh
hưởng trực tiếp bởi Covid-19 không bị cắt margin (giao dịch ký quỹ) khi
lợi nhuận âm hai quý liên tục.

Hồi đầu tháng 6, Vietnam Airlines vừa phát thông tin đấu giá 11 máy
bay Airbus A321 CEO sản xuất năm 2004, 2007 và 2008. Đây cũng là động
thái có thể giúp Vietnam Airlines có thêm dòng tiền trong bối cảnh khó khăn
vì dịch bệnh.

Trong báo cáo gửi Bộ KH&ĐT trước đó, Hiệp hội DN hàng không Việt
Nam (VABA) cho rằng, hàng không Việt có thể lỗ tới 15.000 tỷ trong năm
2021. Thời điểm đó, DN đã kiến nghị Chính phủ có chương trình hỗ trợ tín
dụng. Vietjet đề nghị được vay tín dụng 4.000-5.000 tỷ đồng năm 2021-
2023 và được hỗ trợ lãi suất khoảng 4%. Bamboo Airways đề nghị được
vay dài hạn 5.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi 0% và 5.000 tỷ đồng vay dài
hạn khác từ các ngân hàng thương mại với lãi suất hỗ trợ.

Năm 2020, các hãng hàng không Việt Nam đã lỗ trên 18.000 tỷ đồng,
doanh thu giảm khoảng 100.000 tỷ đồng so với năm 2019.

VĂN SƠN (tổng hợp)
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Theo ghi nhận, lực lượng chức
năng đã lắp đặt xong 16 camera
giám sát dọc tuyến đường Bùi
Viện, Đồng Xá và các khu vực ra
vào khu đất 9,2ha bị các hộ dân lấn
chiếm, xây nhà trái phép; để kiểm
soát giám sát lượng người ra vào.

Từ nay đến trước ngày cưỡng
chế, quận Hải An sẽ lắp đặt thêm
16 camera giám sát toàn bộ hoạt
động tại khu vực. Toàn bộ hệ
thống camera sẽ kết nối trực tiếp
với điện thoại thành viên Ban
cưỡng chế. 

Trong ngày 15/6, lực lượng
chức năng đã hoàn thiện quây tôn
chiều dài khoảng 500m dọc
đường Bùi Viện làm rào chắn dọc
khu đất 9,2ha. Những việc này
nhằm ngăn cách khu đất để phục
vụ cưỡng chế, đảm bảo an toàn;
đồng thời phát hiện, ngăn chặn các
trường hợp tiếp tục có hành vi

chiếm đất, gây rối, cản trở người
thi hành công vụ.

Quận Hải An đã lập các tiểu
ban tuyên truyền - vận động; hồ
sơ; cưỡng chế - phá dỡ; đảm bảo
an ninh trật tự; hậu cần... Tính đến
chiều 16/6, mọi công tác chuẩn bị
từ phương tiện, công cụ, nhân
lực… cho cuộc cưỡng chế đã
hoàn tất. 

Thường trực Thành ủy,
UBND TP đã thông qua kế hoạch
cưỡng chế của quận. Dự kiến cuộc
cưỡng chế bắt đầu từ 7h sáng 21/6
và thực hiện một lần với các
trường hợp vi phạm. Tất cả các
hành vi chống đối, lăng mạ lực
lượng làm nhiệm vụ sẽ bị xử lý
đúng luật.

Theo nhận định của các lãnh
đạo địa phương, đây là cuộc
cưỡng chế có số người vi phạm,
quy mô diện tích bị chiếm nhiều

nhất từ trước đến nay; một số đối
tượng có lý lịch phức tạp, những
người dân vi phạm chưa có nhận
thức đầy đủ, đúng đắn, rất dễ bị lôi
kéo, xúi giục. 

Thường trực Quận ủy, UBND
quận đã tập trung chỉ đạo duy trì
thường xuyên, liên tục công tác
vận động bằng nhiều hình thức.
Trung tâm VHTT&TT quận đã
lắp bổ sung thêm 2 cụm loa (ngoài
2 cụm đã có trước đây) tại vị trí
mặt đường Bùi Viện và tại Nhà
điều hành cũ của TCty 319 để
tuyên truyền. Cộng với tuyên
truyền lưu động bằng xe chuyên
dụng, Tiểu ban tuyên truyền cũng
chia thành 8 nhóm gặp gỡ trực
tiếp, vận động cá biệt đến 79 hộ
dân trong khu vực 9,2ha và 15 hộ
tại nơi chưa có đăng ký hộ khẩu
thường trú.

Tính đến thời điểm hiện tại, có

Từ ngày 14 đến ngày
16/6/2021, tại Hà Nội,
Ủy ban Kiểm tra Trung
ương (UBKTTW) đã họp
Kỳ thứ tư. Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư TW
Đảng, Chủ nhiệm UBK-
TTW Trần Cẩm Tú chủ
trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp
này, UBKTTW đã xem
xét, quyết định một số
nội dung sau:

Xem xét kết quả kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm của
một số tổ chức đảng và đảng
viên ở tỉnh Bình Dương, UBK-
TTW nhận thấy:

- Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh
ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Ban
Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình
Dương nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã
vi phạm nguyên tắc tập trung dân
chủ và Quy chế làm việc, thiếu
trách nhiệm, buông lỏng lãnh
đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám
sát, để một số tổ chức đảng, đảng
viên vi phạm các quy định của
Đảng và pháp luật trong quản lý,
sử dụng đất đai, vốn, tài sản tại
TCty Sản xuất & Xuất nhập
khẩu Bình Dương (TCty 3/2),
gây hậu quả rất nghiêm trọng,
thiệt hại lớn tiền và tài sản của
Nhà nước, nhiều cán bộ, đảng
viên bị xử lý hình sự, gây bức
xúc trong xã hội, ảnh hưởng
xấu đến uy tín của cấp ủy,

chính quyền địa phương.
- Ông Trần Văn Nam, Ủy

viên Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu
Quốc hội khóa XIV chịu trách
nhiệm người đứng đầu về các vi
phạm, khuyết điểm của BTV
Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020;
chịu trách nhiệm trực tiếp khi giữ
chức vụ Phó Chủ tịch UBND
tỉnh đã ký văn bản áp dụng giá
đất tính thu tiền sử dụng đất, vi
phạm quy định pháp luật về đất
đai, gây thất thoát lớn ngân sách
nhà nước; thực hiện trái chủ
trương về phương án sử dụng
43ha đất tại TCty 3/2; hợp thức
việc chuyển nhượng trái phép Dự
án Tân Phú cho tư nhân; để TCty
3/2 đưa 145ha đất góp vốn vào
Cty Tân Thành trái pháp luật.

- Ông Phạm Văn Cành,
nguyên Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy cùng chịu trách nhiệm

về các vi phạm, khuyết điểm
của BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ
2015-2020; chịu trách nhiệm
trực tiếp trong việc ký văn bản
nhằm hợp thức việc chuyển
nhượng trái phép Dự án Tân
Phú cho tư nhân và để xảy ra
các vi phạm tại TCty 3/2.

- Ông Trần Thanh Liêm,
nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy,
nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng,
nguyên Chủ tịch UBND tỉnh
cùng chịu trách nhiệm về các vi
phạm, khuyết điểm của BTV
Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020;
chịu trách nhiệm người đứng đầu
về những vi phạm, khuyết điểm
của Ban Cán sự Đảng UBND
tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; chịu
trách nhiệm trong việc bổ sung
văn bản nhằm hợp thức việc
chuyển nhượng trái phép Dự án
Tân Phú cho tư nhân.

- Các ông Nguyễn Thanh

lSân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ ngày giãn cách xã hội.

TRƯỚC CUỘC CƯỠNG CHẾ 158 NGÔI NHÀ TRÁI PHÉP:

Hải Phòng tập trung công tác dân vận,
thuyết phục  

Hiện mới có 1/159 trường hợp vi phạm làm nhà trái phép trên khu đất quốc phòng
9,2ha tại phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng tự nguyện tháo dỡ, hoàn
trả mặt bằng. Lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng thời hoàn
thiện kế hoạch chuẩn bị cho cuộc cưỡng chế dự kiến ngày 21/6 tới đây.

lKỳ họp thứ tư của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG:

Đề nghị kỷ luật 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương

nhiệm kỳ 2015 - 2020



duy nhất 1 hộ dân là hộ ông
Nguyễn Hoài Đức đã tự nguyện
tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng cho
Nhà nước.

Trước đó, từ 1996, Thủ tướng
có quyết định giao 14,2ha đất
(trong đó có 9,2ha đất) trên địa bàn
huyện An Hải (nay là quận Hải An)
cho Quân chủng Phòng không -
Không quân quản lý mục đích sử
dụng tăng gia, sản xuất, nuôi trồng
thuỷ sản phục vụ đời sống bộ đội. 

Năm 2012, toàn bộ diện tích
này nằm trong quy hoạch tổng thể
Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

Năm 2013, Thủ tướng có quyết
định điều chỉnh, loại khu đất này
khỏi quy hoạch sân bay Cát Bi, cho
phép chuyển mục đích khu đất này
vào quy hoạch phát triển KT-XH
Hải Phòng. 

Ngày 12/8/2014, Bộ Tổng
Tham mưu có quyết định giao khu
đất cho TCty 319 (Bộ Quốc
phòng) quản lý, sử dụng. TCty 319
thực hiện thủ tục chuyển mục đích
sử dụng đất, lập dự án đầu tư. Một
số lãnh đạo F363, đơn vị đang trực
tiếp quản lý khu đất đã cùng một
số cán bộ địa phương tự lập hồ sơ,
quy hoạch 5,2ha trong khu đất
thành từng lô nhỏ để phân lô, bán
nền trái luật. Vi phạm trên đã bị
Tòa án Quân sự QK3 xét xử.

Với khu đất 9,2ha, khi TCty
319 tiếp nhận mặt bằng, quản lý,

sử dụng; đã xuất hiện việc các
nhóm đối tượng tổ chức san lấp,
lấn chiếm đất trái phép, xây dựng
nhà ở bán cho nhiều người.
Những đối tượng này còn đe dọa,
uy hiếp cán bộ TCty 319, phường
Thành Tô. Bộ Quốc phòng sau đó
có văn bản bàn giao 14,2ha đất
này cho UBND Hải Phòng quản
lý, sử dụng.

UBND Hải Phòng xác định
các hành vi chiếm đất, tự ý sử dụng
đất mà không được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền về đất đai cho
phép, tự ý xây dựng nhà, công trình
trái phép, tự ý mua bán, chuyển
nhượng trái quy định là vi phạm
nghiêm trọng pháp luật. Trong khi
đó, khu vực này đã được Hải
Phòng quy hoạch tỉ lệ 1/500 làm
đất tái định cư.

Từ 2018 đến nay, quận đã
nhiều lần ra quyết định cưỡng chế
với 93 công trình xác định được
người vi phạm; ra quyết định áp

dụng biện pháp khắc phục hậu
quả là phá bỏ công trình xây dựng
với 66 công trình không xác định
được người vi phạm. Tuy nhiên,
những người vi phạm không tự
giác chấp hành.

Trong thời gian này, lãnh đạo
quận Hải An mong muốn 158 hộ
dân còn lại tự nguyện chấp hành
các biện pháp khắc phục hậu quả,
tự giác tháo dỡ công trình, vật nuôi
trên diện tích vi phạm để bàn giao
lại cho Nhà nước. Quận cũng xác
định được 93 hộ, người đứng tên
trên các công trình xây dựng nhà ở
trái pháp luật. 66 công trình xây
dựng còn lại, chủ yếu là nhà cấp 4
không xác định được các đối tượng
vi phạm. Qua rà soát, thống kê, 159
công trình vi phạm, phân loại như
sau: 114 công trình nhà 1 tầng, 15
công trình nhà 2 tầng, 1 công trình
nhà 3 tầng, 29 công trình không
phải là nhà ở.

P. THANH – H.DIỆU

KHÁNH HÒA:
Kỳ án “chạy” cách ly

Ngày 16/6 TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Châu
Tuấn (SN 1984, ngụ Nha Trang) 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm

đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, ngày 27/7/2020, qua giới thiệu, Tuấn gặp Vòng Mỹ Vân

và Châu Thích Phát (bạn Vân) nói mình có nhiều mối quan hệ quen biết
trong xã hội, có thể xin được các giấy tờ liên quan đến xuất nhập cảnh; việc
làm cho người Trung Quốc tại Nha Trang.  

Ngày 28/7/2020, Qin Wenqiang (quốc tịch Trung Quốc, lưu trú Lô
34K98 Trần Nhật Duật, Nha Trang) điện thoại cho Vân, Phát nhờ giúp Li
Yu Jiao và Yang Ming Chuan (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép
vào Việt Nam và đang bị cách ly tại nơi lưu trú của Qin Wenqiang thoát
khỏi việc bị cách ly. 

Vân điện thoại cho Tuấn nhờ giúp. Dù không có khả năng giúp, Tuấn
vẫn nói dối là giúp được và yêu cầu đưa 10.000 USD và 10 triệu đồng. Qin
Wenqiang đồng ý, chuyển cho Vân số tiền tương đương 321 triệu đồng.

Khoảng 8h30 ngày 30/7/2020, Tuấn hẹn Vân đến khu vực trước trụ sở
Công an TP Nha Trang để giao tiền. Vân cùng Phát mang 255 triệu đồng
(Vân khai mang 270 triệu đồng) đến giao cho Tuấn. Nhận tiền xong, Tuấn
đi vào bên trong trụ sở Công an TP, rồi đi ra ngoài tiếp tục nói dối là đã đưa
tiền cho công an, cam kết đến 18h cùng ngày Li Yu Jiao và Yang Ming
Chuan sẽ được ra ngoài. 

Đến tối cùng ngày, thấy hai người Trung Quốc vẫn bị cách ly, nạn nhân
gọi điện thoại đòi lại tiền nhưng Tuấn tắt điện thoại và bỏ trốn. Ngày
10/8/2020, Vân đến Công an Nha Trang trình báo sự việc. Đến ngày
14/8/2020, Tuấn bị bắt giam, khai đã xài hết tiền. HOÀNG VĂN

NGHỆ AN:
“Mẹ mìn” phải đền tiền vì nạn nhân 
bỏ trốn

TAND tỉnh Nghệ An vừa tuyên Lương Thị Tinh (40 tuổi, ngụ xã
Tam Đình, huyện Tương Dương) 6 năm 6 tháng tù về tội “Mua

bán người”.
Tháng 10/2016, hai cô gái SN 1996 và SN 1995 ngụ xã Xá Lượng liên

hệ với một người lúc này đang ở Trung Quốc nhờ đưa đi làm việc. Người
này liên hệ với Tinh về việc đưa hai cô này sang Trung Quốc bán, tiền công
là 30.000 nhân dân tệ.  

Sang đến nơi, hai cô gái mới biết sẽ phải lấy chồng mới có tiền gửi về
nhà, nếu không sẽ phải bồi thường gấp đôi chi phí đi lại. Tinh đã bán cô gái
SN 1996 cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 60.000 NDT (tương
đương 180 triệu VNĐ). Ba ngày sau, khi phát hiện cô gái dùng thuốc tránh
thai nên nhà chồng trả về. Tinh cho rằng phải “bồi thường” 64.000 NDT
cho bên mua. 

Khoảng tháng sau, Tinh bán cô gái SN 1995 cho một người đàn ông với
giá 65.000 NDT. Sinh sống được 1 tháng thì cô gái bỏ trốn nên Tinh và
đồng bọn lại phải bồi thường.

Đến tháng 12/2016, Tinh tiếp tục bán cô gái SN 1996 cho một người
đàn ông khác với giá 45.000 NDT. Nạn nhân được nhận 60 triệu đồng
gửi về cho gia đình, Tinh 18 triệu đồng, số tiền còn lại đối tượng chủ
mưu hưởng.

Đầu năm 2019, chị này bỏ trốn về Việt Nam, đến ngày 9/12/2020 làm
đơn tố cáo. KIM LONG

HÀ NỘI:
Phúc thẩm vụ hỗn chiến kinh hoàng
ngày đầu năm
Ngày 16/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa Trịnh Văn Tạc (SN 1973,

ngụ Hà Đông) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là
anh Nguyễn Văn Long và Nguyễn Văn Thắng.

Theo bản án sơ thẩm, Tạc có mâu thuẫn với người đàn ông SN 1971,
thường chửi bới, đe dọa. Chiều 26/1/2020 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán),
nạn nhân Long là cháu gọi người này bằng bác tới nhà bác chơi, nghe mọi
người nói về chuyện bác mình thường xuyên bị Tạc chửi bới, đe dọa. 

Long  bức xúc lấy điện thoại ra gọi cho Tạc: “Sao mày chửi bác tao,
mày đang ở đâu?”. “Mày xuống đây, tao đang ở nhà”. Hai bên thách thức
đánh nhau. Long rủ Thắng đến nhà Tạc, mang con dao theo.

Tới nơi, không thấy chủ nhà đâu, Thắng lớn tiếng chửi bới. Nghe có
người chửi mình, biết là nhóm của Long đến, Tạc nói vọng ra: “Tao ở đây”.
Tạc lấy đoạn gỗ có gắn dao nhọn xông vào đánh nhau, đâm trúng mạn sườn
bên trái anh Thắng. Long cũng chạy theo, trượt chân ngã ngửa. Tạc xông
đến vung một nhát trúng vùng ngực bên phải của Long. Long vùng dậy
chạy ra ngoài cổng. Anh Long chạy thoát, được đưa đi cấp cứu nên may
mắn thoát chết, anh Thắng tử vong. 

Tạc bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người”.
Cộng với bản án cũ 15 tháng về tội “Đánh bạc”, phải chấp hành hình phạt
chung 21 năm 3 tháng tù.

Tại phiên phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội nhận định bản án của
cấp sơ thẩm có phần nghiêm khắc nên chấp nhận kháng cáo, giảm cho bị
cáo 5 năm tù; xuống còn 16 năm 3 tháng tù. NGỌC DIỆP
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TIN TứC

Trúc, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban
Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh; Trần Xuân Lâm,
Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra
tỉnh; Võ Văn Lượng, Ủy viên
Ban Cán sự Đảng, Chánh Văn
phòng UBND tỉnh chịu trách
nhiệm trực tiếp trong việc thẩm
định, tham mưu, trình ký văn bản
áp dụng giá đất tính thu tiền sử
dụng đất, vi phạm quy định pháp
luật về đất đai, gây thất thoát lớn
ngân sách nhà nước.

- Ông Nguyễn Văn Đông, Ủy
viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành
ủy Thủ Dầu Một, nguyên Chánh
Văn phòng Tỉnh ủy chịu trách
nhiệm người đứng đầu về những
vi phạm, khuyết điểm của Văn
phòng Tỉnh ủy Bình Dương; ông
Ngô Dũng Phương, Đảng ủy
viên, Trưởng phòng Tài chính
Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy chịu
trách nhiệm với những vi phạm
tại Tổng Công ty 3/2. Hai ông này
cùng chịu trách nhiệm trực tiếp
trong việc bổ sung văn bản nhằm
hợp thức việc chuyển nhượng trái

phép Dự án Tân Phú cho tư nhân.
- Để xảy ra những vi phạm,

khuyết điểm trên còn có trách
nhiệm của một số người nguyên
lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và lãnh
đạo TCty 3/2 trong việc đề xuất
áp dụng giá đất để tính tiền sử
dụng đất giao cho TCty 3/2 và
việc chuyển nhượng, góp vốn
bằng quyền sử dụng đất trái quy
định của pháp luật, gây hậu quả
rất nghiêm trọng, làm thất thoát
lớn tiền, tài sản của Nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức
độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy
định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ
chức đảng và đảng viên vi phạm,
UBKTTW đề nghị cấp có thẩm
quyền xem xét, thi hành kỷ luật
BTV Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm
kỳ 2015 - 2020, Ban Cán sự Đảng
UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -
2021 và các ông Trần Văn Nam,
Phạm Văn Cành, Trần Thanh
Liêm, Nguyễn Thanh Trúc, Trần
Xuân Lâm.

UBKTTW quyết định thi
hành kỷ luật cảnh cáo ông

Nguyễn Văn Đông; cách chức tất
cả các chức vụ trong Đảng đối với
hai ông Võ Văn Lượng, Ngô
Dũng Phương; khai trừ ra khỏi
Đảng các ông Lê Văn Trang,
nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình
Dương; Võ Thanh Bình, nguyên
Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và các
nguyên lãnh đạo TCty 3/2, gồm:
Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ
tịch Hội đồng Quản trị; Trần
Nguyên Vũ, nguyên TGĐ;
Huỳnh Công Phát, nguyên Bí thư
Đảng ủy, nguyên thành viên Hội
đồng thành viên, nguyên Phó
TGĐ; Huỳnh Thanh Hải, nguyên
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
Khối các cơ quan và DN tỉnh,
nguyên Phó TGĐ; Nguyễn Thế
Sự, nguyên Trưởng ban Kiểm
soát TCty.  

UBKTTW yêu cầu BTV Tỉnh
ủy Bình Dương xem xét, xử lý kỷ
luật các tổ chức đảng, đảng viên
liên quan đến các vi phạm trên
theo quy định. HÀ DƯƠNG

lLực lượng chức năng chuẩn bị công tác cho cuộc cưỡng chế.

Trước đó, chiều 10/6, tại cuộc họp báo công bố kết
quả bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, bà
Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu cho
biết, ông Trần Văn Nam được xác định không đủ tiêu
chuẩn ĐBQH khóa XV.

Ông Nam ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm TP Thủ
Dầu Một và TX Tân Uyên. Theo kết quả công bố, ông
được 425.941 phiếu, đạt tỷ lệ 80,88% số phiếu hợp lệ. Với
số phiếu bầu này, ông Nam trúng cử song không được
xác nhận tư cách đại biểu, đồng nghĩa không được công
nhận kết quả trúng cử.

Trước đó, báo chí đưa tin ông Nam có đơn gửi Hội
đồng Bầu cử Quốc gia xin không tham gia ĐBQH khóa
XV "vì lý do sức khỏe".

Tuy nhiên, theo bà Thanh, Hội đồng Bầu cử Quốc
gia không nhận được đơn của ông Nam và việc không
xác nhận tư cách ĐBQH của ông này "không phải vì lý
do sức khoẻ", mà căn cứ vào kết luận của cơ quan có
thẩm quyền và đối chiếu với quy định pháp luật.  

Bà Thanh dẫn báo cáo của UBKTTW thông tin

thêm, ông Nam vi phạm Quy định số 47 về những điều
đảng viên không được làm; "khi là Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Bình Dương, trong việc thực hiện chức trách, nhiệm
vụ và trong những quyết định liên quan đến quản lý nhà
nước của ông Nam, nhất là liên quan vấn đề đất đai, đã
gây ra hậu quả nghiêm trọng".

"ĐBQH cần nhiều tiêu chuẩn như phẩm chất
đạo đức, trung thành với Tổ quốc, gắn bó với nhân
dân, có năng lực, sức khỏe, uy tín, được cử tri bầu.
Và ông Trần Văn Nam không có đủ các tiêu chuẩn
trên", bà Thanh nói.

Ông Trần Văn Nam, 58 tuổi, quê Tân Uyên, Bình
Dương, là cử nhân luật, từng kinh qua các chức vụ: Bí
thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Tân Uyên, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Dương. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, ông tái cử Bí thư Tỉnh ủy
Bình Dương.

Ông Nam là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII,
XIII; ĐBQH của Bình Dương các khóa XI, XII và XIV
(khóa XIV là Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh).



Áp thuế chống bán
phá giá với đường mía
nhập từ Thái Lan

Bộ Công Thương vừa ban hành
Quyết định áp dụng biện pháp

chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ
cấp (CTC) chính thức đối với một số sản
phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương
quốc Thái Lan sau 9 tháng điều tra.
Quyết định nêu rõ, sau khi thẩm định Hồ
sơ yêu cầu áp dụng biện pháp CBPG,
CTC của đại diện ngành sản xuất trong
nước, Bộ Công Thương đã thực hiện
theo đúng quy định của Tổ chức Thương
mại Thế giới, Luật Quản lý ngoại
thương và các quy định liên quan. 

Trên cơ sở thông tin của ngành sản
xuất trong nước, Chính phủ Thái Lan và
các bên liên quan, Bộ Công Thương đã
xem xét và đánh giá kỹ lưỡng mức độ
bán phá giá và trợ cấp của các sản phẩm
đường mía Thái Lan, thiệt hại của ngành
sản xuất trong nước cũng như đánh giá
tác động kinh tế - xã hội, gồm cả tác
động tới các ngành sản xuất hạ nguồn và
người tiêu dùng. 

Kết quả điều tra cho thấy các sản
phẩm đường mía nhập khẩu từ Thái Lan,
bao gồm đường tinh luyện và đường thô,
đã được trợ cấp, bán phá giá ở mức
47,64%. Đồng thời, ngành sản xuất
đường mía trong nước đã chịu thiệt hại
nặng nề, thể hiện ở các yếu tố như hàng
hóa nhập khẩu bị điều tra tăng mạnh, có

tác động kìm giá, suy giảm sản lượng,
công suất, lượng bán hàng, thị phần,
doanh thu, lợi nhuận... Nguyên nhân
chính dẫn đến tình trạng trên là do
đường nhập khẩu được trợ cấp và bán
phá giá từ Thái Lan tăng mạnh trong
năm 2020, lên tới gần 1,3 triệu tấn, tăng
330,4% so với năm 2019.

Sau khi cân nhắc tác động kinh tế -
xã hội theo quy định, tình hình cung -
cầu hiện nay, ý kiến của các cơ quan
quản lý nhà nước, Bộ Công Thương
quyết định áp thuế CBPG, CTC chính
thức đối với một số sản phẩm đường mía
có xuất xứ Thái Lan ở mức 47,64%. 

Quyết định áp thuế CBPG, CTC này
có thời hạn 5 năm và có thể được rà soát
theo đúng quy định pháp luật. Được
biết, trong thời gian tới, Bộ Công
Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ,
ngành liên quan theo dõi tác động của
biện pháp CBPG, CTC, tình hình sản
xuất, cung - cầu, giá cả… để triển khai
các biện pháp ổn định thị trường đường
theo đúng quy định. NHẬT THU

6 THÁNG ĐẦU NĂM:
Hàng hóa thông qua
cảng biển Việt Nam đạt
gần 363 triệu tấn

Dù chịu tác động mạnh của Covid-
19, song hàng container qua cảng

biển Việt Nam vẫn giữ đà tăng trưởng
tốt trong nửa năm 2021, thông tin vừa
được Cục Hàng hải Việt Nam cho biết.
Theo đó, 6 tháng đầu năm, tổng sản
lượng hàng hóa thông qua cảng biển

Việt Nam ước đạt gần 363 triệu tấn,
tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020.
Riêng hàng container vẫn giữ nhịp tăng
trưởng mạnh với hơn 12,4 triệu TEUs,
tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, hàng container xuất khẩu ước
đạt gần 4 triệu TEUs, tăng 17%; hàng
container nhập khẩu ước đạt hơn 4,1
triệu TEUs, tăng tới 26% và hàng con-
tainer nội địa ước đạt hơn 4,3 triệu
TEUs, tăng 24%.

Cũng theo thống kê của Cục Hàng
hải Việt Nam, trong những tháng đầu
năm 2021, một số khu vực cảng biển có
sản lượng hàng container thông qua cao
như: Khu vực Mỹ Tho tăng 74%; khu
vực An Giang tăng 50%; khu vực TP
HCM tăng hơn 17%; khu vực Bà Rịa -
Vũng Tàu tăng 38%.

Tuy nhiên, cũng có một số khu vực
cảng biển lại có sản lượng hàng con-
tainer giảm mạnh như: Khu vực tỉnh
Quảng Ninh giảm 97%; khu vực Thanh
Hóa giảm 60%; khu vực Cần Thơ, Bình
Thuận giảm 10%. Q.TOÀN

TP HỒ CHÍ MINH: 
Người lao động bị cách
ly được hưởng lương
ngừng việc

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP
HCM vừa có văn bản gửi LĐLĐ TP

Thủ Đức, LĐLĐ các quận, huyện, Công
đoàn ngành, sở, khối, tổng công ty về
việc thực hiện quy định về tiền lương
ngừng việc do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, LĐLĐ TP HCM xác định
người lao động đang phải ngừng việc vì
thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị
16 của Thủ tướng Chính phủ hoặc bị
cách ly tại khu nhà trọ, khu lưu trú, khu
chế xuất, khu công nghiệp, doanh
nghiệp... phải ngừng việc theo quyết
định của cơ quan có thẩm quyền là
trường hợp được hưởng tiền lương
ngừng việc theo quy định tại khoản 3
Điều 99 Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể, nếu vì sự cố về điện, nước mà
không do lỗi của người sử dụng lao
động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch
bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa
điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý
do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền
lương ngừng việc như sau: Trường hợp
ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở
xuống thì tiền lương ngừng việc được
thỏa thuận không thấp hơn mức lương
tối thiểu. Trường hợp phải ngừng việc
trên 14 ngày làm việc thì tiền lương
ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng
phải bảo đảm tiền lương ngừng việc
trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn
mức lương tối thiểu.

LĐLĐ TP HCM đề nghị các cấp
công đoàn thành phố thực hiện nhanh
chóng, kịp thời việc chi hỗ trợ khẩn cấp
cho đoàn viên, người lao động bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19. H.G
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Ngày 16/6, Trung tâm Phát
triển và Hội nhập (CDI) và Viện
Nghiên cứu Kinh tế và Chính
sách (VEPR), hai thành viên
của Liên minh Minh bạch Ngân
sách (BTAP) đã chính thức
công bố Chỉ số công khai ngân
sách Bộ, cơ quan Trung ương
(MOBI) năm 2020. Bộ Tài
chính, Bộ Tư pháp là hai đơn vị
dẫn đầu điểm số. 

17 đơn vị không công khai tài liệu
nào tại thời điểm khảo sát

Đây là năm thứ 3 liên tiếp thực hiện
đánh giá về mức độ công khai, minh
bạch ngân sách của 44 bộ và cơ quan
Trung ương (T.Ư) (trong đó có 38 bộ, cơ
quan T.Ư là đơn vị dự toán và 6 cơ quan,
tổ chức T.Ư được ngân sách nhà nước -
NSNN hỗ trợ), nhưng ở lần đánh giá này
mức độ công khai ngân sách của các bộ,
cơ quan T.Ư chưa có cải thiện so với
năm 2019.

Việc công khai, minh bạch ngân sách
là yêu cầu, là quy định của Luật NSNN
năm 2015. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn
nhiều đơn vị chưa công khai hoặc chưa
công khai đầy đủ, chưa công khai kịp
thời, chưa đáp ứng yêu cầu công khai,
minh bạch ngân sách theo quy định.

Điểm trung bình MOBI 2020 là
21,64 điểm, tương đương với điểm trung
bình  MOBI 2019. Trong xếp hạng
MOBI 2020, Bộ Tài chính có thứ hạng
cao nhất với 66,63 điểm quy đổi, nhưng
mới ở mức công khai “tương đối” đầy

đủ, chưa đạt mức A (từ 75 đến 100
điểm). Xếp thứ hai là Bộ Tư pháp với
48,41 điểm quy đổi, đạt mức C (từ 25
đến dưới 50 điểm). Mức D - mức thấp
nhất (từ 0 đến dưới 25 điểm) có 22 Bộ,
cơ quan T.Ư. Có đến 10 Bộ, cơ quan T.Ư
không có điểm xếp hạng MOBI 2020.
Điều này đồng nghĩa với việc các cơ
quan này không có thư mục công khai
ngân sách và không công khai các tài
liệu ngân sách trên cổng thông tin điện
tử của đơn vị tại thời điểm khảo sát.

Tại thời điểm khảo sát MOBI, có 27
cơ quan, tổ chức trên tổng số 44 cơ quan
trong kỳ khảo sát MOBI 2020 công khai
ít nhất 1 tài liệu ngân sách, tăng 3 đơn vị
so với kỳ khảo sát 2019. Trong số 27
đơn vị đó, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp
vẫn là hai đơn vị dẫn đầu về tính đầy đủ
của các tài liệu ngân sách. Đáng chú ý,

vẫn còn có tới 17 bộ, cơ quan T.Ư không
công khai bất kỳ một tài liệu nào tại thời
điểm khảo sát (tương đương với
38,64%). “Con số này không hề thay đổi
so với khảo sát MOBI 2019 mặc dù đã
có tài liệu hướng dẫn, 17 bộ, cơ quan
này không hiểu vì lý do gì vẫn không
công khai bất cứ một tài liệu nào?”, ông
Vũ Sỹ Cường băn khoăn. 

Phát huy vai trò giám sát
Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng

ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội nói: “Một số cơ quan T.Ư quan
trọng cần phải “nêu gương” cũng nằm
trong các cơ quan không chú trọng về
công khai tài liệu ngân sách. Điều đó
cho thấy mức độ tuân thủ về công khai
ngân sách, tài liệu ngân sách đang là vấn
đề tồn tại, hạn chế rất lớn…”. 

Ông Nhưỡng cũng cho rằng, việc

tăng cường vai trò của Kiểm toán Nhà
nước và vai trò giám sát của Quốc hội
là biện pháp đúng hướng, nhất là cần
vai trò thẩm tra báo cáo dự toán, quyết
toán của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban
của Quốc hội, trong đó phải tăng số
phiên giải trình, chất vấn làm rõ nguyên
nhân/lý do của tình trạng không công
khai hoặc chậm trễ trong công khai
ngân sách. Bên cạnh đó, cần tăng
cường vai trò giám sát của các đại biểu
Quốc hội, của Mặt trận Tổ quốc và các
thành viên, vai trò giám sát của báo chí,
công luận.

Chia sẻ tại sự kiện công bố MOBI
2020, đại diện nhóm nghiên cứu cho
biết, kết quả khảo sát dựa trên những tài
liệu công bố trên website của các bộ, cơ
quan T.Ư chứ không tiếp cận trực tiếp.
Mặc dù việc công khai ngân sách quy
định rất rõ trong Luật và các văn bản
hướng dẫn nhưng cho đến nay vẫn chưa
có chế tài. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn
Đức Thành - Giám đốc Trung tâm
Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược
(VESS), quy định chế tài chỉ là thời
gian, vấn đề quan trọng là tạo sức ép
công luận trước khi có chế tài.

“Trong khi mức độ công khai, minh
bạch của các tỉnh liên tục được cải thiện
(thông qua đánh giá bằng chỉ số MOBI
hàng năm), thì các cơ quan T.Ư lại
không có sự tiến bộ đáng kể nào, dù
Luật Ngân sách 2015 đã có hiệu lực từ
lâu. Tôi cho rằng đây là lúc Quốc hội cần
phát huy hơn nữa vai trò giám sát của
mình trong việc thúc đẩy tính công khai,
minh bạch của hệ thống tài chính công”,
ông Thành đề nghị. THANH THANH

TIN TỨC

Bộ Tư pháp đứng thứ 2 về chỉ số
công khai ngân sách Trung ương

l Các đồng chủ trì buổi công bố trực tuyến.
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Sáng kiến hay trong cuộc chiến
chống đại dịch Covid-19

Sự ra đời của Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 là
một sáng kiến rất đúng đắn của Chính phủ trong việc

huy động mọi nguồn lực tham gia phòng chống dịch. Chỉ
một tuần sau lễ ra mắt Quỹ vắc xin phòng chống Covid-
19 đã có hơn 4.880 tỷ đồng được chuyển đến quỹ. Kết
quả này cho thấy Việt Nam đã đi đúng hướng trong huy
động nguồn lực chống đại dịch.

Cuộc sống bình thường đã trở lại với nhiều nước trên
thế giới sau khi chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19
được triển khai rộng rãi. Tuy nhiên, nhiều nước gặp phải
khó khăn khi tiếp cận nguồn vắc xin do nguồn cung khan
hiếm và giá thành đắt đỏ. 

Việt Nam ước tính chi phí mua và tiêm vắc xin cho cả
nước là 25,2 nghìn tỉ đồng (tương đương hơn 1 tỉ USD).
Đây là con số không nhỏ đối với ngân sách quốc gia đang
bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Bộ Tài chính cho biết ngân
sách bố trí được hơn 14 nghìn tỷ đồng, tức còn cần
khoảng 11,2 nghìn tỷ đồng.

Do đó, sự ra đời của Quỹ vắc xin phòng chống
Covid-19 là một sáng kiến rất đúng đắn của Chính phủ
trong việc huy động mọi nguồn lực tham gia phòng
chống dịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định
đây là quỹ của sự nhân ái, của tinh thần đoàn kết, của
niềm tin, của trái tim kết nối trái tim để cùng nhau vượt
qua khó khăn, tạo nên một Việt Nam chiến thắng, viết
nên lịch sử chiến thắng vẻ vang của dân tộc - chiến
thắng đại dịch Covid-19.

Tiến sỹ Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế
Thế giới tại Việt Nam nhận định, việc huy động các
nguồn lực để nâng cao khả năng tiếp cận vắc xin Covid-
19 của Chính phủ Việt Nam rất kịp thời, phù hợp với sáng
kiến vắc xin toàn cầu. Ông Kamal Malhotra, Điều phối
viên thường trú của Liên Hợp quốc tại Việt Nam cho
rằng, thành lập Quỹ là một sáng kiến hay, là điều Liên
Hợp quốc đã ủng hộ trong nhiều tháng nay.

Để các tổ chức, cá nhân kết nối với Quỹ vắc xin phòng
chống Covid-19 của Chính phủ một cách dễ dàng, thuận lợi
và an toàn, website https://www.quyvacxincovid19.gov.vn
cũng được đưa vào vận hành với công nghệ tiên tiến nhất.
Mọi sự đóng góp tại website sẽ được chuyển trực tiếp vào
tài khoản Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19.

Đây cũng là một sáng kiến rất đặc biệt bởi website cho
phép các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ
chính danh hoặc ẩn danh, có thể chọn địa phương muốn
ủng hộ và gửi lời nhắn bày tỏ tình cảm, nguyện vọng của
mình. Ngoài ra, website cũng cho phép người dân ủng hộ
ngay hoặc đăng ký để ủng hộ sau…

Sự đa dạng về hình thức đóng góp vào Quỹ là một
sáng kiến linh hoạt để các tổ chức, cá nhân lựa chọn cách
thức phù hợp khi chung tay cùng cộng đồng, lan tỏa tình
nhân ái, tình đoàn kết để Việt Nam sớm vượt qua và chiến
thắng đại dịch. ĐÀO HÀ

Hà Nội phấn đấu có 
400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao

Theo kế hoạch về thực hiện Chương trình Mỗi xã một
sản phẩm (OCOP) TP Hà Nội năm 2021, TP sẽ thực

hiện Chương trình OCOP với 8 nội dung chính: Xây dựng
hệ thống chỉ đạo, thực hiện Chương trình OCOP từ TP
đến cơ sở; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương
trình OCOP; đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn
lực; triển khai đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; phát
triển, nâng cấp sản phẩm OCOP; tổ chức các hoạt động
xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; nâng cao năng lực
quản lý, kinh nghiệm triển khai Chương trình OCOP;
kiểm tra, giám sát các chủ thể quản lý, duy trì, phát triển
sản phẩm OCOP.

Năm 2021,TP phấn đấu tổ chức đánh giá, phân hạng
các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP cấp
TP theo đúng quy định, phấn đấu có khoảng 400 sản
phẩm đạt từ 3 sao trở lên và 10 sản phẩm tiềm năng 5 sao
tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm cấp Quốc gia;
phát triển mới 30-40 điểm giới thiệu và bán sản phẩm
OCOP trên địa bàn TP. Đặc biệt, UBND TP sẽ chỉ đạo
các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ 1.054
sản phẩm của 255 chủ thể đã được TP phê duyệt kết quả
đánh giá, phân hạng cấp TP tham gia các hoạt động kết
nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm. AN HẠ

Theo Tập đoàn Dệt may Việt
Nam (Vinatex), sau 3 làn sóng
dịch Covid-19 đã chống đỡ thành
công, tới đợt dịch thứ tư này, một
số doanh nghiệp ngành may ở
Bắc Ninh và Đà Nẵng đã xuất
hiện F0, dù các doanh nghiệp dệt
may (DNDM) đã tiến hành thắt
chặt các biện pháp phòng dịch
ngay khi làn sóng thứ tư xuất
hiện, đặc biệt với các nhà máy,
xưởng sản xuất nằm trong tâm
dịch Bắc Ninh, Bắc Giang... 

Cụ thể, tại xưởng sản xuất của
May Đáp Cầu trú đóng ở Bắc Ninh
đã tăng cường một loạt các nội
dung kiểm soát, bao gồm thiết lập
Tổ công tác chống Covid-19 do
Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công
đoàn các đơn vị chịu trách nhiệm.
“Tuy nhiên, không may khi một
công nhân có vợ là F0. Chúng tôi
đã cho cả tổ sản xuất có công nhân
là F1 nghỉ làm việc, đi xét nghiệm
và cách ly. Sau đó F1 chuyển thành
F0, cả tổ sản xuất trở thành F1.
Chúng tôi cho phun khử khuẩn toàn
bộ khu vực sản xuất, xét nghiệm
toàn bộ 1.500 công nhân tại nhà
máy ở Đáp Cầu…”, ông Lương
Văn Thư - Chủ tịch HĐQT May
Đáp Cầu chia sẻ. 

Dù nằm trong tâm dịch nhưng
do áp dụng đồng bộ các biện pháp
phòng, chống dịch, May Đáp Cầu
vẫn sản xuất tốt cho đến khi có
Chỉ thị 56 của tỉnh Bắc Ninh, yêu
cầu các doanh nghiệp phải thực
hiện cách ly, cho công nhân ăn
nghỉ, làm việc tại chỗ để phòng
Covid-19 lây lan. 

Trước thực tế này, một số

người lao động không đồng thuận
vì họ sinh sống ngay cạnh nhà
máy. Nhiều người đã quyết định
nghỉ, không đi làm và doanh
nghiệp không thể vận động họ
đến sản xuất được. “Nếu chúng
tôi để họ đi về khi hết giờ làm thì
vi phạm Chỉ thị 56. Camera gắn
khắp nơi, ở cổng nhà máy, các
đường đi, chúng tôi không cách
nào tổ chức sản xuất được dù
50% công nhân May Đáp Cầu đã
được tiêm phòng vắc xin ”, ông
Thư chia sẻ. 

Cũng theo ông Thư, kể cả khi
công nhân chấp nhận “ăn ngủ tại
chỗ” thì với tình hình thực hiện
giãn cách, cũng chỉ được chưa tới
50% cơ số máy hoạt động, chỗ ăn
ngủ cho người lao động cũng
không đủ... Bên cạnh đó, nếu
người lao động đi làm thì phải
được xét nghiệm PCR hai lần âm
tính mới đủ điều kiện. Ngoài ra,
trong thời gian đi làm, mỗi tuần
phải làm xét nghiệm PCR một
lần. Chi phí xét nghiệm khá đắt và
do doanh nghiệp chi trả. 

“Nếu sản xuất trong điều kiện
như vậy thì không hiệu quả, nên
cực chẳng đã chúng tôi buộc phải
dừng sản xuất từ ngày 18/5 đối
với nhà máy ở Thị Cầu, Đáp Cầu

và từ ngày 2/6 thì dừng nhà máy
ở Yên Phong”, đại diện May Đáp
Cầu cho biết thêm. 

Trong trường hợp cuối tháng 6
này, mọi thứ yên ổn, tổ chức sản
xuất lại được thì DN may nói trên
may ra mới trụ lại được. Theo cập
nhật mới nhất, ngày 16/6, huyện
Yên Phong đã nới lỏng giãn cách
xã hội. Như vậy, nhiều khả năng,
May Đáp Cầu sẽ sớm hoạt động
bình thường trở lại. 

Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch
HĐQT Vinatex phân tích, năm
2020, khi cả thế giới bị tấn công
bởi đại dịch, nhu cầu ngừng lại,
người mua không nhận hàng thì
DNDM đã gặp khó khăn. Sang
năm 2021, khó khăn còn chồng
chất, phức tạp hơn khi các hợp
đồng kinh tế đã xác định thời gian
giao hàng và trách nhiệm của nhà
sản xuất. Do đó, việc dừng sản
xuất, chậm giao hàng, dù là do
yếu tố khách quan thì vẫn phải
thương lượng kỹ với bên mua để
giảm thiểu thiệt hại cho cả hai
phía. Ví dụ, khi sản xuất chậm,
phải đổi phương thức vận chuyển
hàng từ đường thủy sang đường
hàng không thì doanh nghiệp
chắc chắn lỗ đơn hàng đó.

HOÀNG TÚ

Thương vụ Việt Nam tại Pháp
cho hay, vải thiều Thanh Hà

của Việt Nam có giá tới 18 euro/kg,
tương đương 485.000 đồng/kg. Và
chỉ sau 3 ngày lên kệ hệ thống siêu
thị Á Châu tại Paris, lô vải thiều
Thanh Hà (Việt Nam) gắn tem truy
xuất nguồn gốc itrace247 lần đầu
nhập khẩu vào Pháp đã được tiêu
thụ nhanh chóng. 

Đại diện Thương vụ Việt Nam
tại Pháp cho biết, với sức tiêu thụ
khá tốt, doanh nghiệp (DN) Pháp
đã quyết định đẩy nhanh kế hoạch
nhập khẩu hơn so với dự kiến
trước đó để đáp ứng nhu cầu thị
trường. Dự kiến DN Pháp sẽ nhập
lô vải thiều Thanh Hà thứ hai

ngay trong tuần này. Như vậy,
trong 7 ngày, có 2 lô hàng gần 1
tấn vải thiều Việt Nam được nhập
khẩu chính ngạch vào Pháp qua
đường hàng không.

Để tiếp tục đẩy mạnh quảng bá
và tiêu thụ trái vải Việt Nam tại
Pháp, Thương vụ, Đại sứ quán
Việt Nam tại Pháp sẽ tổ chức gian
hàng quảng bá trái vải Việt Nam
tại Lễ hội ẩm thực Việt Nam 2021
được tổ chức ngày 19/6/2021 tới
đây tại quảng trường Monge,
trung tâm thủ đô Paris. Sự kiện dự
kiến sẽ thu hút đông đảo người
dân địa phương khi được tổ chức
trong bối cảnh Chính phủ Pháp
bắt đầu cho phép mở lại các sự

kiện ngoài trời. Tại sự kiện này,
nhiều người tiêu dùng Pháp sẽ lần
đầu tiên được khám phá hương vị
thơm ngon của trái vải thiều
Thanh Hà. 

Tương tự, vải thiều Việt Nam
tại Nhật Bản cũng được bán với
giá trên dưới 500.000 đồng/kg.
Sau khi tiêu thụ rất mạnh vải
sớm, dự kiến các lô hàng vải
thiều Thanh Hà (Hải Dương) và
Lục Ngạn (Bắc Giang) sẽ được
xuất khẩu sang Nhật Bản liên tục
từ nay đến hết vụ vải. Ngoài ra,
sự kiện tuần hàng từ 25-27/6 tới
sẽ diễn ra tại 300 điểm cửa hàng
của AEON ở Nhật Bản cũng tập
trung giới thiệu, quảng bá tới
người tiêu dùng Nhật Bản và
đông đảo người Việt Nam tại
Nhật về quả vải thiều thơm ngon
của Việt Nam.HỒNG TƯƠI

Vải thiều xuất ngoại có giá khoảng
500.000 đồng/kg ở Pháp

Doanh nghiệp dệt may
xoay xở vượt khó

Nhà máy xuất hiện F0,
công nhân nghỉ việc vì
không chấp nhận ăn ngủ
tại chỗ… là những khó
khăn khiến kế hoạch sản
xuất, giao hàng của
doanh nghiệp ngành may
trong vùng dịch bị xáo
trộn, thiệt hại kinh tế
đáng kể.  

l May Đáp Cầu đã phải dừng sản xuất 2 nhà máy tại tâm dịch Bắc Ninh.
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Khiển trách
nguyên Giám đốc
Công an 
tỉnh Gia Lai 

Ban Thường vụ (BTV)
Tỉnh ủy và Ban Chấp

hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT)
Gia Lai vừa thông báo kết
luận, quyết định thi hành kỷ
luật đối với BTV Đảng ủy
Công an tỉnh khóa XI, nhiệm
kỳ 2015 - 2020 và ông Vũ
Văn Lâu, nguyên Ủy viên
BTV Tỉnh ủy, nguyên Bí thư
Đảng ủy, nguyên Giám đốc
Công an tỉnh.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy
đã tiến hành kiểm tra với
BTV Đảng ủy Công an tỉnh
khóa XI, nhiệm kỳ 2015 -
2020 về việc xây dựng và
thực hiện Quy chế làm việc
của Đảng ủy, BTV Đảng ủy
Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015
- 2020; việc lãnh đạo, chỉ đạo
công tác điều tra, xử lý các vụ
án, vụ việc; việc tiếp nhận, xử
lý tin báo, tố giác tội phạm và
kiến nghị khởi tố.

Qua kiểm tra đã có kết
luận về khuyết điểm, vi phạm
của BTV Đảng ủy Công an
tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015
- 2020 đến mức phải xem xét
xử lý kỷ luật.

BTV Tỉnh ủy quyết định
thi hành kỷ luật bằng hình
thức “Khiển trách” với BTV
Đảng ủy Công an tỉnh khóa
XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đồng thời, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh đã quyết định
thi hành kỷ luật bằng hình
thức “Khiển trách” với ông
Vũ Văn Lâu.

Trước đó, UBKT đã quyết
định thi hành kỷ luật bằng
hình thức khiển trách với ông
Phạm Văn Chẩn, Nguyên
Phó Bí thư Đảng ủy Công an
tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015
- 2020, nguyên PGĐ Công
an tỉnh. C.BẢN

Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
đang giải quyết tố giác tội
phạm về hành vi “lừa đảo
chiếm đoạt tài sản” thông qua
việc môi giới, mua bán căn hộ
từ tầng 21 đến tầng 26 tại dự
án căn hộ Sơn Thịnh 3 (408A
Lê Hồng Phong, phường Thắng
Tam, TP Vũng Tàu).

Sơn Thịnh 3 là dự án do Doanh nghiệp
tư nhân (DNTN) Sơn Thịnh làm chủ đầu
tư. Người bị tố giác về hành vi “lừa đảo
chiếm đoạt tài sản” là ông Nguyễn Công
Bình (nguyên chủ DNTN Sơn Thịnh) và
ông Hoàng Ngọc Hưng (GĐ Trung tâm
giao dịch bất động sản NQ Land). Ông
Bình đã mất, còn ông Hưng hiện là chủ
DNTN Sơn Thịnh.

Nhằm phục vụ công tác xác minh,

công an tỉnh thông báo những tổ chức, cá
nhân đã ký hợp đồng mua bán căn hộ từ
tầng 21 đến tầng 26 tại dự án liên hệ với
cơ quan CSĐT công an tỉnh để giải quyết
theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, ngày 11/6/2021,
UBND phường Thắng Tam cũng đã ra văn
bản đề nghị công an và các đoàn thể
phường thông báo, tuyên truyền để những
người đã ký hợp đồng mua bán căn hộ liên
hệ CQĐT giải quyết.

Dự án căn hộ Sơn Thịnh 3 được cấp
phép xây dựng 20 tầng, hiện đang xây đến
tầng 19 và đã dừng thi công. Thế nhưng,
chủ đầu tư này đã ký hợp đồng mua bán
căn hộ với cả trăm khách hàng từ tầng 21
đến tầng 26.

Đầu tháng 6/2021, Sở Xây dựng đã có
báo cáo UBND tỉnh về những nội dung
liên quan đến dự án này. Qua làm việc,
DNTN Sơn Thịnh cho biết đã bán được
532 căn hộ và 19 căn shophouse từ tầng 20

trở xuống, thu của khách hàng với tổng số
tiền 485,5 tỷ đồng. Ngoài ra, chủ đầu tư
này cũng xác nhận đã bán 101 căn hộ từ
tầng 21 trở lên, thu được của khách hàng
110 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng, hiện DNTN Sơn
Thịnh đang gặp khó khăn về tài chính nên
công trình đã ngừng thi công. Chủ đầu tư
không bàn giao nhà theo đúng hợp đồng
đã ký với những khách hàng mua căn hộ
từ tầng 20 trở xuống.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án Căn hộ
Sơn Thịnh 3 cũng đã bán các căn hộ từ tầng
20 trở lên không có trong giấy phép xây
dựng cho nhiều khách hàng khác. Từ đó,
ảnh hưởng đến quyền lợi của tất cả khách
hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án.

Ngoài dự án Căn hộ Sơn Thịnh 3,
DNTN Sơn Thịnh cũng là chủ đầu tư dự
án Cao ốc dịch vụ du lịch Sơn Thịnh 2 tại
số 2A Lê Hồng Phong nối dài, phường
Thắng Tam.

Những khách hàng mua căn hộ tại dự
án này nhận bàn giao nhà từ đầu năm 2017.
Tuy nhiên, sinh sống ổn định một thời gian
thì gần 400 khách hàng phát hiện căn hộ
họ mua không phải căn hộ ở mà là căn hộ
du lịch, tức condotel. Điều này đồng nghĩa
khách hàng không được cấp sổ hồng.
Trong khi đó, từ năm 2011, DNTN Sơn
Thịnh đã ký hợp đồng mua bán căn hộ ở
với khách hàng.

Hàng loạt sai phạm tại dự án cao ốc
dịch vụ du lịch Sơn Thịnh 2 đã được Thanh
tra tỉnh kết luận vào tháng 2/2020. Theo
đó, quy hoạch khu vực dự án chỉ cho phép
xây dưới 18 tầng nhưng chủ đầu tư vẫn
được cấp phép xây dựng 33 tầng; tỷ lệ cây
xanh tại dự án phải 20% nhưng thực tế
không có cây xanh; xây tầng hầm vượt quá
chỉ giới xây dựng.

Ngoài ra, DNTN Sơn Thịnh còn xây
dựng sai phép nhiều hạng mục như:
Chuyển đổi tầng lửng thành tầng dịch vụ
khách sạn (tăng 194m2 sàn xây dựng); tầng
2 và tầng kỹ thuật chuyển thành căn hộ;
tăng diện tích xây dựng từ tầng 3 đến tầng
33, có tầng tăng 888m2…

NGUYỄN TRÂM

BÀ RỊA – VŨNG TÀU:

Nghi vấn lừa đảo tại dự án Căn hộ Sơn Thịnh 3 

Chính phủ vừa ban hành
Nghị quyết 60/NQ-CP
về việc áp dụng cơ chế
đặc thù trong cấp phép
khai thác khoáng sản
làm vật liệu xây dựng
thông thường cung cấp
cho Dự án đầu tư xây
dựng một số đoạn
đường bộ cao tốc trên
tuyến Bắc - Nam phía
Đông, giai đoạn 2017-
2020 (đã khởi công và
sắp khởi công).
Nâng công suất ghi trong
giấy phép khai thác mỏ

Theo báo cáo của một số địa
phương thuộc phạm vi Dự án xây
dựng một số đoạn đường bộ cao
tốc trên tuyến Bắc - Nam phía
đông giai đoạn 2017-2020 (Dự
án) và Bộ Giao thông Vận tải,
nguồn khoáng sản làm vật liệu
xây dựng thông thường
(VLXDTT) khai thác tại các mỏ
còn thời hạn chỉ đáp ứng hơn
60% nhu cầu của Dự án. Đây là
dự án trọng điểm quốc gia, nếu
không đủ vật liệu cung cấp cho
các dự án thành phần sẽ dẫn tới
nguy cơ Dự án không hoàn thành
đúng tiến độ yêu cầu nên cần có
“cơ chế đặc thù” để tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc khi cấp phép
mới cũng như khi tăng công suất
cho các mỏ đã cấp phép, tăng
cường trách nhiệm của UBND
cấp tỉnh trong quản lý khoáng sản
và bảo vệ môi trường.

Sau khi nghe Tờ trình của Bộ
trưởng Bộ TN&MT, ý kiến của
các thành viên Chính phủ, Chính
phủ đã trao đổi, thảo luận và
thống nhất quyết nghị:

UBND tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương nơi Dự án đường
cao tốc đi qua được thực hiện một
số “cơ chế đặc thù” sau đây:

Được phê duyệt các khu vực
khoáng sản làm VLXDTT đã có
trong quy hoạch khoáng sản liên
quan, đủ tiêu chuẩn và chỉ phục vụ
thi công Dự án là khu vực không
đấu giá quyền khai thác khoáng
sản. Đối với khu vực khoáng sản
mới (chưa cấp phép thăm dò, khai
thác), chỉ cấp cho nhà đầu tư (đối
với dự án theo hình thức PPP và
BOT), nhà thầu (đối với dự án đầu
tư công) thi công Dự án khi có đề
nghị và đủ điều kiện theo quy định
của pháp luật về khoáng sản. Nội
dung giấy phép khai thác phải quy
định trách nhiệm huy động toàn bộ
công suất khai thác ghi trong giấy
phép để cấp vật liệu cho Dự án.

Đối với các mỏ khoáng sản
làm VLXDTT (trừ cát, sỏi lòng
sông, cửa biển) đã cấp phép, đang
hoạt động, còn thời hạn khai thác,
được phép quyết định nâng công
suất không quá 50% công suất ghi
trong giấy phép khai thác (không
tăng trữ lượng đã cấp phép) mà
không phải lập dự án đầu tư điều
chỉnh, đánh giá tác động môi
trường (báo cáo đánh giá tác động
môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ
môi trường) hoặc giấy xác nhận
hoàn thành công trình bảo vệ môi
trường nhưng phải đáp ứng yêu
cầu về an toàn, bảo vệ môi trường
trong khai thác.

Đáp ứng yêu cầu về an toàn,
bảo vệ môi trường

Nghị quyết nhấn mạnh, đối
với trường hợp nâng công suất,
chỉ cho phép nâng công suất theo
điểm b mục 1 nêu trên khi hoạt
động khai thác đáp ứng yêu cầu
về an toàn, bảo vệ môi trường
trong quá trình khai thác và sau
khi tổ chức, cá nhân khai thác đã
ký văn bản cam kết cung cấp vật
liệu cho nhà đầu tư/nhà thầu của
dự án thành phần. Nội dung giấy
phép khai thác (điều chỉnh) phải
xác định địa chỉ sử dụng khoáng
sản là nhà đầu tư/nhà thầu của dự
án thành phần đường cao tốc;
nghiêm cấm việc nâng giá, ép
giá, nếu vi phạm phải xử lý theo
quy định của pháp luật;

Đối với khu vực khai thác
mới, yêu cầu tổ chức, cá nhân
sau khi đã khai thác đủ khối
lượng cung cấp cho Dự án phải
thực hiện cải tạo phục hồi môi
trường, đóng cửa mỏ, trả lại mỏ
và đất đai cho địa phương quản
lý theo quy định.

Việc cấp phép khai thác phải
bảo đảm không ảnh hưởng đến
cảnh quan, môi trường, phòng
chống sạt lở và tai biến địa chất,
bảo đảm đa dạng sinh học và bảo
vệ rừng; bảo đảm quốc phòng -

an ninh; an toàn giao thông cũng
như cho các công trình thuộc Dự
án. Việc khai thác cát, sỏi không
làm thay đổi dòng chảy, không
gây sạt lở lòng, bờ, bãi sông.
Không cấp phép khai thác mới
đối với các mỏ nằm gần hành
lang bảo vệ đường có ảnh hưởng
đến cảnh quan và an toàn giao
thông đối với đường cao tốc.

Kiểm soát chặt chẽ khối lượng
khoáng sản khai thác thực tế để
yêu cầu tổ chức, cá nhân thực
hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính
theo quy định; thực hiện việc
công bố đầy đủ giá vật liệu xây
dựng trên địa bàn theo quy định,
không để xảy ra thất thoát tài sản
Nhà nước. Trường hợp phát hiện
loại khoáng sản khác không phải
là khoáng sản làm VLXDTT, yêu
cầu tổ chức, cá nhân khai thác
khoáng sản kịp thời báo cáo Bộ
Tài nguyên và Môi trường để xử
lý theo quy định;

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số
07/CT-TTg ngày 21/3/2019 của
Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh
tiến độ, rút ngắn thời gian khi
thực hiện thủ tục cấp phép khai
thác khoáng sản làm VLXDTT
cung cấp cho Dự án đường cao
tốc thuộc địa bàn;

Tăng cường thanh tra, kiểm
tra, xử lý nghiêm theo quy định
của Đảng và pháp luật của Nhà
nước đối với các tập thể, cá nhân
không làm tròn trách nhiệm
hoặc bao che cho hành vi đầu
cơ, nâng giá vật liệu để trục lợi;
thu hồi giấy phép thăm dò, khai
thác khoáng sản làm VLXDTT
đã cấp đối với các tổ chức, cá
nhân có hành vi vi phạm pháp
luật về khoáng sản. Đặc biệt
kiên quyết xử lý nghiêm theo
pháp luật đối với tổ chức, cá
nhân bán vật liệu cho tổ chức, cá
nhân khác hoặc không cung cấp
khoáng sản làm VLXDTT cho
nhà đầu tư/nhà thầu đã ghi trong
giấy phép đồng thời thu hồi giấy
phép đã cấp để cấp cho nhà đầu
tư/nhà thầu theo quy định;

“Cơ chế đặc thù” nêu trên sẽ
dừng áp dụng sau khi đã khai
thác đủ khối lượng khoáng sản
làm VLXDTT cung cấp cho
Dự án. K.LÂM

Gỡ vướng nguồn vật liệu xây dựng
cao tốc Bắc - Nam

lSẽ có 5 Đoàn kiểm tra công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng

sản làm vật liệu xây dựng thông thường. (Ảnh minh họa)
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Từ ngày 23/7/2021,
Thông tư 58/2021/TT-
BQP của Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng hướng dẫn
thực hiện quy định về thí
điểm một số chính sách
để tháo gỡ vướng mắc,
tồn đọng trong quản lý,
sử dụng đất quốc phòng
kết hợp với hoạt động lao
động sản xuất, xây dựng
kinh tế sẽ chính thức có
hiệu lực thi hành. 
Thẩm định phương án 
sử dụng đất sẽ chặt chẽ hơn

Theo Bộ Quốc phòng (BQP),
việc ban hành Thông tư (TT) 58
nhằm hướng dẫn xây dựng phương
án sử dụng đất; phương án xử lý dự
án, hợp đồng liên doanh, liên kết đã
thực hiện; quản lý tài chính từ đất
quốc phòng kết hợp với hoạt động
lao động sản xuất, xây dựng kinh
tế; trách nhiệm của các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp quân đội
trong tổ chức thực hiện Nghị định
số 26/2021/NĐ-CP (NĐ 26) ngày
25/3/2021 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Nghị quyết
số 132/2020/QH14 ngày
17/11/2020 thí điểm một số chính
sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn
đọng trong quản lý, sử dụng đất
quốc phòng, an ninh kết hợp với
xây dựng kinh tế. 

Đáng chú ý, về xây dựng
phương án sử dụng đất phải nộp
tiền sử dụng đất hằng năm, TT 58
quy định: Đơn vị trực thuộc BQP
chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập
tự đảm bảo thuộc quyền, doanh
nghiệp (DN) quân đội được giao
quản lý thực hiện rà soát, xác
định diện tích đất quốc phòng sử

dụng kết hợp với xây dựng kinh
tế, lập hồ sơ phương án sử dụng
đất của từng điểm đất theo quy
định tại Điều 7 TT này để tổng
hợp, báo cáo. 

Bên cạnh đó, lập tờ trình theo
Mẫu số 02 ban hành kèm theo NĐ
26 cùng hồ sơ từng phương án sử
dụng đất gửi Cục Kinh tế/BQP tổ
chức thẩm định. Cục Kinh tế/BQP
chủ trì tổ chức thẩm định, báo cáo
Bộ Tổng Tham mưu cho ý kiến,
trình Bộ trưởng BQP xem xét, phê
duyệt theo Mẫu số 06 ban hành
kèm theo NĐ số 26. 

Đối với DN quân đội trực thuộc
BQP, TT quy định phải rà soát, xác
định diện tích đất quốc phòng đang
sử dụng kết hợp với xây dựng kinh
tế tại các đơn vị trực thuộc, DN
thành viên, lập hồ sơ phương án sử
dụng đất của từng điểm đất theo
quy định tại Điều 7 TT này để tổng
hợp, báo cáo.  

Ngoài ra, DN quân đội còn phải
lập tờ trình theo Mẫu số 02 ban
hành kèm theo NĐ số 26 cùng hồ
sơ phương án sử dụng đất gửi Cục
Kinh tế/BQP chủ trì tổ chức thẩm
định. Cục Kinh tế/BQP chủ trì tổ
chức thẩm định, báo cáo Bộ Tổng
Tham mưu cho ý kiến, trình Bộ
trưởng BQP xem xét, phê duyệt
theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo
NĐ số 26.

Cũng theo TT, doanh thu từ
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an
ninh để xác định tiền sử dụng đất
hằng năm bao gồm doanh thu từ
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phục

vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng,
an ninh do cấp có thẩm quyền đặt
hàng, giao nhiệm vụ cho DN quân
đội và đơn vị sự nghiệp công lập tự
đảm bảo thực hiện theo giá được
cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy định về phương án 
xử lý để tiếp tục thực hiện 
dự án 

TT 58 cũng quy định việc xây
dựng phương án xử lý để tiếp tục
thực hiện dự án, hợp đồng liên
doanh, liên kết. Cụ thể, TT yêu cầu
đơn vị, DN quân đội trực thuộc
BQP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị
đầu mối, DN thuộc quyền rà soát
các dự án, hợp đồng liên doanh,
liên kết đã thực hiện. 

Trường hợp dự án, hợp đồng

liên doanh, liên kết không thuộc
quy định tại khoản 1 Điều 8 NĐ
số 26, các đơn vị, DN quân đội
chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá
nhân có liên quan lập hồ sơ
phương án xử lý để tiếp tục thực
hiện dự án, hợp đồng liên doanh,
liên kết theo quy định.

Với các dự án, hợp đồng liên
doanh, liên kết đã thực hiện bao
gồm cả dự án, hợp đồng liên
doanh, liên kết đã ký kết theo TT
số 35/2009/TT-BQP ngày
20/7/2009 của Bộ trưởng BQP,
các cơ quan, đơn vị, DN thực
hiện rà soát lại và lập phương án
xử lý theo quy định tại Điều 7
Nghị quyết số 132/2020/QH14,
NĐ số 26 và TT này. 

Còn trường hợp phương án đã

được phê duyệt và hợp đồng liên
doanh, liên kết đã ký kết theo TT số
35, TT số 55/2009/TT-BQP ngày
17/8/2009 của BQP, đơn vị, DN
thực hiện thỏa thuận lại với các bên
có liên quan, nhưng không thấp
hơn nghĩa vụ tài chính đã cam kết
tại phương án, hợp đồng đã ký.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ
ngày Bộ trưởng BQP phê duyệt
phương án xử lý để tiếp tục thực
hiện dự án, hợp đồng liên doanh,
liên kết, đơn vị, DN quân đội trực
tiếp thực hiện dự án, hợp đồng liên
doanh, liên kết và tổ chức, cá nhân
có liên quan hoàn thiện các thủ tục
pháp lý bảo đảm phù hợp với nội
dung phương án được phê duyệt. 

GIA KHÁNH

TỪ 23/7/2021:

Thí điểm chính sách quản lý đất
quốc phòng kết hợp xây dựng kinh tế

CHÍNH SÁCH MớI

lẢnh minh họa.

Vượt qua nhiều khó khăn,
những cán bộ, chiến sỹ
Đội Cảnh sát giao thông
(CSGT) đường thủy
(Phòng CSGT Công an
tỉnh Sơn La) thực hiện
nhiệm vụ trên tuyến sông
Đà vùng lòng hồ thủy
điện Sơn La luôn bám sát
địa bàn, nắm chắc tình
hình hoạt động của các
phương tiện và tích cực
tuyên truyền, vận động
nhân dân chấp hành quy
định, góp phần giữ vững
trật tự, an toàn giao
thông (ATGT) trên vùng
sông nước.

Đội CSGT đường thủy, Phòng
CSGT Công an tỉnh Sơn La có
nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT
trên tuyến sông Đà vùng lòng hồ
thủy điện Sơn La, với chiều dài hơn
90km chạy qua 11 xã, thuộc 3
huyện (Mường La, Quỳnh Nhai,
Thuận Châu). 

Hiện, quân số của đơn vị chỉ có
7 cán bộ, chiến sỹ nhưng địa bàn
phụ trách khá rộng, lại là khu vực
có nhiều bến đò, ngóc ngách và
lượng phương tiện hoạt động nhiều

(khoảng trên 1.300 tàu, thuyền lớn
nhỏ, chủ yếu là các phương tiện
đánh bắt thủy sản, vận chuyển
khách và hàng hóa). Phần lớn các
phương tiện đều do người dân tự
đóng nên chưa đáp ứng được các
thông số kỹ thuật, gây khó khăn
cho công tác đăng ký, đăng kiểm và
đảm bảo an toàn. 

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn,
Đội trưởng Đội CSGT đường thủy

cho biết, nhận thức được những
khó khăn trên, đơn vị thường xuyên
phối hợp với UBND các xã dọc
sông Đà tổ chức tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật, giúp nhân
dân nhận thức rõ trách nhiệm,
nghĩa vụ của mình trong việc bảo
đảm trật tự, ATGT đường thủy; chủ
động xây dựng các kế hoạch,
phương án đảm bảo ATGT trong
mọi tình huống; bố trí lực lượng tới

các bến đò ngang tuyên truyền,
nhắc nhở các chủ cảng, chủ bến,
chủ thuyền trang bị đầy đủ phương
tiện, thiết bị cứu hộ khi tham gia
giao thông.

Trong các buổi tập huấn, nhân
dân và các chủ thuyền được hướng
dẫn kỹ năng cứu nạn, cứu hộ, kỹ
năng sử dụng các phương tiện được
trang bị, phục vụ tốt việc ứng cứu
khi xảy ra các tình huống đột xuất,
bất ngờ...

Đồng thời, Đội cũng phối hợp
tổ chức ký cam kết với các chủ
phương tiện, bến phà, bến đò chở
khách ngang sông, yêu cầu chấp
hành nghiêm các quy định của
pháp luật về ATGT đường thủy nội
địa. Tăng cường tuần tra, kiểm soát
tại các bến phà, xử lý nghiêm đối
với các trường hợp vi phạm...

Để phòng ngừa, hạn chế các
vụ tai nạn giao thông đường
thủy, Đội còn thường xuyên phối
hợp với chính quyền địa phương
rà soát, lập danh sách, theo dõi,
tuyên truyền, nhắc nhở các chủ
phương tiện trong việc chấp
hành các quy định của pháp luật
khi lưu hành trên sông. Nhờ làm
tốt công tác này, ý thức chấp
hành pháp luật của người dân
được nâng lên đáng kể, góp phần
hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn
trên sông.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn
chia sẻ, bên cạnh công tác tuần tra,
xử lý vi phạm, đơn vị còn tổ chức
vận động các tổ chức, doanh
nghiệp, các nhà hảo tâm quyên
góp, ủng hộ hàng trăm chiếc áo
phao, dụng cụ nổi cho người dân
và các em học sinh có nhu cầu di
chuyển thường xuyên qua sông.
Qua đây đã góp phần hạn chế
nguy cơ xảy ra tai nạn, đảm bảo an
toàn cho người dân khi tham gia
giao thông đường thủy.

Để tiếp tục giữ vững trật tự, an
toàn giao thông đường thủy trong
thời điểm mưa bão sắp tới, Đội sẽ
tiếp tục đẩy mạnh công tác phối
hợp với các cấp, các ngành, lực
lượng chức năng tích cực tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về giao thông đường thủy
nội địa cũng như tăng cường
công tác tuần tra, kiểm soát, xử
lý vi phạm, hạn chế nguy cơ xảy
ra tai nạn giao thông đường thủy
trên địa bàn. 

Ngoài việc đảm bảo an toàn về
tính mạng, tài sản của nhân dân thì
việc đảm bảo ATGT đường thủy
trên vùng lòng hồ thủy điện Sơn
La còn góp phần tích cực vào việc
đảm bảo an ninh trật tự trên địa
bàn và phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương. 

QUỐC ĐỊNH

Giữ vững trật tự, an toàn
giao thông trên sông Đà

lĐội CSGT đường thủy, Công an tỉnh Sơn La nhắc nhở, hướng dẫn người dân

mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy.



sinhhungplvn@gmail.com
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (Cty Đông Sài Gòn) - 693 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP.Thủ

Đức, TP.HCM. ĐT: 028.6686.5120
2. Tài sản đấu giá:
TS01: Xe ôtô con MAZDA 3; BKS: 72A – 131.30; Màu sơn: Trắng; Số máy: P520271835; Số khung: 4AA6FC014942; Số chỗ

ngồi: 05 theo GCNĐK xe ôtô số 005988 do Phòng CSGT CA T. BRVT cấp ngày 22/04/2015 cho Cty TNHH Song Quang, ĐK lần đầu
ngày 22/04/2015.

TS02: QSDĐ thuộc TĐ 583, TBĐ số 54 tại P.Long Phước, Q.9 (Nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM; DT 1018,9 m2; HTSD: SD riêng;
MĐSD: Đất ở 1014,9 m2, CLN 4,0 m2; THSD: Đất ở: Lâu dài, CLN: 27/4/2069; NGSD: NN giao đất có thu tiền SDĐ: 1014,9 m2; Công
nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền SDĐ: 4,0 m2. Theo GCNQSDĐ, QSHNƠ&TSKGLVĐ số CI781648, số vào sổ cấp GCN:
CH05765 do UBND Q.9 (Nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM cấp ngày 30/10/2017

TS03: QSDĐ thuộc TĐ 584, TBĐ số 54 tại P.Long Phước, Q.9 (Nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM; DT 1009,2 m2; HTSD: SD riêng;
MĐSD: Đất ở 1008,7 m2, CLN 0,5 m2; THSD: Đất ở: Lâu dài, CLN: 27/4/2069; NGSD: NN giao đất có thu tiền SDĐ: 1008,7 m2; Công
nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền SDĐ: 0,5 m2. Theo GCNQSDĐ, QSHNƠ&TSKGLVĐ số CI781646, số vào sổ cấp GCN:
CH05767 do UBND Q.9 (Nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM cấp ngày 30/10/2017.

3. Người có tài sản:
TS01: Ngân hàng TMCP Quốc Dân – 28C-28D Phố Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

TS02, TS03: Agribank CN Xuyên Á - 2025/2A QL1A, KP2, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM.
4. Giá khởi điểm: TS01: 412.000.000 đồng; TS02: 15.620.391.000 đồng; TS03: 15.524.028.000 đồng.
5. Tiền đặt trước:  TS01: 41.200.000 đồng; TS02: 1.562.039.100 đồng; TS03: 1.552.402.800 đồng; 
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: TS01: Từ 08h00 ngày 16/06/2021 đến 17h00

ngày 29/06/2021; TS02,TS03: Từ 08h00 ngày 15/06/2021 đến 17h00 ngày 05/07/2021.
Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Cty Đông Sài Gòn
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp

được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.
7. Thời gian và địa điểm xem tài sản TS01: Từ 08h00 ngày 16/06/2021 đến 17h00 ngày 29/06/2021; TS02,TS03: Từ

08h00 ngày 15/06/2021 đến 17h00 phút ngày 05/07/2021 tại nơi có tài sản.
8. Thời hạn nộp tiền đặt trước TS01: Các ngày 29/06/2021, 30/06/2021, 01/07/2021; TS02,TS03: Các ngày 05/07/2021,

06/07/2021 và 07/07/2021 bằng hình thức chuyển khoản trong giờ hành chính.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá TS01: Lúc 14h00 ngày 02/07/2021; TS02: Lúc 14h30; TS03: Lúc 15h30 cùng

ngày 08/07/2021 cùng tại Lầu 02, Tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG SÀI GÒN 

THÔNG BÁO 
Đấu giá quyền sử dụng đất 

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, TP
Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính. Địa chỉ: Số 12, đường Võ Liêm Sơn,
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh..

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu shophouse và hạ tầng khu dân cư nông thôn tại xã
Thạch Đài, huyện Thạch Hà và phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. 

- Vị trí: Thuộc xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà và phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh.
- Diện tích: 70.164 m2.
- Giá khởi điểm: 421.955.459.000 đồng (Bốn trăm hai mươi mốt tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm năm

mươi chín nghìn đồng);
- Tiền đặt trước: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng);
- Bước giá: 12.658.664.000 đồng (Mười hai tỷ sáu trăm năm mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi bốn ngàn đồng); 

4. Kế hoạch đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá: Trả giá lên.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản xem tài sản: Từ 7 giờ 30 phút ngày 29/6/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/6/2021 Tại xã

Thạch Đài, huyện Thạch Hà và phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ ngày 01/7/2021 đến 16h30’ ngày 05/7/2021.
- Thời gian tham khảo hồ sơ và bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ 00 phút, ngày 05/7/2021 tại Công

ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật, địa chỉ: Tầng 2, số 78, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút, ngày 05/7/2021, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật,

địa chỉ: Số 78 đường Hàm Nghi, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian tổ chức Cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08/7/2021, tại Trung tâm điện ảnh Tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số

78, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc)

Kính mời các tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá. 
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật.
Địa chỉ: Tầng 2, số 78, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0916.631.179 - Email: daugiaminhnhat@gmail.com.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH NHẬT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
• TS1: QSDĐ diện tích 1158,8m2, đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa số 611, tờ bản đồ số 20 tọa lạc tại xã An Phú,

huyện Củ Chi, TP. HCM và cây trồng trênđất. GKĐ: 642.930.288đ. Tiền đặt trước: 128.586.058đ.
• TS2: QSDĐ diệntích 1203,4m2, đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa số  522, tờ bản đồ số 8 tại xã Phú Hòa Đông, huyện

Củ Chi, TP. HCM và cây trồng trên đất. GKĐ: 616.155.412đ. Tiền đặt trước: 123.231.082đ.
• TS3: QSDĐdiện tích 1080,8m2, đất trồng cây hàng năm khác, thuộc thửa số 163, tờ bản đồ số 49 tọa lạc tại xã Phú

Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP. HCM. GKĐ: 537.786.228đ. Tiền đặt trước: 107.557.246đ.
Người có TS1, TS2, TS3: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi. Địa chỉ: Phạm Thị Hối, KP7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi,

TP.HCM.
Hình thức đấu giá TS1, TS2, TS3:  Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Xem TS1, TS2, TS3:

từ 08h00 ngày 28/06/2021 đến 17h00 ngày 02/07/2021 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem TS1, TS2, TS3: Tại nơi có tài sản.
Bán hồ sơ và nhận đăng ký giá TS1, TS2, TS3: từ 08h00  ngày 21/06/2021 đến 17h00  ngày 06/07/2021 (trong giờ hành chính).
Nhận tiền đặt trước: các ngày 06/07/2021, ngày 07/07/2021 vàngày 08/07/2021  (trong giờ hành chính).  Tổ chức đấu giá TS1,
TS2, TS3 vào lúc10h30  ngày  09/07/2021.

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

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký và tổ chức đấu giá TS1, TS2, TS3 tại: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56
Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG NAM 

THÔNG BÁO 
Về việc bán đấu giá tài sản (Lần 2)

Căn cứ Bản án số 241/2018/DS-PT ngày 06/02/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 891/QĐ-CCTHADS ngày 06/4/2018, Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu

số 893/QĐ-CCTHADS ngày 06/4/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 2 (nay là Chi cục Thi hành án dân sự
thành phố Thủ Đức); 

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 14/QĐ-CCTHADS ngày 02/3/2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi
hành án dân sự thành phố Thủ Đức; 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản Thi hành án dân sự số: 2141/ĐGTS-THADS ngày 27/4/2021 giữa Công ty Đấu giá
hợp danh Vạn Thành An và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức;  

Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản (Lần 1) số 173/QĐ-CCTHADS ngày 14/6/2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi
hành án dân sự thành phố Thủ Đức; 

Căn cứ Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (Lần 1) ngày 14/6/2021 giữa Công ty Đấu giá hợp danh
Vạn Thành An và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức; 

Căn cứ Thông báo kế hoạch đấu giá tài sản số 418A/2021/TB-VTA ngày 14/6/2021 của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành
An, 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:  
1. Tên tài sản: Căn hộ số A20.09, tầng 20, tháp Tower 1 (Tòa 1), Chung cư Thảo Điền Pearl, địa chỉ: 12 Quốc Hương, phường

Thảo Điền, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh 
Có diện tích theo tim tường: 105,33m2; diện tích thông thủy: 98m2 (Căn hộ có 02 phòng ngủ, 02 phòng vệ sinh)
Thông tin về tài sản: 
- Hợp đồng mua bán căn hộ số 144/2012/HĐ-MB ký ngày 05/3/2012 giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Xây dựng SSG2 và ông

Châu Hoàng Vũ;
- Biên bản bàn giao căn hộ số: A2009/BBBGCH/SSG2 ngày 03/6/2014 giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Xây dựng SSG2 và ông

Châu Hoàng Vũ;
- Bản vẽ sơ đồ Căn hộ nhà Chung cư của Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Sài Gòn ngày 10/7/2018.  
2. Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản bán để thi hành án.  
- Cơ quan Thi hành án không thu giữ được bản chính hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản bán đấu giá; 
- Công ty Cổ phần Địa ốc Xây dựng SSG2 đã nhận đủ số tiền thanh toán mua bán căn hộ và chưa thực hiện thủ tục cấp giấy

chứng nhận quyền sở hữu cho bên mua; Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ phát sinh theo
Hợp đồng mua bán căn hộ số 144/2012/HĐ-MB ký ngày 05/3/2012 giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Xây dựng SSG2 và ông Châu
Hoàng Vũ

- Tài sản được bàn giao cho khách hàng trúng đấu giá theo hiện trạng được ghi nhận tại bản vẽ sơ đồ Căn hộ nhà Chung
cư của Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Sài Gòn ngày 10/7/2018

3. Giá khởi điểm: 5.001.318.000 đồng (Năm tỷ, không trăm lẻ một triệu ba trăm mười tám ngàn đồng) – Giá trên chưa bao
gồm thuế GTGT. 

Người mua được tài sản bán đấu giá có nghĩa vụ nộp: Thuế GTGT (nếu có), Phí Công chứng và các loại thuế, phí khác phát
sinh trong quá trình làm thủ tục sang tên với tài sản mua trúng đấu giá.

4. Khoản tiền đặt trước mà người đăng ký mua tài sản đấu giá phải nộp là 20% so với giá khởi điểm; Thơì haṇ nôp̣: từ ngaỳ
13/7/2021 đến ngày 15/7/2021 (trong giơ ̀haǹh chińh); Phương thức nôp̣: Chuyên̉ khoan̉ vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp
danh Vạn Thành An. 

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng trên một bộ hồ sơ). 
6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. 
7. Thời gian, địa điểm xem tài sản và các giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 13/7/2021; Địa điểm: Tại nơi

có tài sản. 
8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày 15/6/2021 đến ngày 13/7/2021 trong giờ

hành chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
9. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 16/7/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An,

địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 
10. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: 
Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm, người mua được tài sản bán đấu

giá phải thanh toán toàn bộ giá trị tài sản đấu giá (trừ tiền đặt trước đã nộp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An) bằng
hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức, số tài khoản: 3949.0.3030599.00000
tại Kho bạc Nhà nước Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

11. Lưu ý: 
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 (Một) ngày làm việc, ông Châu Hoàng Vũ có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi

hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Ông Châu
Hoàng Vũ có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận;
nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.  

Thông báo này thay cho thư mời các bên đương sự tham dự buổi đấu giá. 
Nếu không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức

sẽ có thông báo cho các bên đương sự biết.  
CHI CỤC THADS TP THỦ ĐỨC

THÔNG BÁO 
Về việc bán đấu giá  tài sản kê biên

Căn cứ  khoản 2, Điều 101 Luật thi hành án dân sự ( Được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 11/2019/KDTM-ST ngày 19/9/2019, Bản án số: 02/2020/KDTM-ST ngày 16/6/2020, Bản án

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

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

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 36, 37/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chấp hành viên
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.

Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản số: 16/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành
án dân sự huyện Đức Hòa.;

Căn cứ Thông báo số: 79/TB-ĐG ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Đức Hòa tổ chức bán đấu giá tài sản:

1/ Dây chuyền máy móc thiết bị và hàng hóa tồn kho theo biên bản thẩm định của Tòa án và đại diện Ngân hàng Viet-
inBank lập ngày 10/3/2020, gồm: Máy khâu – Sewing machine (05 cái); Máy ráp móc áo ngực – Eye swing machine (08 cái); Máy
làm móc áo ngực – Hook swing machine (04 cái); Máy khâu tự động – Start sewing machine (01 cái); Máy ép nhiệt – Drier machine
(04 cái); Máy làm bầu áo ngực – Rolling machine (01 cái); Máy cắt đoạn – Heating cutting (03 cái); Máy quấn cuộn – Woven rolling
(01 cái); Máy cắt vải – Woven machine (01 cái); Dao cắt vải – Knife cutting (01 cái); Máy mài dụng cụ kim loại – Grinder machine
(02 cái); Máy khoan kim loại – Drulling machine (01 cái); Máy định hình bầu ngực – 2 Axis ruoding machine (03 cái); Lò gia nhiệt
sợi thép bằng điện – Oven (01 cái); Máy cắt vải Xieyou 02 bộ ( 02 cái); Máy cắt đoạn TK 100501231130 (01 cái); Máy tạo lớp phủ
ngoài cho gọng áo (01 cái); Máy nén khí (01 cái); Máy làm bầu áo ngực (01 cái); Máy tạo cúp TK 101732409920 ngày 27/11/2017
02 bộ (20 cái); Khuôn đúc mẫu TK 1017324099200 ngày 27/11/2017 02 bộ (01 cái). 

Giá khởi điểm là 1.877.175.000 đồng ( Một tỷ tám trăm bảy mươi bảy triệu một trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).
2/ Vải cây (cuộn) loại lớn: 468 cây; Vải cây (cuộn) loại nhỏ: 410 cây; 18 bao nguyên liệu; 20 bao cuộn nguyên liệu; 1076

thùng nguyên liệu.
Giá khởi điểm 40.82.000 đồng /kg.
Thời gian bán tài sản vào hồi: 09 giờ 30 ngày 09/7/2021.
Địa điểm bán tài sản: số 276, quốc lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
Công ty TNHH Avvio Việt Nam, ông Lee Byung Kyu, người có quyền nghĩa vụ liên quan có quyền nhận lại tài sản trước

ngày bán đấu giá 01 ngày khi nộp đủ tiền thi hành án và các khoản chi phí.
Vậy thông báo cho Công ty TNHH Avvio Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và người có quyền lợi và

nghĩa vụ liên quan biết./.

CHI CỤC THADS HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, diện tích 375m2 và 445m2 tại Bình

Phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương, là tài sản kê biên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng. Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 ngày
9.7.2021 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng.

-  Giá khởi điểm: 5.453.979.000 đồng , Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá đăng ký trực tiếp từ ngày 22.6.2021 đến 16

giờ ngày 7.7.2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi. Nộp tiền đặt trước từ ngày 5-7/7/2021. Cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hành vi dân
sự chấp nhận và trả từ giá khởi điểm trở lên, bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi, địa chỉ số 594 Trần Hưng Đạo, P. Ngọc Châu, TP Hải Dương. Điện thoại:
02203.838.166. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 1 THẮNG LỢI 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
QSD đất có DT 895 m2  tại thữa đất số 1174, tờ bản đồ số 04 thuộc xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và toàn bộ tài

sản gắn liền với đất, giá khởi điểm: 792.482.000 đồng.Thời gian đăng ký nộp hồ sơ và tiền phí và tiền đặt trước để tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày
19/7/2021. Đấu giá  09 ngày 21/7/2021 tại Chi cục Thi hành án huyện Nam Đàn.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp theo phương thức trả giá lên.
Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm DVĐGTS Nghệ An, địa chỉ số 02, Đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc Tp Vinh, Nghệ An: Đ.th:

0915228868; 0912022779./.  
TRUNG TÂM DVĐGTS NGHỆ AN                          
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 02)
1. Tài sản đấu giá bao gồm: gồm 30 loại tài sản là ô tô và máy thiết bị công trình. Chủ tài sản là Công ty cổ phần Lilama 5.

Giá khởi điểm: 937.728.900 đồng (Bằng chữ: Chín trăm ba mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn chín trăm đồng). (Mức giá này
chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định). 

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 180.000.000 đồng/01 hồ sơ. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn.
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân); Đăng ký kinh

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

3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới đây 
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền,

việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng 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 22/6/2021 đến hết ngày 03/7/2021  (giờ hành chính) tại trụ sở Công

ty đấu giá hợp danh Năm Châu và chi cục thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 01/7/2021; Ngày 02/7/2021 và ngày 05/7/2021.
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 14h00 ngày 06/7/2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.
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: 0329869890
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương, số 7/109 Phạm Ngũ Lão¬, thành phố Hải Dương.
2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn, địa chỉ: Số 02 phố Hòa Bình, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 08/7/2021 tại Hội trường Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải

Dương.
4. Tên tài sản, nơi có tài sản: QSD diện tích 339m2 đất tại thửa đất số 379, tờ bản đồ số 01 đứng tên bà Hoàng Thị Loan được UBND huyện Kinh

Môn ( nay là thị xã Kinh Môn) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q930123 ngày 26/8/2001, địa chỉ: Thượng Chiểu, Tân Dân,  Kinh Môn cùng
tài sản gắn liền trên đất( gồm: 01 nhà ở 2 tầng + 01 tum; 01 phòng bếp,01 phòng ăn, 01 nhà kho, 01 bình chứa nước bằng Inox, 01 mái tôn khung
thép chống nóng phía trên nhà ở, 01 chuồng  chăn nuôi, 01 mái tôn khung thép xung quanh nhà, hệ thống tường rào, cổng sắt) là tài sản kê biên, để
đảm bảo thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước của tài sản đấu giá: 
- Giá khởi điểm: 2.047.663.000 đồng. 
- Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng/01 hồ sơ. 
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
- Thời gian, cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp từ ngày 17/6/2021 đến 16 giờ  ngày 05/7/2021. 
- Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương - số 7/109 Phạm Ngũ Lão¬, thành phố Hải Dương.
-  Điều kiện tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự có thể đăng ký tham gia đấu giá tài sản; tuân thủ quy chế đấu

giá và giá khởi điểm có thể tham gia đấu giá tài.  Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký mua 01 hồ sơ.
8. Hình thức và phương thức đấu giá 
a. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp 
b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.
Mọi chi tiết liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương - Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương. Điện thoại: 0320.3845363. 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS 01: Quyền sở hữu và sử dụng căn hộ chung cư số 5B/1-11 thuộc Dự án Dolphin Plaza, số 28 phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2,

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số
CD 234373, số vào sổ cấp GCN: CS 06341 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 12/04/2016. GKĐ: 3.387.240.000
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: TS 01: BIDV – Chi nhánh Thái Hà. Đ/c: Tòa nhà Golden Palm – Tầng 1 và tầng 2, số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính,

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; TS 02 và TS 03: 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 TS 01 hoặc BIDV - Chi nhánh
Thái Hà đến 17 giờ 00 phút ngày 25/06/2021; TS 02 và TS 03 hoặc Khối QL & XLN SHB (Địa chỉ: 71B Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành
phố Hà Nội) 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: 23, 24, 25/06/2021; TS 02 và TS
03 các ngày: 30/06/2021 và 01, 02/07/2021. Số tiền nộp: TS 01: 338.724.000 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 28/6/2021; 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 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 07)
1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 793a, tờ bản đồ số 01 bản đồ dân cư (Thuộc thửa đất

số 275, tờ bản đồ số 13 bản đồ địa chính xã Ngư Lộc), địa chỉ thửa đất: Thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, có diện tích
66m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 808809, số vào sổ cấp giấy H02961 do UBND huyện Hậu Lộc cấp ngày 04/12/2006, Diện tích
đất thực tế theo Biên bản kê biên là 74,2m2, đứng tên ông Nguyễn Mạnh Dũng và bà Phạm Thị Hương.

* Tài sản gắn liền với đất gồm; 01 nhà ở chính hai tầng; 01 nhà thờ hai tầng (Chi tiết trong Thông báo bán đấu giá của Công ty đấu giá Hợp danh
Năm Châu).

* Giá khởi điểm: 716.857.889 đồng. (Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định). Tiền đặt trước tham gia đấu giá
140.000.000 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 (đối với cá nhân); Đăng ký kinh

doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức). 
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, giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 22/6/2021 đến hết ngày 05/7/2021 (giờ hành chính)

tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/7/2021 đến hết ngày 07/7/2021;
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh

Thanh Hóa Hoặc Số tài khoản 0122100007325008 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) - CN Thanh Hóa của Công ty đấu giá Hợp
danh Năm Châu;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]- nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thi hành án huyện Hậu Lộc mang tên ôngNguyễn Mạnh Dũng và bà
Phạm Thị Hương.

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 8h00 ngày 08/7/2021. 
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
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 thị xã Cửa Lò.
Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô tải thùng kín đã qua sử dụng, nhãn hiệu THACO, số loại TOWNER, màu sơn cam, dung

tích xi lanh 1372, sản xuất năm 2018, số khung RNHA245ADJC075319, số máy K14BAJ00278315, biển số đăng ký 37C-
290.55, đăng ký ngày 08/5/2018 mang tên Công ty cổ phần lữ hành du lịch quốc tế Phúc Lợi. Hiện trạng xe: không hoạt
động được, hệ thống điện không hoạt động. GKĐ: 115.000.000đ. Phí HS: 200.000đ. Tiền đặt trước: 23.000.000đ. 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 01/7/2021 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 01,
02, 05/7/2021. Đấu giá: vào lúc 08h30 ngày 06/7/2021 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cửa Lò. Liên hệ: ĐT:
0945520487, 0918647828. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MIỀN TRUNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam (gọi tắt Công ty); Số 98 Trần Nguyên Đán, P. Đông

Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang;
Người có tài sản đấu giá: Chi cục THADS H. Châu Phú; Ấp Vĩnh Thành, TT. Cái Dầu, H. Châu Phú, An Giang.
Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 09/07/2021; Tại Công ty có tổ chức đấu giá TS, gồm:
TS Thiều Chí Tâm, DT 1.537,8 m2 đất ONT + CLN + SKD + NTS và TS trên đất (Nhà ở và mái che), tại xã Mỹ Phú, H.

Châu Phú, GKĐ 507.015.000 đ. 
Tiền đặt trước: 10% GKĐ (Nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá).
Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 14/06/2021 đến 17 giờ ngày 06/07/2021 tại Công ty.
Điều kiện, cách thức đăng ký: Khách hàng có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham

gia đấu giá và các nội dung khác theo Thông báo và Quy chế niêm yết tại Công ty; ĐT 02963.953.061 – 0918.58.48.98.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DŨNG TRUNG NAM 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 6)
(Theo thủ tục rút gọn)

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia.
Địa chỉ: Số 101, Tầng 1, Nhà TT 435A, Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Agribank chi nhánh TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Địa chỉ: Số 546, tổ dân phố 01, phường Tân Thanh, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên.
3. Tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất và tài sản nhà 02 tầng gắn liền trên đất: Thửa đất số 241, tờ bản đồ số 10. Địa chỉ: Tổ dân phố 13 (nay là tổ dân phố 5) phường

Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất số CD 564488 do UBND thành phố Điện Biên Phủ cấp ngày 15 tháng 12 năm 2016. Số vào sổ GCN: CH 37077; Diện tích: 192,4 m2.

Giá khởi điểm: 2.745.000.000 đồng.
Bước giá: 10.000.000 đồng.
Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01hồ sơ
Ghi chú: Giá khởi điểm chưa bao gồm VAT và  các chi phí liên quan đến quá trình chuyển nhượng. Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng

sỡ hữu/ sử dụng tài sản, bao gồm lệ phí trước bạ , phí sang tên , công chứng và các chi phí khác ( nếu có) sẽ do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm
nộp. 

4. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
5. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng
6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
a. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, Số vòng đấu: 03 vòng
b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
7. Thời gian thông báo : Từ ngày 17/6/2021 đến ngày 25/6/2021 ( Trong giờ hành chính).
8. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/6/2021 đến ngày 25/6/2021 (Trừ thứ bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).
9. Thời gian tổ chức xem tài sản đấu giá: Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 22/6/2021. tại nơi có tài sản. Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Mường Thanh,

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
10. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 23/6/2021 và ngày 24,25/6/2021 (Trong giờ hành chính).
Hình thức: Số tiền đặt trước được nộp vào tài khoản: 19037098686012.

+ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia
+ Tại : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Hội sở. 

(Mọi khoản tiền đặt trước đều không phát sinh lãi trong bất kỳ trường hợp nào)
11. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Chi nhánh tỉnh Điện Biên Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia. Địa chỉ: số nhà 849, tổ dân phố 17,

phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên ; Điện Thoại: 0944.957.157; phòng kinh doanh Ngân hàng Ngân hàng Agribank chi
nhánh thành phố Điện Biên Phủ.

12. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 ngày 26/6/2021
Tại Chi nhánh tỉnh Điện Biên Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia. Địa chỉ: số nhà 849, tổ dân phố 17, phường Mường Thanh, thành phố

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên./.
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 6 QUỐC GIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS1: 01 xe ôtô con; nhãn hiệu: CHEVROLET; Màu Ghi; Số loại: Spark; BKS: 70A-138.37 tại Bãi xe Thủ Thiêm, số 205 Bình Trưng,

P.Cát Lái, Q2,Tp. HCM. GKĐ:154.000.000đ, giá chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc đấu giá tài sản. Tiền đặt trước:
30.800.000đ.

TS2: 01 (một) ô tô tải thùng kín, Nhãn hiệu JAC; Màu xanh; Số loại: 1020;  Biển kiểm soát: 51D -512.85, tại Bãi xe Út Được,
KDC Thới An, P.Thới  An, Q.12, Tp.HCM. GKĐ:146.000.000đ, giá chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc đấu giá tài
sản.Tiền đặt trước: 29.200.000đ.

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 -336 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM; 
Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến11h30 ngày19/06/2021 tại 336 An Dương Vương, P4, Q5,

TPHCM
Thời hạn nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính các ngày 17,18,19/06/2021; 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: TS1: Lúc 09h30 ngày 21/06/2021; TS2: Lúc 10h30 ngày 21/06/2021; tại 336 An 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 TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản lần 02 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; Toàn bộ khoản nợ (gốc, lãi, phí…) của Ông Tạ Đăng Hào tại VietinBank Chi nhánh Bắc Hưng Yên theo Hợp

đồng cho vay hạn mức số 01/2013-Tạ Đăng Hào ngày 15/05/2013.
( Chi tiết  trong hồ sơ đấu giá). 
*Giá khởi điểm: 4.257.900.000 đồng * Tiền đặt trước: 425.790.000 đồng
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/06/2021 đến ngày 28/06/2021 (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.

5. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ và tài liệu liên quan: Từ ngày 17/06/2021 đến ngày 28/06/2021 (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 nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/06/2021 đến ngày 29/06/2021 
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu giá tài sản sẽ được tổ chức vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 01/07/2021 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             



sinhhungplvn@gmail.com
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO18 XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

http://baophapluat.vnSố 168 (8.247) Thứ  Năm 17/6/2021

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. 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 Đắk Lắk.
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 Đắk Lắk.

- 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 Đắk Lắk.
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 Đắk Lắk 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 

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 Nhật

– 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 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 Đắk Lắk.
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 Đắk 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 
“ V/v : Xác nhận thông tin cổ phần “

Kính gửi :  - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần XDCT 505 .
- Căn cứ vào điều 133 luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản

hướng dẫn thi hành luật Doanh Nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XDCT 505 đã  được Đại hội cổ đông  lần đầu của Công ty

CPXDCT 505 thông qua ngày 11 tháng 08 năm 2000 và đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi lần thứ 6 ngày 28/11/2019.
Nay Công ty Cổ phần XDCT 505 xin thông báo đến Quý Cổ đông có cổ phần tại Công ty CPXDCT 505 liên hệ với Công ty

tại địa chỉ : Tổ 24 Tây Bắc, P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang (gặp ông : Phạm Ngọc Minh – Phó GĐ Công ty, số điện thoại 0937908505 ) để
xác nhận thông tin quyền sở hửu cổ phần tại Công ty CPXDCT 505. 

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu Cổ đông không đến xác nhận lại thông tin thì Công ty sẽ thông qua Đại
hội đồng cổ đông thu hồi cổ phần để chuyển nhượng lại cho Cổ đông khác. Số tiền bán cổ phần thu hồi sẽ được Công ty gửi
vào tài khoản tạm giữ của Công ty.

Xin trân trọng thông báo.
Ghi chú : Khi đến Công ty đề nghị Quý Cổ đông mang theo Giấy Chứng Nhận cổ phần./.

CÔNG TY CỔ PHẦN XDCT 505

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đô thị diện tích 185m2  thuộc thửa đất số 30, TBĐ số 49 và nhà ở 02 tầng + sân thượng,

diện tích xây dựng 94,9m2, diện tích sử dụng 245m2 tại 385D Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí
Minh.

Người có tài sản ĐG: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh thành phố Thủ Đức, địa chỉ: 97 – 99 Đỗ
Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM. 

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group (Cty Trường Thịnh Group) - 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn
An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Giá khởi điểm: 55.000.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 05% giá khởi điểm.
Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia: Từ 08h00 ngày 15/6/2021 đến 17h00 ngày 06/7/2021 tại Cty Trường Thịnh Group và Ngân

hàng BIDV- CN Tp.Thủ Đức. 
Nộp tiền đặt trước: Các ngày 06/7/2021, 07/7/2021 và 08/7/2021. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo luật định, nộp hồ

sơ tham gia hợp lệ và tiền đặt trước cho Cty Trường Thịnh Group.
Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ 08h00 ngày 30/6/2021 đến 17h00 ngày 02/7/2021 tại nơi có tài sản. Xem hồ sơ tài sản tại

Công ty Trường Thịnh Group.
Mở cuộc đấu giá: Lúc 15h00 ngày 09/7/2021 tại L4-37.OT05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ,

Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tin chi tiết tài sản, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia liên hệ Công ty Trường Thinh Group – Điện thoại:

028.62762586.
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRƯỜNG THỊNH GROUP 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS1:QSDĐ 3.533,9 m2, thửa đất số: 165; Tờ bản đồ số: 4; tại địa chỉ Khóm 4, phường 5, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. GKĐ:

567.000.000đ. Tiền đặt trước:  56.700.000đ.
TS2: QSDĐ 9.279,8 m2; Thửa đất số: 47; Tờ bản đồ số: 6; tại khóm 4, phường 5, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. GKĐ: 924.210.000đ.

Tiền đặt trước: 92.421.000đ
TS3: QSDĐ 25.269 m2; Thửa đất số: 352; Tờ bản đồ số: 9; tại ấp Đắc Thắng, xã Hồ Đắc Kiện, H. Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

GKĐ: 1.187.460.000đ. Tiền đặt trước: 118.746.000đ
Người có ts: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Số 77 Phố Trần Hưng Đạo, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 
Tổ chức đấu giá: Cty ĐGHD Bến Thành -336 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM; 
Bán, tiếp nhận HS tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày 23/06/2021, tại 336 An Dương Vương, P4, Q5,

TPHCM/Tầng 3, số 71B Hàng Trống, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội; 
Thời hạn nộp tiền đặt trước: (Trong giờ hành chính): các ngày 22, 23, 24/06/2021; 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: TS1: Lúc 13h30 ngày 25/06/2021; TS2: Lúc 15h30 ngày 25/06/2021; TS3: Lúc 14h30 ngày 25/06/2021; tại
336 An Dương Vương, P4, Q5, TPHCM

Liên hệ: 028.66820690; 0973009390. Website:daugiabenthanh.com
CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS: QSDĐ diện tích 5016m2, đất vườn, thuộc một phần thửa số 63 (thửa 63-1), tờ bản đồ số 13, công trình trên đất tọa lạc

tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh và cây trồng trên đất. GKĐ:16.740.225.990đ. Tiền đặt trước:3.348.045.198đ.
Người có TS: Chi cụcThi hành án dân sự huyện Củ Chi. Địachỉ: Phạm Thị Hối,  KP7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM.
Hình thức đấu giá TS: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.  Xem TS: từ 08h00 ngày

28/06/2021 đến 17h00 ngày 02/07/2021 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản. Bán hồ sơ và nhận đăng
ký giá TS: từ 08h00 ngày 21/06/2021 đến 17h00 ngày 06/07/2021 (trong giờ hànhchính). Nhận tiền đặt trước: các ngày
06/07/2021, ngày 07/07/2021 và ngày 08/07/2021  (trong giờ hành chính). Tổ chức đấu giá TS vào lúc 09h30 ngày 09/07/2021.

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

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

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG NAM 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS: Lô 1: QSDĐ diện tích 440,6m2, thuộc thửa số 709, tờ bản đồ số 45 tọa lạc tại xã Phước Thạnh, huyện Củ

Chi, TP.HCM. Lô 2: QSDĐ diện tích 675m2, thuộc thửa số 701, tờ bản đồ số 45 tọa lạc tại xã Phước Thạnh, huyện
Củ Chi, TP.HCM. Lô 3: QSDĐ diện tích1730,2m2, thuộc thửa số 51, tờ bản đồ số 45 tọa lạc tại xã Phước Thạnh,
huyện Củ Chi, TP.HCM. Ghichú: Tài sản bán chung, không bán tách rời. GKĐ:3.980.500.000đ. Tiền đặt trước:
796.100.000đ.

Người có TS: Chi cụcThi hành án dân sự huyện Củ  Chi.  Địachỉ: Phạm Thị Hối, KP7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ
Chi, TP.HCM.

Hình thức đấu giá TS: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. XemTS: từ
08h00 ngày 28/06/2021 đến 17h00 ngày 02/07/2021 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem TS: Tại nơi có tài sản.
Bán hồ sơ và nhận đăng ký giá TS: từ 08h00 ngày 18/06/2021 đến 17h00 ngày 05/07/2021 (trong giờ hành chính).
Nhận tiền đặt trước: các ngày 05/07/2021, ngày 06/07/2021 và ngày 07/07/2021 (trong giờ hành chính). Tổ chức
đấu giá TS vào lúc 09h00 ngày 08/07/2021.

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

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký và tổ chức đấu giá TS tại:Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số
56 Hiền Vương, phường PhúThạnh, Q.TânPhú, TP. Hồ Chí Minh. Điệnthoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG NAM 
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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 (Thường trực)

TRẦN NGỌC HÀ
HÀ ÁNH BÌNH

lTrưởng ban Thư ký:
MAI VŨ MINH

THÔNG BÁO 
Về việc cưỡng chế thi hành án

Căn cứ quyết định số: 158/2020/QĐST-DS ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 67/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 10 năm 2020 và quyết định số 149/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 10 năm

2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Ôn;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 22/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Ôn;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Ôn sẽ tiến hành cưỡng chế đối với Ông Đặng Văn Đừng, sinh năm 1968 và bà Nguyễn Thị Ni, sinh năm

1969, cùng địa chỉ: ấp Kinh Ngây (nay là ấp Long Thạnh), xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
Bằng biện pháp: Cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất.
Thời gian cưỡng chế: 9 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2021.
Địa điểm cưỡng chế: Phần đất tại thửa 19, tờ bản đồ số 15, tọa lạc tại ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
Dự trù chi phí cưỡng chế ông Đặng Văn Đừng và bà Nguyễn Thị Ni phải chịu là 6.882.000đ (Sáu triệu tám trăm tám mươi hai ngàn đồng).
Yêu cầu ông (bà) Đặng Văn Đừng; Nguyễn Thị Ni và bà Phạm Thị Bảy có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG

THÔNG BÁO TÌM KIẾM
NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG
1. Thông báo tìm kiếm ông Trần Văn Thi, sinh năm  1953;
Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Tổ 4, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Ông Trần Văn Thi vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1982.
2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Trần Văn Thi liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng theo địa chỉ: Số 12A

đường Lý Tự Trọng, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết. Hoặc ai biết được tin tức về
ông Trần Văn Thi thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng theo địa chỉ như trên; Ủy ban nhân dân phường Lộc Phát,
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và bà Trần Thị Tính.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG

CÔNG BỐ THAY ĐỔI NỘI DUNG 
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

Công ty đấu giá hợp danh DHL công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh như sau:
-Tên chi nhánh: Công ty đấu giá hợp danh DHL – Chi nhánh Hòa Bình;
- Địa chỉ: Số 150, đường Hoàng Văn Thụ, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Giấy đăng ký hoạt động số 808/TP-ĐKHĐ/CNĐG do Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình cấp ngày 09/6/2021.
- Trưởng chi nhánh: Nguyễn Thị Lê, chứng chỉ hành nghề đấu giá số 1212/TP/ĐG-CCHN ngày 18/9/2015.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DHL

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

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 thoaị: 0975576767.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGUYỄN QUẾ 

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
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  

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 Đắk Lắk.
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 Đắk Lắk. 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 
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1.Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia. Địa chỉ: số 101, tầng 1, nhà 129 F1-2, TT 435a,

đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam. Địa chỉ: Số 80

đường Đông A, KĐT Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tài sản đấu giá: 
+ Bất động sản là: Quyền sở dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử

dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BP382942, BP382941, BP382940, BP382939, BP382938, BP382937, BP382936, BP382935
do UBND huyện Yên Khánh cấp cho ông Phan Anh Đức ngày 15/11/2013( Tài sản đã được góp vốn vào Công ty TNHH May Thêu
Hoàng Long). 

+ Động sản là:  372 máy móc thiết bị ngành may, chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.
- Nguồn gốc tài sản: Là tài sản bảo đảm của Công ty TNHH May Thêu Hoàng Long đã thế chấp tài sản cho Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thành Nam.
-  Giá khởi điểm: 32.188.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ một trăm tám mươi tám triệu đồng). Giá trên không bao

gồm VAT và các chi phí liên quan đến quá trình chuyển nhượng. Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng
tài sản, bao gồm lệ phí trước bạ, phí sang tên, công chứng và các chi phí khác (nếu có) sẽ do người trúng đấu giá chịu trách
nhiệm nộp.

- Bước giá: 50.000.000 đồng ( Năm mươi triệu đồng).
- Tiền đặt trước: 3.218.800.000 (Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm mười tám triệu tám trăm nghìn đồng ).
- Số tiền đặt trước được nộp vào tài khoản: 19037098686012.
+ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia
+ Tại : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Hội sở. 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/7/2021đến 17 giờ ngày 06, 07/7/2021. (Trong giờ hành chính). 
4. Đối tượng, điều kiện tham giá đấu giá 
Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên. 
6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.
* Thời gian thông báo: Từ ngày 17/6/2021 đến ngày 07/7/2021(trong giờ hành chính).
* Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày 17/6/2021 đến ngày 07/7/2021 (trong giờ hành chính).

* Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến nghiên cứu hồ sơ,
đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản. 

Chi nhánh Nam Định - Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia; Địa chỉ: số 125 (số 177 cũ) Đường Đặng Xuân Bảng, P. Cửa
Nam, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định. Hoặc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam. Địa chỉ: Số 80
đường Đông A, KĐT Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 02/7/2021 tại Xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh
Ninh Bình (trong giờ hành chính).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian: 14h00 giờ  ngày 08/7/2021. 
- Địa điểm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam. Địa chỉ: Số 80 đường Đông A, KĐT

Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 
Điện thoại: 0944.957.157 (Mr Trọng).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 6 QUỐC GIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất,

diện tích 67,5m2 tại phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là tài sản kê biên của Chi cục Thi
hành án dân sự thành phố Hải Dương. Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 ngày 8.7.2021 tại trụ sở Chi cục Thi
hành án dân sự thành phố Hải Dương.

- Giá khởi điểm: 3.802.933.600 đồng, Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá đăng ký

trực tiếp từ ngày 22.6.2021 đến 16 giờ ngày 6.7.2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi. Nộp tiền đặt
trước từ ngày 2-6/7/2021. Cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hành vi dân sự chấp nhận và trả từ giá khởi điểm trở
lên, bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi, địa chỉ số 594 Trần Hưng Đạo, P Ngọc Châu,
TP Hải Dương. Điện thoại: 02203.838.166. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 1 THẮNG LỢI 

THÔNG BÁO 
V/v tìm chủ sở hữu vật chứng, tài sản tạm giữ

Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều Thông báo tìm chủ sở hữu vật chứng, tài sản tạm giữ trong các vụ án hình sự:
1. Bản án số 12/2020/HSST ngày 21/01/2020 của TAND quận Ninh Kiều và Quyết định số 43/2020/HSPT ngày 28/4/2020

của TAND thành phố Cần Thơ trong vụ án Nguyễn Hiếu Phúc Lộc phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
01 đèn chớp laser show system màu đen, 01 loa Harmam Kardon màu đen.
2. Bản án số 61/2020/HSST ngày 18/5/2020 của TAND quận Ninh Kiều, trong vụ án Thạch Mỹ Duyên phạm tội “Mua bán trái

phép chất ma túy”.
Xe mô tô Yamaha Mio Classico 2003 màu xám, biển số 52Z5 – 5382, số máy: 5WP108513, số khung: 4Y008513, dung tích

110cc.
3. Bản án số 171/2020/HSST ngày 29/9/2020 của TAND quận Ninh Kiều, trong vụ án Dương Thái Huy, phạm tội “Tàng trữ

trái phép chất ma túy”.
01 loa màu vàng, không rõ nhãn hiệu, 01 máy chiếu Laser Show System màu đen.
4. Bản án số 129/2020/HSST ngày 20/8/2020 của TAND quận Ninh Kiều, và Quyết định số 67/2020/HSPT-QĐ ngày 04/11/2020

của TAND thành phố Cần Thơ trong vụ án Đinh Hoàng Phi phạm tội “Cướp giật tài sản”.
Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đỏ, đen, biển số 61G1 – 142.24, số máy: 55P1 – 042276, số khung: BY042277, dung

tích: 134.
5. Bản án số 148/2020/HSST ngày 09/9/2020 của Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, trong vụ án Lê Thành Thiện Nhân, phạm

tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Xe mô tô số khung: CT-TD100W-97000002, số máy: B100291.
6. Bản án số 202/2020/HSST ngày 01/12/2020 của TAND quận Ninh Kiều trong vụ án Đinh Văn Giang phạm tội “Chiếm đoạt

người dưới 16 tuổi”.
Điện thoại di động: Nokia 6700 màu vàng, imei: 356049035706594; IPhone 5 (A1429) màu trắng, imei: 990002815766215;

Gionee GN 3003 màu vàng đồng; 01 Samsung màu đen, imei: 358131091837055; Itel it2163 màu đen, imei: 352019113538627;
Nokia 216 (RM-1187) màu đen, imei: 357291081430245; Itel it2123 màu xanh, imei: 354083094873666; có kiểu dáng iPhone,
màu trắng, loại có 02 thẻ sim; 01 Microsoft Mobile, RM-1133 màu đen, imei: 353677085509923; Nokia 1202 màu xanh, imei:
357418044877846; Samsung màu đỏ, imei: 354402102865201.

7. Bản án số 160/2020/HSST ngày 22/9/2020 của TAND quận Ninh Kiều, trong vụ án Trần Tấn Phú, Võ Thị Ngọc Ba phạm tội
“Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xe mô tô biển số 65H6-2569, số khung VTTDCH043TT000656, không xác định số máy.
8. Bản án số 114/2020/HSST ngày 29/7/2020 của TAND quận Ninh Kiều trong vụ án Nguyễn Thị Ngọc Tuyền phạm tội “Vận

chuyển trái phép chất   ma túy”.
Xe mô tô hai bánh kiểu dáng Wave màu xanh đen, biển số 59F1 – 002.74, số loại 110, số máy FMHV – 00316369, số khung

MN9H016369, dung tích 107.
9. Bản án số 201/2019/HSST ngày 14/11/2019 của TAND quận Ninh Kiều và Quyết định số 25/2020/HSPT-QĐ ngày 06/3/2020

của TAND thành phố Cần Thơ trong vụ án Ngô Quan Trưởng phạm tội “Trộm cắp tài sản”.
Xe mô tô kiểu dáng Wave màu xanh đen – bạc đen, biển số 65B1 – 975.42, số máy VHLFM152FMHV00306700, số khung

RMNDCH6MN9H006700.
10. Bản án số 05/2020/HSST ngày 08/01/2020 của TAND quận Ninh Kiều trong vụ án Nguyễn Đức Tân phạm tội

“Trộm cắp tài sản”.
Xe mô tô hai bánh kiểu dáng Wave màu xanh biển số 67L8-7858, số máy VTT1P52FMHZ006817, số khung RRK-

WCH4UM5X006817.
11. Bản án số 38/2020/HSST ngày 06/3/2020 của TAND quận Ninh Kiều trong vụ án Trần Phát Thành phạm tội “Làm

giả tài liệu cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Xe mô tô hai bánh nhãn hiệu YAMAHA, số loại: VIRAGO màu đen, biển số 51A-0042, số máy: 3LV019890, số khung:

JYAVT02TA020239, dung tích: 248cm3.
12. Bản án số 78/2020/HSST ngày 05/6/2020 của TAND quận Ninh Kiều trong vụ án Huỳnh Hữu Thế Kiệt phạm tội

“Trộm cắp tài sản”.
Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Nuovo, biển số 66P1 -564.50 màu đỏ, đen, trắng số máy: 5P112752971, số khung:

RLCN5P110AY272970, dung tích 135cc.
13. Bản án số 188/2020/HSST ngày 13/11/2020 của TAND quận Ninh Kiều và Quyết định số 01/2021/HSPT-QĐ ngày

11/01/2021 của TAND thành phố Cần Thơ trong vụ án Hồ Văn Trương phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Xe mô tô hai bánh kiểu dáng Future, nhãn hiệu HECMEC, biển số 65R1 - 3425 màu đỏ, đen, số máy:

VKV1P52FMHR100021, số khung RMKWCH1UM7K100021, dung tích 107.
14. Bản án số 163/2020/HSST ngày 23/9/2020 của TAND quận Ninh Kiều và Quyết định số 76/2020/HSPT-QĐ ngày

11/12/2020 của TAND thành phố Cần Thơ trong vụ án Nhan Minh Đức phạm tội “Hủy hoại tài sản”.
Xe mô tô hai bánh kiểu dáng Wave màu xanh, biển số 64B1-391.51, số máy: HD1P53FMHY0145907, không kiểm

tra được số khung, dung tích xi lanh: 110.
15. Bản án số 201/2020/HSST ngày 01/12/2020 của TAND quận Ninh Kiều trong vụ án Lê Minh Nghĩa phạm tội “Mua

bán trái phép chất ma túy”.
Xe mô tô hiệu Nouvo, biển số 59B1-429.04. 
16. Bản án số 215/2020/HSST ngày 18/12/2020 của TAND quận Ninh Kiều trong vụ án Trần Hoàng Quân phạm tội “Trộm

cắp tài sản”.
Xe mô tô hiệu Yamah Nouvo màu vàng – đen, biển số 52T6 -5012, số máy: 2B52117266, số khung: RLCN2B5206Y117266. 
17. Bản án số 37/2021/HSST ngày 16/3/2021 của TAND quận Ninh Kiều trong vụ án Đặng Thanh My phạm tội “Vận chuyển

trái phép chất ma túy”.
Xe mô tô nhãn hiệu Piaggio (số loại: Libety màu trắng, biển số 65F1 – 355.39, số máy: M731 – 4038564, số khung:

RP8M73100CV104177).
18. Bản án số 134/2020/HSST ngày 27/8/2020 và Thông báo số 103/2020/TB-TA ngày 05/10/2020 của TAND quận Ninh Kiều

trong vụ án Trần Thị Kim Thảo phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Xe mô tô nhãn hiệu ATTILA màu đen, biển số 65B1 – 903.05. Số máy VMM9BCD009769, số khung RLGH125DD5D009769,

dung tích 125.
19. Bản án số 171/2013/HSST ngày 05/8/2013 và Thông báo số 107/2013/TB-TA ngày 16/9/2013 của Tòa án nhân dân quận

Ninh Kiều trong vụ án Hồ Phú Quí phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Xe mô tô biển số 65D1 – 070.81 (số máy HC12E3158932, số khung RLHHC1201BY358709.
20. Bản án số 217/2018/HSST ngày 11/9/2018 và của Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều trong vụ án Đinh Minh Quang phạm

tội “Tàng trữ trái phép chất  ma túy”.
Xe mô tô biển số 79H3-5072.
Chi cục THADS quận Ninh Kiều thông báo cho các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu các vật chứng, tài sản tạm giữ trong các

vụ án hình sự đến liên hệ với Chi cục để làm thủ tục nhận lại. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo nếu không xác định
được chủ sở hữu thì tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Địa chỉ liên hệ: Số 01 đường Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại 0292
3820378; 0292 3508942.

CHI CỤC THADS QUẬN NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

THÔNG BÁO 
V/v cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 110/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 11 năm 2020 và Quyết định
thi hành án chủ động số  499/QĐ-CCTHADS ngày 18  tháng 3 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm
Phả, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế số  19  /QĐ-CCTHA ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành
án dân sự thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

Xét thấy người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Mai Quang Dũng, sinh năm 1964, nơi ĐKNKTT: số 480i, đường
Xương Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Bà Nguyễn Huấn Thị, sinh năm 1975, nơi ĐKNKTT:
tổ 21, phường Phương Mai, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội không tự nguyện giao tài sản để thi hành án.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành tổ chức cưỡng chế đối với Ông Mai
Quang Dũng, sinh năm 1964, nơi ĐKNKTT: số 480i, đường Xương Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang; Bà Nguyễn Huấn Thị, sinh năm 1975, nơi ĐKNKTT: tổ 21, phường Phương Mai, quận Cầu Giấy, thành phố Hà
Nội.

Bằng biện pháp kê biên Quyền sử dụng 60 m2 đất và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất ô số: 190, tờ bản
đồ số lô 06; địa chỉ: Khu dân cư tây Bến Gio B, phường Cẩm Trung, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (nay là Tổ 2, khu 8,
phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 082798, số
vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-447 do Ủy ban nhân dân thị xã Cẩm Phả (nay là thành phố Cẩm Phả)
cấp ngày 18/5/2009 mang tên người sử dụng đất hộ bà Nguyễn Thị Dậu, chuyển nhượng cho ông Mai Quang Dũng bà
Nguyễn Huấn Thị theo hợp đồng chuyển nhượng số 1215 ngày 11/8/2010 để đảm bảo thi hành án.

Thời gian cưỡng chế: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút  ngày 15 tháng 7 năm 2021.
Địa điểm cưỡng chế: thửa đất ô số 190, tờ bản đồ số lô 06; địa chỉ: Khu dân cư tây Bến Gio B, phường Cẩm Trung,

thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (nay là Tổ 2, khu 8, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh); 
Dự trù chi phí cưỡng chế: 
- Chi thành phần tham gia: 950.000 đ
- Chi thực hiện thông báo cưỡng chế thi hành án: 4.500.000 đ 
- Chi phí khác 
Tổng dự trù chi phí cưỡng chế: 5.450.000 (Năm triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) và chi phí đo đạc, chi phí

thực tế phát sinh khác. Dự trù chi phí cưỡng chế trên chưa bao gồm chi phí thẩm định giá, bán đấu giá tài sản và chi phí
giao tài sản cho khách hàng trúng đấu giá (theo hóa đơn, chứng từ thực tế, hợp pháp, hợp lệ).

Người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận về giá tài sản kê biên, về tổ chức thẩm định
giá tài sản kê biên ngay tại buổi kê biên theo quy định của pháp luật

Yêu cầu người phải thi hành án bà Phạm Thị Kiều Anh - sinh năm 1967 và ông Nguyễn Viết Trung - sinh năm 1962,
cùng trú tại địa chỉ: Tổ 2, khu 4A, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; người có quyền lợi nghĩa
vụ liên quan: Ông Mai Quang Dũng, sinh năm 1964, nơi ĐKNKTT: số 480i, đường Xương Giang, quận Ngô Quyền, thành
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Bà Nguyễn Huấn Thị, sinh năm 1975, nơi ĐKNKTT: tổ 21, phường Phương Mai, quận Cầu
Giấy, thành phố Hà Nội, thực hiện công tác phòng chống dịch theo đúng quy định để có mặt tại địa điểm cưỡng chế
vào hồi 09 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2021.

Yêu cầu người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt
đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản 01: Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA INNOVA, biển số 51F-488.21. Màu đồng, 08 chỗ ngồi. GKĐ 540.000.000 đồng, đặt

trước 108.000.000 đồng.
Tài sản 02: Xe tải có mui nhãn hiệu HYUNDAI MIGHTY, biển số 82C-056.58.Tải trọng 7100kg. GKĐ 660.000.000 đồng, đặt

trước 132.000.000 đồng.
Tài sản 03: Xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET SPARK, biển số 51G-343.09. Màu trắng, 05 chỗ ngồi. GKĐ 189.000.000 đồng,

đặt trước 37.800.000 đồng.
Xem xe 1,2,3 tại: Bãi xe Công ty Sao Vàng - Số 13 Đường số 8, KP4, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM. Người có Tài sản

1,2,3: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, Đ/c: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, P.Bến Nghé,
Q1, TP.HCM. 

Tài sản 04: QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở thuộc thửa đất số 735, TBĐ số 32 tại địa chỉ 13 đường TA21, khu phố 4, P. Thới An,
Quận 12, TP. HCM, thửa đất DT 92,7 m2, đất ở đô thị, Nhà ở DTXD : 53,3 m2, DT sàn 224,2 m2. Giá khởi điểm 8.800.000.000 đồng,
tiền đặt trước 880.000.000 đồng. Người có tài sản: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – CN Phú Nhuận,
địa chỉ số 135A Phan Đăng Lưu, Phường 2, Q. Phú Nhuận, TP. HCM. Xem tài sản tại nơi có bất động sản tọa lạc.

Tài sản 05: QSDĐ thuộc thửa đất số 8, TBĐ 19 tại thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên (nay là phường Tân Phước
Khánh, thị xã Tân Uyên), tỉnh Bình Dương, diện tích 994,8 m2, đất trồng cây lâu năm, THSD đất: đến tháng 11/2054. Giá khởi
điểm 4.200.000.000 đồng, tiền đặt trước 420.000.000 đồng. Người có tài sản: Công ty TNHH QLN & KTS Ngân hàng TMCP Quân
Đội - Chi nhánh Đông Nam Bộ, địa chỉ số 91 Hoàng Văn Thụ, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Xem tài sản tại nơi có
bất động sản tọa lạc.

Thời gian xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 
Tài sản 1,2,3: Từ 08h30 ngày 17/06/2021 đến 16h00 ngày 29/06/2021.
Tài sản 4,5: Từ 08h30 ngày 18/6/2021 đến 16h00 ngày 06/7/2021
Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật

đấu giá tài sản.
Cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp, 151 Trần Huy Liệu, P8, Phú Nhuận, TP.HCM.

ĐT 028.38453169.
Thời gian Nhận tiền đặt trước:
Tài sản 1,2,3: Từ 08h30  ngày 29/06/2021 đến 16h00 ngày 01/07/2021.
Tài sản 4,5: Từ 08h30 ngày 06/7/2021 đến 16h00 ngày 08/7/2021
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 1,2,3: vào ngày 02/07/2021, Tài sản 4,5 vào ngày 09/7/2021 tại Công ty Đấu giá hợp

danh Minh Pháp, 151 Trần Huy Liệu, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP


