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

Tuần qua đánh dấu 100 ngày hoạt động của
Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV sau khi được

kiện toàn. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, một
lần nữa cho thấy với tinh thần tận hiến, trách
nhiệm cao nhất của Chính phủ, từ người đứng đầu,
các thành viên nói riêng và cả bộ máy nói chung.

(Trang 2)

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”
Chào Ngày Mới

“Tôi không lấy đó là thành tích riêng của cá nhân
mà luôn đề cao, trân trọng sự đóng góp của anh

em trong đơn vị. Với tôi, phần thưởng lớn nhất là sự tôn
trọng, tín nhiệm của đồng nghiệp và nhân dân”.

điển hình Tiên Tiến ngành kiểm sáT 
Trần công Tiến:

Phần thưởng lớn nhất là sự tín nhiệm
của nhân dân

chương Trình bình chọn, 
Tôn vinh  “gương sáng pháp luậT” 

(Trang 6)

Số 204 (8.283) 
Thứ Sáu ngày 23/7/2021
XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

lThủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp hồ chí minh: 

Khoanh vùng, siết chặt, từng bước làm sạch địa bàn
Ngày 22/7, Phó Thủ

tướng Vũ Đức Đam
đã có buổi làm việc với
UBND quận 10, TP HCM
để tìm hiểu công tác chống
dịch tại địa phương này. 

Sinh sống ổn định
hàng chục năm trên

mảnh đất do chính mình
góp sức khai hoang, vun
bồi; sau hàng chục năm
kê khai thủ tục, người
dân phường Bồ Đề (quận
Long Biên, Hà Nội) từng
vui mừng khi được chính quyền hướng dẫn làm thủ
tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, họ lại thấp thỏm,
lo âu khi hay tin Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn vừa có ý kiến không đồng ý với đề xuất giữ lại
khu dân cư Bắc Cầu và Bồ Đề.

(Trang 10-11)

hai khu dân cư nguy cơ “biến mấT” sau ý kiến
của bộ nông nghiệp và pháT Triển nông Thôn:
Quyết sách liên quan hàng ngàn

người, cần khảo sát kỹ lưỡng 

Nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương lập pháp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu trên khi chủ trì cuộc gặp mặt các cơ quan thông tấn,

báo chí để thông tin về tổ chức bộ máy, hoạt động của Quốc hội khóa XV chiều 22/7. (Trang 2)

Kể từ khi triển khai hoạt động đăng ký cho đến nay,
các trung tâm đăng ký đã có những bước phát triển

đáng ghi nhận cả về số lượng và chất lượng.

đăng ký, cung cấp Thông Tin về đăng ký 
biện pháp bảo đảm:

Phục vụ người dân ngày càng tốt hơn 

(Trang 5)

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 sẽ diễn
ra từ 5-7/8. Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo,

kỳ thi cần bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, đáp
ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. 

Thi TốT nghiệp Trung học phổ Thông 2021 đợT 2:
Tạo điều kiện thuận lợi nhất 

cho thí sinh

(Trang 8)

Nỗ lực thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển đất nước

lTạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng

(Trang 3)

Tại phiên họp Quốc hội ngày 22/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau khi
được Quốc hội xem xét và có Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa
XV, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu
cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước, nhất
là các đột phá chiến lược.

(Trang 7)
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Tuần qua đánh dấu 100 ngày hoạt
động của Chính phủ nhiệm kỳ
khóa XIV sau khi được kiện toàn.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, một
lần nữa cho thấy với tinh thần tận hiến,
trách nhiệm cao nhất của Chính phủ, từ
người đứng đầu, các thành viên nói riêng
và cả bộ máy nói chung.

Phát biểu nhậm chức trước Quốc hội
ngày 5/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính
đã đề ra nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng
chương trình hành động để cụ thể hóa
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong
đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và
3 đột phá chiến lược. Đây cũng là thời
điểm đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19
lần thứ 4 bắt đầu ngày 27/4 với những
diễn biến phức tạp hơn nhiều so với 3 đợt

dịch trước. Vì vậy, Chính phủ và cá nhân
Thủ tướng Chính phủ phải dành nhiều
thời gian, ưu tiên số 1 cho công tác
phòng chống dịch trên tinh thần sức khoẻ
của nhân dân là quan trọng nhất, là trên
hết và trước hết. 

Với tinh thần lấy nhân dân và doanh
nghiệp làm chủ thể, làm trung tâm, Thủ
tướng đã nhiều lần yêu cầu các bộ
trưởng, người đứng đầu các cơ quan
ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ,
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải
trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm
tra, đôn đốc công tác xây dựng thể chế
và thực thi pháp luật.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của
Chính phủ, Chính phủ sẽ giải quyết ngay,
cam kết này của Thủ tướng được thể hiện

qua các văn bản được ban hành thời gian
qua. Có thể kể tới Nghị định đầu tiên mà
Chính phủ ban hành ngay sau kiện toàn
- Nghị định 52/2021/NĐ - CP gia hạn
thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế
thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá
nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.
Sau đó là các nghị định quan trọng như
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, Nghị định
số 62/2021/NĐ-CP, Nghị định
57/2021/NĐ-CP, Nghị định số
69/2021/NĐ-CP, Nghị định số
54/2021/NĐ-CP … Các Nghị định này
đều giải quyết những vướng mắc hết sức
cụ thể trong thực tiễn thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều
lần yêu cầu, những vấn đề thuộc thẩm
quyền phải tập trung tháo gỡ, xử lý dứt
điểm ngay; những vấn đề vượt quá
thẩm quyền thì chủ động báo cáo, đề
xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết
định. “Trong lúc khó khăn này mà
không tháo gỡ cho người dân và doanh

nghiệp thì lúc nào?”, đây là câu hỏi
thường xuyên được người đứng đầu
Chính phủ đặt ra với cấp dưới trong
thời gian vừa qua. 

Có thể nói, tinh thần trách nhiệm,
tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo;
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm, quyết liệt, hiệu quả trong hành
động, tinh thần phải bám việc, sát thực
tiễn cuộc sống; tháo gỡ kịp thời khó
khăn, vướng mắc đã và đang tạo khí
thế mới trong phát triển, truyền cảm
hứng, động lực cho nhân dân và cộng
đồng doanh nghiệp.

Để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ,
cần huy động cả hệ thống chính trị vào
cuộc và tất cả người dân nước Việt phải
vào cuộc, chung sức, đồng lòng thực hiện
những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Muốn như vậy, phải có thể chế, cơ chế,
chính sách phù hợp, đồng bộ, hiệu quả.
Không có lựa chọn nào khác.

NGÔ ĐỨC HÀNH

CHÀO NGÀY MỚI

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”

l Ngày 22/7, Thủ tướng Phạm Minh
Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Anh Ben Wallace đang có chuyến thăm và
làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng hoan
nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Việt
Nam lần đầu tiên của Bộ trưởng Quốc
phòng Anh, cho rằng đây là minh chứng
sinh động cho thiện chí chung của hai Bên
trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác
cùng có lợi giữa Bộ Quốc phòng, Quân đội
và nhân dân hai nước, góp phần làm sâu
sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược
Việt Nam – Anh. AN BẢO 

lThủ tướng vừa ban hành Quyết định
1318/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát
triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn
2021-2025. Mục tiêu của Kế hoạch là phát
triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năng động,
hiệu quả góp phần tạo việc làm, tăng thu
nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông
thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội; tiếp
tục khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tập
thể, hợp tác xã trong nền kinh tế quốc dân.
Thu hút đại bộ phận nông dân tham gia
hợp tác xã và huy động ngày càng nhiều
các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoặc
liên kết với hợp tác xã. A.KHÊ

lNgày 22/7, Thượng tướng Nguyễn
Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã
đến kiểm tra công tác phòng, chống
dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị kế
hoạch tiếp nhận, tổ chức tiêm vaccine
quy mô lớn tại Bệnh viện 19-8 và Bệnh
viện Y học cổ truyền Bộ Công an. Nhắc
lại yêu cầu và kết luận của Bộ trưởng tại
cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy Công
an Trung ương, Thứ trưởng Nguyễn Văn
Sơn yêu cầu các đơn vị y tế CAND tiếp
tục chuẩn bị lực lượng với đội ngũ cán
bộ, y bác sỹ, điều dưỡng để sẵn sàng lên
đường tăng cường, chi viện cho các tỉnh
phía Nam khi có lệnh huy động của
Chính phủ và Bộ Y tế. S.THU 

lBa triệu liều vaccine Moderna Mỹ
cung cấp đến Việt Nam vào ngày 25/7 là
thông tin được Người Phát ngôn Bộ Ngoại
giao Lê Thị Thu Hằng đưa ra tại cuộc họp
báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều
22/7. Cũng tại họp báo, Người Phát ngôn
Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của
Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Quốc
phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm chính thức
Việt Nam từ ngày 28 - 29/7. B. AN 

TIN VẮN

Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp
quốc (LHQ) vừa chủ trì tổ chức

cuộc họp trực tuyến Nhóm bạn bè của
Công ước LHQ năm 1982 về Luật
Biển (UNCLOS) với chủ đề “Tầm
quan trọng của UNCLOS trong thực
hiện Mục tiêu phát triển bền vững số
14 của LHQ về bảo tồn và sử dụng bền
vững biển và đại dương (SDG 14)”. 

Tại cuộc họp, các ý kiến phát biểu
đánh giá cao chủ đề thảo luận phù hợp
với mối quan tâm của LHQ về thúc
đẩy thực hiện đầy đủ UNCLOS trong
quá trình thực hiện Mục tiêu phát triển
bền vững số 14 về bảo tồn và sử dụng

bền vững biển và đại dương. Các nước
khẳng định vai trò trung tâm của UN-
CLOS, nguyên tắc hòa bình giải quyết
tranh chấp, đánh giá cao vai trò của cơ
chế giải quyết tranh chấp thành lập
theo UNCLOS trong thúc đẩy trật tự
pháp lý trên biển dựa trên luật lệ, góp
phần vào thực hiện các Mục tiêu phát
triển bền vững. Một số ý kiến bày tỏ
mong muốn sớm khôi phục tiến trình
đàm phán văn kiện về đa dạng sinh học
ngoài vùng quyền tài phán, quan tâm
đến việc sử dụng công nghệ, khoa học
trong nghiên cứu, khai thác và bảo tồn
biển và đại dương. Các nước cũng chia

sẻ thách thức như ô nhiễm môi trường
biển, các hành vi sử dụng biển và đại
dương thiếu bền vững, thách thức từ
biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tác
động của các tranh chấp trên biển đối
với phát triển bền vững.

Tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình
Quý - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại
LHQ cảm ơn các nước đã ủng hộ và
tham dự cuộc họp của Nhóm bạn bè;
cho biết Nhóm bạn bè sẽ duy trì hoạt
động thường xuyên, qua đó giúp tăng
cường hiểu biết về UNCLOS, chia sẻ
thực tiễn tốt, đáp ứng quan tâm chung
của cộng đồng quốc tế. BẢO AN 

Việt Nam chủ trì cuộc họp về bảo tồn bền vững biển, đại dương

Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương
Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu trên

khi chủ trì cuộc gặp mặt các cơ quan
thông tấn, báo chí để thông tin về tổ
chức bộ máy, hoạt động của QH khóa
XV chiều 22/7.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch QH
khẳng định, đại biểu QH là trung tâm
trong hoạt động của QH; chất lượng
hoạt động của đại biểu QH nói chung,
đặc biệt là đại biểu chuyên trách là
nhân tố quyết định đến chất lượng hoạt
động của QH. Với vị trí, vai trò quan
trọng như vậy, Chủ tịch QH bày tỏ vinh
dự là một trong 499 đại biểu được bầu
vào QH khóa XV, đại diện cho gần 70
triệu cử tri và gần 100 triệu đồng bào.

Với vinh dự và trọng trách lớn như vậy,
các đại biểu sẽ phấn đấu để luôn tu
dưỡng phẩm hạnh, đạo đức theo các
tiêu chuẩn rất khắt khe của người đại
biểu nhân dân đã được quy định trong
Luật Tổ chức QH; đồng thời không
ngừng cầu thị, luôn gần dân, trọng dân
để lắng nghe ý kiến của nhân dân. 

Về trọng tâm hoạt động của QH,
Chủ tịch QH cho biết, trong những
nhiệm kỳ gần đây, QH đã gặt hái được
nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên
cả lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao
và quyết định các vấn đề quan trọng
của quốc gia. Ở nhiệm kỳ này, QH sẽ
tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng
hoạt động. QH sẽ nâng cao chất lượng

công tác lập pháp, siết chặt kỷ luật, kỷ
cương lập pháp, gắn với trách nhiệm
của từng cơ quan, nhất là người đứng
đầu. QH sẽ đổi mới, nâng cao chất
lượng hoạt động giám sát, lựa chọn các
vấn đề đúng, những vấn đề lớn quan
trọng của đất nước; những vấn đề thực
tiễn đặt ra liên quan đến quốc kế dân
sinh để giám sát. “Tinh thần giám sát
là có trọng tâm, trọng điểm, làm đến
nơi đến chốn, truy đến tận cùng sự
việc, xác định được trách nhiệm giải
trình của tập thể, cá nhân và nêu ra
các ý kiến xác đáng. Đồng thời, coi
trọng việc giám sát thực hiện các
kiến nghị của giám sát”, Chủ tịch QH
nhấn mạnh. TUỆ MINH

Nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương lập pháp

Tại cuộc điện đàm ngày 22/7, Thủ
tướng Phạm Minh Chính và Thủ

tướng Nội các Hàn Quốc Kim Boo
Kyum nhất trí sớm hoàn thành mục
tiêu nâng kim ngạch thương mại
song phương lên mức 100 tỷ USD
theo hướng cân bằng cán cân thương
mại, trong đó tạo điều kiện cho hàng
hóa xuất khẩu có thế mạnh của Việt
Nam như nông-thủy-hải sản, trái cây
theo mùa vụ vào thị trường Hàn
Quốc; khuyến khích, tạo điều kiện
cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp
tục đầu tư, mở rộng và dịch chuyển
đầu tư vào Việt Nam, đồng thời tích
cực hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn
Quốc tại Việt Nam đang chịu ảnh

hưởng từ đại dịch Covid-19.
Hai Thủ tướng cũng nhất trí tiếp

tục mở rộng quy mô cung cấp ODA
cho Việt Nam; triển khai hiệu quả
và duy trì các hình thức hợp tác về
lao động giữa hai nước; quan tâm
hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho
cộng đồng người Việt Nam tại Hàn
Quốc và người Hàn Quốc tại Việt
Nam có cuộc sống ổn định, an toàn,
nhất là trong tình hình dịch bệnh
khó khăn hiện nay; và thúc đẩy một
số dự án cụ thể trong lĩnh vực an
ninh quốc phòng. 

Trong tình hình phức tạp do Covid-
19 trên thế giới nói chung và tại hai
nước, hai Thủ tướng đã trao đổi nhiều

nội dung về hợp tác phòng chống
Covid-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính cho biết, Việt Nam đang
tích cực thực hiện Chiến lược vaccine
và đề nghị Hàn Quốc quan tâm cụ thể
là tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp nhận
vaccine qua cơ chế COVAX trong thời
gian nhanh nhất, hỗ trợ chia sẻ các
nguồn vaccine của Hàn Quốc trong khả
năng có thể. Hai Thủ tướng thống nhất
chỉ đạo các cơ quan liên quan trao đổi
kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trong
việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ
sản xuất vaccine; nhất trí  quan tâm,
tiêm vaccine cho công dân nước ngoài,
trong đó có công dân hai nước Việt Nam
và Hàn Quốc. MINH NGỌC

Thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác 
chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc

THỜI SỰ
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Trong những tháng còn
lại của năm 2021, Chính
phủ quyêt́ tâm thực hiện
“mục tiêu kép” nhưng ưu
tiên tập trung phòng,
chống dịch Covid-19 hiệu
quả để đẩy mạnh sản
xuất, kinh doanh và phấn
đấu đạt cao nhất các
mục tiêu đề ra.

Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô 
Trình bày Báo cáo về đánh giá

kết quả thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, ngân sách
nhà nước 6 tháng đầu năm và các
giải pháp thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, ngân sách
nhà nước 6 tháng cuối năm 2021
tại phiên họp của Quốc hội (QH)
sáng 22/7, Ủy viên Bộ Chính trị,
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh
cho hay, dù phải đối mặt với nhiều
khó khăn, thách thức nhưng nhờ
sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ
thống chính trị dưới sự lãnh đạo
của Đảng, quản lý của Nhà nước,
sự đoàn kết, thống nhất của toàn
dân, tình hình kinh tế - xã hội 6
tháng đầu năm đạt những kết quả

tích cực là cơ bản; kinh tế vĩ mô
được duy trì ổn định, tốc độ tăng
trưởng kinh tế cao hơn so với
cùng kỳ, các cân đối lớn được
bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa,
xã hội, môi trường, quốc phòng -
an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết
quả tích cực. 

Trong đó, tăng trưởng kinh tế
6 tháng đầu năm đạt 5,64%, là
mức khá cao so với các nước trên
thế giới. Nhiều địa phương có
dịch nhưng tăng trưởng khá. Kinh
tế vĩ mô ổn định; lạm phát tiếp tục
được kiểm soát ở mức thấp. Các
cân đối lớn của nền kinh tế được
bảo đảm. Thị trường tiền tệ, tín
dụng, tỷ giá, lãi suất ổn định. Thu
ngân sách nhà nước đạt kết quả
tích cực, lũy kế 6 tháng đạt 58,2%
dự toán, tăng 16,3% so với cùng
kỳ. Chi ngân sách được quản lý
chặt chẽ, tiết kiệm, bảo đảm nhu
cầu chi cho phòng chống dịch, an
ninh - quốc phòng và các nhiệm
vụ cấp bách khác. Cân đối ngân
sách trung ương được bảo đảm. 

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra
rằng việc kiểm soát dịch bệnh vẫn
diễn biến phức tạp, khó lường,
tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề

ra. Một số ngành kinh tế và đời
sống một bộ phận người dân còn
gặp nhiều khó khăn, nhất là vùng
có dịch, vùng sâu, vùng xa, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số. 

Kiên định “mục tiêu kép”
Trong bối cảnh đó, trong

những tháng còn lại của năm
2021, Chính phủ tiếp tục quán
triệt các nghị quyết, kết luận của
Đảng, QH; tích cực triển khai
Chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng, theo dõi sát diễn biến tình
hình, có giải pháp kịp thời, linh
hoạt, sáng tạo, phù hợp và tổ chức
chỉ đạo, điều hành đồng bộ, quyết
liệt, hiệu quả; quyết tâm thực hiện
“mục tiêu kép”, nhưng ưu tiên lúc
này là tập trung phòng, chống
dịch Covid-19 hiệu quả để đẩy
mạnh sản xuất kinh doanh và
phấn đấu đạt cao nhất các mục
tiêu đề ra. Trong đó, về phòng,
chống dịch Covid-19, với tinh
thần “chống dịch như chống
giặc”, “bảo vệ sức khỏe, tính
mạng người dân là trên hết, trước
hết”, Chính phủ sẽ tập trung chỉ
đạo thực hiện quyết tâm kiềm chế,

không để dịch tiếp tục bùng phát
và lây lan rộng, nhanh chóng ổn
định tình hình. 

Cùng với đó, Chính phủ sẽ
tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô,
tạo thuận lợi cho sản xuất kinh
doanh, thúc đẩy tăng trưởng; giữ
vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo
đảm các cân đối lớn của nền kinh
tế. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài
chính - ngân sách nhà nước. Tiết
kiệm chi thường xuyên 10%
(không kể tiền lương), kiên quyết
cắt giảm các khoản chi không cần
thiết, các nhiệm vụ chi chậm triển
khai, nhất là việc rà soát, cắt giảm
phù hợp các khoản chi sự nghiệp
có tính chất đầu tư. “Chính phủ
kiên định “mục tiêu kép”, thực
hiện linh hoạt, sáng tạo, không
máy móc, cứng nhắc, tùy từng
thời điểm, từng nơi, từng địa
phương, địa bàn, cơ quan, đơn vị

để lựa chọn ưu tiên phù hợp giữa
phòng chống dịch và phát triển
kinh tế - xã hội”, Phó Thủ tướng
Phạm Bình Minh nêu rõ.

Chính phủ cũng sẽ thực hiện
quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các
đột phá chiến lược; chăm lo đời
sống vật chất, tinh thần nhân dân,
bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện
tiến bộ và công bằng xã hội; triển
khai các giải pháp hỗ trợ cho
người lao động, người sử dụng lao
động gặp khó khăn theo Nghị
quyết 68/NQ-CP của Chính phủ,
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ, bảo
đảm kịp thời, hiệu quả, đúng đối
tượng, công khai, minh bạch,
không để người dân nào thuộc đối
tượng mà không nhận được hỗ
trợ; tuyệt đối không để người dân
thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu
phẩm tối thiểu. NHẬT THU

Tăng cường phân cấp,
phân quyền

Trình bày Tờ trình về cơ cấu
tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ
Quốc hội (QH) khóa XV tại
phiên họp của QH ngày 22/7,
Thủ tướng Phạm Minh Chính
cho biết, cơ cấu tổ chức của
Chính phủ khóa XV (nhiệm kỳ
2021-2026) được xây dựng trên
cơ sở Hiến pháp năm 2013, Luật
Tổ chức QH năm 2014 (sửa đổi,
bổ sung năm 2020), Luật Tổ
chức Chính phủ năm 2015 (sửa
đổi, bổ sung năm 2019). 

Đồng thời, tiếp tục kế thừa,
ổn định cơ cấu tổ chức của Chính
phủ theo khóa XIV nhằm thực
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của
Chính phủ với vị trí là cơ quan
hành chính nhà nước cao nhất,
thực hiện quyền hành pháp, cơ
quan chấp hành của QH, đáp ứng
yêu cầu xây dựng nền hành chính
nhà nước phục vụ nhân dân, dân
chủ, chuyên nghiệp, hiện đại,
trong sạch, vững mạnh, quản lý
thống nhất, thông suốt, hiệu lực,
hiệu quả. 

Căn cứ Kết luận của Bộ

Chính trị tại Văn bản số 1108-
CV/VPTW ngày 23/6/2021 của
Văn phòng Trung ương Đảng về
cơ cấu tổ chức của Chính phủ
khóa XV, trong đó đã chỉ đạo
“trước mắt giữ ổn định về tên
gọi, cơ cấu tổ chức, số lượng các
bộ và cơ quan ngang bộ của
Chính phủ khóa XV nhiệm kỳ
2021-2026 như khóa XIV”,
Chính phủ đề nghị QH xem xét
quyết định cơ cấu tổ chức của
Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa
XV giữ ổn định như khoá XIV có
22 cơ quan, gồm 18 bộ và 4 cơ
quan ngang bộ. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính
nêu rõ, sau khi được QH xem xét
và có Nghị quyết về cơ cấu tổ
chức của Chính phủ nhiệm kỳ
QH khóa XV, Chính phủ sẽ chỉ
đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế
làm việc của Chính phủ, bảo đảm
phân định rõ thẩm quyền, trách
nhiệm giữa Thủ tướng Chính
phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang Bộ; đồng thời, tăng
cường phân cấp, phân quyền,
nâng cao trách nhiệm của các Bộ,
cơ quan ngang Bộ, đi đôi với

kiểm tra, giám sát, kiểm soát
quyền lực, bảo đảm bộ máy hành
chính thống nhất, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả. 

Cùng với việc triển khai cơ
cấu tổ chức của Chính phủ khóa
XV theo Nghị quyết của QH,
Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo
quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ
lực phấn đấu cao nhất để thực
hiện thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ phát triển đất nước,
nhất là các đột phá chiến lược và
những nhiệm vụ trọng tâm theo
tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng, Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội 10 năm 2021 -
2030, các nghị quyết của QH về
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội 5 năm và hàng năm nhằm

đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ
công cuộc đổi mới, phát triển
nhanh và bền vững đất nước.

Cơ sở để phát huy ưu điểm
Chính phủ đã đạt được 

Trình bày Báo cáo thẩm tra
về cơ cấu tổ chức của Chính phủ
nhiệm kỳ QH khóa XV, tại phiên
họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp
luật của QH Hoàng Thanh Tùng
cho hay, các thành viên Ủy ban
Pháp luật tán thành với nội dung
Tờ trình của Chính phủ. Về
phương án cơ cấu tổ chức của
Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa
XV; Ủy ban Pháp luật nhất trí
phương án giữ cơ cấu tổ chức
của Chính phủ nhiệm kỳ QH
khóa XV như nhiệm kỳ QH
khóa XIV, gồm 18 bộ, 4 cơ quan

ngang bộ. Theo Ủy ban Pháp
luật của QH, việc giữ ổn định cơ
cấu tổ chức của Chính phủ sẽ là
cơ sở để tiếp tục phát huy ưu
điểm và kết quả hoạt động của
Chính phủ đã đạt được trong
nhiệm kỳ khóa XIV, bảo đảm
yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong
điều kiện Chính phủ tập trung
thực hiện “mục tiêu kép”. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả
hoạt động của Chính phủ, Ủy ban
Pháp luật đề nghị QH lưu ý
Chính phủ cần xây dựng lộ trình
tiếp tục thực hiện việc kiện toàn
cơ cấu tổ chức của Chính phủ để
đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Nghị
quyết số 18-NQ/TW của Hội
nghị Trung ương 6 (khóa XII)
và Nghị quyết số
56/2017/QH14 ngày
24/11/2017 của QH, trong đó,
có yêu cầu “một cơ quan thực
hiện nhiều việc và một việc chỉ
giao cho một cơ quan chủ trì
thực hiện và chịu trách nhiệm
chính”, “tiếp tục nghiên cứu
làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn
về phạm vi quản lý đa ngành,
đa lĩnh vực của một số bộ,
ngành, nhất là những bộ, ngành
có chức năng, nhiệm vụ tương
đồng, trùng lắp để có giải pháp
phù hợp và thực hiện kiện toàn,
sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu
mối trong nhiệm kỳ tới… ”.

Ủy ban Pháp luật cũng đề
nghị QH lưu ý Chính phủ cần
tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện
chức năng, nhiệm vụ và rà soát
kỹ các nội dung giao thoa giữa
các bộ, cơ quan ngang bộ để sớm
có phương án giải quyết triệt để,
đồng thời, đẩy mạnh sắp xếp cơ
cấu tổ chức bên trong các bộ, đặc
biệt là đối với các tổng cục và tổ
chức tương đương tổng cục
thuộc bộ, cơ quan ngang bộ.

TUỆ MINH

Nỗ lực thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển đất nước

Tại phiên họp Quốc hội ngày 22/7, Thủ tướng Phạm
Minh Chính nêu rõ, sau khi được Quốc hội xem xét
và có Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ
khóa XV, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt,
đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất
nước, nhất là các đột phá chiến lược.

lThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tờ trình tại phiên họp.

Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh,
thúc đẩy tăng trưởng

Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân 5 năm
2021-2025 khoảng 6,5 - 7%

Trình bày Tờ trình về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021
- 2025 tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016 -
2021 Nguyễn Chí Dũng cho biết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2021 - 2025 đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu, tăng 2 chỉ tiêu so giai đoạn 2016-
2020, bao gồm 8 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về xã hội và 6 chỉ tiêu về môi
trường. Một số chỉ tiêu quan trọng là tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5
năm khoảng 6,5 - 7%; đóng góp của TFP vào tăng trưởng đạt khoảng 45%;
bội chi ngân sách nhà nước bình quân 3,7% GDP; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn
đa chiều giảm 1 - 1,5%/năm; tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%
dân số; tỉ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%. 
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Mở ra giai đoạn phát triển
mới của đất nước 

Trình bày Báo cáo tổng hợp ý
kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân
gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội
(QH) khóa XV sáng 22/7, Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
(MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến
cho biết, cử tri và nhân dân tiếp tục
bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi về
kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng đã thành công
rất tốt đẹp cả về nội dung và công tác
nhân sự, mở ra giai đoạn phát triển
mới của đất nước. Cử tri và nhân dân
đồng thuận rất cao với chủ trương
nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta là
phát huy sức mạnh của khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng
xây dựng đất nước ta phát triển phồn
vinh, hạnh phúc. 

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của
Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quyết tâm
chính trị cao của QH, Chính phủ,
Chủ tịch nước; sự chỉ đạo quyết liệt,
sáng tạo, linh hoạt của Hội đồng Bầu
cử Quốc gia; sự tham gia chủ động,
tích cực của MTTQ và các tổ chức
thành viên; sự đồng lòng, chung sức
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân...,
trong bối cảnh đại dịch Covid-19
diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm,
chúng ta đã tổ chức thành công rất tốt
đẹp cuộc bầu cử đại biểu QH khóa
XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026. “Đây là sự kiện
có ý nghĩa đặc biệt, là sự hòa quyện
của “ý Đảng, lòng dân”, kết quả đó
là minh chứng sống động, thể hiện
niềm tin tưởng sâu sắc của cán bộ,
đảng viên, nhân dân và cử tri đối với
Đảng, Nhà nước và chế độ của chúng
ta”, ông Chiến nhấn mạnh.

Từ đầu năm 2021 đến nay, đại
dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức
tạp, lây lan nhanh và nguy hiểm;
song với quyết tâm chính trị cao, nỗ
lực của các cấp, các ngành, của cả hệ
thống chính trị, của cộng đồng doanh
nghiệp và toàn dân, bước đầu chúng
ta đã khoanh vùng, cơ bản kiểm soát
được tình hình. Cùng với kết quả

phòng, chống dịch, các
doanh nghiệp, tổ chức
kinh tế và người dân
tiếp tục đẩy mạnh phát
triển sản xuất, kinh
doanh; kinh tế đạt tốc
độ tăng trưởng 5,64%;
an ninh chính trị, trật tự
xã hội được giữ vững;
an sinh xã hội được bảo
đảm, đời sống của nhân
dân cơ bản ổn định. 

Cử tri và nhân dân
vùng dân tộc thiểu số
và miền núi tiếp tục
bày tỏ niềm vui mừng,
phấn khởi và tin tưởng
dưới sự lãnh đạo đúng
đắn của Đảng, sự ủng

hộ của QH, sự điều hành quyết liệt,
hiệu quả của Chính phủ, các cấp, các
ngành đang triển khai đồng bộ, hiệu
quả Đề án tổng thể và Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Cùng với đó, cử tri và nhân dân cũng
đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo
mạnh mẽ, tập trung của Đảng và Nhà
nước; hành động kiên quyết, với
quyết tâm chính trị cao của Ban Chỉ
đạo Trung ương về phòng, chống
tham nhũng, tiếp tục theo dõi, đôn
đốc giải quyết rốt ráo các vụ án, vụ
việc; công cuộc đấu tranh phòng,
chống tham nhũng tiếp tục đạt được
kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết
quả quan trọng đã đạt được, cử tri và
nhân dân còn băn khoăn, lo lắng là
trong bối cảnh khan hiếm vaccine
toàn cầu, cam kết của các nhà cung
ứng lỏng lẻo, vaccine trong nước
chưa sản xuất được, phải có giải pháp
thật sự đột phá, khả thi thì mới đạt
được tỷ lệ tiêm chủng 75% dân số
của cả nước như kế hoạch của Bộ Y
tế. Cử tri và nhân dân cho rằng, công
tác triển khai thực hiện gói hỗ trợ 62
nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết số
42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của
Chính phủ còn lúng túng, xác định
đối tượng thụ hưởng chưa phù hợp
với bối cảnh, tình hình. Cử tri và
nhân dân đề nghị các bộ, ngành,
chính quyền các cấp, cơ quan liên
quan cần phải đánh giá, rút kinh
nghiệm, chỉ rõ nguyên nhân, trách
nhiệm để triển khai tốt hơn gói hỗ trợ
theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của
Chính phủ nhằm giúp đỡ doanh
nghiệp và người dân một cách thực
chất, thiết thực hơn.

Phát huy mạnh mẽ quyền 
làm chủ của nhân dân 

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của
cử̉ tri và nhân dân cả nước, Đoàn
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ
Việt Nam đề nghị các đại biểu QH
khóa XV đề cao trách nhiệm, cố gắng
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả

chương trình hành động và lời hứa
với cử tri trong quá trình vận động
bầu cử; tích cực nghiên cứu nâng cao
trình độ chuyên môn và kỹ năng hoạt
động đại biểu; gương mẫu, bản lĩnh,
thật sự gắn bó “máu thịt” với nhân
dân; nỗ lực hành động theo phương
châm tận tụy để dân mến, trách
nhiệm để dân thương, kỷ cương để
dân trọng, năng động để dân nhờ.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị
QH tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt
động, nâng cao chất lượng xây dựng
pháp luật, quyết định những vấn đề
quan trọng của đất nước và giám sát
tối cao. “Việc xây dựng chính sách
pháp luật cần phải coi trọng thực tiễn,
có chiến lược lâu dài, hạn chế tối đa
việc mới ban hành đã sửa đổi, bổ
sung vì không sửa đổi, bổ sung thì
chính sách không đi vào cuộc sống;
thể chế hóa đầy đủ tinh thần Đại hội
XIII của Đảng; quan tâm sửa đổi, bổ
sung Luật Đất đai; sớm có chủ
trương, lộ trình cụ thể xây dựng Luật
Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo hành
lang pháp lý tăng cường hơn nữa
giám sát của nhân dân; nhất là giám
sát việc thực hiện các chương trình
mục tiêu quốc gia, các dự án, công
trình trọng điểm và công tác giải
quyết khiếu nại, tố cáo của công
dân”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị
Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành
khẩn trương triển khai chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng về Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc
gia, đầu tư công trung hạn 5 năm
2021-2025; nghiên cứu xây dựng đề
án tổng thể thúc đẩy mạnh mẽ đổi
mới sáng tạo, ứng dụng khoa học
công nghệ, thích ứng với nền kinh tế
số; tăng cường hơn nữa công tác
kiểm tra, thanh tra cán bộ, công chức,
viên chức thực thi công vụ để nâng
cao chất lượng, tiến độ giải quyết
công việc, chỉ số cải cách hành chính
và chỉ số hài lòng của người dân đối
với hoạt động của các cơ quan hành
chính nhà nước… 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam đề nghị QH,
Chính phủ và các cơ quan có thẩm
quyền quan tâm giải quyết kịp thời,
hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử
tri, nhân dân cả nước và Đoàn Chủ
tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam gửi đến kỳ họp để phát huy
mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân
dân trong khối đại đoàn kết toàn dân
tộc; đồng lòng, chung sức, quyết tâm
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội lần thứ XIII của Đảng, hiện thực
hóa khát vọng xây dựng đất nước
phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

MINH NGỌC 

Không để thiếu thuốc, vật tư
phòng, chống dịch

Ngày 22/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số
79/NQ-CP về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư,

trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch
Covid-19, trong đó nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy
ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị,
phương tiện phục vụ phòng, chống dịch.

Nghị quyết nêu rõ: Tình hình dịch bệnh Covid-19
đang diễn biến phức tạp, khó lường, trực tiếp đe dọa
sức khỏe, tính mạng nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu cấp
bách, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số nội dung
về mua sắm phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, về cơ chế, hình thức thực hiện mua sắm,
việc triển khai ngay gói thầu để tránh gây nguy hại trực
tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng
dân cư và mua thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị,
phương tiện để phòng, chống dịch Covid-19 là trường
hợp cấp bách được chỉ định thầu theo quy định tại điểm
a khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.

Chính phủ đồng ý để Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp
đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với
một số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương
tiện phục vụ phòng, chống dịch mua trực tiếp của nhà
sản xuất, cung ứng ở nước ngoài, mua qua các đơn vị
mua sắm của Liên Hợp quốc và một số mặt hàng đặc
thù sản xuất trong nước trên cơ sở đề nghị của Bộ Y
tế, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ý
kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Khi xây dựng giá gói thầu mua sắm hóa chất, vật
tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống
dịch Covid-19 cần căn cứ khoản 2 Điều 11 Thông tư
số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Riêng đối với
xây dựng giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thì
thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư
số 58/2016/TT-BTC hoặc theo Điều 8 Thông tư số
14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế. Trong trường hợp đấu
thầu rộng rãi qua mạng để mua hàng hóa phục vụ việc
phòng, chống dịch, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu
tối thiểu là 10 ngày.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương,
địa phương, đơn vị tiếp tục chủ động mua sắm phục
vụ phòng chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”;
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa
chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ
phòng, chống dịch. T.HOÀNG 

Việt Nam vào top 20 quốc gia
thu hút nhiều FDI nhất 
năm 2020

Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp
quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)

và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva dẫn Báo cáo
đầu tư 2021 mới công bố của Hội nghị LHQ về
Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cho hay, với
tổng số vốn FDI là 16 tỷ USD, Việt Nam lần đầu tiên
nằm trong top 20 nước thu hút nhiều FDI nhất trong
năm 2020.

Báo cáo đầu tư 2021 nêu trên cho thấy, dòng vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu năm 2020
đã giảm 35% xuống còn 1.000 tỷ USD từ mức 1.500
nghìn tỷ USD năm 2019. Việc đóng cửa biên giới trên
khắp thế giới để đối phó với đại dịch Covid-19 đã làm
trì hoãn các dự án đầu tư hiện có và triển vọng suy thoái
khiến các doanh nghiệp đa quốc gia (MNE) phải đánh
giá lại các dự án mới. Xét theo khu vực địa lý, FDI
giảm trên khắp thế giới, ngoại trừ châu Á. Mỹ vẫn
là nước tiếp nhận FDI lớn nhất thế giới, đứng thứ
hai là Trung Quốc. Đáng chú ý, theo báo cáo, trong
năm 2020, Việt Nam được xếp thứ 19 trong danh
sách các quốc gia thu hút nhiều FDI nhất, tăng 5 bậc
so với năm 2019. 

Báo cáo cho hay, dòng vốn FDI toàn cầu dự kiến
sẽ chạm đáy vào năm 2021 và phục hồi một phần với
mức tăng khoảng 10-15%. Trong bối cảnh đó, UNC-
TAD cho rằng việc tăng cường đầu tư để hỗ trợ phục
hồi bền vững và toàn diện sau đại dịch đang là một ưu
tiên chính sách toàn cầu. Điều này đòi hỏi phải thúc
đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng và chuyển đổi năng lượng,
cũng như tăng cường tính tự cường của các quốc gia
và chú trọng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. BẢO AN

Thể chế hóa đầy đủ tinh thần
Đại hội XIII của Đảng

Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến
khi trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ
Nhất, Quốc hội khóa XV sáng 22/7.

l Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

trình bày báo cáo tại phiên họp.
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Kể từ khi triển khai
hoạt động đăng ký
cho đến nay, các
trung tâm đăng ký đã
có những bước phát
triển đáng ghi nhận
cả về số lượng và
chất lượng.
Gần 7 triệu phiếu yêu
cầu đã được giải quyết

Ngày 24/3/2005, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp đã ban
hành Quyết định phê duyệt
Đề án về kiện toàn tổ chức,
cán bộ của Cục Đăng ký
Quốc gia giao dịch bảo đảm
giai đoạn 2005 – 2007, đồng
thời ban hành Quyết định
thành lập các trung tâm đăng
ký giao dịch, tài sản tại các
thành phố Hà Nội, Đà Nẵng,
TP Hồ Chí Minh và chấm dứt
hoạt động của trung tâm đăng
ký và các chi nhánh đăng ký.

Từ thời điểm ban đầu chỉ
có 14 người trong biên chế và
một số lao động hợp đồng có
thời hạn, cho đến nay, số
lượng viên chức và người lao
động tại các trung tâm đăng
ký lên tới gần 80 người. Đội
ngũ viên chức, người lao
động tại các trung tâm đăng
ký đều được đào tạo bài bản,
thường xuyên được quan tâm
bồi dưỡng, tạo điều kiện để
nâng cao năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ, sắp xếp công
việc phù hợp với vị trí việc
làm; có tinh thần trách nhiệm,
thái độ phục vụ tận tình, thân
thiện với người dân và doanh
nghiệp, gây dựng và duy trì
được uy tín của đơn vị trong
số các đơn vị cung cấp dịch
vụ công. Cơ sở vật chất của
các trung tâm đăng ký ngày
càng được bảo đảm, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ. 

Trong quá trình triển khai
công tác đăng ký, cung cấp
thông tin về biện pháp bảo
đảm bằng động sản, các trung
tâm đăng ký đã hoàn thành
tốt và ngày càng phát huy đối
với nhiệm vụ này. Theo số
liệu thống kê từ khi triển khai
hoạt động đăng ký đến
31/12/2020 cho thấy số lượng

phiếu yêu cầu đăng ký, cung
cấp thông tin về biện pháp
bảo đảm được các trung tâm
đăng ký giải quyết là gần 7
triệu phiếu; tốc độ tăng
trưởng đều đặn qua các năm
trung bình tăng 145%, tỷ lệ
tăng trưởng hàng năm đạt
45%. Khối lượng công việc
được các trung tâm đăng ký
giải quyết ngày càng tăng
cao, sau 05 năm đã tăng 14
lần, sau 10 năm tăng 37 lần
và đặc biệt sau 20 năm đã
tăng gấp 273 lần so với thời
điểm ban đầu. 

Bên cạnh hoạt động đăng
ký, cung cấp thông tin về biện
pháp bảo đảm, các trung tâm
đăng ký cũng tham gia đóng
góp ý kiến trong việc hoàn
thiện các quy định pháp luật
có liên quan; tích cực tham
gia các hoạt động kiểm tra,
tập huấn bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ theo yêu cầu
của Cục, của Bộ Tư pháp;
hướng dẫn, giải đáp các yêu
cầu của người dân, doanh
nghiệp liên quan đến trình tự,
thủ tục đăng ký biện pháp bảo
đảm với nhiều hình thức như
trực tiếp, qua điện thoại,
email; quan tâm, chú trọng
triển khai xây dựng và thực
hiện các văn bản quy định nội
bộ thuộc phạm vi nhiệm vụ,
quyền hạn; việc thực hiện
cung cấp dịch vụ công trong
lĩnh vực đăng ký biện pháp
bảo đảm bằng động sản (trừ
tàu bay, tàu biển) tại các trung
tâm đăng ký đã có những ý

nghĩa và tác động tích cực,
góp phần quan trọng giúp
người dân, doanh nghiệp thực
hiện được hiệu quả, an toàn
hơn quyền về tài sản, giao
dịch; góp phần huy động,
thúc đẩy được nhiều nguồn
lực tài chính vào thị trường,
vận hành trên hành lang pháp
lý an toàn; góp phần thực
hiện công khai, minh bạch
thông tin, tình trạng pháp lý
của tài sản, giao dịch, giảm
thiểu rủi ro pháp lý, thúc đẩy
giao lưu dân sự, tăng tính ổn
định cho giao dịch, giảm
thiểu tranh chấp... 

Giảm thiểu chi phí xã hội
Hiện nay, các trung tâm

đăng ký là đơn vị sự nghiệp
có thu và bảo đảm toàn bộ chi
phí hoạt động thường xuyên
từ năm 2013, điều này tạo
điều kiện cho các trung tâm
đăng ký phát huy tính chủ
động, tự chịu trách nhiệm
trong tổ chức công việc, sắp
xếp bộ máy sử dụng lao động
và nguồn lực tài chính để
hoàn thành nhiệm vụ được
giao, phát huy khả năng của
đơn vị để cung cấp dịch vụ
đăng ký, cung cấp thông tin
về biện pháp bảo đảm với
chất lượng cao cho xã hội. 

Cơ chế tự chủ về tài chính
đã tạo quyền chủ động cho các
trung tâm đăng ký trong việc
sử dụng nguồn lực tài chính để
thực hiện tốt chức năng,
nhiệm vụ được giao. Hoạt
động thu, nộp, quản lý và sử

dụng nguồn phí, lệ phí đăng
ký, cung cấp thông tin về giao
dịch bảo đảm luôn được các
trung tâm đăng ký chấp hành
nghiêm túc, đúng quy định
của pháp luật về tài chính, kế
toán, đảm bảo chi tiêu tiết
kiệm, hiệu quả. Việc thu phí từ
hoạt động đăng ký biện pháp
bảo đảm tại các trung tâm
đăng ký đã đóng góp trực tiếp
cho ngân sách nhà nước gần
60 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng
hàng năm đạt trung bình
132%, tỷ lệ tăng trưởng trung
bình hàng năm là 32%.

Nhìn từ giác độ của các tổ
chức, cá nhân trong xã hội,
đặc biệt là các tổ chức tín
dụng, việc thực hiện đăng ký
trực tuyến biện pháp bảo đảm
ở mức độ 4 (mức độ cao nhất
trong cung cấp dịch vụ công
của Chính phủ) tại các trung
tâm đăng ký đã giúp người
dân, doanh nghiệp dễ dàng
tiếp cận với dịch vụ đăng ký
do Nhà nước cung cấp. Mặt
khác, chi phí xã hội (thời
gian, kinh phí…) sẽ giảm
thiểu tối đa do người yêu cầu
đăng ký không phải đến nộp
phiếu trực tiếp hoặc gửi phiếu
qua đường bưu điện cho cơ
quan đăng ký. Ngoài ra, nhìn
từ giác độ của cơ quan đăng
ký biện pháp bảo đảm thì việc
áp dụng Hệ thống đăng ký
trực tuyến sẽ giúp cắt giảm
chi phí hành chính do ngân
sách nhà nước cấp, đồng thời
giúp ngăn chặn các hành vi
tiêu cực có thể phát sinh trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ
đăng ký do cán bộ đăng ký
không tiếp xúc trực tiếp với
khách hàng. 

Những tác động tích cực
của hoạt động đăng ký biện
pháp bảo đảm tại các trung
tâm đăng ký cũng như tiện ích
của Hệ thống đăng ký trực
tuyến mang lại trong thời gian
vừa qua đã được cộng đồng
ghi nhận, đánh giá cao, từ đó
cho thấy xu hướng phát triển
của công tác đăng ký biện
pháp bảo đảm trước sự vận
động của nền kinh tế thị
trường là kịp thời và đúng đắn. 

THÁI LĂNG

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tổ chức Lễ công bố
quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Trương Thanh Phong - Giám đốc Sở Nội
vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm
ông Dương Minh Tuấn, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội
khóa XIV giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp từ ngày
20/7/2021. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vai trò quan trọng của
công tác tư pháp và ghi nhận những thành tích mà ngành Tư

pháp tỉnh đã đạt được. Đồng thời đánh giá cao kinh nghiệm
công tác, năng lực chuyên môn của đồng chí tân Giám đốc Sở
Tư pháp. Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và tin tưởng đồng
chí Dương Minh Tuấn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát
huy vai trò người đứng đầu, xây dựng và phát triển Sở Tư pháp,
từ đó nâng cao chất lượng công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Dương Minh Tuấn - tân
Giám đốc Sở Tư pháp gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm, tín
nhiệm của lãnh đạo tỉnh và bản thân hứa sẽ luôn nỗ lực rèn luyện,
tu dưỡng, trau dồi lý luận, thực tiễn, đoàn kết với tập thể để hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao. 

VÂN TUYỀN

ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM:

Phục vụ người dân 
ngày càng tốt hơn 

lNgười dân làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT:
Bộ Tư pháp chỉ đạo,
hướng dẫn thực hiện

Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ
đã ban hành Quyết định số

25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường,
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay
thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày
8/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật).

Việc ban hành Quyết định số
25/2021/QĐ-TTg có ý nghĩa rất quan trọng
trong bối cảnh Đảng, Nhà nước chủ trương
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền, bảo đảm nền dân chủ xã hội chủ
nghĩa, hướng tới mục tiêu cao nhất là dân
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân
giam sát và dân thụ hưởng.  

Quyết định được ban hành theo hình thức
văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ sở pháp
lý vững chắc cho việc triển khai công tác
đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật được thường xuyên,
liên tục, bảo đảm tính thực chất, hiệu lực,
hiệu quả. Từ đó, trách nhiệm của chính
quyền cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ
do pháp luật quy định được nâng lên, quyền,
lợi ích hợp pháp trong cuộc sống hàng ngày
của người dân được tôn trọng và bảo vệ; kỷ
luật, kỷ cương và tính công khai, minh bạch
trong hoạt động của chính quyền cấp xã ngày
càng được củng cố, duy trì, hướng tới việc
tạo lập một môi trường pháp lý lành mạnh ở
cơ sở.

Quyết định quy định tiêu chí xã, phường,
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm 5
tiêu chí với 20 chỉ tiêu, là công cụ đo lường
mức độ hoàn thành trách nhiệm được giao
của chính quyền cấp xã trong tổ chức thi
hành pháp luật, thực hiện dân chủ xã hội chủ
nghĩa ở cấp cơ sở. Trọng tâm là việc xây
dựng và ban hành văn bản theo thẩm quyền
để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp
và pháp luật trên địa bàn; tiếp cận thông tin,
phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ
sở, trợ giúp pháp lý; thực hiện dân chủ ở xã,
phường, thị trấn; tổ chức tiếp công dân, giải
quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo,
thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc
gia, trật tự, an toàn xã hội.

Theo Quyết định, xã, phường, thị trấn
được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
phải đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện: Tổng số
điểm của các tiêu chí đạt từ 80 điểm trở lên;
tổng số điểm của từng tiêu chí đạt từ 50% số
điểm tối đa trở lên và trong năm đánh giá,
không có cán bộ, công chức là người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ
luật hành chính do vi phạm pháp luật trong
thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách
nhiệm hình sự. 

Quyết định quy định một số nhiệm vụ
mới cho các cơ quan, tổ chức trong đánh giá,
công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp
cận pháp luật. Trong đó, Bộ Tư pháp có trách
nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết
định trên phạm vi cả nước; hàng năm, tổng
hợp kết quả đánh giá, công nhận xã, phường,
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật báo cáo
Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Bộ Tư
pháp còn được giao một số nhiệm vụ mới về
xây dựng, vận hành, quản lý phần mềm đánh
giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật, bảo đảm thuận tiện, minh bạch,
công khai, tiết kiệm, dễ theo dõi, kiểm tra,
giám sát; lựa chọn địa phương để tổ chức
thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân
về hiệu quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật. Quyết định 25/2021/QĐ-
TTg có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022. 

N.CHÍNH 

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp Bà Rịa – Vũng Tàu
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“Tôi không lấy đó là thành tích
riêng của cá nhân mà luôn đề
cao, trân trọng sự đóng góp
của anh em trong đơn vị. Với
tôi, phần thưởng lớn nhất là sự
tôn trọng, tín nhiệm của đồng
nghiệp và nhân dân”.

Gương mẫu, nhiệt tình, dám nghĩ, dám
làm, dám chịu trách nhiệm… đó là những
nhận xét của nhiều người về ông Trần
Công Tiến, Viện trưởng VKSND huyện
Mộc Châu (Sơn La), cá nhân điển hình
tiên tiến của ngành Kiểm sát giai đoạn
2015 – 2020.

Trách nhiệm càng nặng nề, 
càng nhiệt huyết 

Bước vào phòng làm việc của ông
Tiến, các vị khách thường không khỏi
ngạc nhiên bởi sự gọn gàng, những tập
tài liệu hồ sơ ngăn nắp. Khác với tưởng
tượng ban đầu rằng kiểm sát viên
thường “khô cứng”, cảm nhận đầu tiên
về ông là sự thân thiện, niềm nở, gần
gũi, nhiệt tình, hiếu khách. 

Ông Tiến tâm sự: “Với nhiệm vụ bảo
đảm pháp luật được chấp hành nghiêm
chỉnh, vai trò của người cán bộ kiểm sát
rất quan trọng, phải là người có trình độ,
vững chuyên môn, công tâm, khách quan,
trách nhiệm”. 

Ngược dòng thời gian, sau khi tốt
nghiệp Đại học Luật, năm 1994 ông Tiến
đã về nhận công tác tại VKSND huyện
Mộc Châu. Đây chính là “cái nôi” đã giúp
ông rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và nhạy
bén. Trong công việc ông cho hay luôn cố
gắng nỗ lực hết mình, đề cao tính kỷ luật,
trách nhiệm, đặt lợi ích của tập thể lên trên
hết. Đến năm 2013, ông được cân nhắc bổ
nhiệm làm Viện trưởng VKSND huyện. 

Trải qua 27 năm công tác trong ngành
Kiểm sát, từng được giao giữ nhiều cương
vị và ở nhiều đơn vị khác nhau nhưng dù
ở đâu ông cũng đều hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ. 

Mộc Châu là một trong những địa bàn
phức tạp về an ninh trật tự của tỉnh Sơn La,
có đường biên giới giáp với nước Lào, địa
bàn rộng, đi lại khó khăn, đồng bào dân
tộc thiểu số chiếm đa số, trình độ dân trí ở
một số nơi còn thấp, nhiều phong tục tập
quán lạc hậu vẫn còn… Nhiều đối tượng
xấu đã lợi dụng điều này để lôi kéo người
dân tham gia vận chuyển, mua bán, sử
dụng trái phép ma túy. Qua thống kê, hàng
năm VKSND huyện tiếp nhận xử lý hàng
trăm, có năm tới 500 vụ việc, trong đó
nhiều vụ việc liên quan đến ma túy. 

Mộc Châu cũng là địa phương đang
phát triển “nóng” của tỉnh Sơn La, quá
trình đô thị hóa nhanh dẫn đến nhiều vụ
việc tranh chấp đất đai liên tục xảy ra,
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
địa phương.

Ông Tiến chia sẻ: “Để làm tốt nhiệm
vụ, xử lý dứt điểm các vụ việc, khi tiếp
nhận các vụ việc, cán bộ kiểm sát phải
nghiên cứu rõ hồ sơ, các tài liệu, văn bản
liên quan. Qua đó nhận định, phân tích
nguyên nhân, bản chất sự việc xuất phát từ
đâu, từ đó có những giải pháp xử lý phù
hợp, tránh việc khiếu nại, tố cáo kéo dài
gây bức xúc trong nhân dân”. 

Theo ông Tiến, mọi vụ việc dù là nhỏ
hay lớn đều có gốc rễ nguyên nhân. Nên
khi tiếp nhận, thụ lý phải tìm hiểu cặn kẽ
nguồn gốc sự việc để có giải pháp xử lý
hiệu quả, mang lại sự công bằng, khách
quan, đồng thời tạo tính răn đe với các đối
tượng coi thường pháp luật. Và để làm tốt
những nhiệm vụ đó, người cán bộ kiểm sát
phải là người có trình độ chuyên môn, am
hiểu, nhạy bén. 

Chính từ quan điểm đó đã tạo nhiều
chuyển biến tích cực trong hoạt động
quyền công tố, kiểm sát trên địa bàn huyện
Mộc Châu. Để mỗi cán bộ đều tận tâm
trong thi hành nhiệm vụ, ông Tiến cũng
luôn gương mẫu và “đứng mũi chịu sào”
trong mọi công việc, trân trọng lắng nghe
những ý kiến tham mưu, đóng góp của cấp
dưới, tạo sự gần gũi, thân thiện với mọi
người. Với sự quyết đoán, bản lĩnh và
trách nhiệm trong công việc, ông luôn tạo
được niềm tin từ cấp trên và sự đồng thuận
từ cấp dưới. 

Sáng tạo trong công việc
Theo nhận xét của nhiều người, trên

cương vị người đứng đầu cơ quan kiểm sát
huyện, ông Tiến luôn cùng đơn vị phối
hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan
trong thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt tăng
cường hướng về cơ sở, phối hợp UBND
các xã, thị trấn, nhất là các xã vùng sâu,
vùng xa để quản lý tốt các đối tượng chấp
hành án, củng cố, lập hồ sơ vững chắc các
vụ việc ngay từ ban đầu. Ông Tiến cũng
đưa ra những giải pháp, sáng kiến nâng
cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, chấn
chỉnh, đổi mới lề lối làm việc, tăng cường
kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ.

Đơn cử như sáng kiến trong công tác
chỉ đạo, điều hành, phát huy tinh thần
chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ,
kiểm sát viên trong công việc; sáng kiến
duy trì phối hợp liên ngành và cấp ủy,
chính quyền cơ sở để kịp thời trao đổi
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi
phát sinh; tập huấn các kỹ năng, quy
định liên quan việc chấp hành pháp luật,
vai trò nhiệm vụ của chính quyền cơ sở
trong giữ gìn an ninh trật tự, qua đó nâng

cao khả năng thực thi nhiệm vụ của cán
bộ cơ sở; giải pháp đẩy lùi nạn tảo hôn,
hôn nhân cận huyết thống…

Ông Tiến và VKSND huyện còn đưa
ra sáng kiến liên quan phòng ngừa tội
phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đấu
tranh phòng chống tội phạm, vi phạm
trong quản lý, bảo vệ rừng; nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi
hành án treo, thi hành án phạt cải tạo
không giam giữ, quản lý các bị can ngoài
xã hội… Gần đây nhất là sáng kiến đưa
ra giải pháp nâng cao chất lượng quản lý,
chỉ đạo, điều hành và sử dụng cán bộ của
VKSND huyện, được Hội đồng Thi đua
- Khen thưởng VKSND tỉnh đánh giá
cao. Những sáng kiến trên khi triển khai
vào thực tiễn đã mang lại hiệu quả, tạo
hiệu ứng xã hội cao, được người dân
đồng tình ủng hộ.

Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo
2968 về đấu tranh phòng chống vi phạm,
tội phạm của huyện, ông Tiến thường
xuyên phối hợp các lực lượng chức năng,
đấu tranh với nhiều vụ việc mua bán, tàng
trữ, vận chuyển ma túy khối lượng lớn qua
biên giới. Nhiều vụ việc vi phạm được triệt
phá, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã
hội, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Riêng trong năm 2020 vừa qua, dưới
sự dẫn dắt của người thủ lĩnh năng nổ,
VKSND huyện Mộc Châu đã phối hợp
với các cơ quan, tổ chức đoàn thể hoàn
thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ. Trong
năm, thụ lý kiểm sát 259 tin báo về tình
hình tội phạm, trong đó đã xử lý xong 254
vụ; thụ lý 302 vụ việc dân sự; chỉ đạo đơn
vị kiểm sát thi hành đối với 311 bị cáo phải
thi hành án về hình sự; kiểm sát số người
bắt tạm giữ 297 đối tượng, trong đó khởi
tố 296 đối tượng. 

Trong quá trình thực hiện vụ việc,
không để xảy ra một trường hợp nào vi
phạm về trình tự, thủ tục, bị oan sai, khiếu
nại, tố cáo về việc bị bắt giam, giữ, khởi
tố, truy tố, xét xử; không bỏ lọt tội phạm
và người phạm tội.

Không chỉ thực hiện tốt công tác
chuyên môn, bằng những kinh nghiệm,
chuyên môn của mình, ông Tiến luôn quan
tâm, động viên, dìu dắt đồng nghiệp trong

đơn vị trưởng thành, giỏi chuyên môn, có
tinh thần vượt khó hoàn thành tốt nhiệm
vụ. Khi thấy cấp dưới có sai sót, ông Tiến
luôn ân cần, góp ý chân thành, động viên,
khuyến khích sửa chữa kịp thời, tạo sự gần
gũi, đoàn kết nội bộ, vì mục tiêu nhiệm vụ
phục vụ nhân dân; phát hiện, thúc đẩy
những nhân tố tích cực trong đơn vị, nâng
cao tính tự giác của họ trong học tập, công
tác và rèn luyện.

Những năm qua, VKSND Mộc Châu
đã thực hành quyền công tố nhiều vụ án
lớn, phức tạp; hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ được phân công; nhận nhiều Bằng
khen. Cá nhân ông Tiến cũng được ghi
nhận: Giai đoạn 2010 – 2020 liên tục là
Chiến sỹ thi đua cơ sở; 1 Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ; 1 bằng khen của
VKSND Tối cao; 5 Bằng khen của UBND
tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 – 2020… Ông
Tiến cũng được đánh giá là nhân tố, cá
nhân điển hình tiên tiến của ngành Kiểm
sát giai đoạn 2015 – 2020. 

Ông Tiến nói: “Tôi không lấy đó là
thành tích riêng của cá nhân, mà luôn đề
cao, trân trọng sự đóng góp của anh em
trong đơn vị. Với tôi, phần thưởng lớn nhất
là sự tôn trọng, tín nhiệm của đồng nghiệp
và nhân dân”. QUỐC ĐỊNH

ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH KIỂM SÁT TRẦN CÔNG TIẾN:

Phần thưởng lớn nhất 
là sự tín nhiệm của nhân dân

Trong những năm qua, VKSND huyện Mộc Châu đã phối hợp với các cơ quan,
tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện vụ

việc, không để xảy ra một trường hợp nào vi phạm về trình tự, thủ tục, bị oan sai,
khiếu nại, tố cáo về việc bị bắt giam, giữ, khởi tố, truy tố, xét xử; không bỏ lọt tội
phạm và người phạm tội.

l Ông Tiến trong một buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân

l Ông Trần Công Tiến, Viện trưởng VKSND 

Mộc Châu là nhân tố cá nhân điển hình tiên tiến

của ngành kiểm sát giai đoạn 2015 – 2020. 

lVKSND huyện Mộc Châu được đánh giá luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
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Hà Nội xử phạt nhiều 
đối tượng vi phạm quy định
chống dịch

Tính đến trưa ngày 22/7, lực lượng chức năng tại
nhiều phường, xã của TP Hà Nội đã tiến hành

việc xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm các qui
định phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, khi Công điện 15 có hiệu lực, phường
Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đã xử phạt 10 trường
hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch. “Nhìn
chung ý thức người dân và các chủ hộ kinh doanh
đa phần đã được nâng cao, chấp hành nghiêm túc
các qui định phòng chống dịch của TP. Tuy nhiên,
vẫn còn một số trường hợp người dân, cơ sở kinh
doanh thiếu ý thức, cố tình hoặc lén lút các hành vi
vi phạm”, anh Nguyễn Hồng Long, cán bộ bộ phận
kinh tế phường Liễu Giai, Ba Đình cho biết. 

Tại phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), một nhà
hàng trên phố Vũ Thạch ngang nhiên tụ tập đông
người và đón khách tới ăn nhậu. Nhà hàng này đã ký
bản cam kết với phường 2 lần, theo Công điện 14 và
15 nhưng vẫn cố tình vi phạm. Do đó, lần này phường
đã lập biên bản, đồng thời chuyển hồ sơ lên cấp quận,
chờ xử lý theo quy định. Trước đó, phường Ô Chợ
Dừa cũng đã xử phạt 6 cơ sở vi phạm quy định phòng
chống dịch, mỗi cơ sở 3 triệu đồng.

Tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà
Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt 5
trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch
trên địa bàn, với số tiền 10 triệu đồng.

Tại phường Điện Biên (quận Ba Đình) trong quá
trình kiểm tra, giám sát tại địa bàn, tổ công tác cũng
tiến hành lập biên bản xử phạt tại chỗ một trường
hợp ra đường không đeo khẩu trang tại phố Tôn
Thất Thiệp… DƯƠNG THẮNG

Đồng Nai, Bình Dương 
huy động tổng lực quyết tâm
khống chế dịch

Ngày 22/7, Tổ công tác của Bộ Y tế đã làm việc
ở lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đưa ra

nhiều giải pháp, tư vấn để phòng, chống dịch Covid-
19 trên địa bàn tốt hơn. 

Theo ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng,
Cục Quản lý môi trường (Bộ Y tế), thành viên Tổ
công tác đánh giá, hiện nay Bình Dương có một số
địa phương đã ghi nhận nguy cơ rất cao. Cụ thể như:
TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ An và các
thị xã Tân Uyên, Bến Cát và thị trấn Dầu Tiếng,
huyện Dầu Tiếng. Cần nhanh chóng tách hết F0 ra
khỏi cộng đồng.

Tổ công tác Bộ Y tế tư vấn cho địa phương: Tiêm
khẩn trương cho lực lượng tuyến đầu; các cơ sở y
tế; người có nhiều bệnh nền; khu vực có nguy cơ
cao… Các khu vực tiêm có bác sĩ, xe cấp cứu để
đáp ứng việc tiêm chủng an toàn.

Từ thực tế diễn biến dịch ở tỉnh, Tổ công tác Bộ
Y tế cũng đề xuất cho Bình Dương sớm mua bổ sung
test nhanh để kịp thời triển khai xét nghiệm sàng lọc
trên diện rộng. Các đơn vị cần vận chuyển mẫu tối
thiểu 2-3 lần/ngày về phòng xét nghiệm, tránh ùn ứ
mẫu xét nghiệm, không trả kết quả kịp thời…

Cùng ngày, Tổ công tác Bộ Y tế hỗ trợ doanh
nghiệp và cơ sở y tế Đồng Tháp phòng, chống dịch.
Hiện số ca mắc mới ở Đồng Tháp vẫn còn được phát
hiện trong các khu cách ly y tế tập trung, nên có khả
năng lây nhiễm chéo nếu không có biện pháp tầm
soát phát hiện sớm và giám sát chặt chẽ. Cùng với
đó, xuất hiện thêm nhiều ca bệnh qua sàng lọc tại
các cơ sở khám, chữa bệnh, khu công nghiệp chưa
phát hiện nguồn lây, đặc biệt tại TP Sa Đéc. Vậy nên,
phải siết chặt kiểm soát, hạn chế tối đa nhất việc lây
nhiễm chéo trong các khu phong tỏa.

Để sớm tách ca nhiễm Covid-19 ra để thu
dung, điều trị, Đồng Tháp đã tổ chức xét nghiệm
RT-PCR cho các đối tượng ở khu cách ly tập
trung, khu vực phong tỏa, khu vực lân cận phong
tỏa, khu vực nguy cơ trong cộng đồng, doanh
nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh…B.MẾN

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng
yêu cầu TP HCM và Bộ Y tế cần thống
nhất nguyên tắc tăng cường lực lượng
phải sát với yêu cầu bên dưới, trên tinh
thần tiết kiệm cả nhân lực, thiết bị, đúng
người, đúng chỗ. Trong ngày 22/7, lãnh
đạo các cục, vụ của Bộ Y tế đang trực
tiếp hỗ trợ tại các quận, huyện ở TP
HCM phải thống kê cụ thể về yêu cầu
nhân lực cần hỗ trợ, kết nối thẳng với
Trung ương để điều động lực lượng chi
viện trực tiếp, báo cáo với TP HCM.

Về yêu cầu hỗ trợ đội lấy mẫu xét
nghiệm, Phó Thủ tướng hỏi rất kỹ về
công tác tổ chức hiện nay và được biết
tại quận 10 cũng như nhiều quận, huyện
khác, lực lượng lấy mẫu xét nghiệm chủ
yếu là nhân viên y tế. Do đó, Phó Thủ
tướng gợi ý chưa cần thêm lực lượng
chi viện mà trước mắt phải cơ cấu lại
lực lượng lấy mẫu theo hướng một bộ
phận lấy mẫu xét nghiệm RRT-PCR, bộ
phận còn lại thực hiện tập huấn cho các
tổ Covid-19 cộng đồng, các đội thanh
niên tình nguyện, người dân tự lấy mẫu
xét nghiệm nhanh có sự giám sát của
nhân viên y tế.

Về công tác truy vết, xét nghiệm,
Phó Thủ tướng đề nghị TP nên phân
loại, đánh giá nguy cơ phải đến quy mô
nhỏ nhất có thể. “Toàn TP phải thực
hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, đặc
biệt trong các khu phong tỏa phải siết
chặt hơn nữa, không chỉ với bên ngoài,
mà giữa gia đình với gia đình. Chính
quyền địa phương huy động tổ Covid-
19 cộng đồng, thanh niên xung phong,
lực lượng vũ trang tham gia tuần tra,
kiểm soát thật chặt; bảo đảm cung cấp
lương thực, thực phẩm cho người dân,
để thực sự là người cách ly với người,
cách ly nhà với nhà, tổ dân phố cách ly
với tổ dân phố, khu phố cách ly với
khu phố…”, Phó Thủ tướng nói.

Trực tiếp thị sát khu phong toả tại
khu chung cư Ấn Quang (phường 9,

quận 10), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
cho rằng, với những khu phong tỏa là
nhà trọ, khu dân cư nghèo có mật độ
dày đặc, điều kiện sinh hoạt chật chội,
khó khăn, ông yêu cầu trước hết phải
tiếp tục đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm,
“rà đi, rà lại” để phát hiện hết F0. 

Dựa trên thực tế, lực lượng chống
dịch thực hiện khoanh vùng, cách ly đối
với các khu nhà, cụm nhà có F0, nếu có
điều kiện thì di dời người dân trong
những khu nhà khác để giãn mật độ.
Cách làm này sẽ xác định được những
“vùng đỏ” ở quy mô nhỏ nhất có thể

(đến tận tổ dân phố) để tăng cường công
suất xét nghiệm, tập trung lực lượng
từng bước làm sạch địa bàn…

Tại trung tâm thu dung ban đầu các
F0 của quận 10 (Trường THCS
Nguyễn Văn Tố), Phó Thủ tướng Vũ
Đức Đam hỏi kỹ quy trình quản lý,
điều trị, xét nghiệm và lưu ý cần phân
loại, tạo điều kiện cho F0 được bồi bổ
sức khỏe, có không gian vận động.
Ngành Y tế TP HCM đưa các loại
thuốc đông y hỗ trợ điều trị theo hướng
dẫn của Bộ Y tế, thiết lập mạng lưới
theo dõi F0… DIỆU THẢO

TP HỒ CHÍ MINH: 

Khoanh vùng, siết chặt, 
từng bước làm sạch địa bàn

Ngày 22/7,  Bộ trưởng Bộ Y tế
Nguyễn Thanh Long đã ký liên

tiếp 2 công văn hỏa tốc gửi UBND và
Sở Y tế các tỉnh, TP về thực hiện
nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine
Covid-19 và tổ chức tiêm chủng trong
tình hình dịch hiện nay.

Theo đó, Bộ Y tế đã phân bổ nhiều
loại vaccine phòng Covid-19 khác
nhau như Astra Zeneca, Pfizer, Mod-
erna cho các địa phương, đơn vị để tổ
chức triển khai tiêm chủng. Bộ yêu cầu
Sở Y tế các tỉnh, TP cần tổ chức tiêm
chủng trước cho các đối tượng ưu tiên.
Chỉ đạo việc rà soát các đối tượng tiêm
theo đúng quy định và thực hiện tiêm
chủng tối đa số vaccine được cấp, bảo

đảm an toàn, hiệu quả, tăng diện bao
phủ tiêm chủng.

Sở Y tế các tỉnh, TP cần đẩy nhanh,
tăng tốc độ tiêm chủng vaccine phòng
Covid-19 đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy
trình tiêm chủng và báo cáo theo quy
định. Đồng thời sử dụng nền tảng Hồ
sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo
dõi đối tượng tiêm chủng… 

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế
Nguyễn Trường Sơn cũng ký Công
văn hỏa tốc số 5881/BYT-KCB gửi
Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc
sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch
Covid-19.

Tại văn bản này Bộ Y tế nhận định
tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức

tạp và đang có chiều hướng gia tăng.
Để có thêm nguồn lực, hỗ trợ các cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
phòng, chống dịch  Covid-19, Bộ Y tế
đề nghị các Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa
bàn cần rà soát, củng cố lại các điều
kiện về nhân lực, thuốc, thiết bị y tế,
cơ sở vật chất để phòng chống dịch
Covid-19.

Cùng đó, tiếp tục thực hiện nghiêm
việc sàng lọc, phát hiện sớm các
trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-
CoV-2, không để lây nhiễm chéo tại cơ
sở khám, chữa bệnh.

Bộ Y tế cũng yêu cầu xây dựng kế
hoạch và sẵn sàng tham gia các hoạt
động phòng, chống dịch Covid-19 khi
có yêu cầu của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế. 

YẾN NHI

Mỗi ngày sẽ có hơn 1.000 bệnh nhân TP HCM 
đủ điều kiện xuất viện

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), trong ngày 21/7,
TP có thêm 1.585 bệnh nhân mắc Covid-19 xuất viện, nâng tổng số ca được điều trị
khỏi bệnh trên địa bàn (tính từ khi khởi phát dịch) lên 6.422 người. Trong vài ngày
trở lại đây, TP đã ghi nhận có 4.837 trường hợp được xuất viện và dự báo trong
những ngày tới số xuất viện cũng tăng lên khoảng hơn 1.000 ca/ngày.

Theo HCDC, mặc dù diễn biến phức tạp nhưng TP đã ghi nhận một số tín hiệu
đáng mừng về dịch bệnh, đó là không phát sinh ổ dịch mới. Tuy nhiên, số ca dương
tính phát hiện vẫn còn cao, TP vẫn chưa đạt đỉnh dịch và có thể diễn biến phức tạp
trong vài ngày tới. 

Cùng ngày, TP HCM chính thức tiêm vaccine đợt 5 cho 15 nhóm đối tượng ưu
tiên với 930.000 liều, gồm 3 loại là Astra Zeneca, Moderna và Pfizer, triển khai ở hơn
600 điểm tại 21 quận, huyện và TP Thủ Đức. Người mắc bệnh nền, trên 65 tuổi tiêm
ở bệnh viện. Đáng chú ý, ở đợt tiêm này, thân nhân của người làm việc tại các cơ sở y
tế được TP HCM đưa vào danh sách ưu tiên tiêm chủng. Tiếp đó là ưu tiên người
nghèo. Nhóm này thường ở trong các khu nhà trọ chen chúc, “bước ra khỏi nhà là gặp
nhau” nên không thể giãn cách theo quy định. Mục tiêu lần này là hạn chế
bệnh nhận nặng và đặc biệt là trường hợp nguy cơ tử vong cao.

l Hàng trăm người đến tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Ngày 22/7, Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam đã có buổi
làm việc với UBND quận
10, TP HCM để tìm hiểu
công tác chống dịch tại địa
phương này. 

Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 
tiêm vaccine

TIN TỨC
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Điều kiện dự thi đợt 2
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)

vừa có công văn gửi UBND 42 tỉnh,
thành phố vẫn còn thí sinh chưa thi tốt
nghiệp trung học phổ thông (THPT)
năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Trong đó yêu cầu các địa phương xây
dựng kế hoạch và chuẩn bị điều kiện
cần thiết để tổ chức đợt 2 của kỳ thi, báo
cáo Bộ phương án tổ chức thi tại địa
phương mình.

Đối tượng dự thi đợt 2 gồm thí sinh
bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên
chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành
thi đợt 1 trong các ngày 7 và 8/7; thí
sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng
không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý
do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19.

Các đối tượng nêu trên được dự thi
đợt 2 của kỳ thi nếu đáp ứng các điều
kiện: Đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2021; không bị kỷ luật đình
chỉ thi tại đợt 1; không sử dụng quyền
được xét đặc cách tốt nghiệp THPT
theo Điều 37 của Quy chế thi; chỉ dự
thi những bài thi/môn thi đã đăng ký
nhưng chưa thi hoặc chưa hoàn thành
ở đợt 1 và bảo lưu kết quả các bài
thi/môn thi đã hoàn thành ở đợt 1 để
sử dụng tại đợt 2.

Trường hợp thí sinh chưa dự thi
hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn
thành thi đợt 1, vì các lý do khác với lý
do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì
phải có đơn xin dự thi đợt 2, trong đó
ghi rõ lý do liên quan. Để bảo đảm tính
thống nhất, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở
GD&ĐT cần thực hiện đúng lịch công
tác đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2021 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia kỳ thi
tốt nghiệp THPT Nguyễn Hữu Độ cho
biết: “Bộ GD&ĐT đã chủ động họp với
42 tỉnh, thành phố và thống nhất với
UBND các tỉnh, thành phố sẽ tổ chức
thi vào 5 - 7/8. Theo đó, Bộ đang yêu
cầu các địa phương về các vấn đề kỹ
thuật, cụ thể phải có danh sách của từng
em học sinh và vấn đề về việc chuyển
đổi hội đồng thi. Ví dụ, tại nhiều tỉnh chỉ
có 1 - 2 em thi đợt 2, có tỉnh số học sinh
là con số hàng chục trong đợt thi thứ 2.

Vì vậy, có thể gửi thí sinh sang tỉnh khác
để giảm số lượng đầu mối hội đồng
thi cho phù hợp. Những em học sinh
có nguyện vọng như vậy, trên cơ sở
thống nhất giữa 2 hội đồng, Bộ
GD&ĐT sẽ thống nhất, cấp các phần
mềm để xây dựng số báo danh, phòng
thi cũng như các điều kiện để có thể tổ
chức kỳ thi tốt nhất”. 

Tuy nhiên, trong trường hợp này, sở
GD&ĐT nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký
dự thi chịu trách nhiệm chuyển các
thông tin cần thiết cho hội đồng thi nơi
thí sinh chuyển đến dự thi để phục vụ
công tác tổ chức thi. Bảo đảm việc đi
lại, ăn nghỉ đáp ứng yêu cầu phòng
chống dịch Covid-19 và an toàn sức
khỏe, ổn định tâm lý cho thí sinh trong
quá trình dự thi; đồng thời, báo cáo Bộ
GD&ĐT về việc chuyển thí sinh và
phối hợp chặt chẽ với hội đồng thi nơi
thí sinh chuyển đến dự thi thực hiện các
khâu tổ chức thi đợt 2.

Liên quan đến việc công bố kết quả
thi, theo Bộ GD&ĐT, những thí sinh đã
dự thi một số môn thi ở đợt 1, hội đồng
thi nơi thí sinh dự thi đợt 1 chịu trách
nhiệm cung cấp dữ liệu kết quả thi đợt
1 của thí sinh cho hội đồng thi nơi thí
sinh dự thi đợt 2 để nhập vào hệ thống
quản lý thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2021 và in giấy chứng nhận kết quả thi
cho thí sinh.

Có thể đặc cách xét tốt nghiệp
Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến

phức tạp, song đợt 1 của kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2021 đã được tổ
chức nghiêm túc với số thí sinh dự thi
đạt hơn 96% tổng số thí sinh đăng ký

dự thi. Trước, trong và sau đợt 1 của kỳ
thi, các hội đồng thi trong cả nước đã
thực hiện tốt các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 và triển khai các
phương án dự phòng nên đã xử lý kịp
thời các tình huống bất thường.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, có
hơn 26.000 thí sinh ở 42 tỉnh, thành phố
chưa dự thi đợt 1, có nguyện vọng tham
dự đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Đây là các thí sinh thuộc diện F0, F1,
F2 và các thí sinh ở địa bàn cách ly,
phong tỏa do ảnh hưởng của dịch
Covid-19. Trong đó, tỉnh An Giang có
số lượng thí sinh có nguyện vọng dự thi
đợt 2 nhiều nhất với gần 5.000 thí sinh,
tiếp đến lần lượt là tỉnh Đồng Tháp,
Bình Định, TP HCM… Theo Sở
GD&ĐT TP HCM, sau khi kết thúc kỳ
thi tốt nghiệp THPT đợt 1, thành phố
còn khoảng gần 2.500 thí sinh sẽ dự thi
vào đợt 2. Hầu hết thí sinh này ở trong
khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Ở phía Bắc, các địa phương có số thí
sinh thi đợt 2 nhiều nhất là Bắc Giang
(hơn 3.000), Hưng Yên (gần 2.000)...
Tại Hà Nội, số thí sinh thuộc diện F
chưa thi đợt 1 là 170 em. 

Hiện nay, 19 tỉnh, thành phố phía
Nam đang thực hiện giãn cách xã hội
theo Chỉ thị 16. Đây cũng là các địa
phương có số thí sinh dự thi đợt 2 chiếm
đa số. Tùy theo diễn biến thực tế của
dịch Covid-19 và yêu cầu về phòng
chống dịch tại các địa phương, các hội
đồng thi xem xét để bố trí số lượng thí
sinh phù hợp tại mỗi phòng thi (tối đa
24 thí sinh/phòng thi với mỗi bài
thi/môn thi). NGUYỄN MỸ

ĐỂ LÂY NHIỄM TRONG CƠ SỞ CAI NGHIỆN:
Người đứng đầu chịu 
trách nhiệm 

Là một trong những nội dung Công điện số
05/CĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH)
gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương về việc hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại
dịch Covid-19 và tăng cường thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Công điện nêu rõ, trước tình hình diễn biến hết
sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tiếp tục
phòng chống dịch hiệu quả và hỗ trợ kịp thời người
lao động, người sử dụng lao động, đảm bảo an sinh
xã hội cho người dân, không để ai bị bỏ lại phía
sau, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Chủ tịch
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tập trung thực hiện Nghị
quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của
Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện
một số chính sách hỗ trợ người lao động và người
sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-
19 một cách khẩn trương nhất, bảo đảm chính sách
đến người lao động, người sử dụng lao động và
người dân kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng…

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũng yêu cầu lãnh
đạo các tỉnh, thành chỉ đạo các  Sở LĐ-TB&XH
tăng cường công tác phòng, chống dịch, đặc biệt
trong các cơ sở điều dưỡng người có công với cách
mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma
túy; có biện pháp phòng, dịch an toàn đối với khách
đến thăm; không tiếp nhận đối tượng mới, trường
hợp phải tiếp nhận khẩn cấp thì cơ sở phải phối hợp
với cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức xét nghiệm, bố
trí nơi cách ly theo quy định về phòng, chống dịch
Covid-19; phân công cán bộ, nhân viên luân phiên
chăm sóc đối tượng, bảo đảm an toàn, không để
lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở này. Trường
hợp để lây nhiễm trong cơ sở, người đứng đầu cơ
sở phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Mới đây, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP HCM
đã có báo cáo khẩn và xin ý kiến Chủ tịch UBND
TP HCM chỉ đạo cử đội ngũ y, bác sỹ đến điều trị
cho học viên, viên chức, người lao động mắc
Covid-19 tại cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá. Đây
là cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở LĐ-
TB&XH TP HCM, trú tại ấp Bố Lá, xã Phước Hòa,
huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Tại đây đã phát
hiện 506 ca nghi mắc Covid-19, trên tổng số 689
người sau khi xét nghiệm. H.MINH

Trưng bày “Nghề điêu khắc
than đá Quảng Ninh” ở Huế

Hôm qua (22/7), Bảo tàng Lịch sử Thừa
Thiên - Huế phối hợp với Bảo tàng Quảng

Ninh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề
“Nghề điêu khắc than đá Quảng Ninh” tại thành
phố Huế.

Không gian trưng bày chứa đựng nhiều giá trị
nghệ thuật đặc sắc của các sản phẩm thủ công mỹ
nghệ từ than đá được phản ánh qua hơn 200 hình
ảnh tư liệu quý và các tác phẩm nghệ thuật tiêu
biểu. Những tác phẩm được trưng bày theo 2 chủ
đề chính gồm: giới thiệu tổng quan về lịch sử hình
thành, phát triển ngành than và giới thiệu sản phẩm
mỹ nghệ than đá.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên -
Huế cho biết, năm 1839, Hoàng đế Minh Mạng là
người đầu tiên chuẩn y đề xuất của Tôn Thất Bật,
Tổng đốc Hải Yên, cho phép khai thác than ở núi
Yên Lĩnh (nay thuộc phường Yên Thọ, thị xã Đông
Triều, tỉnh Quảng Ninh). Vì vậy, vị hoàng đế này
đã được tôn vinh là “ông tổ” của nghề khai thác
than đá Việt Nam.

Trưng bày chuyên đề diễn ra tại Bảo tàng Lịch
sử Thừa Thiên - Huế đến hết ngày 15/9.

B.Y 

THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2021 ĐỢT 2:

Tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho thí sinh

Đề xuất đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh đợt 2 ở TP Hồ Chí Minh
Trong tờ trình gửi UBND TP HCM, Sở GD&ĐT TP HCM đánh giá tình hình

dịch bệnh còn phức tạp nên việc tổ chức thi đợt 2 bảo đảm an toàn phòng chống
dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho thí sinh và tạo sự an tâm cho phụ huynh, thí sinh khó có thể
thực hiện.

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT, Sở cho rằng thí sinh TP
HCM chưa dự thi đợt 1 hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1, đã đăng ký dự thi
đợt 2, được xếp vào diện “có việc đột xuất đặc biệt” nên có thể xét đặc cách tốt
nghiệp. Để đảm bảo quyền lợi tuyển sinh đại học cho những thí sinh được đặc
cách trong đợt 2, Sở GD&ĐT TP HCM đề xuất Bộ GD&ĐT, UBND TP HCM
yêu cầu các trường đại học bổ sung kỳ thi đánh giá năng lực hoặc các phương
thức xét tuyển khác với những em này.

lCó hơn 26.000 thí sinh sẽ tham dự kì thi THPT đợt 2.

Kỳ thi tốt nghiệp trung
học phổ thông đợt 2 sẽ
diễn ra từ 5-7/8. Theo
lãnh đạo Bộ Giáo dục và
Đào tạo, kỳ thi cần bảo
đảm an toàn phòng
chống dịch bệnh, đáp
ứng yêu cầu nghiêm túc,
khách quan, công bằng,
tạo điều kiện thuận lợi
nhất cho thí sinh. 
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Hiệu quả dự án 
nâng cao vị thế cho
người khuyết tật 

Dự án “Tăng cường cơ hội và nâng
cao vị thế cho người khuyết tật”

giai đoạn 2018 – 2021 do Cơ quan Phát
triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ,
Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng
(ACDC) triển khai tại 3 tỉnh Quảng Trị,
Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam từ
năm 2018 - 2021. 

Riêng tại tỉnh Quảng Nam, Dự án
triển khai từ tháng 3/2019 - 8/2021 đã
tạo ra thay đổi tích cực trong nhận thức
của các bên liên quan và cả người
khuyết tật về vấn đề khuyết tật cũng như
xây dựng các mô hình mẫu thiết thực.
Mô hình Nhà trung chuyển, thí điểm
tuyến xe buýt tiếp cận cho người khuyết
tật nhìn là những mô hình điển hình.
Hoàn thành 3 đường dốc tiếp cận tại các
trụ sở UBND, 1 lối xuống biển tiếp cận
cho người khuyết tật tại bãi biển Tam
Thanh. Một mô hình nhà chờ xe buýt
tiếp cận cho người khuyết tật đang được

triển khai, có thể áp dụng nhân rộng
trong tương lai.

Dự án cũng tổ chức những nhiều lớp
tập huấn hòa nhập khuyết tật. Nhiều
người khuyết tật, cán bộ Hội Người
khuyết tật đã được đào tạo trở thành
giảng viên nguồn về phòng, chống bạo
lực trên cơ sở giới, về hòa nhập khuyết
tật, sống độc lập… Theo báo cáo, đã có
hơn 2.754 người khuyết tật cùng gia
đình được tiếp cận các hoạt động của Dự
án và có những thay đổi rõ rệt. 

H.MINH

Hướng dẫn phòng dịch
tại chợ đầu mối, bán lẻ 

Bộ Y tế vừa có Công văn hỏa tốc số
5858/BYT-MT tới Bộ Công

Thương và UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương về việc hướng
dẫn phòng chống dịch chợ đầu mối, chợ
bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số
16/CT-TTg.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công Thương chủ
trì và phối hợp với Bộ Y tế tổ chức phổ
biến, tập huấn nội dung công văn hướng
dẫn cho các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương; Đôn đốc UBND cấp tỉnh

yêu cầu các chợ đánh giá an toàn Covid
và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn.
Tổ chức xét nghiệm SARS-COV-2 bằng
test nhanh kháng nguyên cho người quản
lý, làm việc, bán hàng tại chợ hàng tuần;
tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người
dân về các qui định phòng, chống dịch
khi đến và mua bán tại các chợ. Chỉ đạo
các cơ quan chức năng tăng cường kiểm
tra, giám sát việc thực hiện công tác
phòng, chống dịch tại các chợ trên địa
bàn; dừng hoạt động ngay đối với những
chợ không đảm bảo an toàn phòng, chống
dịch theo qui định… N.K 

HÀ NỘI: 
Đề xuất bảo tồn 
phía Đông khu di chỉ
Vườn Chuối

Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT)
Hà Nội vừa đề xuất UBND TP Hà

Nội phương án bảo tồn phía Đông khu
di chỉ khảo cổ Vườn Chuối, xã Kim
Chung, huyện Hoài Đức, không làm ảnh
hưởng đến xây dựng tuyến đường vành
đai 3, 5 của thành phố.

Sở này đề xuất hai phương án:

Phương án 1, thực hiện nghiên cứu bảo
tồn diện tích khu vực phía Đông khu di
chỉ (khoảng 6.000m2); đưa khu vực này
vào danh mục di tích của thành phố. Từ
đó, xây dựng các bước tiếp theo để bảo
tồn, phát huy giá trị di tích; thực hiện
phương án khai quật di dời các di tích,
di vật ở khu vực phía Tây khu di chỉ
trước khi giải phóng mặt bằng, phục vụ
xây dựng tuyến đường vành đai 3, 5 của
thành phố.

Phương án 2, nghiên cứu bảo tồn
toàn bộ diện tích khu vực phía Tây khu
di chỉ (khoảng 6.000m2) giống như ở
khu vực phía Đông. Tiếp đó, đưa toàn
bộ khu vực di chỉ vào danh mục di tích
của thành phố, tiếp tục khai quật khảo
cổ... Tuyến đường vành đai 3, 5 của
thành phố Hà Nội, đoạn qua khu vực di
chỉ, nghiên cứu làm cầu vượt.

Sở VH&TT Hà Nội đề xuất theo
Phương án 1 để đảm bảo sự hài hòa giữa
việc bảo tồn và phát triển di tích, vừa
phục vụ việc xây dựng cơ sở hạ tầng
giao thông đô thị. Phương án 2 tuy đảm
bảo việc bảo tồn toàn bộ diện tích của
khu di chỉ nhưng hạn chế trong việc xây
dựng tuyến đường vành đai 3, 5.

Q.TUẤN 

Lo ngại “khủng hoảng” 
thừa nam giới 

Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng
nặng nề của Nho giáo với nhiều phong tục,
tập quán. Đây chính là nguyên nhân cơ
bản dẫn đến mất cân bằng giới tính khi
sinh. Theo quy luật tự nhiên, trung bình cứ
100 bé gái được sinh ra thì tương ứng sinh
được khoảng từ 104 - 106 bé trai. Tuy
nhiên, ở Việt Nam, từ những năm đầu thế
kỷ 21, ở nhóm dân số dưới 15 tuổi số trẻ
em nam luôn cao hơn số trẻ em nữ. 

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn,
tỷ số giới tính khi sinh đã tăng từ khoảng
106 bé trai/100 bé gái vào năm 2000, lên
110,5 bé trai vào năm 2009 và 112,8 vào
năm 2015. Đến năm 2019, theo Tổng điều
tra Dân số và Nhà ở năm 2019, tỷ số này
ở ngưỡng 111,5 bé trai được sinh ra so với
100 bé gái. Theo các ước tính nhân khẩu
học, nếu tỷ số giới tính khi sinh tiếp tục
tăng ở tốc độ hiện nay, đến năm 2050, dân
số Việt Nam sẽ thừa từ 2,3 đến 4,3 triệu
nam giới ở độ tuổi dưới 50.

Thực tế mất cân bằng giới tính khi
sinh chỉ thực sự bùng nổ tại Việt Nam khi
công nghệ siêu âm phát triển rộng rãi, tạo
điều kiện cho việc xác định giới tính
trước khi sinh. Hầu hết phụ nữ đều biết
giới tính khi sinh của thai nhi bằng
phương pháp siêu âm. Trên phạm vi cả
nước, thành thị/nông thôn và các vùng
kinh tế - xã hội, tỷ lệ phụ nữ 15-49 tuổi
sinh con biết giới tính thai nhi thông qua
siêu âm đạt gần 99%. Phần đông các bà
mẹ biết giới tính trước khi sinh khi thai
từ 15 - 28 tuần (74,0%). Ở các ông bố, bà
mẹ, mong muốn sinh con trai luôn có xu
hướng cao hơn so với việc sinh con gái.
Trong đó, Đồng bằng sông Hồng cao

nhất với 32,7%, tiếp theo là Trung du và
Miền núi phía Bắc (29,9%), Bắc Trung
Bộ và Duyên hải miền Trung (29,0%) và
thấp nhất là Đông Nam Bộ (17,5%).

Cần sớm có Nghị định mới 
Theo Pháp lệnh Dân số, lựa chọn

giới tính thai nhi hoặc cung cấp dịch vụ
lựa chọn giới tính thai nhi là hành vi vi
phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo
quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực y tế, dân số, trẻ em. Luật
Bình đẳng giới năm 2006 cũng quy định
việc lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi
hình thức hoặc xúi giục, ép buộc người

khác phá thai vì giới tính của thai nhi là
hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng
giới trong lĩnh vực y tế. 

Tuy nhiên, Nghị định 55/2009/NĐ-
CP quy định xử phạt vi phạm hành chính
về bình đẳng giới lại không quy định chế
tài đối với hành vi “Lựa chọn giới tính
thai nhi dưới mọi hình thức” mà chỉ quy
định phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng đối với
hành vi “Xúi giục người khác phá thai
vì giới tính của thai nhi”. Đây chính là
kẽ hở của pháp luật để cá nhân, tổ chức
thực hiện giải pháp lựa chọn giới tính
của thai nhi nhằm “sinh con theo ý

muốn”, dẫn đến sự chênh lệch giới tính
nam và nữ đáng báo động ở Việt Nam.

Thiếu chế tài đối với hành vi “Lựa
chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình
thức” chỉ là một trong rất nhiều các bất
cập của Nghị định 55 thể hiện qua 12
năm thực hiện. Việc xây dựng một nghị
định mới là cấp thiết, đảm bảo tối đa
hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện xử
phạt vi phạm hành chính lĩnh vực này.

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội đã tổ chức phiên họp lần thứ I
của Ban soạn thảo xây dựng Nghị định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
bình đẳng giới. Thứ trưởng Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà
cho biết, một số nội dung của Nghị định
55 không phù hợp và không đồng nhất với
Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
(sửa đổi, bổ sung năm 2020) như: mức
phạt tiền tối đa, thẩm quyền xử phạt vi
phạm hành chính, việc phân định thẩm
quyền xử phạt… 

Vì vậy, việc tiếp tục áp dụng Nghị định
cũ khiến cho việc xử phạt trong lĩnh vực
bình đẳng giới bị phức tạp, khó thực thi,
gây lúng túng cho người có thẩm quyền
xử phạt. Theo bà Nguyễn Thị Hà, việc ban
hành Nghị định mới là thực sự cấp thiết,
để đồng bộ hóa với Bộ luật Lao động và
hệ thống pháp luật hiện hành, đồng thời
khắc phục được những tồn tại cũng như
đảm bảo tối đa hiệu lực, hiệu quả trong
thực hiện xử phạt vi phạm hành chính
trong thực tế cuộc sống.

Về dự thảo Nghị định mới thay thế
cho Nghị định 55/2009/NĐ-CP, theo
ông Lê Khánh Lương - Phó Vụ trưởng
Vụ Bình đẳng giới, dự thảo Nghị định
mới có 4 chương, 23 điều sẽ xác định
những hành vi vi phạm hành chính trong
lĩnh vực bình đẳng giới, những hình
thức xử phạt và các biện pháp khắc phục
hậu quả, cũng như quy định rõ thẩm
quyền lập biên bản vi phạm hành chính,
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
đối với cá nhân và tổ chức trong lĩnh
vực bình đẳng giới.

Theo các chuyên gia, dự thảo Nghị
định mới được kỳ vọng sẽ khắc phục
được những tồn tại, đảm bảo tối đa hiệu
lực, hiệu quả của xử phạt vi phạm hành
chính trong việc bảo vệ chủ trương,
đường lối của Đảng và pháp luật của
Nhà nước về bình đẳng giới.

HỒNG MINH

TIN TứC

Sửa luật để “bình đẳng giới
từ trong bụng mẹ”

Từ những năm đầu thế kỷ 21, ở
nhóm dân số Việt Nam dưới 15
tuổi, số trẻ em nam luôn cao
hơn số trẻ em nữ với tỷ lệ bất
thường. Đây là hậu quả của
việc lựa chọn giới tính thai nhi. 

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) mới đây đã công bố báo cáo khoảng cách
giới toàn cầu, thống kê về sự tương quan quyền lợi giữa nam giới và nữ giới ở 153

quốc gia trên thế giới. Việt Nam xếp vị trí thứ 87 trên tổng số 156 quốc gia được khảo
sát trên thế giới về thu hẹp khoảng cách giới. 

Theo bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, số liệu từ các cuộc
điều tra thống kê của Tổng cục Thống kê như: Khảo sát mức sống dân cư, điều tra đánh
giá các mục tiêu về trẻ em và phụ nữ, điều tra thống kê trong lĩnh vực Dân số, Lao động,
Tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp... là nguồn thông tin phong phú cho các nhà hoạch
định chính sách nắm được các thông tin về lợi ích của nam giới và nữ giới tại Việt Nam,
từ đó đưa ra các quyết sách về tiền lương, tuổi hưu, hỗ trợ xã hội với từng giới, xây dựng
chính sách pháp luật liên quan đến bình đẳng giới. Dự kiến, trong thời gian tới,
Tổng cục Thống kê sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về thống kê giới.

l Ảnh minh họa.
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Xem xét quy định về thuế đối với 
người cho thuê nhà

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa giao Bộ Tài chính xem
xét các phản ánh, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện quy định thu thuế

giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với người cho thuê nhà.
Chỉ đạo này của Phó Thủ tướng xuất phát từ thông tin báo chí phản

ánh ý kiến các chuyên gia cho rằng, ngưỡng chịu thuế cho thuê nhà quy
định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC cần phù hợp thực tế trong bối cảnh
người cho thuê đang phải chịu áp lực do đại dịch Covid-19; cần quy định
ngưỡng chịu thuế cho phù hợp với chỉ số tiêu dùng đã tăng hiện nay và
giảm áp lực mặt bằng giá cho người đi thuê. Đồng thời, Văn phòng Chính
phủ cũng nhận được Công văn số 63/2021/CV-HoREA của Hiệp hội Bất
động sản TP HCM nêu một số điểm bất hợp lý của Thông tư số
40/2021/TT-BTC và đề xuất xem xét, hoàn thiện lại quy định về thu thuế
giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với người cho thuê nhà.

Trên cơ sở này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính theo
chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương, nghiêm túc xem xét các
vướng mắc được phản ánh nêu trên để kịp thời đề xuất xử lý, tháo gỡ,
hoàn thiện quy định thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối
với người cho thuê nhà; kịp thời thông tin đầy đủ, thỏa đáng, trả lời rộng
rãi cho Hiệp hội, người dân được biết. G.LÂM

Hải Phòng yêu cầu chấn chỉnh công tác
phòng, chống dịch

Chiều 22/7, Thành ủy Hải Phòng có Văn bản số 322-TB/TU thông báo
ý kiến Thường trực Thành ủy về việc kiểm điểm trách nhiệm trong

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.
Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân TP đã

nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động triển khai kịp thời nhiều
biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tuy nhiên, chỉ trong ngày 21/7, lực lượng Công an TP đã liên tiếp phát
hiện các vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện các quy định về phòng,
chống dịch Covid-19. 

Để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, tuyệt đối không để xảy ra các
vi phạm công tác phòng, chống dịch, Thường trực Thành ủy yêu cầu Bí
thư, Chủ tịch UBND quận Hải An, huyện Thủy Nguyên, huyện Tiên Lãng
khẩn trương, nghiêm túc báo cáo kiểm điểm trách nhiệm vì đã để xảy ra
những vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn; gửi Thường trực Thành ủy trong ngày 23/7/2021
để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét.

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo thu hồi Giấy phép
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (không cấp lại) đối với các cơ sở
kinh doanh karaoke nêu trên và các cơ sở kinh doanh karaoke khác cố
tình vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn TP.  THÙY LINH

Bắt cán bộ kho bạc thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng

Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm
giam đối tượng Lê Thanh Hải là cán bộ Kho bạc Nhà nước huyện

Nông Cống (Thanh Hoá) do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, sáng 22/7/2021, Phòng

Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ, Công
an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Thanh Hoá thi hành Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối
tượng Lê Thanh Hải (sinh năm 1972 ở xã Tế Nông, huyện Nông
Cống) là cán bộ Kho bạc Nhà Nước huyện Nông Cống phạm tội
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

Theo tài liệu điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công
an tỉnh Thanh Hoá: Năm 2019, Lê Thanh Hải là giao dịch viên Kho
bạc Nhà nước huyện Nông Cống phụ trách kiểm soát chi đối với
Trường PTTH Nông Cống 3 đã không thực hiện theo đúng quy trình
kiểm soát 19 hồ sơ, chứng từ chi do Lê Mai Sáng (nguyên là kế toán
trường THPT Nông Cống 3) lập khống và giả mạo chữ ký của ông
Lương Văn Phán, Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 3 về chi
mua sắm, sửa chữa năm 2019 gây thiệt hại cho trường THPT Nông
Cống 3 tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4/8/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham
nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết
định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lê Mai Sáng phạm
tội tham ô tài sản. Mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản của Lê Mai Sáng,
Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh
Thanh Hóa đã có đủ tài liệu, căn cứ để khởi tố Lê Thanh Hải về hành vi
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong khâu kiểm tra, kiểm
soát chi tại Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống nên đã khởi tố để điều
tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế
và chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân
dân tỉnh Thanh Hoá thi hành Quyết định khám xét nơi ở và nơi làm việc
đối với bị can Lê Thanh Hải. ĐỨC THỌ

Bất chấp biển báo “đi chậm”
Theo bản án sơ thẩm, sáng

18/7/2020, Đỗ Đức Thắng (SN
1989, ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng
Ninh) điều khiển ô tô nhãn hiệu
Ford Transit 10 chỗ ngồi (BKS 14B-
027.40) chở khách đi từ TP Móng
Cái đến TP Hạ Long (Quảng Ninh).
Khi xe đến khu vực ngã ba giao
nhau giữa quốc lộ 18 và đường nội
thị Mông Dương (thuộc tổ 8, khu 8,
phường Mông Dương, TP Cẩm
Phả), Thắng đã không chấp hành hệ
thống báo hiệu đường bộ (công
trường đang thi công 5km/h, đi
chậm và người đi bộ cắt ngang; mặt
đường có gờ giảm tốc), không điều
khiển xe giảm tốc độ để có thể dừng
lại một cách an toàn tại nơi có biển
cảnh báo nên đâm vào bên trái xe
mô tô do ông Đinh Văn Siêng (SN
1955, ở huyện Phù Yên, Sơn La)
điều khiển đang sang đường. Sau
khi gây tai nạn, xe ô tô của Thắng đã
lao sang chiều đường bên kia, đẩy
xe mô tô của ông Siêng đi 31,5m
mới dừng lại. Ông Siêng ngã xuống

đường, bị thương tích nặng và đã tử
vong sau đó gần 3 tháng.

Tuy xác định lỗi của bị cáo
Thắng là “không giảm tốc độ an
toàn khi đến khu vực giao nhau, có
biển nguy hiểm” nhưng Hội đồng
xét xử (HĐXX) TAND TP Cẩm
Phả còn cho rằng, vụ tai nạn cũng có

một phần lỗi bị hại khi điều khiển xe
mô tô từ đường nhánh ra đường
chính, khu vực giao nhau đã “không
chú ý quan sát”, “không nhường
đường” cho xe của bị cáo. Chính vì
vậy, HĐXX cấp sơ thẩm đã xử phạt
Thắng 12 tháng tù nhưng cho hưởng
án treo.

Hàng chục năm sống trong 
hồi hộp

Phường Bồ Đề có 4 tổ dân phố
nằm giáp bờ sông là các tổ dân phố
(TDP) số 1, 2, 23 và 24. Người dân
khu Bồ Đề phần lớn từ các “làng
trong đê” quận Long Biên (huyện
Gia Lâm cũ) ra tái định cư; sỹ quan,
quân nhân, nhân viên quốc phòng
được cấp nhà; cán bộ, nhân viên các
bộ, sở, ngành… định cư hàng chục

năm nay. Ví dụ khu tập thể TCty 319
Bộ Quốc phòng (liên gia 319, tổ dân
phố 24) hiện là nơi sinh sống của
179 hộ gia đình, nhiều gia đình đã
có tới 4 thế hệ.

Ông Nguyễn Thanh Nhượng (Bí
thư Chi bộ TDP 24) cho biết,
khoảng từ năm 1985, khu đất trống
bỏ hoang gần đê sông Hồng thuộc
xã Bồ Đề cũ được TCty 319 cải tạo
nâng nền thành nơi đỗ xe, tập kết

phương tiện. “Khu đất này ngày
trước hoang vu, cỏ cây um tùm
không một bóng người. Dần dần
qua thời gian dài cải tạo, đổ đất,
trồng cây mới bằng phẳng như hiện
nay. Từ 1987 đến 2008, Cty xây
dựng các dãy tập thể, nhà nội bộ
sau đó phân cho cán bộ hoặc cho
công nhân ở. Nhiều gia đình đã
được chính quyền tạo điều kiện cho
sửa sang, xây dựng nhà cửa kiên cố
3-4 tầng, sinh sống ổn định đến bây
giờ”, ông Nhượng nói.

Người dân ở khu tập thể TCty
319 cho biết, với mức thu nhập ít ỏi,
mong muốn có chỗ “chui ra chui
vào” giữa Thủ đô là ước mơ cả đời
của họ. Bản thân họ lâu nay vốn
nghĩ cuộc sống đã ổn định bởi có sổ
hộ khẩu, có số nhà. Do vướng mắc
trong việc chuyển giao đất giữa
TCty 319 với địa phương nên quá
trình làm thủ tục cấp sổ đỏ bị chậm
trễ. Mãi mới đây họ mới được quận
trả lời nhà đất đang sử dụng đủ điều
kiện làm sổ đỏ và hướng dẫn người
dân hoàn thiện các thủ tục. 

Niềm vui của người dân càng
lớn khi có thông tin trong quy
hoạch phân khu đô thị sông Hồng,

VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG Ở CẨM PHẢ (QUẢNG NINH):

Thiếu căn cứ xác định lỗi bị hại 40%?
Cho rằng việc các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm xác định bị hại cũng có lỗi trong
vụ tai nạn giao thông là không đúng, chị Đinh Thị Hoa (con gái bị hại, trú tại
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã có đơn kháng cáo, đề nghị TAND
tỉnh Quảng Ninh hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Cẩm Phả.

lTình trạng phương tiện tại hiện trường sau tai nạn (ảnh do người dân chụp)

HAI KHU DÂN CƯ NGUY CƠ “BIẾN MẤT” SAU Ý KIẾN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:

Quyết sách liên quan hàng ngàn người, 
cần khảo sát kỹ lưỡng 

Sinh sống ổn định hàng chục năm trên mảnh đất do chính mình góp sức khai
hoang, vun bồi; sau hàng chục năm kê khai thủ tục, người dân phường Bồ Đề
(quận Long Biên, Hà Nội) từng vui mừng khi được chính quyền hướng dẫn làm thủ
tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Nhưng niềm vui chưa được
bao lâu, họ lại thấp thỏm, lo âu khi hay tin Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn vừa có ý kiến không đồng ý với đề xuất giữ lại khu dân cư Bắc Cầu và Bồ Đề.

lNgười dân khu tập thể TCty 319 thấp thỏm, lo âu trước đề xuất Bộ NN&PTNT

đưa ra.



Về dân sự, HĐXX cho rằng phần lỗi
của bị cáo là 60% và lỗi của bị hại là
40% nên cũng chỉ yêu cầu cầu bị cáo bồi
thường hơn 250 triệu đồng trong tổng
số thiệt hại về tính mạng của bị hại bị
xâm hại gần 420 triệu đồng (thời điểm
xét xử sơ thẩm, bị cáo đã bồi thường
được 180 triệu đồng). 

Nhiều tình tiết cần làm rõ
Cũng theo bản án sơ thẩm thì

HĐXX xác định cả bị cáo và bị hại đều
vi phạm quy định khoản 1 Điều 9,
khoản 1 Điều 12 Luật Giao thông
đường bộ và khoản 1, 3, 5 Điều 5 Thông
tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019
của Bộ Giao thông Vận tải (quy định về
tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ
giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao
thông đường bộ).

Phản đối nhận định này, chị Đinh
Thị Hoa (con gái ông Đinh Văn Siêng)
cho biết: “HĐXX quy kết bị hại vi phạm
các lỗi trên, tức là cho rằng bố tôi phải
tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách với xe
đi trước hoặc phải giảm tốc độ khi có
biển cảnh báo trên đường là không
đúng quy định vì không có xe nào đi
trước xe của bố tôi và trên đường bố tôi
đang lưu thông cũng không có biển
cảnh báo nguy hiểm”.

Khẳng định ông Siêng không có lỗi
“không nhường” xe ô tô của bị cáo
Thắng, chị Hoa nói “bị cáo Thắng phải
chịu hoàn toàn lỗi chứ không thể chịu
60% lỗi như nhận định của TAND TP
Cẩm Phả. Có thể khẳng định xe máy
của bố tôi đã đến điểm giao nhau trước.

Nếu xe bị cáo Thắng đi chậm đúng theo
yêu cầu như biển báo thì sẽ đến ngã ba
sau xe bố tôi, và tai nạn không xảy ra.
Tuy nhiên, do Thắng chạy xe quá nhanh
(sau khi xảy ra tai nạn, xe chạy hơn 31m
mới dừng hẳn) nên đã gây ra vụ tai nạn.
Việc bắt buộc bố tôi phải nhận định xe
Thắng chạy nhanh, chạy ẩu như vậy để
nhường đường khi đến ngã ba là thiếu
căn cứ? 

Cùng quan điểm, Luật sư Đỗ Mạnh
Linh (Công ty Luật Hồng Bách và Cộng
sự, người bảo vệ quyền và lợi ích cho bị
hại) cho rằng, bản án sơ thẩm nhận định
bị cáo có 60% lỗi là phiến diện, không
có đủ cơ sở. Đồng thời, quá trình điều
tra, cơ quan điều tra chưa làm rõ vận
tốc khi xe ô tô do bị cáo Thắng điều
khiển trước khi xảy ra va chạm là bao
nhiêu? Khi phát hiện có người sang
đường, Thắng có đạp phanh hay
không? (Biên bản bản khám nghiệm
hiện trường không thể hiện vết phanh
của xe ô tô trên mặt đường).

Do đó, HĐXX phúc thẩm cần hủy
án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung
một số nội dung như: Đánh giá tính chất
hành vi của bị cáo, mức độ lỗi của bị
cáo, bị hại; lý giải về sự khác nhau giữa
2 Phiếu trả kết quả xét nghiệm hóa sinh
của Bệnh viện Cẩm Phả; làm rõ vì sao
ông Lê Minh Tiến cùng một lúc tham
gia hai hoạt động là khám nghiệm hiện
trường vụ tai nạn và lập Biên bản tạm
giữ phương tiện, tang vật; xem xét lời
khai của bị cáo về việc có “đạp phanh”,
bấm còi báo hiệu hay không để đánh
giá về tính thành khẩn của bị cáo.

Thậm chí, cần thiết có thể thực nghiệm
điều tra để xác định tốc độ xe, về tình
trạng kỹ thuật của xe, về việc bị hại có
đủ điều kiện để nhường đường cho xe
của bị cáo khi xe này đang chạy bất
chấp cảnh báo hay không…?

Một vấn đề quan trọng cũng chưa
được các cơ quan tiến hành tố tụng cấp
sơ thẩm đánh giá là trách nhiệm của chủ
xe ô tô trong vụ việc này. Theo chị Hoa,
chiếc xe do Thắng điều khiển được gắn
mác xe chở khách “limousine”. Trong
hồ sơ vụ án này, bị cáo Thắng đã khai rõ
việc lái xe cho Công ty Vận tải Việt
Trung để đón chở khách từ TP
Móng Cái đi TP Hạ Long. Vì vậy,
phải làm rõ chiếc xe này có được
phép tham gia vận tải hành khách
tuyến cố định Hạ Long - Móng Cái
(và ngược lại) hay không? Công ty
Vận tải Việt Trung có được khai thác
tuyến vận tải hành khách theo tuyến
này hay không?

PLVN sẽ tiếp tục thông tin về
diễn biến của phiên xử phúc thẩm
tới đây K.NGUYÊN
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Ngày 5/8 tới sẽ xử phúc thẩm 
vụ án xảy ra tại Dự án Ethanol 
Phú Thọ

Dự kiến ngày 5/8 tới, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở
phiên toà phúc thẩm để xem xét kháng cáo của các bị

cáo và  người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án
xảy ra tại Dự án Ethanol Phú Thọ.

Các bị cáo kháng cáo gồm: Vũ Thanh Hà (nguyên TGĐ
Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí - PVB),
Phạm Xuân Diệu (nguyên TGĐ PVC), Nguyễn Xuân Thủy
(nguyên Phó Trưởng phòng Đầu tư dự án PVB), Khương
Anh Tuấn (nguyên Phó Trưởng phòng Thương mại PVB),
Lê Thanh Thái (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh PVB),
Hoàng Đình Tâm (nguyên Kế toán trưởng PVB). Trước đó,
những người này bị cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án từ 24
tháng tù đến 6 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về
đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau
phiên tòa sơ thẩm, 6 bị cáo trên đã kháng cáo xin cấp phúc
thẩm xem xét miễn trách nhiệm dân sự, giảm khung hình
phạt, xin được hưởng án treo.

Trong đơn kháng cáo, hầu hết các bị cáo đã đưa ra nhiều
tình tiết giảm nhẹ của mình: phạm tội lần đầu, nhân thân tốt,
thành khẩn khai báo và hợp tác với các cơ quan tố tụng trong
quá trình giải quyết vụ án, có thái độ ăn năn hối cải, nhận
thức rõ sai phạm của mình… 

Các bị cáo cũng mong muốn TAND Cấp cao tại Hà Nội
xem xét bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội, xem xét điều
kiện nhận thức chưa đầy đủ, thiếu thông tin về dự án…
từ đó đề nghị Tòa cấp phúc thẩm cân nhắc cho các bị
cáo được hưởng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt, giảm
khung điều khoản tội danh áp dụng, miễn trách nhiệm
dân sự cho các bị cáo.

Ngoài 6 bị cáo kháng cáo nêu trên, Công ty TNHH Đầu
tư Mai Phương (Công ty Mai Phương) cũng làm đơn kháng
cáo, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét trả lại cho công ty
3.400m2 đất tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Liên quan tới vụ án,
ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu
khí Việt Nam) không làm đơn kháng cáo. Ông Thăng bị cấp
sơ thẩm tuyên 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đầu
tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cấp
sơ thẩm tuyên 18 năm tù, ông Trịnh Xuân Thanh đã kháng
cáo toàn bộ bản án. Tuy nhiên, sau đó ông Thanh đã rút
kháng cáo. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 5/8
đến hết ngày 7/8/2021). NGỌC DIỆP

NGHỆ AN:
Giả danh công an lừa “chạy án”

Ngày 22/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự
sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Huấn (41 tuổi), trú

xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa
đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng tháng 11/2020, thông qua
các mối quan hệ xã hội, Huấn biết bà Trần Thị K. (trú huyện
Diễn Châu) đang có ý định xin cho chồng là bị can trong vụ
án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, “Vận
chuyển hàng cấm” không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Tại cuộc gặp ở một quán cà phê ở TP Vinh, Huấn giới
thiệu mình tên là Huy, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công
an tỉnh Nghệ An, cam đoan sẽ “chạy” cho chồng của bà K.
không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khoảng thời
gian từ tháng 11/2020 đến cuối tháng 12/2020 (âm lịch),
Huấn đã 6 lần yêu cầu bà K. đưa cho mình 260 triệu đồng
để “chạy án”. Sau thời gian chờ đợi, thấy Huấn không lo
được việc như cam kết nên bà K. yêu cầu trả lại tiền.  Lúc
đầu, Huấn chỉ trả cho bà K. 70 triệu đồng. Sau nhiều lần bị
thúc ép, Huấn đến nhà bà K. trả 190 triệu đồng, nhưng xin
20 triệu tiền chi phí đi lại và được người thân bà K. đồng ý. 

Ngày 22/2/2021, bà K. làm đơn tố cáo hành vi lừa
đảo của Nguyễn Văn Huấn tới cơ quan điều tra. Quá
trình làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ
An, Huấn xin đầu thú về hành vi phạm tội và tự
nguyện giao nộp 10 triệu đồng. 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi lừa đảo, chiếm
đoạt tiền của nạn nhân như cáo trạng truy tố. Với tội “Lừa
đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Văn Huấn bị tòa tuyên phạt
7 năm tù. Đối với bà Trần Thị K., cơ quan điều tra xét thấy,
do Huấn chủ động yêu cầu bà này phải đưa tiền, bản thân
Huấn không phải là người có chức vụ, thẩm quyền giải quyết
vụ án mà bà K. đang nhờ “chạy”. Sau khi phát hiện hành vi
lừa đảo của Huấn, bà đã làm đơn tố cáo tới công an. Do đó,
chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự bà Trần Thị K. về tội “Đưa
hối lộ”. KIM LONG 

TP Hà Nội đề nghị giữ hai khu dân cư
Bắc Cầu và Bồ Đề. “Có lẽ niềm mong
mỏi của chúng tôi đã được lắng nghe,
thấu hiểu nên TP Hà Nội mới đưa ra
đề nghị trên. Cũng như hàng triệu
người dân Thủ đô khác, chúng tôi chỉ
muốn được ổn định trên mảnh đất gắn
bó bao năm, yên tâm công tác”, ông
Bùi Văn Hùng sống tại khu tập thể
TCty 319 nói.

Thế nhưng mới đây, họ lại thấp
thỏm, âu lo khi nghe tin Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) không đồng ý với đề nghị
không di dời các khu dân cư Bắc Cầu,
Bồ Đề của Hà Nội. Lý do Bộ đưa ra là
khu vực nằm sát bờ sông thuộc khu vực
lòng sông co hẹp, tốc độ dòng chảy cao,
dễ bị sạt lở gây mất an toàn.

“Mấy hôm nay nghe tin qua đài
báo, người dân rất lo lắng. Sau bao
năm chờ đợi, hoàn thành đủ các loại
giấy tờ, quận trả lời nhà cửa đủ điều
kiện làm sổ đỏ thì nay lại bị kiến
nghị như vậy. Không biết rồi đây
cuộc sống chúng tôi sẽ đi đâu, về
đâu? Không biết đến bao giờ mới
thoát cảnh sống trong âu lo, nhà cửa
có thể không còn?”, bà Nguyễn
Thảo Nguyên, Bí thư Chi bộ kiêm
Tổ trưởng TDP số 2 nói.

Cần khảo sát, tính toán kỹ lưỡng
Nhiều người dân hai khu dân cư Bắc

Cầu và Bồ Đề cho biết họ đồng tình với
chiến lược phát triển TP ven sông Hồng
của Thủ đô. Thế nhưng, họ không đồng
tình với lý do Bộ NN&PTNT đưa ra là
khu dân cư nằm ở khu vực lòng sông co
hẹp, tốc độ dòng chảy cao, dễ bị sạt lở.

Các hộ dân cho biết, từ khi sinh
sống ở đây gần 40 năm, họ chỉ
chứng kiến trận lũ lịch sử vào năm
1996. Khi đó nước hồ Gươm tràn
bờ, các khu vực xung quanh ngập
nặng nhưng khu vực TDP 24 nước
lũ chỉ mấp mé đường ngõ.

“Nói khu vực Bồ Đề dễ sạt lở càng
khó tin bởi bờ sông phía phường Bồ Đề
là bên bồi, dòng sông qua đây không
không phải là đoạn bị co thắt, nước chảy
không quá xiết. Người dân địa phương
vẫn thường ra sông tắm mát, tập bơi,
nhất là vào mùa nắng nóng. Tôi không
rõ Bộ NN&PTNT đưa ra nhận định trên
dựa vào căn cứ thực tiễn nào? Gia đình
tôi sinh sống tại đây từ năm 1979 chưa
chứng kiến đợt lũ lớn nào. Trước đây
chưa có thủy điện Sông Đà thì vào mùa
lũ nước có mấp mé bờ đường, còn ngay
nay có thêm Thủy điện Sơn La, Thủy
điện Lai Châu… chúng ta cũng đã trị
thủy tốt hơn rất nhiều nên hầu như ở đây
không bị ngập lũ”, ông Lê Trọng Phúc,
Bí thư kiêm Tổ trưởng TDP số 1,
phường Bồ Đề nói. 

Điều người dân thắc mắc nữa là
trong góp ý quy hoạch phân khu đô thị
sông Hồng, các cơ quan chức năng đề
cập tới phương án nâng nền để đảm
bảo giao thông, vậy tại sao không
nâng nền với những khu dân cư đã ổn
định lâu năm như khu dân cư Bồ Đề?

“Chúng tôi chỉ khát khao, mong mỏi
các cơ quan chức năng khảo sát thật kỹ
lưỡng, phù hợp thực tiễn để có phương
án hài hòa tốt nhất. Các gia đình ở đây
đều đã nhiều thế hệ, sinh sống ổn định
lâu nay, giờ đây chúng tôi cũng chỉ
mong muốn được tiếp tục ổn định cuộc
sống, yên tâm công tác, làm ăn”, ông
Nhượng tiếp lời. LONG THANH

lBị cáo Đỗ Đức Thắng tại phiên tòa.

Tiếc nuối những giá trị văn hóa, lịch sử
Nhiều người dân phường Bồ Đề cho hay, nếu phải di dời như ý kiến của Bộ NN&PTNT là nhiều giá trị văn hoá lịch sử có thể

biến mất vĩnh viễn. Khu dân cư Bồ Đề là nơi lưu giữ các công trình văn hoá tâm linh, di tích lịch sử của Hà Nội. Điển hình như Đền
Ghềnh - nơi thờ tự Công chúa Lê Ngọc Hân. Cùng với các di vật quý, đền Ghềnh ngày nay đã trở thành một công trình kiến trúc cổ
kính, được đông đảo du khách cả nước biết đến. Bên cạnh những giá trị vật thể, tại di tích này, hàng năm đều diễn ra Lễ hội đền
Ghềnh nổi tiếng.

Phường Bồ Đề còn có nhiều công trình tâm linh văn hóa nổi tiếng khác như: chùa Bồ Đề, đình làng Phú Viên; cụm di tích đình -
đền - chùa Lâm Du; di tích lịch sử địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến cầu phao Chương Dương… “Với vùng đất lưu
giữ nhiều giá trị văn hóa lịch sử như thế nếu phải từ bỏ sẽ là điều rất đáng tiếc. Tất nhiên trong quá trình phát triển phải thay đổi
nhưng nếu hài hòa với lịch sử, bảo tồn được các giá trị văn hóa sẽ là điều đáng trân quý”, Tổ trưởng TDP24 nói.

lHà Nội đang xây dựng quy hoạch phân

khu đô thị sông Hồng. 

lBồ Đề cũng là nơi có nhiều di tích lịch sử,

văn hóa.  
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Đưa nông sản lên
sàn thương mại
điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông
vừa ban hành Quyết định số

1034/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế
hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông
nghiệp lên sàn thương mại điện tử
(TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế
số nông nghiệp, nông thôn.

Việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất
nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể,
hợp tác xã, tổ hợp tác (gọi chung là
hộ sản xuất nông nghiệp) đăng ký
tham gia các sàn TMĐT để kết nối,
quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm
các kênh phân phối mới, mở rộng thị
trường trong nước và quốc tế, đồng
thời, hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp
đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp trên các sàn TMĐT; thúc đẩy
tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ
nông sản khi cao điểm thu hoạch,
giúp người dân giữ giá nông sản,
tránh phụ thuộc vào thương lái, trung
gian. Không những thế, thông qua
các sàn TMĐT và nền tảng số cung
cấp các thông tin hữu ích cho các hộ
sản xuất nông nghiệp như thông tin
thị trường nông sản, dự báo nhu cầu
và năng lực sản xuất nông sản, thông
tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân… 

T.CÔNG

Chưa bền vững
Tại Hội thảo đánh giá tăng

trưởng kinh tế quý II/2021, dự
báo tăng trưởng kinh tế 2021 do
Viện Nghiên cứu Kinh tế và
Chính sách (VEPR) tổ chức hôm
21/7, PGS. TS Phạm Thế Anh -
Chuyên gia Kinh tế vĩ mô
(Trường Đại học Kinh tế Quốc
dân) phân tích, mức tăng trưởng
GDP của quý II/2021 (6,61%)
cao hơn quý I/2021, dựa trên
những yếu tố thuận lợi như:
Chính phủ kiểm soát tốt dịch
bệnh từ giai đoạn cuối quý I giúp
duy trì hoạt động kinh tế trong
nước; các quốc gia thuộc Liên
minh Châu Âu đang mở cửa trở
lại và các doanh nghiệp (DN),
đặc biệt là các DN FDI, tận dụng
tốt hiệp định EVFTA để phục hồi
quy trình sản xuất và xuất khẩu
hàng hóa sang thị trường EU.

Bình luận về con số tăng
trưởng 5,64% của 6 tháng đầu
năm 2021, chuyên gia này cho
rằng, đây là con số “đáng khích
lệ”. Tuy nhiên, ông lưu ý, “con số
GDP không phản ánh hết khó
khăn của nền kinh tế”, vì khu vực
phi chính thức không được phản
ánh trong GDP.

Chuyên gia này cũng cho
rằng tăng trưởng GDP 6 tháng
đầu năm không phản ánh hết rủi
ro nền kinh tế gặp phải trong thời
gian tới. “Giá nguyên liệu cho
sản xuất nông nghiệp tăng 30%;
giá nhiên liệu xăng dầu chất đốt
tăng trên 100%, giá cước vận tải
biển 6 tháng đầu năm 2021 tăng
4-8 lần tùy khu vực. Sự tăng giá
nguyên liệu ảnh hưởng đến chi

phí sản xuất của DN và lợi nhuận
của DN sẽ ảnh hưởng đến giá sản
phẩm đầu ra, quyết định đến đầu
tư của DN trong tương lai” -
PGS. TS Phạm Thế Anh nói.

Chuyên gia Kinh tế trưởng
BIDV - TS Cấn Văn Lực cũng
cho rằng, nếu nhìn vào các con
số thống kê thấy “khá ổn”. Tuy
nhiên, phân tích một loạt hiện
tượng của nền kinh tế, đặc biệt là
“chứng khoán tăng khá nóng
trong khi kinh tế phục hồi chậm”;
thu ngân sách cao trong bối cảnh
dịch bệnh nhờ nguồn thu từ
chứng khoán, bất động sản; ngân
sách thặng dư do chi cho đầu tư
phát triển mới được 28% kế
hoạch..., TS. Lực tỏ ra quan ngại
về tăng trưởng không bền vững. 

Đặc biệt, dịch vụ bán lẻ đang
tăng thấp (6 tháng tăng gần 5%
so cùng kỳ các năm trước tăng
thực khoảng 8-10%). “Điều này
chứng tỏ sức cầu yếu. Trong khi
sức cầu là một động lực tăng
trưởng quan trọng về phía cầu

trong những tháng cuối năm. Và
sức cầu còn yếu do các biện pháp
giãn cách chống dịch…” - TS.
Lực phân tích.
Kịch bản nào?

Với tình hình dịch bệnh hiện
tại, các chuyên gia VEPR đã hạ
dự báo tăng trưởng kinh tế của
Việt Nam năm 2021 so với các
báo cáo trước. Triển vọng kinh tế
những tháng cuối năm phụ thuộc
nhiều vào: Tốc độ và quy mô
tiêm chủng vắc xin; hiệu
quả/phản ứng phụ của các biện
pháp phòng chống dịch; các gói
hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng ở
trong nước.

Dựa trên thực tiễn, VEPR đưa
ra 3 kịch bản dự báo với giả định,
các đối tác thương mại và đầu tư
lớn của Việt Nam triển khai

thành công việc tiêm vắc xin vào
đầu quý IV/2021, khống chế
được tình trạng tái bùng phát,
hoạt động kinh tế khôi phục,
căng thẳng thương mại và bất ổn
chính trị dịu hơn. Trong khi đó,
tình hình kiểm soát bệnh dịch tại
Việt Nam có thể diễn biến theo
các chiều hướng khác nhau.

Kịch bản cơ sở: Dịch bệnh
được kiểm soát vào cuối quý
III/2021, tiêm chủng triển khai
nhanh chóng và đạt miễn dịch
cộng đồng vào quý II/2022, kinh
tế vĩ mô duy trì ổn định. Tăng
trưởng kinh tế cả năm dự báo ở
mức 4,5 – 5,1%.

Kịch bản thuận lợi: Dịch
bệnh kiểm soát ngay trong tháng
8/2021, tiêm vắc xin đẩy nhanh
và đạt miễn dịch cộng đồng vào

quý I/2022, kinh tế vĩ mô duy trì
ổn định. Tăng trưởng kinh tế cả
năm dự báo ở mức 5,4 – 6,1%.

Kịch bản bất lợi: Dịch bệnh
chưa được kiểm soát và các hoạt
động kinh tế chưa thể trở lại bình
thường cho tới quý IV/2021,
tiêm chủng vắc xin triển khai
chậm do thiếu nguồn cung; dịch
vụ, thương mại và thu hút vốn
FDI khôi phục chậm. Khi đó,
kinh tế Việt Nam năm 2021 chỉ
có thể tăng trưởng từ 3,5 - 4,0%.

Theo VEPR, Chính phủ và
các bộ, ngành nên khẩn trương
triển khai và giải ngân các gói hỗ
trợ đối với người lao động mất
việc, đặc biệt những lao động
trong khu vực phi chính thức.
Chính sách tài khóa nên tập trung
thúc đẩy giải ngân các dự án đầu
tư cơ sở hạ tầng lớn ở cấp quốc
gia, làm nền tảng cho giai đoạn
phục hồi sau đại dịch. Ngoài ra,
chính sách tiền tệ thích ứng nên
được thực hiện với tăng trưởng
cung tiền được kiểm soát ở mức
phù hợp (10%) và các biện pháp
kiểm soát rủi ro ở mức vừa phải.

“Tuy nhiên, giải pháp quan
trọng nhất lúc này là Việt Nam
cần có một chiến lược tổng thể và
nhất quán đối phó với các tình
huống bệnh dịch; các bất cập liên
quan đến lây nhiễm chéo trong
khu cách ly, khai báo y tế, đứt
gãy trong lưu thông hàng hóa do
các biện pháp cực đoan, thiếu
trang thiết bị y tế cần phải được
tập trung nguồn lực để giải quyết
nhanh chóng...” - PGS. TS Phạm
Thế Anh nhấn mạnh.

THANH THANH

Bộ Tài chính vừa có đề
xuất điều chỉnh thuế
xuất, nhập khẩu đối với
một số mặt hàng thép
nhằm ổn định thị
trường lĩnh vực này. 

Vì sao cần thay đổi ưu đãi?
Theo Bộ Tài chính, với

nhiều chính sách phù hợp, trong
đó có chính sách thuế xuất khẩu
(XK), thuế nhập khẩu (NK),
ngành thép trong nước đã duy
trì tốc độ tăng trưởng khá, từng
bước tự chủ được công nghệ và
năng lực sản xuất phôi thép,
thép xây dựng, đáp ứng đủ nhu
cầu sử dụng trong nước và XK.

Tuy nhiên, thời gian qua, giá
thép xây dựng trong nước liên
tục tăng cao, ảnh hưởng lớn đến
tiến độ giải ngân cũng như chi
phí dự phòng của các dự án, đặc
biệt các dự án đầu tư công; ảnh
hưởng đến chi phí đầu vào của
nhiều ngành sản xuất. 

Bộ Tài chính thấy mức
thuế NK ưu đãi đối một số loại
sắt thép xây dựng đã được áp
dụng trong một thời gian dài
với mức tương đối cao (lên
đến 15%, 20% và 25%). Do
đó, để góp phần hạ giá mặt
hàng thép xây dựng, thúc đẩy
các doanh nghiệp (DN) giảm
chi phí, Bộ này đề nghị
phương án điều chỉnh mức

thuế XK đối với phôi thép và
mức thuế NK ưu đãi của một
số loại thép xây dựng.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất
tăng thuế XK phôi thép từ 0%
lên 5%. Đồng thời, giảm thuế
NK ưu đãi với một số sản phẩm
thép xây dựng từ mức 25%,
20%, 15% xuống 15% hoặc
10% (tùy loại cụ thể). Theo
đánh giá của Bộ Tài chính, việc
điều chỉnh giảm thuế NK đối
với một số mặt hàng nêu trên
tuy có làm giảm thu ngân sách
nhà nước nhưng mức ảnh
hưởng không lớn. “Việc điều
chỉnh này sẽ góp phần thúc đẩy
các DN sản xuất thép trong
nước đầu tư, đổi mới công nghệ
để giảm giá thành, tăng khả
năng cạnh tranh đối với các sản
phẩm thép NK, qua đó góp
phần bình ổn thị trường trong
nước, đồng thời thúc đẩy ngành
thép phát triển bền vững” -theo
văn bản Bộ Tài chính.

Theo tìm hiểu của PLVN,
hiện thuế NK thép xây dựng ở
mức cao (25%, 20%, 15% tùy
loại); điều này khiến thép xây
dựng nước ngoài rất khó tiếp
cận thị trường Việt Nam. Còn
mức thuế XK đối với phôi thép
là 0%; trong khi đó, mặt hàng
làm nguyên liệu sản xuất phôi
thép là quặng sắt và phế liệu sắt
có thuế XK là từ 15% - 40%.
Điều này khiến các DN thép

trong nước dễ dàng thu mua
nguyên liệu để sản xuất phôi
thép và thép xây dựng. 

Doanh nghiệp nói gì?
Trao đổi với PLVN, ông

Tống Văn Nga – Chủ tịch Hội
Vật liệu xây dựng Việt Nam
(nguyên Thứ trưởng Bộ Xây
dựng) cho biết, ông rất hoan
nghênh đề xuất của Bộ Tài
chính. Ông cho rằng, chính sách
đã ưu đãi DN sản xuất thép
trong nước một thời gian dài, hỗ
trợ các DN lớn mạnh. Tuy
nhiên, khi ưu ái quá nhiều, một
số DN có biểu hiện “làm quá”
để hưởng lợi, khiến thị trường
thép méo mó, ảnh hưởng chung
đến nhiều ngành kinh tế. 

Ông Nguyễn Quốc Hiệp –
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây
dựng Việt Nam cho rằng, cơ
quan quản lý nhà nước đã loay
hoay trong một thời gian chưa
tìm được phương án tốt để “hạ
nhiệt” giá thép. Nếu đề xuất trên
của Bộ Tài chính được chấp
thuận, chắc chắn giá thép sẽ được
ổn định và mang tính bền vững,
xuất phát từ cơ chế chính sách. 

Một thành viên tập đoàn xây
dựng lớn có trụ sở ở Hà Nội tỏ
ra vui mừng trước đề xuất của
Bộ Tài chính. “Đề xuất này của
Bộ Tài chính rất hợp lý. Nếu
được chấp thuận, Nhà nước đã
có điều chỉnh bước một để bình
ổn thị trường thép” - vị này nói.

Trong khi đó, ông Nghiêm
Xuân Đa – Chủ tịch Hiệp hội
Thép Việt Nam (VSA) cho biết,
sau khi Bộ Tài chính có đề xuất
trên, VSA đã đề nghị các hội
viên có ý kiến để tổng hợp gửi
Bộ Tài chính. Được biết, các
DN hội viên đều không ủng hộ
đề xuất của Bộ Tài chính.

Trao đổi với PLVN, bà Trần
Thị Hương Anh - Chuyên viên
Phòng Chính sách thuế XK, NK
(Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài
chính) cho biết, đơn vị đang chờ
ý kiến từ các bộ, ban, ngành, các
địa phương và các hiệp hội liên
quan, sau đó sẽ tổng hợp các ý
kiến này trước khi đề xuất nội
dung điều chỉnh lên Thủ tướng
Chính phủ. “Thời gian đề xuất
còn phụ thuộc vào thời gian
nhận được các ý kiến” - vị
này nói. MINH HỮU

“HẠ NHIỆT” GIÁ THÉP: 

Đề xuất điều chỉnh thuế
xuất, nhập khẩu

TIN TỨC

l Công nhân làm việc trên công trình.

“Con số GDP không phản ánh
hết khó khăn nền kinh tế”

Đó là lưu ý của chuyên
gia kinh tế vĩ mô - PGS
TS Phạm Thế Anh, mặc
dù ông đánh giá tăng
trưởng GDP 6 tháng đầu
năm 2021 ở mức 5,64%
là “đáng khích lệ”.

l Nhiều DN phải ngừng hoặc thu hẹp sản xuất do ảnh hưởng của Covid-19.  
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Đề xuất cho phép chợ đầu mối
hoạt động trong thời gian
giãn cách 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) vừa có Công văn 4573/BNN-VP gửi

Thủ tướng Chính phủ đề xuất bổ sung các chợ đầu mối
tại các địa phương vào diện các cơ sở kinh doanh hàng
hóa dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động trong thời
gian giãn cách theo Chỉ thị 16. Đồng thời, Bộ cũng đề
xuất cho một số chợ đầu mối đủ điều kiện hoạt động trở
lại để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản,
thực phẩm thiết yếu từ các tỉnh phía Nam về TP Hồ Chí
Minh và ngược lại. 

Trước đó, báo cáo nhanh của Tổ công tác kết nối
cung ứng tiêu thụ nông sản của Bộ NN&PTNT cho biết,
chợ truyền thống, chợ đầu mối là đầu ra của hơn 70%
lượng hàng hóa nông sản cung cấp cho TP Hồ Chí Minh
nhưng hầu hết bị đóng cửa gây ảnh hưởng đến nguồn
cung nông sản từ các tỉnh cho thành phố. Với tâm lý
người dân lo ngại thiếu hàng hóa nên tích trữ (đặc biệt
là trứng gia cầm) gây thiếu hàng cục bộ và tăng giá.

Nhằm ổn định sản xuất và đảm bảo nguồn cung
nông sản, thực phẩm trong thời gian trước mắt và ổn
định lâu dài, trong Công văn gửi Thủ tướng Chính phủ,
Bộ NN&PTNT cũng kiến nghị Thủ tướng bổ sung vào
danh mục hàng hóa thiết yếu các loại giống cây trồng,
vật nuôi, thủy sản và vật tư, nguyên liệu phục vụ sản
xuất nông nghiệp, chế biến nông sản; do hiện nay việc
vận chuyển, sản xuất, cung ứng các loại hàng hóa nêu
trên đang gặp nhiều khó khăn.

Bộ NN&PTNTT cũng đề xuất Thủ tướng cho phép
tạm gia hạn các Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn
thực phẩm, vệ sinh thú y,… thêm 3 tháng cho các cơ sở
sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đã
hết hạn hoặc sắp hết hạn. Theo Bộ NN&PTNT hiện nay,
do áp dụng Chỉ thị 16, cơ quan chức năng chưa thể tổ
chức cấp lại hoặc gia hạn theo qui định nên sẽ có nhiều
cơ sở ngưng hoạt động trong thời gian tới.

Cũng theo Tổ công tác kết nối cung ứng tiêu thụ
nông sản của Bộ NN&PTNT, tính đến ngày 22/7, Tổ
công tác đã ghi nhận có 179 đầu mối cung ứng nông sản
miền Nam. Danh sách này đang tiếp tục được cập nhật.
Tổ công tác cũng thông báo, các bên có khó khăn và
nhu cầu sản phẩm khác, có thể liên hệ: Anh Trần Minh
Hải - thành viên tổ công tác; Điện thoại: 0986.118.118;
Email: tmhaiagu@mail.com. T.LAN

Khuyến cáo hợp tác điều tra
chống bán phá giá săm, lốp 
xe đạp, xe máy

Cục Phòng vệ thương mại (PVTM - Bộ Công
Thương) cho biết, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ (Cơ

quan điều tra) đã thông tin về việc khởi xướng rà soát
cuối kỳ biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với 2
vụ việc săm, lốp xe đạp và săm, lốp xe máy có xuất xứ
hoặc nhập khẩu từ Việt Nam, Sri Lanka và vùng lãnh
thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Do đó, Cục PVTM khuyến nghị đến Hiệp hội và
doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan một số vấn
đề, như tham gia hợp tác toàn diện với Cơ quan điều tra
để chứng minh hàng hóa có xuất xứ của Việt Nam
không bán phá giá vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ; Đọc kỹ
các tài liệu, trả lời đầy đủ và nộp bản trả lời câu hỏi điều
tra theo đúng hình thức và thời hạn quy định. Trường
hợp gặp khó khăn trong xử lý các câu hỏi này, cần liên
lạc với Cơ quan điều tra để được hỗ trợ.

Cục này cũng đề nghị các DN liên quan nên cân
nhắc phối hợp với đơn vị tư vấn, luật sư có kinh nghiệm
xử lý vụ việc PVTM tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ; liên lạc
thường xuyên, hợp tác toàn diện với Cơ quan điều tra
trong suốt quá trình vụ việc diễn ra. Cục PVTM khuyến
nghị cần làm rõ các yêu cầu của Cơ quan điều tra trước
khi có bất kỳ hành động nào. 

Đặc biệt, Cục PVTM lưu ý, bất kỳ hành động thể
hiện sự bất hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ trong bất
cứ giai đoạn nào của quá trình điều tra sẽ dẫn tới việc
Cơ quan điều tra sử dụng các chứng cứ sẵn có (thường
là bất lợi) để áp thuế CBPG. Việc bị tiếp tục áp thuế
CBPG sẽ làm suy giảm lợi thế cạnh tranh, dẫn tới nguy
cơ mất một phần hoặc toàn bộ thị phần xuất khẩu tại thị
trường này của nhà xuất khẩu Việt Nam. HOÀNG TÚ

Cấp phiếu nhận diện ưu tiên cho
hơn 16.000 đầu xe

Đại diện Tổ công tác của Bộ
Công Thương đánh giá, việc vận
chuyển hàng hóa giữa các tỉnh về TP
Hồ Chí Minh vẫn gặp khó khăn do
việc quy định thực hiện giữa các địa
phương chưa thống nhất. Tuy nhiên,
sau khi Bộ Giao thông Vận tải
(GTVT) có Văn bản 5017/TCD-
BVN-VT ngày 19/7/2021, phương
tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu và
hàng hóa phục vụ sản xuất kinh
doanh tại các địa phương áp dụng Chỉ
thị 16 đã lưu thông thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, sau khi có kiến nghị
từ Bộ Công Thương và Bộ GTVT,
Bộ Y tế đã có Văn bản 5753/BYT-
MT hướng dẫn xét nghiệm người
vận chuyển hàng hóa trên cả nước.
Bộ Y tế cho phép xe chở hàng nội
tỉnh, xe đi lại giữa 19 tỉnh áp dụng
Chỉ thị 16 không cần giấy xét
nghiệm Covid-19 với tài xế và người
đi theo xe. Trường hợp xe đi từ vùng
cách ly sang vùng khác, hoặc từ tỉnh
có dịch sang địa phương liền kề áp
dụng chống dịch với yêu cầu thấp
hơn mới cần giấy xét nghiệm.

Bộ Y tế cũng cho phép các địa
phương bố trí điểm xét nghiệm tại
các trạm dừng nghỉ cung cấp cho tài
xế khi cần. Ngoài ra, Tổng cục
Đường bộ Việt Nam cũng đã có văn
bản đề nghị các địa phương áp dụng
thống nhất quy trình kiểm soát các
xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Hiện, các phương tiện vận
chuyển hàng hóa đã được dán nhãn
là các loại hàng mau hỏng (hàng
nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng
đông lạnh), các loại hàng thiết yếu,
hàng hóa phục vụ sản xuất kinh
doanh khi lưu thông giữa các địa
phương trong khu vực đang áp dụng
Chỉ thị 16 nên không cần đăng ký,
không cần dán Thẻ nhận diện
phương tiện (có mã QRCode) trên
xe. Thay vào đó các xe chỉ cần dán
logo nhận diện phương tiện vận
chuyển các hàng thiết yếu, đồng thời

tài xế vẫn phải tuân thủ theo quy
định Bộ Y tế về giấy xét nghiệm.

Tổ công tác của Bộ Công
Thương cũng đã đề nghị Sở GTVT
TP Hồ Chí Minh cung cấp mẫu logo
nhận diện để gửi các Sở Công
Thương hướng dẫn các doanh
nghiệp (DN) thực hiện theo quy
định; đồng thời cung cấp đầu mối
liên lạc của Sở GTVT để các DN có
thể liên hệ khi gặp khó khăn trong
quá trình vận chuyển hàng hóa từ các
tỉnh về TP Hồ Chí Minh.

Hiện tại, Sở Công Thương TP Hồ
Chí Minh cũng đã hoàn thiện hồ sơ
theo quy định của ngành Giao thông,
chuyển Sở GTVT cấp Phiếu nhận
diện được ưu tiên lưu thông khi qua
các khu vực kiểm soát phòng chống
dịch Covid -19 (có mã QR Code)
cho 529 đầu mối DN (cùng các DN
trong chuỗi cung ứng) với 16.076
đầu xe, trong đó: Vận chuyển hàng
thiết yếu là 519 DN và 16.066 xe vận
tải các loại; vận chuyển xăng dầu
gồm 10 DN và 91 xe bồn (xe xitec).
Hai bên cũng thống nhất đảm bảo
cho các DN lưu thông xuyên suốt
trên địa bàn thành phố và ưu tiên
(theo luồng xanh) khi qua các trạm
kiểm dịch trên địa bàn các tỉnh miền
Đông, miền Tây Nam Bộ.

Sử dụng xe buýt, taxi làm
phương tiện cung ứng hàng hóa

Ông Nguyễn Tấn Thanh, đại diện
Saigon Co.op cho biết, hiện tình hình
lưu thông hàng hóa của Saigon
Co.op về cơ bản đã ổn thỏa “gỡ được
đến 90% vấn đề vận chuyển thông
suốt hàng hóa”. Hiện lượng nguồn
hàng cung ứng từ các tỉnh về hệ
thống kho của Saigon Co.op và vận
chuyển hàng hóa từ các kho đi hệ
thống siêu thị của Saigon Co.op đặt
tại các tỉnh đã không còn gặp khó
khăn gì. 

Đại diện Central Retail cũng
thông tin, hiện nay, các nhà cung cấp
cho hệ thống siêu thị GO!, Big C
không có phản hồi việc họ gặp khó
khăn khi đi qua các trạm kiểm soát.
Các kho nhận hàng của Big C cũng
không ghi nhận việc nhà cung cấp
giao hàng trễ do bị ách tắc lưu
thông khi vận chuyển hàng từ các
tỉnh lên. Các nhà cung cấp cũng đã
làm được giấy xét nghiệm nhanh
nên việc lưu thông hàng hóa thuận
tiện hơn rất nhiều. 

Về vấn đề cung ứng kịp thời thực
phẩm, nông sản hàng ngày cho
người dân TP Hồ Chí Minh, đại diện
Tổ công tác của Bộ Công Thương
cho biết, trong cuộc họp ngày 22/7,
Bộ GTVT và Bộ Công Thương đã
thống nhất một số biện pháp. Cụ thể,
nhằm cung ứng hàng hóa nhanh nhất
cho người dân TP Hồ Chí Minh, đặc
biệt các khu vực phong tỏa, 2 Bộ đã
cùng thống nhất sử dụng xe buýt làm
siêu thị mini, dùng xe tải nhỏ để chở
hàng vào các khu phong tỏa, sử dụng
hệ thống taxi Mai Linh làm shiper
cho các đơn hàng online… 

Liên quan đến những khó khăn,
vướng mắc phát sinh trong cung
ứng hàng hóa tại các hệ thống phân
phối lớn như chi phí phát sinh tăng
do DN phải chịu thêm các chi phí
trong tình hình dịch bệnh (chi phí
xét nghiệm, chi phí cách ly cho
nhân viên, chi phí vệ sinh, khử
trùng…), đồng thời các nhà cung
cấp cũng tăng giá bán; một số nhà
cung cấp mặt hàng rau quả, trứng gà
chưa đáp ứng đủ nhu cầu đặt hàng
của siêu thị; thiếu nhân công bán
hàng tại các siêu thị do các lao động
mắc Covid-19… đại diện Bộ Công
Thương cho biết, Bộ sẽ tiếp tục tháo
gỡ trong những ngày tiếp theo. 

NHẬT THU

TIN TứCKHÓ KHĂN LƯU THÔNG HÀNG HÓA TẠI TP HỒ CHÍ MINH:

Đã gỡ đến đâu?
Một số biện pháp để tạo
điều kiện cho lưu thông
hàng hóa ở 19 tỉnh, thành
phố phía Nam thực hiện Chỉ
thị 16/CT-TTg (Chỉ thị 16)
đã được 2 Tổ công tác tiền
phương của Bộ Công
Thương và Bộ Giao thông
Vận tải thống nhất trong
cuộc họp diễn ra vào hôm
qua (22/7).  

lCó thêm nhiều phương tiện cung ứng hàng hóa cho người dân.

LÂM ĐỒNG:
Tập trung đảm bảo nguồn 
rau xanh cung cấp ra thị trường

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
Phạm S, Sở NN&PTNT tỉnh chủ trì, phối hợp với

UBND thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn
Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông tập trung chuyển
đổi một số diện tích trồng hoa sang trồng rau, nhất là các
loại rau ngắn ngày, góp phần đảm bảo sản lượng mỗi ngày
cung cấp cho thị trường tiêu thụ từ 6.500- 7.000 tấn. 

Trước mắt trong tháng 7, tháng 8/2021 giữa diễn
biến phức tạp của dịch Covid- 19, Sở NN&PTNT Lâm

Đồng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bám sát cơ sở,
nắm rõ sản lượng các loại rau và khả năng cung ứng
thị trường theo từng tuần trong tháng để chỉ đạo sản
xuất phù hợp. Đồng thời tổng hợp số lượng doanh
nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở thu mua sơ chế, chế biến
mặt hàng rau các loại để kịp thời kết nối thị trường…

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, ngành nông
nghiệp Lâm Đồng quyết định triển khai hỗ trợ ba đợt
với 250 - 300 tấn nông sản cho các tỉnh, thành miền
Đông Nam Bộ và TP HCM phòng, chống dịch bệnh
Covid-19. Các loại rau được hỗ trợ gồm: khoai tây, cà
rốt, củ cải, su hào, bí, su su, ớt ngọt, rau cải, bắp cải,
súp lơ, xà lách… BÁCH TÙNG
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Theo nội dung đơn khiếu
nại của bà Nguyễn Thị Hải (SN
1959, trú ở thôn Bằng Sở, xã
Ninh Sở, Thường Tín, TP Hà
Nội), mẹ bà là bà Phạm Thị
Vinh (SN 1925) có mảnh đất
5% khu bờ giếng, thôn Bằng
Sở, thửa đất số 22, tờ bản đồ
số 23 với diện tích 144,4m2,
được UBND xã Ninh Sở cấp
từ năm 1960, có xác nhận
của Đội trưởng sản xuất và
các hộ liền kề.

Năm 2018, Phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện
về đo đạc và tới năm 2019, khi
công khai bản đồ tại Nhà văn
hóa thôn, bà mới phát hiện
diện tích đất mang tên mẹ
mình đã bị xóa và thay vào đó
tên của ông Đỗ Hồng Đức,

một cán bộ của xã. Bà Hải cho
biết: Do ông Đức đang tiến
hành làm thủ tục để đề nghị
UBND huyện cấp giấy chứng
nhận diện tích nói trên, thấy sự
việc nghiêm trọng, bà đã có
đơn khiếu nại gửi tới các cơ
quan chức năng đề nghị làm rõ
và yêu cầu ông Đức phải trả lại
diện tích đất cho gia đình bà.

Ông Phạm Văn Chương,
nguyên Đội trưởng đội sản xuất
nông nghiệp năm 1987 xác
nhận: “Trước năm 1993, chia
ruộng cho các hộ canh tác, đến
năm 1993, có điều chỉnh ruộng
canh tác, đội có điều chỉnh
thêm cho nhà ông Chuyền, Hải

(nhà bà Hải - PV) miếng ruộng
vị trí đất cửa làng cho đủ diện
tích cùng với diện tích gia đình
đang sử dụng”.

Theo ông Chương, Đội phụ
trách thu sản lượng sau đó nộp
cho hợp tác xã. Việc thu sản
lượng dựa trên diện tích của gia
đình, sau đó khi có trưởng thôn
thì đội sản xuất bàn giao sổ
sách cho trưởng thôn. Ông
trưởng thôn có đi rà soát lại
diện tích từng hộ gia đình xem
có thừa thiếu và ai có thắc mắc
gì không, nhưng không có ai có
ý kiến gì về diện tích trên sổ
sách lúc đó.

Về phản ánh của bà Hải,

ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch
UBND xã Ninh Sở cho biết:
“Việc thôn tự ý giao đất cho
ông Đức là sai, trái thẩm quyền.
Ông Đức cũng đã làm đơn trả
lại đất và huyện đã có quyết
định thu hồi diện tích đó giao
cho xã quản lý”.

Ông Bảo cũng thông tin,
trước đó chồng bà Hải đã có
đơn xin đổi ruộng canh tác vào
năm 1996, trưởng thôn và phụ
trách đội sản xuất lúc đó đã
đồng ý chuyển đất 5% của gia
đình bà Hải cho ông Đức canh
tác lâu dài. Và ông Đức cũng
cho rằng do ông được thôn, đội
giao đất từ năm 1996 nên mới
sử dụng từ đó cho đến nay.

Tuy nhiên, bà Hải nói thông
tin việc chuyển đổi trên là
không chính xác. Ông Đức
không có giấy tờ nào chứng
minh quyền sử dụng đất ở diện
tích nói trên. Về sự việc này,
ông Nguyễn Tiến Minh, Bí thư
Huyện ủy Thường Tín cho biết
đã chỉ đạo UBND huyện làm
rõ khiếu nại của người dân.

HẢI THANH

Không thể triển khai dự án
do vướng quy trình, thủ tục

Cụ thể, 8 dự án khu du lịch
ven biển, dịch vụ thương mại đã
được UBND huyện Quỳnh Lưu
chấp thuận chủ trương đầu tư và
phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ
1/500 nhưng không thể triển khai
do vướng mắc về quy trình, thủ
tục theo quy định. Trong đó, xã
Quỳnh Nghĩa có 4 dự án, xã
Quỳnh Bảng 2 dự án và xã
Quỳnh Hưng 2 dự án. 

Đơn cử, Dự án Khu dịch vụ
thương mại và du lịch sinh thái
tại xã Quỳnh Bảng do ông
Nguyễn Hải Thanh làm chủ đầu
tư, được UBND huyện Quỳnh
Lưu  chấp thuận chủ trương vào
năm 2012, đến năm 2016 được
UBND huyện  phê duyệt Quy
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Dự án
tiếp đó được đưa vào kế hoạch sử
dụng đất năm 2018 của huyện
Quỳnh Lưu theo Quyết định
(QĐ) phê duyệt kế hoạch sử
dụng đất số 199 ngày 19/4/2018
của UBND tỉnh Nghệ An. Tuy
nhiên, vào năm 2018, sau khi
được giao đất, khi chủ đầu tư
trình thẩm định, phê duyệt điều
chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 và
cấp giấy phép xây dựng thì mới
phát hiện cấp huyện hoàn toàn
không có thẩm quyền trong cấp
chủ trương đầu tư. 

Trường hợp khác là Dự án
Khu du lịch biển tại xã Quỳnh
Nghĩa do ông Lê Văn Hà làm
chủ đầu tư. Năm 2011 được
UBND huyện Quỳnh Lưu chấp
thuận chủ trương đầu tư. Đến
ngày 19/9/2012 Dự án được
UBND huyện Quỳnh Lưu phê
duyệt bản vẽ mặt bằng Quy
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ
1/500. Điều đáng nói, năm 2017,
mặc dù UBND tỉnh Nghệ An đã
có QĐ số 36 quy định chặt chẽ
về thẩm quyền phê duyệt quy

hoạch dự án nhưng ngày
8/1/2020 UBND huyện Quỳnh
Lưu vẫn ra QĐ số 30 phê duyệt
điều chỉnh mặt bằng quy hoạch
chi tiết tỷ lệ 1/500. Tổng diện tích
6.728m2, được giao đất cá nhân
này từ năm 2018 nhưng hiện tại
không thể triển khai tiếp vì
vướng mắc thủ tục cấp giấy phép
xây dựng.

Cũng lâm vào tình cảnh
tương tự, Dự án xây dựng khu du
lịch sinh thái, dịch vụ khách sạn
tắm biển của ông Hồ Đức Nhân
tại xã Quỳnh Bảng cũng đang
vướng mắc về thẩm quyền phê
duyệt điều chỉnh quy hoạch chi
tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và cấp
giấy phép xây dựng. Dự án này
có diện tích 6.650m2, từng được
UBND huyện Quỳnh Lưu chấp

thuận chủ trương từ năm 2007 và
đã được phê duyệt quy hoạch chi
tiết xây dựng 1/500, tiến hành
giao đất từ năm 2017.  

Đề xuất hủy hồ sơ 
thực hiện lại từ đầu

Ngoài 3 dự án nêu trên còn có
5 dự án tại huyện Quỳnh Lưu
khác đang vướng mắc về trình tự,
thủ tục và nằm trong diện bị hủy
hồ sơ để làm lại từ đầu, bao gồm:
Dự án Khu du lịch dịch vụ Thảo
Huyền tại xã Quỳnh Nghĩa của
ông Ngô Quang Toán; Dự án
Xây dựng nhà hàng dịch vụ vui
chơi giải trí Nhật Anh tại xã
Quỳnh Hưng; Dự án Xây dựng
khu du lịch Biển Xuân Hùng tại
xã Quỳnh Nghĩa; Dự án Xây
dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ,
thương mại tại xã Quỳnh Hưng;

Dự án Cơ sở kinh doanh, dịch
vụ và du lịch Biển tại Quỳnh
Nghĩa của ông Trần Đình Vinh
làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của PV, ngày
31/3/2021 UBND huyện Quỳnh
Lưu đã báo cáo UBND tỉnh
Nghệ An đề nghị có hướng dẫn
để tháo gỡ vướng mắc quy trình,
thủ tục cho 8 dự án này. Tại báo
cáo này, UBND huyện Quỳnh
Lưu xác nhận các dự án trên
được huyện chấp nhận chủ
trương đầu tư nhưng các bước
tiếp theo không được triển khai.
Huyện này thừa nhận, đối chiếu
điểm b khoản 1 Điều 6 ban hành
theo QĐ 44/2012/QĐ-UBND
ngày 10/7/2012 của UBND tỉnh
Nghệ An thì thẩm quyền chấp
nhận chủ trương đầu tư các dự án

nêu trên thuộc về UBND tỉnh
Nghệ An. 

Ngoài ra, cũng theo báo cáo,
chiếu theo các quy định tại QĐ
số 06/2015/QĐ-UBND ngày
31/01/2015, QĐ số 72/2017/QĐ-
UBND ngày 28/11/2017 của
UBND tỉnh Nghệ An quy định
về trình tự, thủ tục đầu tư trực
tiếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
theo cơ chế một cửa liên thông
thì việc chấp thuận chủ trương
đầu tư các dự án mà UBND
huyện Quỳnh Lưu báo cáo
(không phân biệt nhà đầu tư là
tổ chức hay hộ gia đình, cá
nhân) cũng thuộc thẩm quyền
của UBND tỉnh Nghệ An.

“Hơn nữa, các QĐ thẩm
định phê duyệt quy hoạch hay
điều chỉnh quy hoạch cho 8 dự
án của UBND huyện Quỳnh
Lưu trong giai đoạn từ năm
2013 đến năm 2018 cần phải
được xem xét về thẩm quyền ra
QĐ. Căn cứ QĐ số 28/QĐ-
UBND ngày 20/5/2013, QĐ số
36/QĐ-UBND ngày
16/03/2017 của UBND tỉnh
Nghệ An, theo quy định phân
công, phân cấp quản lý quy
hoạch xây dựng trên địa bàn thì
thẩm quyền phê duyệt quy
hoạch các dự án nêu trên phải
do UBND tỉnh Nghệ An phê
duyệt” - báo cáo UBND huyện
Quỳnh Lưu nêu.

Được biết, để giải quyết
những sai lầm của cấp huyện,
Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An mới
đây cũng đã có văn bản tham
mưu cho UBND tỉnh Nghệ An
trong việc giải quyết sự việc
theo hướng “chấp thuận lại chủ
trương đầu tư theo đúng thẩm
quyền”. Hiện UBND tỉnh Nghệ
An đang giao Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh này tham mưu và
hướng dẫn thực hiện theo đúng
quy định. Báo PLVN sẽ tiếp tục
thông tin. QUANG TRUNG

NGHỆ AN:

Huyện chấp nhận chủ trương
đầu tư trái thẩm quyền 

nhiều dự án 
Tại huyện Quỳnh Lưu
(Nghệ An) có 8 dự án
được huyện này chấp
thuận chủ trương đầu tư,
phê duyệt bản vẽ chi tiết
tỷ lệ 1/500, thậm chí đã
giao đất cho chủ đầu
tư… nhưng phải “đắp
chiếu” gần chục năm
nay. Nguyên nhân là cấp
huyện đã vượt thẩm
quyền cấp tỉnh.

lUBND huyện Quỳnh Lưu đã vượt thẩm quyền cấp tỉnh trong chấp thuận

một loạt dự án đầu tư du lịch ven biển.

THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI: 

Cán bộ xã trả lại đất được giao sai quy định
Một cán bộ xã Ninh Sở
(Thường Tín, Hà Nội)
được thôn giao đất trái
quy định và đã làm đơn
trả lại đất; UBND huyện
cũng đã có quyết định
thu hồi diện tích đó giao
cho xã quản lý.

lBà Hải tại thửa đất được giao cho sử dụng từ thời mẹ của bà.

LAI CHÂU:

Tăng cường trợ giúp
pháp lý cho đồng bào
dân tộc thiểu số

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Tư
pháp Lai Châu đã thực hiện truyền

thông về trợ giúp pháp lý cho 1.778 lượt
người tại 17 xã thuộc các huyện Mường Tè,
Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, qua đây đã
giúp người được trợ giúp pháp lý biết về
quyền được trợ giúp pháp lý của mình, giúp
nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp
luật cho người dân.

Cùng với đó, Sở đã đã tiếp nhận trợ giúp
pháp lý 229 vụ việc cho 229 đối tượng (tăng
34 vụ việc so với cùng kỳ năm trước), trong
đó: đã kết thúc 128 vụ việc (tham gia tố tụng
117 vụ việc, tư vấn pháp luật 11 vụ việc),
đang thực hiện 101 vụ việc.

Nhằm khắc phục những khó khăn, đồng
thời đẩy mạnh hơn nữa công tác trợ giúp
pháp lý, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu
ngành Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện
có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp
pháp lý giai đoạn 2015-2025; thực hiện tốt
Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng
dẫn về công tác trợ giúp pháp lý; tiếp tục
chú trọng, đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp
pháp lý cho người nghèo và các đối tượng
chính sách nhất là ở các xã vùng sâu, vùng
xa, biên giới, chú trọng thực hiện các vụ
việc tham gia tố tụng, đặc biệt trong lĩnh
vực hình sự... ĐÔ LƯƠNG - THẾ ANH
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BạN CầN BIếT

Bảo hiểm xã hội Việt Nam
cho biết, tính đến hết ngày
16/7/2021, bảo hiểm xã hội
các tỉnh, thành phố đã hoàn
tất thủ tục, gửi thông báo đến
375.335 đơn vị sử dụng lao
động, tương ứng 11.238.437
người lao động với số tiền
tạm tính được điều chỉnh
giảm vào quỹ bảo hiểm tai
nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp từ tháng 7/2021 đến
tháng 6/2022, khoảng 4.322
tỷ đồng.

Như vậy, ngành Bảo hiểm xã hội
(BHXH) Việt Nam đã thực hiện xong
chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bằng
0% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ,
BNN), qua đó giúp các doanh nghiệp
(DN) có thêm phương án, điều kiện
chủ động khắc phục khó khăn, hỗ trợ
người lao động (NLĐ)  phòng chống
dịch Covid-19.

Khẩn trương “vào cuộc”
Ngày 1/7/2021, Chính phủ đã ban

hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số
chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng
lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại
dịch Covid-19. Để cụ thể hoá Nghị quyết
này, BHXH Việt Nam đã tham gia cùng
với các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy
định về việc thực hiện một số chính sách
hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do
đại dịch Covid-19.

Trong đó có 3 chính sách liên quan
trực tiếp đến ngành BHXH Việt Nam
gồm: Giảm mức đóng BHTNLĐ, BNN;
tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;
hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ.
Bên cạnh đó, Ngành cũng thực hiện xác
nhận trong 6 chính sách hỗ trợ thiết thực
khác như: Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn, chấm
dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), ngừng
việc, nghỉ việc không lương; hỗ trợ
NSDLĐ vay vốn, trả lương ngừng việc
cho NLĐ.

Xác định khối lượng công việc phải
thực hiện là rất lớn, trong khi yêu cầu về
thời gian hoàn thành càng sớm càng tốt
để hỗ trợ kịp thời cho NLĐ và NSDLĐ,
BHXH Việt Nam đã nhanh chóng chỉ
đạo Trung tâm công nghệ thông tin triển
khai ngay các quy định của Quyết định
23/2021/QĐ-TTg trên các phần mềm
nghiệp vụ và sớm cung cấp các dịch vụ
công trên cổng Dịch vụ công của Ngành
và cổng Dịch vụ công Quốc gia. Qua đó,
giúp ngành BHXH chủ động trong việc
tiếp cận người cần hỗ trợ; giảm thời gian
tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. BHXH các
tỉnh, thành phố cũng đẩy mạnh giao dịch
điện tử, chuyển phát hồ sơ qua hệ thống
bưu điện, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhất
là những địa phương đang thực hiện
giãn cách xã hội để phòng chống dịch
Covid-19.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng
yêu cầu toàn Ngành đẩy mạnh công tác
truyền thông, công tác giải đáp, hỗ trợ,
tư vấn để NLĐ, NSDLĐ biết về các
chính sách hỗ trợ; tăng cường công tác
hướng dẫn, trả lời câu hỏi, vướng mắc
liên quan.

Hơn 11,2 triệu người lao động
được hưởng hỗ trợ

Ngay sau khi có hướng dẫn, chỉ đạo
của BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH
các cấp đã phối hợp với các ngành có liên
quan tham mưu cho UBND tỉnh ban
hành kế hoạch hoặc văn bản triển khai
thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của
Chính phủ, Quyết định số 23/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ. BHXH các
tỉnh, thành phố cũng đã ban hành văn bản
gửi tới các đơn vị sử dụng lao động về
thực hiện các chính sách hỗ trợ theo
hướng dẫn tại Công văn số 1988/BHXH-
TST của BHXH Việt Nam. 

Nhờ đó, đến ngày 16/7/2021, ngành
BHXH Việt Nam đã thực hiện xong
chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bằng
0% vào quỹ BHTNLĐ, BNN, qua đó
giúp các DN có thêm phương án, điều
kiện chủ động khắc phục khó khăn, hỗ
trợ NLĐ phòng chống dịch Covid-19. 

Cụ thể, tính đến hết ngày 16/7/2021,
BHXH các tỉnh, thành phố đã hoàn tất cả
thủ tục, gửi thông báo đến 375.335 đơn
vị sử dụng lao động, tương ứng
11.238.437 NLĐ với số tiền tạm tính
được điều chỉnh giảm vào Quỹ
BHTNLĐ, BNN (từ tháng 7/2021 đến
tháng 6/2022) khoảng 4.322 tỷ đồng. 

Trong đó, TP Hồ Chí Minh là địa
phương có số DN và NLĐ được hỗ trợ
giảm mức đóng lớn nhất cả nước với
101.356 DN, tương ứng hơn 2,3 triệu
NLĐ được hỗ trợ; tổng số tiền hỗ trợ hơn
1.000 tỷ đồng. Theo sau là TP Hà Nội có
trên 87.000 DN với hơn 1,4 triệu NLĐ;
tổng số tiền hỗ trợ trên 640 tỷ đồng. Các
tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng,
Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Hải
Dương, Quảng Ninh… cũng là những
địa phương có số DN và NLĐ được hỗ
trợ giảm đóng rất lớn. 

Tại TP Hồ Chí Minh, địa phương
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt

dịch Covid-19 lần thứ 4 này, BHXH
thành phố đã vào cuộc với sự quyết tâm,
nỗ lực rất lớn. Theo đó, để hỗ trợ kịp
thời cho NSDLĐ và NLĐ bị ảnh hưởng
bởi Covid-19, BHXH thành phố điều
chỉnh thời gian giải quyết hồ sơ từ 2
ngày và 4 ngày xuống còn 01 ngày làm
việc với các thủ tục: Hỗ trợ NSDLĐ đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ
năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ,
xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn
HĐLĐ, ngừng việc; tạm dừng đóng vào
quỹ hưu trí và tử tuất. Bên cạnh đó,
BHXH thành phố cũng tổ chức làm việc
ngoài giờ hành để đẩy nhanh tiến độ xử
lý hồ sơ.

Bên cạnh việc thực hiện chính sách
giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ,
BNN, hiện nay, BHXH các tỉnh, thành
phố cũng hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải
quyết chính sách tạm dừng đóng vào quỹ
hưu trí và tử tuất; giải quyết chính sách
hỗ trợ NSDLĐ đào tạo, bồi dưỡng, nâng
cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc
làm cho NLĐ theo thẩm quyền và xác
nhận các danh sách: danh sách hỗ trợ
NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không
hưởng lương; hỗ trợ NLĐ ngừng việc;
hỗ trợ NLĐ chấm dứt HĐLĐ nhưng
không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất
nghiệp; hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả
lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản
xuất theo quy định. 

Có thể thấy, chính sách hỗ trợ theo
Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ là
rất lớn, không chỉ là những giải pháp cấp
thiết trong hiện tại mà còn giúp NLĐ và
DN có sự hỗ trợ cần thiết để họ tiếp tục
sản xuất kinh doanh, đủ sức tự đứng
vững, vượt qua các khó khăn của dịch
bệnh. Nhận thức được tầm quan trọng,
ý nghĩa, giá trị của các chính sách hỗ trợ
mà Chính phủ quyết tâm thực hiện đối
với DN, NLĐ để vượt qua khó khăn do
dịch Covid-19, toàn ngành BHXH Việt
Nam quyết tâm, đồng lòng với nỗ lực
cao nhất khẩn trương đưa những chính
sách hỗ trợ đến NLĐ và NSDLĐ; góp
phần đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện mục
tiêu kép của Chính phủ vừa phòng
chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội. TUỆ AN 

TAND Tối cao 
hướng dẫn thêm về 

hồ sơ, thủ tục về đặc xá
TAND Tối cao vừa ban hành Văn bản số

253/TANDTC-V1 hướng dẫn việc sửa
đổi, bổ sung một số quy định về việc triển
khai thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-
CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về
đặc xá năm 2021 đối với trường hợp người
đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. 

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về
đặc xá năm 2021 và Văn bản số 63/HD-
HĐTVĐX ngày 07/7/2021 của Hội đồng Tư
vấn đặc xá,  ngày 12/7/2021, TAND Tối cao đã
ban hành Hướng dẫn số 248/TANDTC-V1 về
việc triển khai thực hiện Quyết định số
1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ
tịch nước về đặc xá năm 2021 đối với trường
hợp người đang được tạm đình chỉ chấp hành
án phạt tù.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện,
để đảm bảo sự thống nhất về thời gian, trình tự,
thủ tục theo đúng quy định của Luật Đặc xá;
Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm
2021 và Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc
xá, TAND Tối cao ban hành Hướng dẫn sửa
đổi, bổ sung một số quy định tại Hướng dẫn số
248/TANDTC-V1 về việc triển khai thực hiện
Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm
2021 đối với trường hợp người đang được tạm
đình chỉ chấp hành án phạt tù. 

Theo đó, về hồ sơ, tài liệu đặc xá để
chuyển về Thường trực Hội đồng tư vấn đặc
xá, TAND Tối cao hướng dẫn lại bao gồm như
sau: Hồ sơ đề nghị đặc xá cho người đang
được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được
lập thành 12 bộ (03 bộ dấu đỏ, 09 bộ photo).
Mỗi bộ gồm: Danh sách đề nghị đặc xá do tòa
án lập sau khi có kết quả thẩm định của Tổ
thẩm định liên ngành (Mẫu số 04); Biên bản
thẩm định danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá của
Tổ thẩm định liên ngành; Văn bản của Viện
kiểm sát cùng cấp về các trường hợp đề nghị
đặc xá và các trường hợp không đủ điều kiện
đặc xá cho người đang được tạm đình chỉ chấp
hành án phạt tù; Các tài liệu về đặc xá của
người đang được tạm đình chỉ chấp hành án
phạt tù theo quy định được đóng như hướng
dẫn tại điểm c khoản này. 

Đối với những trường hợp mà có kết quả
thẩm định không đủ điều kiện đề nghị đặc xá
của Tổ thẩm định liên ngành thì Chánh án
TAND cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp
quân khu cũng phải lập thành 12 bộ hồ sơ,
trong đó có 03 bộ dấu đỏ, 09 bộ photo kèm
theo danh sách, biên bản thẩm định gửi về
Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá. Cách
lập hồ sơ, danh sách tương tự như cách lập hồ
sơ, danh sách của những trường hợp được đề
nghị đặc xá như trên.

Về thời gian thực hiện, văn bản mới của
TAND Tối cao quy định: Từ ngày 20/7/2021
đến ngày 2/8/2021, các TAND cấp tỉnh, các
Tòa án quân sự cấp quân khu có trách nhiệm
hoàn thiện báo cáo, danh sách, hồ sơ đặc xá và
văn bản liên quan đến công tác đặc xá (nếu có)
gửi Tổ thẩm định liên ngành để kiểm tra, thẩm
định hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá.

Sau khi có kết quả thẩm định, TAND cấp
tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu có trách
nhiệm chuyển ngay hồ sơ, tài liệu đặc xá theo
quy định về Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc
xá trong thời hạn quy định.

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 16/7/2021. Trong quá trình thực hiện các
hướng dẫn trên đây, nếu có vấn đề khó khăn,
vướng mắc, yêu cầu Chánh án TAND các cấp
và Chánh án Tòa án quân sự các cấp phải kịp
thời phản ánh, báo cáo về TAND Tối cao để
được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời. 

GIA KHÁNH

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

KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG COVID-19:

Ngành Bảo hiểm xã hội hỗ trợ
hơn 375.000 doanh nghiệp

lToàn ngành Bảo hiểm xã hội nỗ lực kịp thời tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động

và người sử dụng lao động.
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TIN TỨC

Tổng cục trưởng 
Nguyễn Quang Thái 
gửi thư động viên 
người lao động vùng dịch

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS, Tổng
cục trưởng Nguyễn Quang Thái gửi lời chia

sẻ, thăm hỏi đến toàn thể công chức, người lao
động của các cơ quan THADS 19 tỉnh, thành phố
khu vực phía Nam và gia đình các đồng chí,
đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Trong bối cảnh đó, Tổng cục trưởng đề nghị
các Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành
phố khu vực phía Nam nơi đang thực hiện biện
pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-
TTg cần thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy,
chính quyền địa phương về công tác phòng,
chống dịch bệnh. Tuyệt đối không để người
đứng đầu, công chức, người lao động trong Hệ
thống THADS bị xử lý vì vi phạm các quy định
phòng chống dịch. Chủ động, linh hoạt, sáng
tạo để thực hiện tốt nhất các biện pháp phòng,
chống dịch tại cơ quan, đơn vị. Chấn chỉnh, xử
lý nghiêm các trường hợp lơ là, vi phạm quy
định về phòng, chống dịch; kịp thời động viên,
thăm hỏi, hỗ trợ công chức, người lao động bị
ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

Từng đồng chí lãnh đạo, công chức, người
lao động tại Cục, Chi cục THADS cần gương
mẫu, nêu gương, tuyệt đối tin tưởng vào các biện
pháp chống dịch đang được Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ và chính quyền địa phương
triển khai thực hiện. Tích cực tham gia truyền
thông, vận động gia đình và người thân tuân thủ
các biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời tổng
hợp, báo cáo những trường hợp có khó khăn cho
địa phương và Tổng cục để có biện pháp chỉ đạo,
xử lý kịp thời. 

Tổng cục trưởng tin tưởng rằng với sự đồng
lòng, đoàn kết, “tương thân tương ái”, truyền
thống tốt đẹp của người dân Việt Nam và với
tinh thần 75 năm truyền thống THADS, chúng
ta sẽ sớm cùng nhau vượt qua, chiến thắng đại
dịch để sớm trở lại với trạng thái bình thường.
Hệ thống THADS sẽ nỗ lực để hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. P.V 

ĐIỆN BIÊN: 
Ký kết quy chế phối hợp
trong cưỡng chế thi hành
án dân sự

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp
trong THADS, vừa qua Cục THADS tỉnh

và VKSND tỉnh Điện Biên đã tổ chức ký Quy
chế phối hợp liên ngành trong công tác hướng
dẫn, chỉ đạo, cưỡng chế THADS ở cấp huyện
trong tỉnh Điện Biên. Đến dự và chứng kiến
buổi lễ có đồng chí Lò Văn Tiến, Tỉnh ủy viên,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo
THADS tỉnh. Tham dự lễ ký có Lãnh đạo Cục
THADS tỉnh, Lãnh đạo VKSND tỉnh cùng đại
diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ của 2
đơn vị.

Quy chế phối hợp gồm 3 chương và 12 điều.
Theo Quy chế, Cục THADS tỉnh sẽ là cơ quan
chủ trì, làm đầu mối trong việc tổ chức thực hiện
Quy chế, đồng thời chủ trì phối hợp với cơ quan
phối hợp họp liên ngành vào tháng 10 hàng năm
để tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Quy
chế, rút kinh nghiệm, những vướng mắc, giải
pháp nâng cao hiệu quả công tác cưỡng chế và
chỉ đạo cưỡng chế THADS.

Việc ký kết và triển khai thực hiện “Quy chế
phối hợp liên ngành trong công tác hướng dẫn,
chỉ đạo, cưỡng chế THADS ở cấp huyện trong
tỉnh Điện Biên” sẽ góp phần tăng cường trách
nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối
hợp giữa hai cơ quan, bảo đảm sự thống nhất từ
tỉnh đến huyện, nhằm nâng cao chất lượng và
hiệu quả công tác. BẢO NGỌC

9 tháng công tác đầu năm,
Thi hành án dân sự  TP Hồ
Chí Minh đã có nhiều
chuyển biến tích cực, thi
hành xong 32.398 việc (đạt
tỷ lệ 57,77%) và
9.604.584.570.559 đồng.

Thời gian qua, công tác thi hành
án dân sự (THADS) trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhận
được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát,
thiết thực, có hiệu quả của lãnh đạo
Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và
lãnh đạo thành phố. Trong 09 tháng
đầu năm 2021, tổng số việc và tiền
phải thi hành của các cơ quan
THADS thành phố tiếp tục đứng đầu
trong cả nước, trong đó có nhiều vụ
án lớn, phức tạp với đủ các loại tài
sản phải xử lý như: dự án, bất động
sản, cổ phần, cổ phiếu… Mặt khác,
do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đòi
hỏi toàn ngành phải nỗ lực, tập trung
mọi nguồn lực mới có khả năng hoàn
thành nhiệm vụ. Song với sự cố gắng
ngay từ đầu năm của toàn thể công
chức, người lao động, nhất là đội ngũ
chấp hành viên, thẩm tra viên, lãnh
đạo các đơn vị trực thuộc nên công
tác THADS thành phố thời gian qua
đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Trong 9 tháng, thi hành xong 32.398
việc (đạt tỷ lệ 57,77%) và
9.604.584.570.559 đồng (đạt tỷ lệ
18,03%).

Việc thực hiện các chỉ tiêu khác
như “Ra quyết định thi hành án đúng
thời hạn đối với 100% các bản án,
quyết định về dân sự đã có hiệu lực
theo đúng quy định của pháp luật”;
chỉ tiêu về “Chú trọng việc xác minh,
phân loại chính xác, đúng pháp luật
án dân sự có điều kiện thi hành và
chưa có điều kiện thi hành; đăng tải
kịp thời, đầy đủ danh sách người phải
thi hành án chưa có điều kiện thi
hành theo quy định của pháp luật”;
chỉ tiêu “Cơ bản khắc phục tình trạng
vi phạm pháp luật trong hoạt động thi
hành án”... được thực hiện tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được,
vẫn còn những tồn tại cần khắc phục:
Kết quả thi hành xong về việc và tiền
của thành phố vẫn còn thấp so với kết
quả chung của toàn quốc. Tổng số
việc và tiền giải quyết xong trong 09
tháng đầu năm chưa đạt chỉ tiêu kế
hoạch được giao (thiếu 3,35% về

việc và 12,05% về tiền so với chỉ tiêu
kế hoạch 09 tháng). Kết quả thi hành
án nhìn chung đều giảm, đặc biệt là
kết quả thu hồi tiền, tài sản trong các
vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
đạt rất thấp (về việc đạt 18,78%; về
tiền đạt 4,17%).

Hiện tại, tình hình dịch Covid-19
vẫn diễn biến phức tạp, những tháng
cuối năm, công tác THADS trên địa
bàn thành phố sẽ gặp nhiều thách
thức. Để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra,
toàn thể công chức, người lao động,
nhất là Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các
đơn vị thuộc Cục đã nhận thức sâu
sắc những khó khăn trong thời gian
tới, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá
những hạn chế của đơn vị mình, phân
tích kỹ các nguyên nhân, nhất là các
nguyên nhân chủ quan dẫn đến kết
quả thi hành án đạt thấp và có biện
pháp mạnh mẽ để khắc phục có hiệu
quả, xử lý triệt để, quyết tâm thực
hiện hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

Thủ trưởng các đơn vị cần chủ
động đề ra các giải pháp cụ thể, quyết
liệt, đồng bộ, phù hợp với tình hình
của đơn vị để tạo sự đột phá trong
công tác THADS. Tranh thủ sự lãnh
đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hệ
thống chính trị, chính quyền địa
phương đối với công tác THADS;
tăng cường mối quan hệ phối hợp với
cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm
sát và các cơ quan, đơn vị liên quan.
Chủ động báo cáo những khó khăn,

vướng mắc với cơ quan cấp trên để
được hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ,
giải quyết các khó khăn, vướng mắc
trong quá trình tổ chức thi hành án,
nhất là trong tổ chức cưỡng chế thi
hành các vụ án lớn, phức tạp, trong
giải quyết các vụ việc trọng điểm, án
kinh tế, tham nhũng và hỗ trợ hoạt
động cho các cơ quan THADS.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm
các quy định của pháp luật và chỉ
đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp
trên về thẩm định giá, bán đấu giá tài
sản. Đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo,
chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính
quyền các cấp đối với công tác thi
hành án hành chính; quán triệt, nâng
cao nhận thức của các cơ quan hành
chính nhà nước trong việc thực hiện
Luật Tố tụng Hành chính năm 2015
và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP. 

Cục THADS thành phố Hồ Chí
Minh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả cải
cách hành chính, ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác chỉ đạo, điều
hành và chuyên môn, nghiệp vụ; thực
hiện đầy đủ các phần mềm trong
THADS; thực hiện nghiêm chế độ sử
dụng văn bản điện tử và chữ ký số theo
yêu cầu của cấp trên…

Với sự chung sức đồng lòng của
tập thể, lãnh đạo Cục THADS thành
phố Hồ Chí Minh, tin rằng Cục
THADS thành phố sẽ vượt qua khó
khăn, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ
được giao năm 2021. CẨM TÚ

Sau 4 năm triển khai Nghị quyết số
42/2017/QH14, công tác xử lý nợ

xấu của Chi cục THADS thành phố
Ngã Bảy, Hậu Giang đã có nhiều
chuyển biến tích cực. Cụ thể, từ cuối
năm 2018 đến ngày 30/04/2021, Chi
cục đã thụ lý 67 việc, tương đương
với 73 tỷ 635 triệu đồng, đã xử lý
xong hoàn toàn 42 việc, tương đương
với 63 tỷ 802 triệu đồng, đạt tỷ lệ
62,69% về việc, 86,65% về tiền đối
với án tín dụng, ngân hàng.

Để đạt được kết quả nêu trên,

Lãnh đạo Chi cục đã luôn chủ động,
bám sát các chỉ đạo của Tổng cục
THADS, Cục THADS tỉnh Hậu
Giang để chỉ đạo chấp hành viên
bám sát hồ sơ, xây dựng kế hoạch
chi tiết để giải quyết các vụ việc liên
quan đến hoạt động tín dụng, ngân
hàng, nhất là các vụ việc tồn đọng,
kéo dài. Đồng thời, phối hợp với
chính quyền địa phương, tổ chức tín
dụng trong việc kê biên, xử lý tài sản
bảo đảm đảm bảo hiệu quả; kịp thời
báo cáo những khó khăn, vướng mắc

trong quá trình tổ chức thi hành án
để lãnh đạo đơn vị biết và chỉ đạo
giải quyết. 

Thời gian tới, để việc xử lý nợ
xấu cho các tổ chức tín dụng, ngân
hàng tiếp tục đạt hiệu quả tích cực,
bền vững, cần phát huy hơn nữa
trách nhiệm, sự vào cuộc của các cơ
quan liên quan. Đối với cơ quan
THADS, chấp hành viên tiếp tục
phải nâng cao hơn nữa ý thức, trách
nhiệm, vai trò, chức trách của mình
trong thực thi công vụ, từ đó có
những giải pháp phù hợp, linh hoạt,
nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác
giải quyết nợ xấu. HỒNG LÊ

TP HỒ CHÍ MINH:

Cục Thi hành án dân sự
nỗ lực trong giải quyết án

THÀNH PHỐ NGÃ BẢY, HẬU GIANG: 
Xử lý nợ xấu đạt kết quả tích cực

l Một vụ cưỡng chế thi hành án ở TP Hồ Chí Minh.
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THÔNG BÁO
Về việc tìm chủ sở hữu tài sản

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7, TP. Hồ Chí Minh đang tổ chức thi hành các Bản án,

Quyết định có hiệu lực của Tòa án có nội dung thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp của

các tài sản cụ thể như sau:
Thông báo trong thời hạn 02 tháng đối với tài sản:
Xe gắn máy hiệu Attila, màu bạc, biển số: 59D1-844.40 (xe cũ, không kiểm tra chi tiết máy bên trong) (CHV Phương);
Xe máy hiệu YAMAI - TAX biển số 64H8-7505, số máy RL8PD125FMH000109, số khung RP2WCH4PDA000109 (xe cũ, không kiểm tra chi

tiết máy bên trong) (CHV Phương).
Thông báo trong thời hạn 06 tháng đối với tài sản:
Xe gắn máy hiệu hiệu Wave, biển số: 63SI-6299, số máy VTTJIP52FFMH-013017, số khung RRKWCHSUM7X013017 (CHV Phương);
Xe máy hiệu Nouvo biển số 59C1-774.05 số máy 2B52141750, số khung RLCN2B5207Y141750(CHV Mạnh);
Xe máy hiệu Yamaha Sirius, số máy 5C63302779, số khung RLCS5C630-AY302724, biển số 66P1-480.87 (CHV Mạnh).
Ai là chủ sở hữu hợp pháp của các tài sản trên liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7, địa chỉ: số 1 Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7,

TP. Hồ Chí Minh, số điện thoại: 028.54160249. Qúa thời hạn thông báo nếu không có chủ sở hữu hợp pháp đến nhận, Chi cục Thi hành án dân
sự Quận 7 thực hiện thủ tục hoàn trả, bàn giao và sung công theo quy định.

CHI CỤC THADS QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giảm giá tài sản (lần 1)

CHẤP HÀNH VIÊN
Căn cứ khoản 1 Điều 20, Điều 104 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); 
Căn cứ Bản án, Quyết định số 376/2019/DS-ST ngày 28 tháng 10 năm 2019 của  Tòa án nhân dân quận 8, thành phố Hồ chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 08/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 10 năm của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận 8, thành

phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 226/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận 8,

thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế thi hành án số 24/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng  4 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự quận

8, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ hợp đồng bán đấu giá tài sản số 103/2021/ĐGTS-THADS ngày 14 tháng 6 năm 2021 giữa Chi cục thi hành án dân sự quận 8 và

Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam;
Căn cứ thông báo kết quả thực hiện kế hoạch tồ chức đấu giá số 12/21/ĐG-CV ngày 06/7/2021 của công ty đấu giá hợp danh Đông Nam;
Xét thời hạn thỏa thuận về mức giảm giá tài sản đã hết mà đương sự không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giảm giá tài sản của: ông Lê Thành Luân, địa chỉ: 125/49 Âu Dương Lân, phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Min.
Tài sản giảm giá gồm:
Quyền sở hữu 01 chiếc xe Ô tô nhãn hiệu: HONDA; Loại xe: Ô tô con; màu: trắng; số máy: L15B72450257; Số khung MRHFC1670HT030107;

Số loại: CIVIC; Biển số đăngký 51G-351.54 thuộc quyền sở hữu của ông Lê Thành Luân theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 263971 do
Phong cảnh sát giao thông- Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/4/2017.

Mức giảm giá là 10% so với giá 610.000.000 đồng và được tính như sau:
610.000.000 đồng – 61.000.000 đồng = 549.000.000 đồng .
(Năm trăm bốn mươi chín triệu đồng).
Giá trên là giá khởi điểm để tiếp tục đưa ra bán đấu giá. 
Điều 2. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHI CỤC THADS QUẬN 8, TP HỒ CHÍ MINH

1. Tài sản đấu giá bao gồm:
Thửa 1: Thửa đất số 186b, tờ bản đồ số 29 (Bản đồ địa chính xã

Hưng Lộc) diện tích 46m2 (diện tích thực tế là 48,3m2). Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: BO 882830
số vào sổ CH 00984do UBND huyện Hậu Lộc cấp ngày 12/9/2013
mang tên ông Đoàn Bá Sỹ và bà Nguyễn Thị Hoài.

Địa chỉ: Thôn Phú Hòa (nay là Hưng Phú), xã Hưng Lộc, huyện
Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Tài sản trên đất: 01 nhà cấp 4, mái lợp ngói (được mô tả theo
biên bản kê biên ngày 06/5/2021)

Thửa 2: Thửa đất số 186a, tờ bản đồ số 29 (Bản đồ địa chính xã
Hưng Lộc) diện tích 133m2 (diện tích thực tế là 135,6m2). Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: CB
345679  số vào sổ H 01304 do UBND huyện Hậu Lộc cấp ngày
17/8/2015 mang tên ông Đoàn Bá Sỹ và bà Nguyễn Thị Hoài.

Địa chỉ: Thôn Phú Hòa (nay là Hưng Phú), xã Hưng Lộc, huyện
Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Tài sản trên đất gồm: 01 nhà cấp 4, tường xây gạch, trần bê
tông cốt thép, 01 một nhà cấp 4, mái lợp proximăng (được mô tả
theo biên bản kê biên ngày 06/5/2021).

(Chi tiết tài sản bán đấu giá trong Thông báo bán đấu giá của
Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu ban hành).

Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản nêu trên: 1.788.406.400 đồng
(Một tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm lẻ sáu nghìn, bốn
trăm đồng).(Mức giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí
theo quy định)

Tiền đặt trước tham gia đấu giá 350.000.000 đồng /01 hồ sơ.
Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của
Chi cục thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc

3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham
gia đấu giá

3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng

ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm

tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải được photo

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

3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung
theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới
đây.

c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với

trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có
thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp
luật.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ
phiếu kín gián tiếp 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 28/7/2021 đến hết ngày 14/8/2021
(trong 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: Ngày 12/8/2021, ngày 13/8/2021
và ngày 16/8/2021;

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;

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 8h30 ngày 17/8/2021. 
- 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
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 NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LÂM
Địa chỉ   : Số 187 đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 
3. Tài sản đấu giá là: Xe ô tô tải đã qua sử dụng theo “Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 570378 do Phòng cảnh sát giao thông – Công

an thành phố Hà Nội cấp ngày 26/03/2019”. Cụ thể như sau:
- Biển đăng ký: 29H – 220.28.  - Loại xe: Ô tô tải. - Số loại: THACO.   
- Màu sơn: Trắng.     - Trọng tải: 2490 kg.  - Số máy: J636164D4CB
- Số khung: 5KHBKC092244.
( Chi tiết  trong hồ sơ đấu giá). 
*Giá khởi điểm: 315.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười lăm triệu đồng chẵn). 
* Tiền đặt trước: 31.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu đồng chẵn)
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/07/2021 đến ngày 03/08/2021 (trong giờ hành chính)

tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành
phố Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Từ ngày 02/08/2021 đến ngày
04/08/2021 (trong giờ hành chính): Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Ngân hàng Agribank chi nhánh Gia Lâm
– Số 187 Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (Liên hệ: Ông Tạ Ngọc Tuyến 0904011184).

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/08/2021 đến ngày 04/08/2021 
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 06/08/2021 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, Thành phố Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 Số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh,

quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. ĐT: 0915551423 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản lần 04 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: 3.448.899.000 đồng * Tiền đặt trước: 344.889.900 đồng
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/07/2021 đến ngày 28/07/2021 (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 23/07/2021 đến ngày 28/07/2021 (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 27/07/2021 đến ngày 28/07/2021
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 30/07/2021 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 dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 Số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh,

quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. ĐT: 0915551423  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản lần 08 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12 số 263 Cầu Giấy, phường Dich Vọng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 
3. Tài sản đấu giá là: Hệ thống đồng bộ dây chuyền sản xuất giấy và bao bì, bao gồm:
+ 01 giàn máy seo giấy Krap, xuất xứ Trung Quốc (Khổ giấy 2,5m).
+ 01 Nồi hơi 8 tấn/giờ chạy ghi xích (đồng bộ), xuất xứ Trung Quốc.
+ 01 dây chuyền + 9 thiết bị xử lý bột, sản xuất năm 2008, xuất xứ Trung Quốc.
(chi tiết trong hồ sơ đấu giá).
* Giá khởi điểm: 7.467.285.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm tám mươi lăm nghìn đồng).
* Tiền đặt trước: 747.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn).
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/07/2021 đến ngày 03/08/2021 (trong giờ hành chính) tại:

Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Từ ngày 30/07/2021 đến ngày

04/08/2021 (trong giờ hành chính):
- Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Cơ sở sản xuất của Công ty Sản xuất Giấy và Bao bì Phương Đông,

Cụm Công nghiệp Phú Lâm, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/08/2021 đến ngày 04/08/2021
7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 06/08/2021 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, TP. Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh,

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  ĐT:  0386131313.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
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 QUANG MINH
Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Số 5 ngõ 2 đường Chu Văn An, phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
3. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận số AC636212 số vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: H00218

do UBND huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội ký ngày 16/02/2006 cho Ông Nguyễn Văn Cầu và bà Nguyễn Thị Mai.  ( Chi tiết  trong hồ sơ đấu giá). 
*Giá khởi điểm: 1.524.500.000 đồng * Tiền đặt trước: 152.000.000 đồng
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/07/2021 đến ngày 09/08/2021 (trong giờ hành chính)

tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Chi nhánh Vĩnh Phúc – Địa chỉ: Số 5, ngõ 2, đường Chu Văn An, Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh
Phúc.

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 06/08/2021 đến ngày
10/08/2021 (trong giờ hành chính):  Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Thôn Đồi Cốc, xã Thanh Xuân, huyện
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/08/2021 đến ngày 10/08/2021
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 12/08/2021 tại: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Chi

nhánh Vĩnh Phúc số 5 ngõ 2 Chu Văn An, Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Chi nhánh Vĩnh Phúc: Số 5 ngõ 2 đường Chu Văn An, phường Liên Bảo, TP.

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. ĐT: 0915551423  -0916.628.293 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN     

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 3)

THÔNG BÁO
Về việc cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án

Căn cứ các Quyết định công nhận sự thỏa thuận số 10/2018/QĐST-KDTM ngày 16/3/2018, Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm
số 09/2020/QĐ-SCBSBA ngày 12/5/2020 và Bản án dân sự sơ thẩm số 28/2018/DSST ngày 06/12/2018 của Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh,
tỉnh Gia Lai;

Căn cứ các Quyết định thi hành án số 374/QĐ-CCTHADS ngày 01/6/2020 và số 111/QĐ-CCTHADS ngày 16/11/2020 của Chi cục trưởng
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 23/QĐ-CCTHADS ngày 21/7/2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Chư Pưh, tỉnh Gia Lai;

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản đối với ông Trần Ngọc Hoàng Hoanh và
bà Ngô Thị Tuyết Sang, địa chỉ: Thôn Plei Đung, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, gồm ;

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thửa đất số 49a, 55a, tờ bản đồ số 68 tại thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia
Lai theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA 447439 do UBND huyện Chư Pưh cấp ngày
15/11/2010 mang tên ông Trần Ngọc Hoàng Hoanh và bà Ngô Thị Tuyết Sang và tài sản khác gắn liền trên đất.

* Thời gian cưỡng chế: 01 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 11/8/2021.
* Địa điểm cưỡng chế: Nơi có tài sản tọa lạc.
Toàn bộ các chi phí liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án ông Hoanh, bà Sang phải chịu theo quy định pháp luật.
Yêu cầu ông Trần Ngọc Hoàng Hoanh và bà Ngô Thị Tuyết Sang có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để chứng kiến việc kê biên tài

sản và thực hiện quyền thỏa thuận về giá tài sản hoặc tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật. Nếu ông bà cố tình
vắng mặt, mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

Kể từ ngày thônng báo đến ngày 10/8/2021, ông Trần Ngọc Hoàng Hoanh, bà Ngô Thị Tuyết Sang, tổ chức và cá nhân đang giữ giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA 447439 do UBND huyện Chư Pưh cấp ngày 15/11/2010
mang tên ông Trần Ngọc Hoàng Hoanh và bà Ngô Thị Tuyết Sang và tài sản khác gắn liền trên đất có trách nhiệm giao ngay cho Chi cục Thi
hành án dân sự huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Hết thời hạn đã nêu mà Trần Ngọc Hoàng Hoanh, bà Ngô Thị Tuyết Sang, tổ chức và cá nhân đang
giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất nêu trên không giao cho Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai thì Chi cục sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tổ chức và cá nhân nào có tranh chấp đối với trài sản nêu trên thì liên hệ ngay với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh, tỉnh Gia
Lai để được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

CHI CỤC THADS HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ
sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt.
2. Người có TS1,2: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - Số 77 Phố Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. TS3: Ngân

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Cầu Giấy - Số 263, đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Thông tin về tài sản đấu giá: 
TS1: 01 xe ô tô con đã qua sử dụng, nhãn hiệu MAZDA, số loại: CX-5 AT 2WĐ; màu sơn: XANH; BKS: 30E – 298.06; sản xuất năm: 2016; số

chỗ ngồi: 05; thể tích: 1998 cm3, số khung: RN2KE5726HC054710; số máy: PE20845408 theo GCN đăng ký xe ô tô số 378475 do Phòng CSGT
Công an TP Hà Nội cấp ngày 4/4/2017.

TS2: Toàn bộ QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 324, Tờ bản đồ số 21, tại địa chỉ: Ô số 24, Lô LK-3, Khu đô thị Phú Lộc 3, P. Hoàng Văn
Thụ, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo GCNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 191745, số vào sổ cấp GCNQSDĐ: CH01527 do
UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 07/02/2013 cho ông Phạm Sĩ Thiệp. Chi tiết hiện trạng tài sản: Diện tích đất: 110 m2 và nhà ở 03 tầng.

TS3: QSDĐ tại thửa đất số 412, tờ bản đồ số: 3, tại địa chỉ: Thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh (nay là P. Sao Đỏ, TP. Chí Linh) tỉnh Hải Dương
theo GCNQSDĐ số: Đ 497288, số vào sổ cấp GCN: 1219 QSDĐ/CL/SĐ do UBND huyện Chí Linh cấp ngày 04/11/2004 cho ông Vũ Văn Dương và
bà Trần Thị Thu Hà. Chi tiết hiện trạng tài sản: Diện tích đất: 134m2, mục đích sử dụng: Đất ở: 80m2; Đất vườn: 54m2, thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Giá khởi điểm TS1: 600.000.000 VNĐ; TS2: 4.495.300.000 VNĐ; TS3: 1.363.000.000 VNĐ
Tiền đặt trước TS1: 60.000.000 VNĐ; TS2: 449.000.000 VNĐ; TS3: 136.300.000 VNĐ
4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, TS1: từ 20/07/2021 đến hết 02/08/2021; TS2: từ 20/07/2021

đến hết 06/08/2021 tại Trụ sở Công ty Sao Việt và Tầng 3, số 71B Hàng Trống, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
5. Bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá TS3: từ 20/07/2021 đến hết 06/08/2021 tại Trụ sở Công ty Sao Việt và tại Trụ sở BIDV – CN Cầu Giấy;

Tiếp nhận hồ sơ TS3: từ 20/07/2021 đến hết 06/08/2021 tại Trụ sở Công ty Sao Việt trong giờ hành chính.
6. Thời gian địa điểm đấu giá TS1: 10h00 ngày 05/08/2021; TS2: 10h00 ngày 09/08/2021; TS3: 10h00 ngày 10/08/2021 tại Công ty Sao Việt

- Số 1 Lô B11c KĐT Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt: Số 1 Lô B11c KĐT Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội - ĐT: 0246.6505360

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ (LẦN 06)
Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia tổ chức đấu giá tài sản sau:
1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 33, tờ bản đồ số: 33, có địa chỉ: Trạm điện Ba La, phường La

Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (nay là ngõ 14 Đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội).
2. Giá khởi điểm của tài sản: 4.642.685.625 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn, sáu trăm hai mươi

lăm đồng./.). Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, các loại thuế (kể cả thuế thu nhập cá nhân) và chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền
sử dụng, phí khác (chi phí Công chứng Hợp đồng mua bán) theo quy định của pháp luật do người mua được tài sản đấu giá chịu.

3. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội 
4. Xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 03/8/2021 và ngày 04/8/2021.
5. Bán hồ sơ mời đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 20/7/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 09/8/2021.
6. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 09/8/2021 đến 12 giờ 00 phút ngày 11/8/2021.
Tiền đặt trước: 460.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi triệu đồng).
7. Tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 12/8/2021.
8. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia

(Tầng 07, tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) - ĐT: 024.62843536.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA

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

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

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

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

+ Thửa đất số: 62 Tờ bản đồ số: 21
+ Địa chỉ: thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
+ Diện tích: 529,0m2 (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi chín mét vuông)
+ Hình thức sử dụng: riêng: 529,0m2, chung: không
+ Mục đích sử dụng: Đất ở
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
Việc đấu giá thực hiện bán một lần toàn bộ tài sản, theo phương thức có sao bán vậy.
1. Giá khởi điểm: 4.400.000.000 đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản.

Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu
giá và tất cả các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có) do người mua chịu. Số tiền đặt trước: 880.000.000 đồng. 

2. Thời gian mua, nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến ngày 13/8/2021 (trong giờ hành chính từ 08
giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút, trừ Thứ 7 và Chủ nhật).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/8/2021 đến ngày 06/8/2021 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 62, tờ bản đồ số 21, thôn
Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/8/2021 đến 16h30 phút ngày 13/8/2021.
5. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào ngày 16/8/2021.
6.  Địa điểm mua, nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội - tầng

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

sản trên.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LAM SƠN SÀI GÒN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

THÔNG BÁO
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty hợp danh Việt Linh tại Lào Cai (SN 064, đường Nguyễn Huệ, tổ 6, phường

Lào Cai thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
2. Tên, địa chỉ cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bảo Yên (Tổ dân phố 3A, Thị trấn Phố Ràng, tầng 2 nhà C

khu hành chính mới, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). 
3. Tên tài sản: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 76 thửa đất tại xã Yên Sơn, xã Lương Sơn, xã Việt Tiến

và thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
4. Tổng giá khởi điểm: 21.190.040.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, một trăm chín mươi triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).
5. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: 
- Tiền mua hồ sơ: Từ 100.000 đồng – 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ/ 01 thửa đất đấu giá.
- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng thửa đất đăng ký tham gia đấu giá (Chi tiết cụ thể trong Quy chế đấu giá).
6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện.
7.  Phương thức trả giá: Trả giá lên.
8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 26/07/2021 đến hết ngày 27/07/2021 tại thực địa các thửa đất đấu giá.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 20/07/2021 đến hết ngày 06/08/2021,Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bảo Yên và tại Chi

nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai.
9. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước và công bố giá: 
- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện: Trước 16 giờ 30 phút ngày 06/08/2021.
- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày, ngày 04/08, 05/08 và ngày 06/08/2021.
- Đơn vị thụ hưởng: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai.   
- Tài khoản số: 0681012226789.  Mở tại: Ngân hàng Bảo Việt – Chi nhánh tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: số 501, đường Hoàng Liên, phường Kim

Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 09/08/2021 Tại phòng họp tầng ba của tổ dân phố 3A, Thị trấn Phố Ràng,

nhà C khu hành chính mới, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham
gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 0369.428.695 hoặc 0983.935.388 (Trong giờ hành chính).

CHI NHÁNH CÔNG TY HỢP DANH VIỆT LINH TẠI LÀO CAI 

THÔNG BÁO 
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty CP Tập Đoàn Khải Vy

(trụ sở tại số 422, Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ
Chí Minh) tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi
nhánh Phú Tài, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh
đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ. (Tổng dư nợ của
Khoản Nợ tạm tính đến ngày 07/06/2021 là 1.035.487.843.880 đồng
(quy đổi theo tỷ giá 23.045 VND/USD), trong đó dư nợ gốc là
409.170.041.986 đồng, dư nợ lãi là 626.317.801.894 đồng).

2. Tài sản bảo đảm của khoản nợ bao gồm:
- Quyền sử dụng đất và công trình trên đất (tòa nhà Crystal

Palace) tại Lô C17-1-2, P. Tân Phú, Q.7. TP HCM (Địa chỉ mới: số 13
Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, quận 7, TP. HCM);

- Rừng trồng tại tiểu khu 1694, 1695, 1696 - Lâm trường Đắk Ha
thuộc địa giới hành chính xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk
Nông;

- 06 xe ô tô các loại, gồm: Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA FOR-
TUNER biển số 51A-350.58; Xe ô tô con nhãn hiệu BMW biển số 51A-
55239; Xe ô tô con nhãn hiệu BMW biển số 51A-552.38; Xe ô tô con
nhãn hiệu MITSUBISHI GRANDIS biển số 51A-417.17; Xe ô tô khách
nhãn hiệu BLUEBIRD biển số 51B-08313; Xe ô tô khách nhãn hiệu
BLUEBIRD biển số 51B-085.00.

- 8.749.433 cổ phần do Công ty CP Hòn Tằm biển Nha Trang
phát hành;

- Các khoản phải thu với tổng giá trị: 51.132.000.000 đồng (tại
thời điểm nhận thế chấp 04/07/2014) của Công ty CP Tập Đoàn Khải
Vy tại Công ty CP Hòn Tằm biển Nha Trang;

- Tài sản bảo đảm là các máy móc thiết bị sản xuất đồ gỗ (theo
HĐBĐ số 09/2013/HĐTC ngày 28/11/2018 và HĐBĐ số 08/2013/HĐTC
ngày 28/11/2018).

- Công trình xây dựng trên đất, máy móc thiết bị sản xuất đồ
gỗ tại Công ty TNHH TM SX Duyên Hải (Địa chỉ: KCN Long Mỹ, xã
Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định);

- Công trình xây dựng trên đất, máy móc thiết bị sản xuất đồ
gỗ tại Công ty TNHH TM SX Khải Vy Quy Nhơn (Địa chỉ: KCN Long Mỹ,
xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định);

3. Giá khởi điểm: 754.870.638.189 đồng, tiền đặt trước
150.974.127.638 đồng.

4. Người có tài sản và nơi lưu trữ hồ sơ khoản nợ: Ngân hàng
TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – CN Phú Tài, địa chỉ: số 340 Lạc
Long Quân, P.Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

5. Thời gian, địa điểm và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Thời gian xem tài sản và bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia

đấu giá: Từ 08h30 ngày 22/7/2021 đến 16h00  ngày 27/7/2021.
Địa điểm bán hồ sơ: Công ty ĐGHD Minh Pháp (số 151 Trần Huy

Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và Tại Trụ sở BIDV Phú Tài (340 Lạc
Long Quân, P.Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Bình Định). Nộp hồ sơ
tại Công ty ĐGHD Minh Pháp.

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

Thời gian nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá: Từ 08h30 ngày
26/7/2021 đến 16h00 ngày 28/7/2021.

Đấu giá: Vào lúc 10h00 ngày 29/7/2021 tại Công ty đấu giá hợp
danh Minh Pháp số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM. ĐT

028.38453169.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
MINH PHÁP 

Tài sản đấu giá là khoản nợ xấu:
Khoản nợ xấu của Công ty CP ĐT và Xây lắp Dầu Khí Sài Gòn

(PVC Sài Gòn) tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh
Sài Gòn (Trước đây là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương -
Chi nhánh Sài Gòn – gọi tắt là OceanBank - CN Sài Gòn) phát sinh
theo Hợp đồng tín dụng số 0091/2011/HĐTD1-OCEANBANK03 ngày
12/10/2011, 0063/2010/HĐTD1-OCEANBANK03 ngày 04/10/2010,
18/HĐTD-TCKT-CNHCM.TD ngày 27/10/2009 và hợp đồng mua bán
nợ số 11/2012/HĐMBN-TCDK-CNHCM.QLTD ngày 30/08/2012. 

Tổng nghĩa vụ nợ tạm tính đến ngày 20/7/2021:
155.304.443.156 đồng.

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) là bên có
quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo Thông báo thụ lý Thông báo thụ
lý số 223/TB-TLVA ngày 25/3/2021 của Tòa án Nhân dân Quận 3 -
Thành phố Hồ Chí Minh, OceanBank đã gửi Yêu cầu độc lập ngày
15/4/2021; đồng thời OceanBank cũng đã có Đơn khởi kiện Tổng
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại Tòa án Nhân dân quận Từ
Liêm, Hà Nội. Trường hợp đấu giá thành, Bên mua khoản nợ có trách
nhiệm hoàn trả cho OceanBank số tiền án phí, phí, lệ phí mà Ocean-
Bank tạm ứng (nếu có).

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ như sau:
Thư bảo lãnh: Thư bảo lãnh của Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu

khí Việt Nam số 11/2011/BLVV ngày 11/10/2011 và thư gia hạn bảo
lãnh vay vốn số 21/XLDK/BLVV ngày 26/12/2011 giá trị bảo lãnh
99.912.312.503 đồng. Thư bảo lãnh của Tổng công ty CP xây lắp dầu
khí Việt Nam số 01/2009-XLDK-BLNB ngày 31/07/2009 và thư điều
chỉnh bảo lãnh vay vốn số 01/2010-XLDK-BLNB ngày 15/01/2010 giá
trị bảo lãnh 70.000.000.000 đồng.

Dự án Vị Thanh: Tài sản hình thành tương lai và tài sản đã hình
thành tại Dự án Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2, 3, TP Vị Thanh,
tỉnh Hậu Giang - Giai đoạn 1 (11.77ha): Theo Hợp đồng bảo đảm tài
sản hình thành trong tương lai số 19/2009/HĐBD-TCDK-CNHCM.TD
ngày 27/10/2009, Hợp đồng thế chấp số 0068/HĐTC/OCEANBANK03
ngày 30/08/2012 và phụ lục đính kèm.

Quyền tài sản: Quyền tài sản đã hình thành và các tài sản hình thành
trong tương lai, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên góp vốn là PVC Sài
Gòn phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư số
17/2011/HTĐT/PVR-PVC.SG ký giữa PVC Sài Gòn và Công ty Cổ phần Kinh
doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam và bất cứ văn bản thỏa thuận
nào khác liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền sau:

+ Quyền chuyển nhượng phần vốn góp cho bên thứ ba;
+ Quyền được phân chia kết quả kinh doanh từ hoạt động hợp

tác kinh doanh;
+ Quyền được nhận lại phần tiền đặt cọc, vốn góp.
(Sau đây gọi là “Quyền tài sản”)
- Thủ tục bảo đảm: Các tài sản được ký hợp đồng thế chấp và

đăng ký giao dịch bảo đảo theo quy định của pháp luật:
+ Hợp đồng thế chấp Quyền tài sản 0072/2012/HĐTC/OCEAN-

BANK03 ngày 28/9/2012;
+ Giấy chứng nhận đăng ký GDBĐ, HĐ, thông báo việc kê biên

tài sản THA ngày 04/10/2012 theo Đơn yêu cầu đăng ký GDBĐ, HĐ,
thông báo việc kê biên ngày 29/9/2012.

� Toàn bộ các quyền, và nghĩa vụ phát sinh liên quan đến các
tài sản nói trên bao gồm nhưng không hạn chế bởi: các khoản thu
nhập, lợi ích phát sinh từ giá trị vốn góp, hoa lợi, lợi tức, cổ tức, quyền
khai thác, quyền chuyển nhượng, quyền cho thuê, cho mượn và các
khoản thu nhập khác... Người mua trúng đấu giá tự thu giữ tài sản và
thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Giá khởi điểm: 28.400.000.000 đồng. Tiền đặt trước: Tương
đương 20% so với giá khởi điểm.

Người có tài sản: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - CN Sài
Gòn. Địa chỉ: Số 297 - 299 - 299A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ
Lão, Quận 1, TP.HCM.

Xem tài sản: Từ ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021 (Giờ hành
chính) tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - CN Sài Gòn. Liên hệ:
Chị: Lê Thanh Hà, SĐT: 0982.464.984.

Thời gian xem giấy tờ, hồ sơ của khoản nợ, bán hồ sơ và tiếp
nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/7/2021 đến 17 giờ
00 ngày 28/7/2021 (Giờ hành chính). Người tham gia đấu giá tài sản
có thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua Bưu điện. 

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/7/2021 đến 17 giờ 00
ngày 29/7/2021 (Người tham gia đấu giá và Trung tâm có thể thoả
thuận nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham
gia đấu giá nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 ngày 30/7/2021.
Khách hàng tham khảo về hồ sơ khoản nợ như vay, thế chấp và

tài sản... liên hệ Trung tâm và Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương -
CN Sài Gòn, số 299A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,
TP.HCM. Thông tin người liên hệ: Chị: Lê Thanh Hà - SĐT:
0982.464.984.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS: QSDĐ, QSHNƠ và TS khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 14 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, TP.HCM của ông Nguyễn

Văn Nhường và bà Hoàng Thị Nam. Theo Giấy phép hợp thức hóa mua bán chuyển dịch nhà cửa số 203/GP-UB ngày 29/3/1983 của
UBND Quận 3: Loại nhà: Phố đúc 2 lầu; DTSD: 152 m2. Theo Tờ trình về việc mua bán nhà số 495/CS-NĐ ngày 27/04/1983 của Ban
Xây dựng nhà đất  - công trình công cộng Quận 3: Quy mô nhà: phố đúc 2 lầu; DTXC: 3,5 x 11 = 38,5 m2; DTSD: 115,5  m2. Theo
BVHT do Cty Công Hữu lập đã được Phòng Quản lý đô thị Quận 3 kiểm tra nội nghiệp về quy hoạch ngày 27/09/2014: Nhà cấp 2,
tường gạch, cột sàn  BTCT, mái tôn; DT không thuộc lộ giới: DTKV: 37,18 m2; DTXD: 37,18 m2; DTSD: 214,16 m2; DT thuộc phạm vi
lộ giới: DTKV: 5,82 m2; DTXD: 5,82 m2; DTSD: 41,08 m2. GKĐ: 10.262.557.000 đồng.

Người có tài sản: Chi cục THADS Quận 3 – 56 Nguyễn Hiền, P.4, Q.3, Tp. HCM.
Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm.
Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 17h00  ngày 10/08/2021.
Đấu giá: lúc 14h00 ngày 13/08/2021 tại số 21 Phan Kế Bính, phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Đối tượng đăng ký: khách hàng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá TS tham khảo và nộp

hồ sơ tại Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang–21 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM GIANG

QUYẾT ĐỊNH
Thi hành án theo yêu cầu

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 36 và khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/03/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 62/2015/NĐ-CP
ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự. Căn cứ Quyết định số
14/2021/QĐST-HNGĐ ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; Xét yêu cầu thi hành án của:
bà Nguyễn Thị Xinh; địa chỉ: số 127 thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thi hành án đối với: ông Nguyễn Dung Hoài, Địa chỉ: số 127 thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh

Bình Thuận; Các khoản phải thi hành: Buộc ông Nguyễn Dung Hoài phải giao con chung là cháu Nguyễn Thiên Bảo, sinh ngày 11 tháng 11
năm 2016 cho bà Nguyễn Thị Xinh trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng. Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời
hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này.

Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này. Điều 3. Người phải thi hành
án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 4. Quyết định này
có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHI CỤC THADS HUYỆN HÀM THUẬN NAM, TỈNH BÌNH THUẬN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (SỞ TƯ PHÁP TP.HCM)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO 
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh

Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh
Lào Cai.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sa
Pa, tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Số nhà 010, đường Lê Hồng Phong, tổ 4,
phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày
16/8/2021 tại Phòng đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
Lào Cai.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá 
4.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ và tiền đặt

trước: 
- Quyền sử dụng đất ở đô thị, diện tích 296,8 m2 đã được cấp

quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:BH
997429 do UBND huyện Sa Pa cấp ngày 16/3/2012. Giá trị thẩm định:
32.260.379.200 đồng (Ba mươi hai tỷ, hai trăm sáu mươi triệu, ba trăm
bẩy mươi chín nghìn, hai trăm đồng).

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: 02 khối nhà xây khung cứng, bê
tông cốt thép, hoàn thành xây dựng năm 2000, xây dựng cải tạo năm
2013 (theo giấy phép xây dựng số 32/GPXD ngày 02/8/2013 của
UBND huyện Sa Pa). Diện tích xây dựng: 296,8 m2, cụ thể gồm: 01
khối nhà xây 02 tầng diện tích sàn: 220,1 m2; 01 khối nhà xây 5 tầng
diện tích sàn 740,7 m2. Giá trị thẩm định là: 4.185.285.784 đồng (Bốn
tỷ, một trăm tám mươi năm triệu, hai trăm tám mươi năm nghìn, bẩy
trăm tám mươi tư đồng).

- Địa chỉ nhà và đất: Tổ 07a, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa (nay là
tổ 7, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai)

- Tổng giá khởi điểm: 36.445.664.984 đồng (Ba mươi sáu tỷ, bốn
trăm bốn mươi năm triệu, sáu trăm sáu mươi tư nghìn, chín trăm tám
tư đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế, các loại phí, lệ phí
phải nộp theo quy định của pháp luật.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng / 01 hồ sơ;
- Tiền đặt trước: 7.289.132.000 đồng /01 hồ sơ.

4.2.  Nơi có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sa
Pa, tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá 
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 02/8/2021 đến

ngày 04/8/2021 (trong giờ hành chính), khách hàng liên hệ với
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ
ngày 23/7/2021 đến ngày 13/8/2021 (trong giờ hành chính), tại
Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
Lào Cai.

6. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá và nộp
tiền đặt trước 

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá
gián tiếp gửi qua đường Bưu điện: Hạn cuối đến 17 giờ 00 phút, ngày
13/8/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại Phòng Hành chính -
Tổng hợp, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/8/2021
đến hết ngày 13/8/2021. Khách hàng nộp bằng hình thức tiền
mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 37510000114453 của
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai tại Ngân hàng
TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai (Địa chỉ:
Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào
Cai).

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ
chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung
tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu
giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham
gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình
tham gia đấu giá.

8. Hình thức, phương thức đấu giá
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3663.168.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ 
TÀI SẢN TỈNH LÀO CAI 
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lTổng Biên tập:
TS. ĐÀO VĂN HỘI
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TRẦN ĐỨC VINH (Thường trực)
TRẦN NGỌC HÀ
HÀ ÁNH BÌNH

lTrưởng ban Thư ký:
MAI VŨ MINH

THÔNG BÁO
Về việc nhận tiền hỗ trợ thuê nhà và nhận lại tài sản tạm giữ

của gia đình ông Phan Đức Hoành và bà Nguyễn Thị Hải trong quá trình tổ chức cưỡng chế
giao tài sản cho ông Phan Duy Hùng người mua được tài sản bán đấu giá

Kính gửi: Ông Phan Đức Hoành và bà Nguyễn Thị Hải
Địa chỉ: thôn Hải Hà, xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Căn cứ Điều 20, Điều 43, Điều 115 và Điều 126 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ khoản 5 Điều 12 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ;
Căn cứ Bản án số 37/2017/DSST ngày 13/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện Krông Năng và Bản án số 77/2018/DSPT ngày 15/5/2018

của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Căn cứ Quyết định thi hành án số 981/QĐ-CCTHADS ngày 7/8/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng;
Căn cứ Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 1820/HĐMB-TSĐG lập ngày 16/3/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế giao nhà, chuyển giao quyền sử dụng đất số 16/QĐ-CCTHADS ngày 23/3/2021 của Chấp hành viên

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng, cho người mua được tài sản bán đấu giá;
Căn cứ Thông báo số 791/TB-CCTHADS ngày 23/3/2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng về việc cưỡng

chế giao tài sản
Căn cứ Thông báo số 897/TB-CCTHADS ngày 7/4/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng về việc nhận tiền hỗ trợ thuê

nhà ở;
Căn cứ Biên bản niêm phong, liệt kê tài sản lập ngày 15/4/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Căn cứ Thông báo số 946/TB-CCTHADS ngày 19/4/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng về việc nhận tiền hỗ trợ thuê

nhà ở và nhận lại tài sản tạm giữ trong quá trình cưỡng chế giao tài sản cho người mua đấu giá, nhưng đến nay đương sự chưa đến nhận tiền
và tài sản của đương sự. Nay Chi cục tiếp tục thông báo tiếp.

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng thông báo cho ông Phan Đức Hoành và bà Nguyễn Thị Hải về các nội
dung sau:

1. Thông báo cho ông Phan Đức Hoành và bà Nguyễn Thị Hải được biết: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông báo hợp lệ, ông
Phan Đức Hoành và bà Nguyễn Thị Hải đến tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng để nhận 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng
chẵn) tiền hỗ trợ thuê nhà trong thời hạn một năm (khi đi mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân). Quá thời hạn đã được
thông báo mà ông Hoành, bà Hải không đến nhận thì Chi cục Thi hành án dân sự sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Thông báo cho ông Phan Đức Hoành và bà Nguyễn Thị Hải được biết: trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày được thông báo hợp lệ, ông
Phan Đức Hoành và bà Nguyễn Thị Hải đến tại kho của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng, địa chỉ: số 03 Lê Duẩn, tổ dân phố 9, thị
trấn Krông Năng, huyện Krông Năng để nhận lại toàn bộ tài sản tạm giữ của gia đình ông Hoành, bà Hải trong quá trình cưỡng chế giao tài
sản cho người mua trúng đấu giá. Quá thời hạn đã được thông báo mà ông Hoành, bà Hải không đến nhận tài sản, thì Chấp hành viên Chi cục
Thi hành án dân sự sẽ xử lý tài sản theo quy định tại các Điều 98, 99, 101 và Điều 126 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Đối với tài sản không bán được hoặc bị hư hỏng, không còn giá trị sử dụng thì được tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Vậy, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng thông báo để ông Phan Đức Hoành và bà Nguyễn Thị Hải được biết,
để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

CHI CỤC THADS HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK

THÔNG BÁO
Trả nợ thi hành án 

Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền đang tổ chức thi hành Bản án số 06/2003/DS-ST ngày
10 tháng 4 năm 2003 của Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền và Quyết định thi hành án số 13/QĐ-CCTHADS
ngày 12/5/2003 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền đối với ông Phạm Quang Phai, địa chỉ:
Số 15B/33, Chu Văn An, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng còn phải trả cho bà Đỗ
Thị Ngần số tiền là 27.271.447đ và lãi suất chậm thi hành án. Việc thi hành án tồn đọng đã lâu, để có cơ sở
giải quyết việc thi hành án.Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền
niêm yết và đăng báo thông báo. Nếu ông Phạm Quang Phai không đến Chi cục Thi hành án dân sự quận
Ngô Quyền để nộp trả cho bà Đỗ Thị Ngần số tiền là 27.271.447đ và lãi suất chậm thi hành án, thì Chi cục
Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế trừ vào thu nhập. Ông Phạm Quang
Phai phải chịu chi phí cưỡng chế theo quy định. 

Vậy Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền thông báo để ông Phạm Quang Phai được biết.

CHI CỤC THADS QUẬN NGÔ QUYỀN, TP HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO
Về việc thi hành án

Căn cứ Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2014/KDTM-ST ngày 11 tháng 2 năm 2014 của Tòa án nhân dân thành phố Hải
Dương, tỉnh Hải Dương, Quyết định số 02/2014/QĐ-PT ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương; Quyết định tuyên bố
phá sản số 01/2020/QĐ-TBPS ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số 186/QĐ-CCTHADS ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lộc Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương;

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Thông báo để ông Đỗ Đức Khải bà Nguyễn Thị Cúc, đăng ký hộ khẩu thường
trú: Thôn Tân Lập, xã Phương Hưng huyện Gia Lộc, tỉnh Hải dương và ông Đỗ Trọng Tú, bà Trịnh Thị Luyến, địa chỉ: khu 1, thị trấn Gia Lộc, huyện
Gia Lộc, tỉnh Hải dương, nơi làm việc Công ty cổ phần Đại Cường, được biết:

Theo nội dung Bản án, Quyết định thì Công ty cổ phần Đại Cường phải thi hành trả cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Địa chỉ: số
266-268 Nam Kỳ khởi nghĩa, phường 8, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh số tiền 15.345.278.647 đồng. Trường hợp Công ty cổ phần Đại Cường
không thi hành khoản tiền trên thì Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền phát mại toàn bộ
tài sản thế chấp gồm: 

- Quyền sử dụng đất ở nông thôn có diện tích 182m2 sử dụng riêng tại xóm Tân Lập, xã Phương Hưng (thị trấn Gia Lộc), huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương. Thửa đất số 53, tờ bản đồ số 04 và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 902713 do UBND
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cấp ngày 20/7/2012 số vào sổ CH00073 mang tên ông Đỗ Trọng Tú và bà Trịnh Thị Luyến.

- Quyền sử dụng đất ở có diện tích 72m2 (trong đó có 27m2 đất ở, 45m2 là đất nằm trong hành lang an toàn giao thông thủy lợi) tại xóm
Tân Lập, xã Phương Hưng (thị trấn Gia Lộc), huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Thửa đất số 53b tờ bản đồ số 04 theo giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số AB 268348 do UBND huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cấp ngày 23/5/2006 số vào sổ H101/CQ-PH mang tên ông Đỗ Trọng Tú và bà
Trịnh Thị Luyến. 

- Quyền sử dụng đất ở nông thôn có diện tích 120m2 tại thôn Lãng xuyên, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, thửa đất số 286/1,
tờ bản đồ số 01 và tài sản gắn liền trên đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 962639 do UBND huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
cấp ngày 20/7/2012 số vào sổ CH00073 mang tên ông Đỗ Đức Khải bà Nguyễn Thị Cúc.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lộc sẽ tiến hành các thủ tục kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản nêu trên để thi hành dứt điểm
bản án.

Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lộc Thông báo để ông Đỗ Đức Khải bà Nguyễn Thị Cúc, đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tân
Lập, xã Phương Hưng huyện Gia Lộc, tỉnh Hải dương và ông Đỗ Trọng Tú, bà Trịnh Thị Luyến, địa chỉ: khu 1, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh
Hải dương, nơi làm việc Công ty cổ phần Đại Cường được biết, thực hiện.

CHI CỤC THADS HUYỆN GIA LỘC GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tài sản đấu giá gồm: 
Tài sản: gồm Tài sản gắn liền đất, tài sản khác gắn liền với công trình, cây cối gắn liền với đất thuê trả tiền hằng năm tại khu trang trại

sản xuất Nấm ăn và nấm dược liệu tại thửa số 51, tờ Bản đồ số 01, bản đồ địa chính cơ sở xã Ngọc Khê (Nay là Thị trấn Ngọc Lặc), địa chỉ tại:
thôn Tân Thành, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất số CE 516844, số vào sổ cấp GCN:CH02765 do UBND huyện Ngọc Lặc cấp ngày 30/9/2016 mang tên ông Vũ Xuân Bình.

* Giá khởi điểm: 1.711.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm mười một triệu đồng chẵn). (Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản
thuế, phí, lệ phí liên quan đến giao dịch chuyển nhượng tài sản theo quy định và chưa bao gồm chi phí đầu tư vào đất (nếu có). Khách hàng
trúng đấu giá phải nộp các khoản trên theo quy định. Trường hợp tài sản đấu giá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách
hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng.

* Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 340.000.000 đồng/1 hồ sơ. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ; 
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục THA dân sự huyện Ngọc Lặc.
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 và phải đáp ứng đủ điều kiện để được nhà nước

cho thuê đất theo quy định.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải được photo
chứng thực (đối với cá nhân); Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện phải được photo chứng thực (đối với tổ
chức). Khách hàng có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, văn bản ủy quyền phải được công chứng
tại tổ chức hành nghề công chứng.

3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.

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

uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, xem giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 07/8/2021

(giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 05/8/2021, Ngày 06/8/2021 và Ngày 09/8/2021.

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 15h00 ngày 10/8/2021 tại Trụ sở Chi cục thi hành án dân sự huyện Ngọc Lặc.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0329869890.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 218,

tờ bản đồ số 37, diện tích 406,7m2 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
9.8.2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi.

-  Giá khởi điểm: 4.447.036.000 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 23.7.2021 đến 16 giờ ngày 6.8.2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Số 1
Thắng Lợi. Nộp tiền đặt trước từ ngày 4.8.2021 đến 16 giờ 30 ngày 6.8.2021. 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
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.
Địa chỉ: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão , TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 54, Lê Thanh Nghị, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ, ngày 04/08/2021 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh

Hải Dương (Địa chỉ: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
4. Tài sản đấu giá: 01 lô tài sản gồm 03 danh mục - Tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước của Công an huyện

Gia Lộc. Cụ thể như sau:
- 01 Phương tiện thuỷ nội địa 
- 01 chiếc điện thoại Mobiistar B310
- 01 chiếc điện thoại Microsoft
5. Tổng giá khởi điểm của lô tài sản: 151.596.000đ (Một trăm năm mươi mốt triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn đồng)
Mức giá trên không bao gồm chi phí vận chuyển và các loại thuế theo luật định, ng ười mua phải chịu. Bán trọn gói cả lô tài sản,

bán theo hiện trạng và giao tại nơi có tài sản.
6. Tiền hồ sơ, tiền đặt trước:
a. Tiền hồ sơ: 200.000đ/01 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng - không hoàn trả lại)
b. Tiền đặt tr ước: 30.000.000đ/01 hồ sơ (Ba mươi triệu đồng)
7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá 
- Thời gian, địa điểm, cách thức đăng kí: Từ ngày 23/07/2021 đến 16 giờ ngày 30/07/2021 (Trong giờ hành chính), khách hàng

đến đăng ký trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương (Địa chỉ: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão , TPHD, tỉnh Hải Dương).
-  Điều kiện tham gia đấu giá: 
+ Mọi tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự; tuân thủ quy chế đấu giá và giá khởi điểm có thể tham gia đấu giá tài sản. 
8. Hình thức và phương thức đấu giá 
a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá. Giá khởi điểm công khai, khách hàng tham

gia đấu giá phải trả từ giá khởi điểm trở lên (theo điều 58, Luật Đấu giá tài sản). Người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất hoặc
bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn.

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. Email: daugiahaiduong@gmail.com.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)
Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Trần Gia tại Nam Định – Trụ sở: số 101 TT Yên

Định, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Thông báo bán đấu giá các tài sản sau:
1. Các tài sản bán đấu giá gồm:
1.  01 (một) Tàu cá vỏ thép đã qua sử dụng, số đăng ký NĐ-95345-TS  do Chi cục Thủy sản Nam Định cấp ngày 22/12/2016; 01 máy hiệu

YANMAR số máy 6082; Công suất 829 CV; Nơi chế tạo Nhật Bản). Tàu được đóng năm 2015; Ký hiệu thiết kế 1416RC, do Công ty Cổ phần Tư
vấn Biển Việt thiết kế thuộc chủ sở hữu là ông Phạm Văn Hy; Địa chỉ: xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.  

2.  01 (một) bộ lưới rê gồm: 57 cheo đã qua sử dụng, độ dài 45m/cheo. 
- Người có tài sản: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hải Hậu.

2. Giá khởi điểm của tài sản:   
- Giá khởi điểm tàu NĐ-95345: 1.547.666.000 đồng (Một tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn đồng). 
- Giá khởi điểm bộ lưới rê 57 cheo: 80.051.000 đồng (Tám mươi triệu, không trăm năm mươi mốt nghìn đồng.
Giá khởi điểm và giá bán tài sản chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có), các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác do người mua được

tài sản nộp theo quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản.
3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ (Năm trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ cho một tài sản). Tiền mua hồ sơ không

hoàn lại.
4. Thời gian xem tài sản: ngày 29 và 30/07/2021, địa chỉ tại Cảng của Công ty TNHH Đóng tàu Thịnh Long, Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải

Hậu, tỉnh Nam Định.
5. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: từ ngày 20/7/2021 đến 16 giờ ngày 09/08/2021 tại Chi cục Thi hành án Dân sự

huyện Hải Hậu - Khu 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; hoặc Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Trần Gia tại Nam Định –
số 101 TT Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: 09/08/2021, ngày 10/08/2021 và trước 16h ngày 11/08/2021 theo hướng dẫn tại quy chế đấu giá tài sản
của Công ty.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: tổ chức, cá nhân đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện và nộp đủ khoản tiền đặt trước,
hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành, đăng ký trực tiếp tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện
Hải Hậu - Khu 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; hoặc Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Trần Gia tại Nam Định – số 101
TT Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (trong giờ hành chính).

8. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào hồi 09 giờ 15 phút, ngày 12/08/2021 tại Hội trường Nhà Văn hóa huyện Hải Hậu –thị trấn Yên Định,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Chi tiết xin liên hệ: VPGD Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Trần Gia (Địa chỉ: số 101 TT Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Điện
thoại: 098 204 56 65 - 0912 855 533 – 038 902 88 47).

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến xem tài sản, đăng ký và tham gia đấu giá./.

CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRẦN GIA TẠI NAM ĐỊNH
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THÔNG TIN - QUảNG CÁO
sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá xe ô tô chuyên dùng

1. Tên tổ chức đấu giá và người có tài sản: 
- Tên tổ chức đấu giá: Chi nhánh tỉnh Điện Biên - Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia.
Địa chỉ: Số 849, tổ 17, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên.
- Người có tài sản: Phòng quản lý đô thị Thị xã Mường Lay. 
Địa chỉ: Tổ 3, phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian: Vào hồi  14 giờ 00 phút thứ 3 ngày 03/8/2021. 
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty đấu giá hợp danh số 6 quốc gia - Chi nhánh tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Số 849, tổ 17, phường Mường

Thanh, TP. Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên (Khách sạn Điện Biên Phủ - Hà nội).

3. Tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ: 
4.  Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 
- Giá khởi điểm: 2.210.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm mười triệu đồng).
Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế

GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí
trong việc vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ, đăng
ký và đăng kiểm, phí đường bộ theo quy định.

- Bước giá: 2.000.000
5. Thời gian đăng ký xem tài sản:
- Thời gian: Từ ngày 23/7/2021 đến ngày

27/7/2021 (Trong giờ hành chính). 
- Địa điểm: Chi nhánh tỉnh Điện Biên

Công ty đấu giá Hợp danh số 6 Quốc gia. Địa
chỉ: Số 849, tổ 17, phường Mường Thanh, TP.
Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản.
- Thời gian xem tài sản: Trong 02 ngày: Ngày 27/7 và 28/7/2021 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Tại Tổ 3, phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.
7. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia, mua hồ sơ đấu giá:
- Thời gian thông báo: 23/7/2021 đến ngày 02/8/2021 (Trong giờ hành chính).
- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 23/7/2021 đến 16 giờ ngày 30/7/2021 
- Thời gian nhận hồ sơ, phiếu trả giá: Từ ngày 29/7/2021 đến 17 giờ ngày 02/8/2021 (Trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia. Số 849, tổ 17, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên.
8. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Thời gian nộp: Ngày 29, 30/7/2021 và 02/8/2021 (Trong giờ hành chính).
- Hình thức nộp: Chuyển tiền vào tài của Chi nhánh tỉnh Điện Biên - Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia số: 8900201009300, mở tại

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - Chi nhánh tỉnh Điện Biên. (Mọi khoản tiền đặt trước đều không phát sinh lãi trong bất kỳ trường hợp nào).
9. Khách hàng tham gia mua hồ sơ đấu giá phải là pháp nhân và có ngành nghề phù hợp.
10. Hình thức, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp;
- Phương thức: Theo phương thức trả giá lên.
Tổ chức có nhu cầu đấu giá tài sản trên xin kính mời đến Chi nhánh tỉnh Điện Biên - Công ty đấu giá Hợp danh số 6 Quốc gia mua hồ sơ,

đăng ký tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ Đ/c Sơn, số điện thoại: 0912445056..

CHI NHÁNH TỈNH ĐIỆN BIÊN - CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 6 QUỐC GIA

THÔNG BÁO
Căn cứ  Bản án số 25/2016/DS0ST ngày 13/12/2016  của TAND thành phố Bảo Lộc,  Quyết định số 07/2017/QĐ-PT ngày 23/02/2017 của

TAND tỉnh Lâm Đồng.
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 105/QĐ-CC THADS ngày 10/3/2017, Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản

gắn liền với đất số: 16/QĐ-CCTHADS ngày 09/5/2015 của Chi cục, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc thông báo:
Ông, bà  Phạm Văn Thược, Đào Thị Mơ
Địa chỉ: 777/20 quốc lộ 20, thôn Ánh Mai 2, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; (hiện nay đã bỏ địa phương đi đâu không

rõ )
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc đã kê biên Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất theo giấy chứng nhận số AL

506240 do UBND thị xã Bảo Lộc ( này là thành phố Bảo Lộc ) cấp ngày 24/01/2007 thửa 426 tờ bản đồ 52 diện tích 3.258 m2  đất  nông nghiệp
địa chỉ xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc để đảm bảo việc thi hành án, yêu cầu ông, bà  Phạm Văn Thược, Đào Thị Mơ

Thời gian vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2021
Đến tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc để giải quết việc thi hành án và thỏa thuận giá tài sản kê biên, tổ chức thẩm định

giá tài sản kê biên, tổ chức bán đấu giá tài sản v.v
Nay Chi cục Thi  hành án dân sự thành phố Bảo Lộc thông báo cho ông, bà biết để thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án theo quy định

pháp luật.Љ
CHI CỤC THADS TP BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG

QUYẾT ĐỊNH
Thi hành án chủ động

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 35, khoản 2 Điều 36 và khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số 42/2020/DSST ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, TP Hà Nội;
Xét yêu cầu thi hành án của:
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, địa chỉ: số 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (đại diện theo ủy

quyền: Ông Vũ Đình Khoán – chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á theo Giấy ủy quyền số 158/2021/UQ-SeABank ngày
9/2/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị).

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Cho thi hành án đối với:
Ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: phòng 306B, nhà E2, tập thể Vĩnh Hồ, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội;
Các khoản phải thi hành:
Buộc ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Nhàn phải thanh toán trả cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á số tiền: nợ gốc: 469.779.662đ;

nợ lãi trong hạn: 306.796.845đ và nợ lãi quá hạn: 893.925.484đ. Tổng số tiền nợ gốc và lãi là 1.670.501.991 đ (một tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu,
năm trăm linh một nghìn, chín trăm chín mươi mốt đồng).

Kể từ ngày 10/9/2020, bên phải thi hành án phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi
suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc, trường hợp hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa
thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho
Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Nhàn không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền
gốc và tiền lãi nói trên cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á thì Ngân hàng TMCP Đông Nam Á có quyền xử lý tài sản bảo đảm hoặc yêu cầu cơ
quan thi hành án có thẩm quyền xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, gồm:

Tài sản bảo đảm của ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Nhàn là: Căn hộ chung cư tại phòng 306B, nhà E2, tập thể Vĩnh Hồ, phường
Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 292488, mã số 10109175932, số QĐ cấp 3306/2006/QĐ-UB
do UBND quận Đống Đa, TP Hà Nội cấp ngày 29/9/2006 đảm bảo cho việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thanh toán được quy định tại Điều 2 của
Hợp đồng thế chấp ngày 7/5/2012.

Trong trường hợp nếu số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm vẫn không đủ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á thì ông Nguyễn
Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Nhàn vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á cho đến khi tất toán toàn bộ
khoản vay.

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp
lệ Quyết định này.

Điều 2: Chấp hành viên Nguyễn Thị Thu Huyền được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.
Điều 3: Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết

định này.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHI CỤC THADS QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH
Thi hành án chủ động

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 35, khoản 2 Điều 36 và khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm

2014);
Căn cứ Bản án số 42/2020/DSST ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, TP Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Cho thi hành án đối với:
1. Ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: phòng 306B, nhà E2, tập thể Vĩnh Hồ, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội;
2. Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
Địa chỉ: số 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội;
Các khoản phải thi hành:
Án phí DSST: 62.115.059đ đối với ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Nhàn
Hoàn trả Ngân hàng TMCP Đông Nam Á: 27.400.000đ (BL 9867 ngày 12/2/2020).
Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo

hợp lệ Quyết định này.
Điều 2: Chấp hành viên Nguyễn Thị Thu Huyền được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định

này.
Điều 3: Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành

Quyết định này.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHI CỤC THADS QUẬN ĐỐNG ĐA, TP HÀ NỘI


