
Tại phiên họp ngày 25/7, các đại biểu Quốc hội tán thành cao với việc đưa vào nghị quyết
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV nội dung về công tác phòng, chống dịch covid-19
theo Tờ trình của chính phủ để luật hóa việc chỉ đạo, điều hành của chính phủ trong công
cuộc phòng, chống dịch thời gian tới.
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Trong Thư gửi thương binh, bệnh binh, gia đình
liệt sĩ và người có công với cách mạng, Chủ tịch

nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đảng, Nhà
nước và nhân dân ta đời đời nhớ ơn các anh hùng,
liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng. 

(Trang 2)

“Uống nước nhớ nguồn”

chào ngày mới

Hai mươi năm gắn bó với ngành, đại biểu Quốc hội -
Giám đốc Sở Tư pháp TP Hải Phòng Lã Thanh Tân

luôn tận tụy, tâm huyết và có nhiều sáng kiến trong việc
tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân
đất Cảng.

đại Biểu Quốc hội, giám đốc 
sở tư PháP hải Phòng lã thanh tân:

“Nhà sáng chế” các phương pháp
tuyên truyền pháp luật

chương trình Bình chọn, 
tôn vinh  “gương sáng PháP luật” 

(Trang 6)
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Đại tá Vũ Văn Hậu,
Phó Cục trưởng

Cục Cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy
(C04 - Bộ Công an)
vừa có cuộc chia sẻ với
báo chí, cảnh báo thực
trạng thanh, thiếu niên
sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có
điều kiện (bar, karaoke…) và các cơ sở kinh doanh
dịch vụ lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung
cư, resort nghỉ dưỡng cao cấp)… bất chấp dịch
Covid-19. (Trang 10-11)

Bộ Công an cảnh báo vấn nạn
thuê villa, resort… để “bay lắc”

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, dự kiến kết quả thi
tốt nghiệp trung học phổ thông  2021 được công bố

chậm nhất vào 0h ngày 26/7. Trên cơ sở điểm thi tốt
nghiệp, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn. Điểm
chuẩn vào các trường top đầu hoặc ngành “đắt hàng” được
dự đoán tăng từ 0,5 - 3,5 điểm so với năm ngoái.

công Bố điểm thi tốt nghiệP trung học 
Phổ thông đợt 1:

Điểm chuẩn các trường đại học 
có tăng?

(Trang 8)

Với việc bổ sung thêm đối tượng doanh nghiệp do
Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thực hiện

sắp xếp lại, xử lý nhà đất, Bộ Tài chính kỳ vọng sẽ góp
phần làm cho công tác này đảm bảo chặt chẽ, tránh thất
thoát tài sản công.

Bổ sung đối tượng sắP xếP lại, xử lý nhà đất:
Kỳ vọng hạn chế thất thoát 

tài sản công

(Trang 12)

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có Thư gửi thương binh,
bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Chủ tịch nước nhấn mạnh, 74 năm qua, Đảng, Nhà

nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. 

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm thực hiện chính sách
người có công

(Trang 2)

(Trang 4)

Hà Nội đảm bảo nguồn cung hàng hóa, ổn định giá cả 

2ngày cuối tuần qua trùng đúng vào 2
ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn

cách xã hội phòng chống dịch Covid-19
theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ. Theo ghi nhận của PLVN,
hàng hóa cung cấp cho Hà Nội vẫn khá
dồi dào, giá cả tương đối ổn định.

(Trang 13)

lTP Hồ Chí Minh có thể  kéo dài Chỉ thị 16 thêm 2 tuần (Tr.7)

Phòng, chống dịch covid-19:

Hoàn thiện hành lang 
pháp lý cho Chính phủ

lChốt kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ Hà Nội.

lKiên định mục tiêu kép, đẩy nhanh chiến lược vaccine (Tr.3)



lBáo cáo với Quốc hội tại phiên
thảo luận kinh tế - xã hội chiều 25/7, Bộ
trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết,
Việt Nam đã ký 3 hợp đồng chuyển giao
công nghệ vaccine với Nga, Mỹ, Nhật.
Trong đó, hợp đồng với phía Nga đã xong
giai đoạn 1 gia công. Quá trình đóng ống
đã hoàn thành và đang được kiểm định
chất lượng tại Nga; trong tháng 8 sẽ
được đóng ống tại Việt Nam, chuyển sang
giai đoạn 2 chuyển giao công nghệ vào
cuối năm nay. D.K

lĐại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày
25/7 cho biết, Mỹ đã trao tặng thêm 3
triệu liều vaccine Moderna với công nghệ
mRNA cho Việt Nam thông qua cơ chế
COVAX nhằm hỗ trợ Việt Nam phòng
chống Covid-19. Một nửa trong số ba
triệu liều đã về tới TP Hồ Chí Minh ngày
24/7 và một nửa còn lại về tới Hà Nội
trong ngày 25/7. B.AN

lÔng Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở
LĐ-TB&XH TP HCM cho biết, đến nay,
TP đã khẩn trương, kịp thời triển khai hỗ
trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch
bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021
của Hội đồng Nhân dân TP HCM.

Cụ thể, hơn 281.000 người lao động
tự do là những người bán hàng rong, bán
vé số dạo, thu gom rác, xe ôm truyền
thống… (đạt 100%) đã nhận hỗ trợ với
số tiền hơn 422 tỉ đồng, mỗi người nhận
1,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, TP đã hỗ trợ
gần 50.000 lao động ngừng việc, nghỉ
việc (đạt 61%) với tổng số tiền 61 tỉ đồng.
Gần 5.000 hộ kinh doanh (đạt 99%) nhận
hỗ trợ gần 10 tỉ đồng và hơn 10.000 điểm
kinh doanh tại chợ truyền thống (đạt
80%) nhận hỗ trợ hơn 15 tỉ đồng. H.G
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Trong Thư gửi thương binh,
bệnh binh, gia đình liệt sĩ và

người có công với cách mạng,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
khẳng định: Đảng, Nhà nước và
nhân dân ta đời đời nhớ ơn các
anh hùng, liệt sĩ, thương binh,
người có công với cách mạng. Tại
buổi gặp mặt đầy xúc động với đại
diện người có công cả nước, đại
diện một số thương binh… nhân
dịp 74 năm Ngày Thương binh -
Liệt sĩ vừa diễn ra, Thủ tướng
Phạm Minh Chính cũng khẳng
định trong phạm vi thẩm quyền ở
mức cao nhất, trách nhiệm nhất,
bằng tấm lòng và sự tri ân sâu sắc

với các anh hùng, liệt sĩ, thương
binh, người có công với cách
mạng, các gia đình chính sách. 

Ngay trước buổi gặp mặt,
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã
ký ban hành Nghị định
75/2021/NĐ-CP quy định mức
hưởng trợ cấp, phụ cấp và các
chế độ ưu đãi người có công với
cách mạng. Theo đó, các cơ chế,
chính sách, mức ưu đãi với người
có công được nâng cao hơn so
với trước.

Chúng ta đã làm được rất
nhiều việc trong việc thực hiện
chế độ đối với thương binh, liệt 
sĩ. Trong 74 năm qua, thực hiện

lời dạy của Bác Hồ, Đảng, Nhà
nước và nhân dân ta luôn quan
tâm, chăm lo, thực hiện tốt công
tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với
người có công với cách mạng và
thân nhân. Hệ thống chính sách,
pháp luật ưu đãi người có công
ngày càng hoàn thiện và phù hợp
với điều kiện kinh tế - xã hội của
đất nước. 

Với đạo lý “Uống nước nhớ
nguồn”, các phong trào “Toàn
dân chăm sóc các gia đình
thương binh, liệt sĩ và người có
công với cách mạng”, ủng hộ
Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ngày
càng phát triển sâu rộng, được xã
hội đồng tình, hưởng ứng. Chỉ
tính riêng từ năm 2016 - 2020,
Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của
Trung ương đã vận động được

hơn 16,8 tỷ đồng; Quỹ “Đền ơn
đáp nghĩa” của địa phương vận
động được gần 5.600 tỷ đồng.
Phong trào tặng sổ tiết kiệm của
cả nước đạt hơn 61.650 sổ với
tổng kinh phí gần 103,5 tỷ đồng.
Xây dựng mới gần 39.000 nhà
tình nghĩa, sửa chữa hơn 24.650
nhà tình nghĩa trị giá hơn 2.265
tỷ đồng.

Chiến tranh đã đi qua, bằng
nghị lực phi thường của mình,
nhiều thương binh, trong đó có
thương binh nặng đã phát huy
truyền thống cách mạng kiên
trung, thể hiện tinh thần, bản lĩnh
anh “Bộ đội Cụ Hồ”. Rất nhiều
thương binh, gia đình liệt sỹ vượt
qua khó khăn trong cuộc sống để
chăm lo cho gia đình, hoạt động
rất tích cực trong các phong trào

vì cộng đồng, quê hương, giúp đỡ
đồng chí, đồng đội, tham gia quy
tập hài cốt liệt sỹ.

Không chỉ trong ngày hôm
nay, sự biết ơn gắn với trách
nhiệm luôn là nỗi trăn trở trong
suy nghĩ và hành động của các
cấp lãnh đạo, trong nhân dân và
đây cũng là truyền thống văn hóa
tốt đẹp của dân tộc ta. Chúng ta
đã, đang và sẽ làm gì để vơi nỗi
đau chiến tranh, để lan tỏa lòng
yêu nước, để viết tiếp những
trang sử hào hùng của dân tộc,
để truyền cảm hứng vượt qua khó
khăn và thách thức? Đây không
chỉ là trăn trở của người đứng
đầu Chính phủ mà cũng là trăn
trở của toàn xã hội. Phải hành
động để lan tỏa đạo lý và lòng
yêu nước. NGÔ ĐỨC HÀNH

CHÀO NGÀY MớI

“Uống nước nhớ nguồn”

Hôm nay (26/7), ngày làm việc đầu tiên
của tuần thứ hai, Quốc hội (QH) sẽ

tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước; Thủ
tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch nước,
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện
trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.
Trong tuần làm việc này, QH cũng sẽ quyết
định cơ cấu, số lượng thành viên Chính
phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ
tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của
Chính phủ; phê chuẩn Phó Chủ tịch và các
Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh;
phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm
phán Tòa án nhân dân Tối cao. Liên quan
đến công tác nhân sự, tại phiên họp chiều
24/7, Ủy ban Thường vụ QH đã giới thiệu
ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ

Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước nhiệm
kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu
QH khóa XV - để QH bầu giữ chức vụ Chủ
tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong tuần làm việc này, QH cũng sẽ
thảo luận tại hội trường về phê chuẩn
quyết toán ngân sách nhà nước năm
2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí năm 2020; chủ trương đầu tư các
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu
quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025. Nội dung quan trọng
nữa là QH thảo luận tại hội trường về Kế
hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn
2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5

năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước
năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí năm 2020.

Ngoài ra, trong tuần làm việc này, QH
sẽ biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết
quan trọng như Nghị quyết về Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;
Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật,
pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021;
Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân
sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về kế
hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn
2021-2025... Ngày 28/7, QH sẽ họp phiên
bế mạc Kỳ họp thứ nhất. MINH NGỌC

Những nội dung chính trong tuần làm việc thứ 2 của Quốc hội 

Ngày 24/7, Người phát ngôn Bộ
Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời

câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết
phản ứng của Việt Nam trước quyết
định ngày 23/7 của Cơ quan Đại diện
Thương mại Mỹ về vụ điều tra chính
sách tiền tệ của Việt Nam.

Cụ thể, Người phát ngôn Bộ Ngoại
giao Việt Nam khẳng định Việt Nam
hoan nghênh quyết định ngày 23/7 của
Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ về vụ
điều tra chính sách tiền tệ của Việt Nam
theo điều khoản 301 của Đạo luật
Thương mại Mỹ 1974, theo đó Cơ quan
Đại diện Thương mại Mỹ sẽ không áp

dụng biện pháp điều chỉnh thương mại
đối với Việt Nam. Theo Người phát ngôn
Bộ Ngoại giao Việt Nam, đây là bước đi
tích cực tiếp theo thoả thuận đạt được
ngày 19/7 giữa Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê
Thị Thu Hằng cho rằng đây cũng là kết
quả đối thoại xây dựng và thiện chí của
cả hai bên nhằm giải quyết các vấn đề
vướng mắc trong quan hệ kinh tế song
phương, hướng tới xây dựng quan hệ ổn
định và bền vững, có lợi cho cả hai nước
trên tinh thần Đối tác toàn diện. 

H.DUNG

Đảng, Nhà nước 
luôn quan tâm 
thực hiện chính sách
người có công

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương
binh - Liệt sĩ, Chủ tịch nước

Nguyễn Xuân Phúc vừa có Thư gửi
thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ
và người có công với cách mạng. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, 74 năm qua,
Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện tốt công tác thương binh,
liệt sĩ, người có công với cách mạng. Các
cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc và đoàn thể các cấp, các cơ quan, các
đơn vị và cá nhân nhà hảo tâm đã tích cực
tham gia các phong trào “Đền ơn đáp
nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình
thương binh, liệt sĩ và người có công với
cách mạng” với nhiều hoạt động cụ thể,
thiết thực bằng những việc làm đầy trách
nhiệm và nghĩa tình.

Theo Chủ tịch nước, các phong trào
này đã nhận được sự hưởng ứng và tham
gia nhiệt tình của toàn xã hội, trở thành
nét đẹp trong đời sống văn hóa, góp phần
quan trọng vào việc củng cố, tăng cường
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao
tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội,
khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân ái
của mỗi người Việt Nam. 

Chúc các thương binh, bệnh binh và
gia đình liệt sỹ, người có công luôn mạnh
khỏe, hạnh phúc, góp phần xây dựng và
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa, Chủ tịch nước khẳng định
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời
nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ, thương binh,
người có công với nước đã xả thân vì sự
nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.

lNhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương
binh - Liệt sĩ, Thường trực Chính phủ dưới
sự chủ trì của Thủ tướng  Phạm Minh
Chính tổ chức gặp mặt 50 đại biểu là người
có công tiêu biểu đại diện cho hơn 9,2 triệu
người có công trên cả nước. Phát biểu tại
buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh
Chính nêu rõ, Đảng và Chính phủ không
chỉ quan tâm đến ngày 27/7 mà chính sách
đối với người có công là vấn đề luôn được
quan tâm thường xuyên, nhất quán, đồng
thời chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tổ
chức có hiệu quả chủ trương của Đảng và
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong
phạm vi thẩm quyền của mình, Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm ở mức
cao nhất, trách nhiệm nhất, bằng tấm lòng
và sự tri ân sâu sắc với các anh hùng, liệt
sĩ, thương binh, người có công với cách
mạng, các gia đình chính sách. S.THU

Đây là định hướng được nêu rõ trong
Chỉ thị số 20/CT-TTg về xây dựng

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2022 vừa
được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ,
cơ quan trung ương và địa phương
nghiên cứu, đề xuất các định hướng,
nhiệm vụ chủ yếu của năm 2022 bảo
đảm thống nhất với mục tiêu chung,
đồng thời phải phù hợp với điều kiện
thực tiễn và trình độ phát triển của
từng ngành, từng địa phương và những
định hướng lớn. Các định hướng này
gồm có thực hiện bằng được “mục tiêu
kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19,
vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Quyết
tâm triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch hiệu quả. Phấn đấu tiêm
vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng
vào đầu năm 2022; không chủ quan, tự
mãn với thành tích đã đạt được; quán

triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc
tổ chức và hoạt động của Đảng, pháp
luật của Nhà nước…

Về xây dựng dự toán ngân sách nhà
nước năm 2022, Thủ tướng Chính phủ
yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, địa
phương tập trung chỉ đạo, xử lý, giải
quyết ngay từ khâu xây dựng dự toán,
những tồn tại, sai phạm trong quản lý tài
chính, ngân sách đã được cơ quan thanh
tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị theo
đúng quy định của pháp luật. Phấn đấu
dự toán thu nội địa năm 2022 không kể
thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết,
tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp,
cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch
thu, chi của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam bình quân cả nước tăng khoảng 6-
8% so với đánh giá ước thực hiện năm
2021 (đã loại trừ các yếu tố tăng, giảm
thu do thay đổi chính sách).  

TUỆ MINH

Thực hiện bằng được “mục tiêu kép” 

Mỹ không áp dụng biện pháp 

điều chỉnh thương mại đối với Việt Nam

TIN VắN
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Đó là ý kiến được các đại biểu
Quốc hội đưa ra tại phiên thảo
luận tại hội trường của Quốc
hội về tình hình kinh tế - xã hội
ngày 25/7.

Nhiều thành tích đáng tự hào
Trong phiên thảo luận về đánh giá

kết quả thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6
tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện
kế hoạch phát triển triển kinh tế - xã hội,
ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm
2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội 5 năm 2021-2025, đã có 39 đại biểu
Quốc hội (QH) phát biểu, có 4 đại biểu
tham gia tranh luận. 

Các đại biểu đánh giá cao những kết
quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng
đầu năm 2021. Các đại biểu đánh giá
cao sự lãnh đạo của Đảng, sự chủ động
kịp thời của QH, sự chỉ đạo quyết liệt,
khẩn trương của Chính phủ, sự đoàn kết,
đồng lòng của cả hệ thống chính trị các
cấp, các ngành, các địa phương, cộng
đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước
trong việc phòng chống dịch và phát
triển kinh tế. Trong bối cảnh kinh tế gặp
khó khăn, GDP 6 tháng đầu năm thấp
hơn mục tiêu nhưng đạt 5,64% là mức
tăng trưởng tích cực. Về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19, các đại biểu đề
nghị Chính phủ cần thực hiện tốt các
giải pháp đề ra; khẩn trương, quyết liệt
thực hiện hiệu quả chiến lược vaccine để
kiểm soát dịch bệnh, cũng như tăng
cường đàm phán để nhập khẩu chuyển
giao công nghệ vaccine, đẩy mạnh
nghiên cứu để sản xuất trong nước.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
(đoàn TP Hà Nội) khẳng định, tuy đại
dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp
nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, linh
hoạt, sáng tạo của Trung ương, Chính
phủ, chúng ta đã đạt được mục tiêu kép;
kinh tế vĩ mô ổn định, cân đối lớn của
nền kinh tế được đảm bảo, thu ngân sách
nhà nước đạt kết quả tích cực, vốn đầu
tư toàn xã hội và cả vốn đầu tư trực tiếp
của nước ngoài đều tăng; công tác an
sinh xã hội được chú trọng, tiếp tục đổi
mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công
nghệ, văn hóa, xã hội, giáo dục. 

Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon
Tum) cũng đánh giá điểm sáng của kết
quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng
đầu năm là việc thực hiện mục tiêu kép
đạt được nhiều thành tựu tích cực. Cho
rằng vaccine được coi là mấu chốt đảm

bảo cho sự thành công của phòng, chống
dịch; đại biểu đánh giá cao Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu năm
ngoái đã tích cực, chủ động đàm phán
việc mua vaccine, đồng thời chỉ đạo việc
nghiên cứu, sản xuất vaccine trong
nước. “Dù hiện tại tỷ lệ người dân được
tiêm vaccine của chúng ta còn thấp do
diễn biến phức tạp của đại dịch trên thế
giới và khả năng sản xuất đáp ứng nhu
cầu vaccine của các quốc gia. Cử tri và
dư luận vẫn chia sẻ và ghi nhận nỗ lực
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
trong quá trình thực hiện chiến lược vac-
cine và tin tưởng rằng mục tiêu 150 triệu
liều vaccine để tiêm cho 70 đến 75% dân
số nhằm đạt miễn dịch cộng đồng và sản
xuất vaccine trong nước là hiện thực

trong thời gian gần”, Đại biểu nói.
Đại biểu Nguyễn Cao Sơn (đoàn Hòa

Bình) cho rằng, kế hoạch phát triển kinh
tế -xã hội 6 tháng cuối năm 2021 và kế
hoạch 5 năm được Chính phủ xây dựng
cụ thể, có tính toán, cân nhắc kỹ và đề
ra nhiều giải pháp mang tính khả thi cao.
Đại biểu đề nghị, trong kiên định thực
hiện mục tiêu kép, thời gian tới, Chính
phủ dành sự quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh
hơn nữa tiến độ giải ngân, thi công các
dự án giao thông mang tính kết nối liên
vùng cũng như quan tâm đầu tư cho các
dự án thủy lợi để tạo điều kiện thúc đẩy
hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Rà soát sức chống chịu của 
doanh nghiệp để có biện pháp 
căn cơ

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn
Bắc Kạn) phân tích, thời gian qua nhiều
địa phương đã có các biện pháp phù
hợp, hạn chế tối đa khó khăn cho người
dân. Tuy nhiên, còn một số địa phương
áp dụng biện pháp thái quá, ví dụ không

cho xe chở nông sản đi qua dù đã có
giấy kiểm dịch. Đại biểu Thủy đánh giá
cao việc Chính phủ đã sớm chỉ đạo các
địa phương này có sự điều chỉnh phù
hợp để bảo đảm chống dịch nhưng
không “ngăn sông, cấm chợ”. Vẫn theo
đại biểu, thái độ dứt khoát cùng biện
pháp mạnh trên cả nước đã khiến người
dân không còn coi thường dịch bệnh,
thực hiện khai báo đầy đủ… 

Thời gian tới, đại biểu kiến nghị
Chính phủ triển khai phần mềm liên
thông để kịp thời hỗ trợ người lao động
và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch
bệnh. Bên cạnh đó, cần rà soát sức
chống chịu của doanh nghiệp để có biện
pháp căn cơ trong thời gian sắp tới.

Còn Đại biểu Dương Văn Phúc
(đoàn Quảng Nam) cho rằng, để bảo
đảm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
Chính phủ cần quan tâm hơn nữa việc
xây dựng bộ máy trong sạch, vững
mạnh, tổ chức bộ máy theo hướng tinh
gọn, cắt giảm các khâu trung gian; giảm
chi thường xuyên, triệt để thực hành tiết
kiệm chống lãng phí; có các chính sách
thỏa đáng trong thu hút nhân tài vào làm
việc tại các cơ quan nhà nước; kiên
quyết tinh giản những cán bộ không đáp
ứng được yêu cầu nhiệm vụ, năng lực
làm việc kém;…

Hệ thống pháp luật tốt là tài sản
quý giá của quốc gia

Thể chế là một trong những vấn đề
được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
tại phiên họp. Đại biểu Tô Văn Tám cho
rằng, nền kinh tế của một quốc gia phát
triển hay trì trệ, thịnh vượng hay nghèo
đói không chỉ do vị trí địa lý, văn hóa,
tiềm lực, tiềm năng, các nguồn lực mà
quan trọng và quyết định là đường lối

của Đảng cầm quyền và thể chế - công
cụ cụ thể hóa đường lối của Đảng cầm
quyền. Phân tích những kết quả đã đạt
được cũng như những tồn tại trong việc
xây dựng, cải cách thể chế thời gian qua,
đại biểu Tám khẳng định QH luôn đồng
hành cùng Chính phủ trong quá trình cải
cách, hoàn thiện thể chế. 

Đồng quan điểm, Đại biểu Đồng
Ngọc Ba (đoàn Bình Định) nhấn mạnh,
đội ngũ công chức làm công tác xây
dựng pháp luật là lực lượng nòng cốt,
ảnh hưởng trực tiếp nhất đến chất lượng
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và
hiệu quả thi hành pháp luật. Theo Đại
biểu, Thủ tướng Chính phủ vừa qua đã
rất quan tâm, kịp thời chỉ đạo nhiều giải
pháp đổi mới, trong đó có chỉ đạo cần
đầu tư thỏa đáng cả về con người, kinh
phí cho công tác xây dựng pháp luật. Về
đội ngũ pháp chế, theo Đại biểu, đội ngũ
này đã từng bước được củng cố, có
nhiều đóng góp có kết quả tốt vào công
tác xây dựng, tổ chức thực hiện pháp
luật nhưng chưa ngang tầm nhiệm vụ,
nhất là tính chuyên nghiệp, kỹ năng
phân tích, dự báo xây dựng chính sách,
áp dụng pháp luật. 

Thời gian tới, Đại biểu Đồng Ngọc
Ba đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm,
khẩn trương hoàn thiện quy định về tổ
chức pháp chế; lãnh đạo các bộ, ngành,
địa phương quan tâm tạo điều kiện, cơ
hội thực chất cho cán bộ, công chức
pháp chế phát triển. “Thực tế cho thấy
làm ra quy định pháp luật tốt là công
việc rất khó, tốn kém thời gian và công
sức. Đổi lại, hệ thống pháp luật tốt có thể
xem là tài sản vô cùng quý giá của quốc
gia, là nguồn lực cho đất nước phát triển
bền vững”, Đại biểu nói. Đại biểu đề
nghị Chính phủ đặt công tác pháp chế,
xây dựng pháp luật thuộc nhóm việc đòi
hỏi khắt khe nhất về phẩm chất tư duy,
trí tuệ, đạo đức nghề, từ đó có cơ chế thu
hút, đãi ngộ phù hợp và tiền lương thỏa
đáng cho đội ngũ pháp chế khi triển khai
thực hiện chính sách cải cách tiền lương. 

MINH NGỌC 

Kiên định mục tiêu kép, đẩy nhanh
chiến lược vaccine

Đã hỗ trợ được 
168,8 nghìn tỷ đồng

Báo cáo trước QH về việc thực hiện
các chính sách an sinh xã hội, triển
khai các gói hỗ trợ 62.000 tỷ và 26.000
tỷ tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội Đào
Ngọc Dung cho hay, đến nay, theo báo
cáo giám sát của Ủy ban Kinh tế của
QH, cả nước đã hỗ trợ 168,8 nghìn tỷ
đồng với các đối tượng. Riêng việc thực
hiện Nghị quyết 42, gói 62.000 tỷ triển
khai trong điều kiện chưa có tiền lệ,
trong thời gian gấp gáp. Tuy kết quả
sau cùng chưa được như mong muốn
nhưng cả nước đã hỗ trợ 39.000 tỷ cho
14,4 triệu người thụ thưởng, trong đó
tiền mặt là 13.000 tỷ.  Về chính sách
áp dụng hiện nay, Bộ trưởng Đào Ngọc
Dung khẳng định, sau 15 ngày cho
thấy, việc ban hành 12 chính sách hỗ
trợ là đúng, trúng đối tượng, thông
thoáng về thủ tục hồ sơ. Theo ông
Dung, qua 15 ngày triển khai Nghị
quyết 68, Quyết định 23, 63/63 địa
phương đã ban hành kế hoạch chủ
trương, triển khai giải pháp. 

Quốc hội sẽ giám sát tối cao về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Tại phiên họp chiều 25/7, với 95,19% đại biểu QH tham gia biểu quyết tán thành,

QH đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của QH năm 2022.
Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các vị đại biểu QH về dự kiến

Chương trình giám sát của QH năm 2022, Tổng Thư ký QH Bùi Văn Cường cho biết,
kết quả lấy phiếu lựa chọn chuyên đề giám sát của các vị đại biểu QH cho thấy, đa số
đại biểu lựa chọn giám sát tối cao hai chuyên đề gồm việc thực hiện chính sách, pháp
luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; việc thực hiện chính
sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành. Theo
Nghị quyết vừa được QH thông qua, tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), QH sẽ tiến
hành giám sát tối cao chuyên đề về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch
được ban hành. Còn tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022), QH sẽ giám sát tối cao về việc
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.

Hai chuyên đề giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết
khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021; việc thực hiện các nghị quyết
của Ủy ban Thường vụ QH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
trong giai đoạn 2019-2021 sẽ giao Ủy ban Thường vụ QH tổ chức giám sát.  

TUỆ MINH

l Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Kon Tum.

l Đại biểu Đồng Ngọc Ba, đoàn Bình Định.

l Đại biểu Thích Bảo Nghiêm, đoàn TP Hà Nội.

THờI Sự



Tại phiên họp ngày
25/7, các đại biểu Quốc
hội tán thành cao với
việc đưa vào Nghị quyết
Kỳ họp thứ nhất, Quốc
hội khóa XV nội dung về
công tác phòng, chống
dịch Covid-19 theo Tờ
trình của Chính phủ để
luật hóa việc chỉ đạo,
điều hành của Chính phủ
trong công cuộc phòng,
chống dịch thời gian tới.
Cần các biện pháp chưa có
tiền lệ 

Tại phiên họp Quốc hội (QH)
chiều 24/7, trình bày Tờ trình về
tăng cường công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trong thời
gian tới, Bộ trưởng Bộ Y tế
Nguyễn Thanh Long nêu tình
hình dịch bệnh Covid-19 và việc
áp dụng các quy định pháp luật để
tổ chức thực hiện công tác phòng,
chống dịch thời gian qua. Theo
ông Long, thực tiễn đã phát sinh
các tình huống khó khăn, vướng
mắc, bất cập cần phải giải quyết
vì dịch Covid-19 chưa có trong
tiền lệ nên cũng cần các biện pháp
chưa có trong tiền lệ. 

“Chính phủ cần được áp dụng
những biện pháp chống dịch như
trong điều kiện ban bố tình trạng
khẩn cấp (vì nếu ban bố tình trạng
khẩn cấp sẽ có những tác động
bất lợi đến quốc phòng, an ninh,
kinh tế, trật tự an toàn xã hội, đối
ngoại và đời sống nhân dân…) và
các biện pháp chưa được luật hiện
hành quy định trong những
trường hợp cần thiết để sớm ngăn
chặn, kiểm soát được dịch bệnh,
đưa đất nước, cuộc sống của
người dân trở về trạng thái “bình
thường mới”, Bộ trưởng Bộ Y tế
nhấn mạnh. Do đó, Chính phủ
trình QH đưa nội dung về phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 vào
Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, QH
khoá XV để có cơ sở pháp lý
vững chắc trong công tác phòng,
chống dịch bệnh. 

Theo dự thảo, Chính phủ đề
nghị đưa vào Nghị quyết nội
dung QH giao Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ chủ động, linh
hoạt áp dụng các biện pháp đã
thực hiện trong thời gian qua, các
biện pháp quy định tại Luật
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm,
Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp,
các luật khác có liên quan và các
biện pháp cần thiết khác theo quy
định của pháp luật hiện hành như
trong trường hợp đã ban bố tình
trạng khẩn cấp về dịch; được áp
dụng các biện pháp, ban hành
các quy định cần thiết chưa
được luật quy định để xử lý kịp
thời các vấn đề phát sinh, đáp
ứng yêu cầu cấp bách của công
tác phòng, chống dịch Covid-
19, trong đó có việc áp dụng cơ
chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách
trong cấp phép, mua sắm, sản
xuất thuốc, trang thiết bị y tế,
hóa chất và đầu tư cơ sở vật
chất. Ưu tiên ngân sách, huy
động mọi nguồn lực cho công
tác phòng, chống dịch Covid-
19; đồng ý chuyển 1.237 tỷ cho
Bộ Y tế để phòng, chống dịch…

Tránh tối đa các tiêu cực,
lãng phí 

Trình bày Báo cáo thẩm tra
nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban
Xã hội của QH Nguyễn Thúy
Anh cho biết, Ủy ban Xã hội thấy
rằng, trong bối cảnh dịch bệnh
Covid-19 đang diễn biến phức
tạp, khó lường, việc đưa một số
biện pháp để đáp ứng yêu cầu cấp
bách về phòng, chống dịch
Covid-19 vào Nghị quyết chung
của Kỳ họp thứ nhất là phù hợp
và dự thảo này được đọc, biểu
quyết thông qua tại Phiên bế mạc
thể hiện sự chia sẻ kịp thời đối với
nhân dân, cử tri cả nước, đồng
thời chuyển tải thông điệp mạnh
mẽ của QH, cơ quan đại biểu
nhân dân về quyết tâm đoàn kết,
chiến thắng đại dịch Covid-19
vì tính mạng, sức khỏe, sự an
toàn của người dân là trên hết
và trước hết.

Về các nội dung đưa vào Nghị
quyết, Ủy ban Xã hội cơ bản nhất
trí việc QH cho phép Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ quyết định
áp dụng các biện pháp, ban hành
chưa được Luật quy định để xử lý
kịp thời các vấn đề phát sinh. Đối
với việc áp dụng các biện pháp để
ban hành chính sách có các quy
định khác với các quy định của
luật, Ủy ban này đề nghị QH giao
Ủy ban Thường vụ QH xem xét,
cho ý kiến trước khi thực hiện và
Chính phủ báo cáo lại QH tại kỳ
họp gần nhất. Về nội dung liên
quan đến ngân sách nhà nước
trong dự thảo Nghị quyết, đối với
việc mua sắm với số lượng cao
hơn nhu cầu thực tế, Ủy ban Xã
hội đề nghị Chính phủ cần có các
giải pháp tránh tối đa các tiêu cực,
lãng phí có thể xảy ra trong hoạt
động này…

Phát biểu tại phiên thảo luận
của QH ngày 25/7, các đại biểu
QH bày tỏ thống nhất cao với các
đề xuất của Chính phủ nhằm tăng
cường công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trong thời gian tới.
Đại biểu Nguyễn Trường Giang
(đoàn Đắk Nông) cho rằng, việc
ứng phó, ngăn chặn, kiểm soát
thành công dịch Covid-19, bảo vệ
sức khỏe, tính mạng của người

dân là yếu tố quan trọng, có vai
trò quyết định tới sự ổn định và
phục hồi kinh tế. Để thực hiện
thành công mục tiêu này, trước
tình hình dịch bệnh diễn biến
phức tạp, khó lường như hiện nay,
đại biểu tán thành với tờ trình của
Chính phủ để tạo cơ sở pháp lý;
thế chủ động, linh hoạt cho Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ trong
việc chỉ đạo, điều hành phòng
chống dịch.

“Việc QH giao Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ quyền chủ
động quyết định và tổ chức thực
hiện các biện pháp mà pháp luật
quy định về phòng, chống dịch
bệnh Covid-19; áp dụng các biện
pháp chưa có luật hoặc khác với
quy định của một số luật hiện
hành để kịp thời ứng phó với đại
dịch Covid-19 - đại dịch chưa
từng có trên thế giới là rất cần
thiết và cần được thực hiện ngay
tại kỳ họp này. Việc này tương tự
như việc QH quyết định một số
chính sách mới, đặc thù theo quy
định tại điểm b khoản 2 Điều 15
Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật”, đại biểu nói.

Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn
Kon Tum) bày tỏ đồng tình với
việc đưa vào nghị quyết của kỳ
họp nội dung cốt lõi là cho phép
Chính phủ áp dụng một số biện
pháp đặc biệt khác với quy định
của luật hoặc chưa có trong luật.
Cũng tán thành với các nội dung
mà Chính phủ trình, Đại biểu Vũ
Thị Lưu Mai (đoàn Hà Nội) cho
rằng, có 3 điểm cần xác định rất
cụ thể. “Thứ nhất, phạm vi điều
chỉnh chỉ áp dụng đối với các
biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19. Thứ hai, cần khống
chế thời hạn nhất định. Thứ ba,
cần xác định cụ thể trách nhiệm,
đặc biệt là có biện pháp để không
lợi dụng chính sách trục lợi và
gây thất thoát cho ngân sách nhà
nước”, Đại biểu nhấn mạnh. 

“Chìa khóa” kiểm soát việc
thực hiện ủy quyền của
Quốc hội 

Tại phiên họp của QH chiều
25/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê
Thành Long đã giải trình một số

vấn đề liên quan đến tính pháp lý
của các nội dung về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 Chính phủ đề
nghị QH đưa vào Nghị quyết Kỳ
họp thứ nhất, QH khóa XV. Theo
đó, Bộ trưởng Lê Thành Long
nhấn mạnh, thời gian qua, khi đại
dịch Covid-19 xuất hiện, Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ trong
phạm vi chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn hiến định và luật định,
được sự đồng ý của cơ quan có
thẩm quyền, đã thực hiện những
giải pháp cấp bách, cần thiết để
phòng chống dịch. Việc phòng,
chống dịch đã đạt được kết quả
tốt, được thế giới và trong nước
đánh giá cao.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
thành công này là kết quả của 3
yếu tố. Thứ nhất là, dịch còn ít,
ở quy mô nhỏ. Thứ hai là, chúng
ta có hệ thống chính trị vững
mạnh, tổ chức thống nhất từ
Trung ương tới địa phương dưới
sự lãnh đạo của Đảng. Thứ ba
là, nhân dân đồng thuận, chia sẻ,
ủng hộ và tuyệt đối tuân thủ các
chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước trong công cuộc
phòng, chống dịch bệnh. “Hiện
nay, hai yếu tố sau vẫn còn,
chúng ta sẽ tiếp tục củng cố. Tuy
nhiên, yếu tố thứ nhất đã có sự
thay đổi, tình hình phức tạp,
dịch bệnh lan nhanh, số người
mắc Covid-19 và số bệnh nhân
tăng. Như vậy, cùng với hai
yếu tố vẫn còn nguyên giá trị
nói trên, chúng ta phải có
những thay đổi nhất định để
đáp ứng với tình hình, đặc biệt
là yếu tố thứ nhất”, Bộ trưởng
Bộ Tư pháp Lê Thành Long
nhấn mạnh.

Do đó, Chính phủ trình QH
xem xét, thông qua đề xuất một
số biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 để đưa vào Nghị quyết
chung của kỳ họp như Bộ trưởng
Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã
trình bày. “Đây là một giải pháp
chưa có tiền lệ”, Bộ trưởng Lê
Thành Long nhấn mạnh, đồng
thời cũng cho biết, qua rà soát,
các biện pháp và quy định về
phòng, chống dịch bệnh đã có
trong các luật hiện hành, đặc biệt

là trong Luật Phòng chống bệnh
truyền nhiễm, Pháp lệnh về tình
trạng khẩn cấp cùng một số các
quy định khác có liên quan trong
lĩnh vực an ninh, trật tự, phòng
chống thảm họa, thiên tai… “Tuy
nhiên, cần có hành vi pháp lý cao
mức hơn ở QH, tiếp tục cho phép
áp dụng các biện pháp này như
trong trường hợp ban bố tình
trạng khẩn cấp về dịch bệnh”, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp phân tích.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
một số biện pháp mới, chưa có
quy định cụ thể chủ yếu liên quan
đến ứng dụng các thành tựu mới
của công nghệ thông tin. Còn các
biện pháp khác luật, dự thảo nghị
quyết sẽ yêu cầu Chính phủ báo
cáo Ủy  ban Thường vụ QH xem
xét quyết định và báo cáo QH
trong kỳ họp gần nhất. Đồng thời,
Chính phủ đề nghị cho phép được
linh hoạt áp dụng các văn bản
thuộc thẩm quyền để đáp ứng kịp
thời tình hình phòng, chống dịch
bệnh. “Nghị định, quyết định của
Thủ tướng Chính phủ là đương
nhiên, còn các hình thức văn bản
khác bao gồm như nghị quyết của
Chính phủ hay chỉ thị, công điện
của Thủ tướng Chính phủ. Đó là
các nội dung được đưa vào trong
nghị quyết”, Bộ trưởng Lê Thành
Long nói.

Cũng trong phát biểu trước
QH, Bộ trưởng Lê Thành Long
đã nêu “chìa khóa” để kiểm soát
việc thực hiện khi QH giao và ủy
quyền cho Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ áp dụng một số biện
pháp phòng, chống dịch. “Thứ
nhất là, phạm vi hẹp, chỉ áp dụng
trong phòng, chống Covid-19,
trong đó bao gồm một số biện
pháp hành chính, kiểm soát dịch
bệnh, các vấn đề liên quan đến
mua và sản xuất vaccine, an sinh
xã hội, một số vấn đề về tài chính,
ngân sách, mua bán trang thiết
bị… Thứ hai là, áp dụng trong
một thời gian ngắn nhất định, dự
kiến là đến hết ngày 31/12/2022
và thứ ba là, có cơ chế giám sát
trực tiếp của Ủy ban Thường vụ
QH và của nhân dân”, Bộ trưởng
Lê Thành Long nhấn mạnh. 

MINH NGỌC 
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PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19:

Hoàn thiện hành lang pháp lý 
cho Chính phủ

lBộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại phiên họp. lChủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tại phiên họp.
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Đổi mới hình thức phổ biến 
pháp luật trong các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định
phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến,

giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp giai đoạn 2022-2027”.

Chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong
công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động
giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng, trường trung cấp,
trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề
nghiệp – giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp có tham gia
hoạt động giáo dục nghề nghiệp). Đồng thời tạo chuyển biến
mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành
nghiêm pháp luật; hình thành thói quen tự giác học tập, tìm
hiểu pháp luật; xây dựng lối sống, học tập, làm việc theo pháp
luật của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người
lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

Nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình là đổi mới hình thức
tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục
nghề nghiệp theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn
và hiệu quả. Cụ thể, tiếp tục đổi mới phương thức, hình thức
giảng dạy môn học Pháp luật trình độ cao đẳng, trình độ trung
cấp theo hướng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin
vào công tác giảng dạy, học tập; Tổ chức “Ngày Pháp luật”;
tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, phiên tòa giả
định, cuộc thi Olympic luật cho người học; tổ chức cuộc thi
báo cáo viên pháp luật giỏi. Lồng ghép công tác tuyên truyền,
PBGDPL qua các ngày hội, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể
thao phù hợp, thiết thực nhằm thu hút sự tham gia của người
học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong
các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tham
quan, học tập thực tế về công tác PBGDPL... Bên cạnh đó,
tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL trong lĩnh vực
giáo dục nghề nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại
chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử/cổng thông tin
điện tử nội bộ của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cơ
quan quản lý về giáo dục nghề nghiệp; tổ chức vinh danh,
tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có sáng
kiến, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL; nhân rộng
các mô hình tiêu biểu về công tác tuyên truyền, PBGDPL
trong toàn quốc. P.MAI

LAI CHÂU:
Các nghề thuộc lĩnh vực Tư pháp
thiếu nhân lực

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, hiện trên địa bàn
tỉnh chỉ có 2 tổ chức hành nghề luật sư và 1 chi nhánh văn

phòng luật sư đang hoạt động. Tổ chức hành nghề và chi
nhánh cấp mới chưa đáp ứng đủ nhu cầu cả về số lượng và
chất lượng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh chỉ thực hiện cấp Giấy
đăng ký hoạt động cho 1 tổ chức hành nghề luật sư và 1 chi
nhánh tổ chức hành nghề luật sư; thông báo về việc đăng ký
hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh tổ chức
hành nghề luật sư; cấp thẻ tư vấn viên pháp luật cho 1 trường
hợp. Sở Tư pháp cũng đã có quyết định thu hồi giấy đăng ký
hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư Tấn Việt.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 3 tổ chức hành
nghề công chứng hoạt động với 3 công chứng viên. Cùng với
đó, số lượng các giám định viên tư pháp, đấu giá viên trên địa
bàn tỉnh cũng chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế. Trong
khi đó, nhu cầu trợ giúp pháp lý ngày càng tăng, tính chất vụ
việc yêu cầu trợ giúp pháp lý ngày càng phức tạp, đặc biệt là
các vụ việc dân sự, hành chính trong khi đội ngũ trợ giúp viên
pháp lý còn ít so với nhu cầu hiện nay.

Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 của
tỉnh Lai Châu cũng chỉ rõ, các nghề thuộc lĩnh vực tư pháp như
luật sư, công chứng viên, đấu giá viên… có sự phát triển chậm
do thiếu nguồn nhân lực. Điều này đã khiến công tác phối hợp
giữa các đoàn luật sư, hội công chứng với cơ quan nhà nước
trong công tác quản lý trên địa bàn còn chưa thường xuyên.

Việc sử dụng dịch vụ pháp lý từ các hoạt động bổ trợ tư
pháp sẽ giúp giảm sức ép cho các cơ quan nhà nước trong cung
cấp dịch vụ công, đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày
càng lớn của người dân, đẩy mạnh cải cách tư pháp. Để tăng
cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp,
đặc biệt là xây dựng nguồn nhân lực, tỉnh Lai Châu cần đẩy
mạnh hơn nữa trong việc phát triển các tổ chức hành nghề liên
quan đến bổ trợ tư pháp. ĐÔ LƯƠNG - THẾ ANH

Yêu cầu người dân 
tuân thủ nghiêm

Nhằm giúp người dân trên địa
bàn thành phố hiểu rõ một số quy
định cần tuân thủ nghiêm trong
thời gian thực hiện giãn cách xã
hội và mức xử phạt vi phạm pháp
luật trong phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 để nâng cao ý
thức tự giác chấp hành đối với
người dân trên địa bàn Thủ đô
góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên
địa bàn thành phố, Sở Tư pháp đề
nghị UBND quận, huyện, thị xã
chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền
phổ biến trên hệ thống loa truyền
thanh ở cơ sở, loa kéo, loa trong
các tòa nhà chung cư và các hình
thức khác phù hợp như thông báo
trên bản tin thôn, tổ dân phố…

Một số nội dung yêu cầu
người dân cần tuân thủ nghiêm
trong thời gian thực hiện giãn
cách xã hội trên địa bàn thành
phố Hà Nội theo Chỉ thị 17/CT-
UBND: Yêu cầu mọi người dân
ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong
trường hợp thật sự cần thiết như:
mua lương thực, thực phẩm,
thuốc men, cấp cứu, khám chữa
bệnh, tiêm chủng và các trường
hợp khẩn cấp khác; đi công tác
công vụ, làm việc tại cơ quan,
công sở, làm việc tại nhà máy, cơ
sở sản xuất, cơ sở kinh doanh
dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được
phép hoạt động. 

Thực hiện nghiêm việc giữ
khoảng cách tối thiểu 2m khi giao
tiếp, không tập trung quá 2 người
ngoài phạm vi công sở, trường học,
bệnh viện và nơi công cộng. Thực
hiện khai báo y tế hàng ngày trên
website www.tokhaiyte.vn hoặc
ứng dụng Ncovi, Bluezone. Liên
hệ ngay với chính quyền địa
phương, cơ sở y tế khi xuất hiện
triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị
giác... Trường hợp người dân khi di
chuyển vào thành phố vì lý do công
vụ, phòng chống dịch, phục vụ sản
xuất phải thực hiện khai báo y tế và
tuân thủ các biện pháp giám sát,
cách ly y tế theo quy định của
thành phố. Hoạt động tang lễ: chỉ
tổ chức nghi lễ trong phạm vi gia
đình, không quá 20 người, không
tổ chức các đoàn viếng.

Chủ cơ sở kinh doanh vi
phạm có thể bị phạt đến 12
năm tù

Sở Tư pháp Hà Nội hướng

dẫn 16 nhóm hành vi tiêu biểu có
thể bị xử phạt, mức xử phạt trong
phòng, chống dịch Covid-19. 

Đơn cử, người không đeo
khẩu trang nơi công cộng; không
giữ khoảng cách theo quy định
khi tiếp xúc, ra ngoài không cần
thiết  bị phạt tiền tối đa đến
3.000.000 đồng; người vứt khẩu
trang đã sử dụng không đúng nơi
quy định tại nơi công cộng bị
phạt tiền tối đa đến 1.000.000
đồng, nếu vứt ra vỉa hè, đường
phố bị phạt tiền tối đa
đến 2.000.000 đồng

Người nào che giấu, không
khai báo hoặc khai báo không kịp
thời hiện trạng bệnh Covid-19
của bản thân hoặc của người khác
mắc bệnh Covid-19 thì bị phạt
tiền tối đa 20.000.000 đồng.
Người nào không thực hiện xét
nghiệm theo yêu cầu của cơ quan
y tế có thẩm quyền trong quá
trình thực hiện giám sát dịch
bệnh Covid-19 thì bị phạt tiền tối
đa 3.000.000 đồng…

Đặc biệt một số hành vi vi
phạm có thể bị xem xét, truy cứu
trách nhiệm hình sự. Đơn cử
người nào trốn khỏi nơi cách ly;
không tuân thủ quy định về cách
ly; từ chối, trốn tránh việc áp
dụng biện pháp cách ly y tế,
cưỡng chế cách ly y tế để phòng,
chống dịch Covid-19 có thể bị
phạt tiền tối đa đến 20.000.000
đồng hoặc bị xử lý theo Điều 240
Bộ luật Hình sự trong trường hợp
gây truyền dịch bệnh cho người
khác (Mức phạt tù tối đa đến 12
năm và còn có thể bị phạt tiền tối
đa đến 100.000.000 đồng, cấm
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành
nghề hoặc làm công việc nhất
định từ 01 năm đến 05 năm).

Người nào trốn khỏi nơi cách
ly; không tuân thủ quy định về
cách ly; từ chối, trốn tránh việc
áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng
chế cách ly mà làm gây thiệt hại
từ 100.000.000 đồng trở lên do
phát sinh chi phí phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý
theo Điều 295 Bộ luật Hình sự
(Mức phạt tù tối đa đến 12 năm
và còn có thể bị phạt tiền tối đa
đến 50.000.000 đồng, cấm đảm
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề
hoặc làm công việc nhất định từ
1 năm đến 5 năm).

Người nào không khai báo y
tế, khai báo không đầy đủ hoặc
khai báo gian dối gây lây truyền
dịch bệnh Covid-19 cho người
khác bị xử lý theo Điều 240 Bộ
luật Hình sự (Mức phạt tù tối đa
đến 12 năm và còn có thể bị phạt
tiền tối đa đến 100.000.000
đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ,
cấm hành nghề hoặc làm công
việc nhất định từ 1 năm đến
5 năm).

Đáng chú ý, chủ cơ sở kinh
doanh, người quản lý cơ sở kinh
doanh dịch vụ (như quán bar, vũ
trường, karaoke, dịch vụ mát-xa,
cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt
động kinh doanh khi đã có quyết
định tạm đình chỉ hoạt động kinh
doanh để phòng chống dịch bệnh
Covid-19, gây thiệt hại từ
100.000.000 đồng trở lên do phát
sinh chi phí phòng, chống dịch
bệnh thì bị xử lý theo Điều 295
Bộ luật Hình sự. (Mức phạt tù tối
đa đến 12 năm và còn có thể bị
phạt tiền tối đa đến 50.000.000
đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ,
cấm hành nghề hoặc làm công
việc nhất định từ 01 năm đến
05 năm)… THANH NHÀN 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH:

Nhiều vi phạm 
sẽ bị xử lý hình sự

Sở Tư pháp Hà Nội vừa
có văn bản gửi UBND
các quận, huyện, thị xã
về việc tuyên truyền một
số quy định người dân
cần tuân thủ trong thời
gian thực hiện giãn cách
xã hội và mức xử phạt vi
phạm pháp luật trong
phòng, chống dịch
Covid-19.

Ngày 23/7/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban
hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội trên

địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, thành phố Hà
Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 06h00
ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn thành phố theo nguyên tắc Chỉ
thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

l Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 16.

Tư PHÁP
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Điểm sáng ở Hải Phòng
Trong vai trò vừa là Đại biểu

Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch
Thường trực Hội đồng Phối hợp
phổ biến, giáo dục pháp luật
(PBGDPL) TP Hải Phòng, Giám
đốc Sở Tư pháp, ông Lã Thanh
Tân đã đưa công tác PBGDPL
vào chương trình Nghị quyết
hành động hàng năm; đồng thời
quán triệt các cán bộ, công chức,
đảng viên của Sở xác định nhiệm
vụ này là một bộ phận quan
trọng của công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng.

Với phương châm “hướng về
cơ sở”, ông Tân luôn quan tâm
củng cố đội ngũ báo cáo viên,
tuyên truyền viên pháp luật, hòa
giải viên ở cơ sở nhằm tích cực
phục vụ cho công tác PBGDPL.
Hiện lực lượng quan trọng thực
hiện nhiệm vụ này không ngừng
được củng cố và phát triển: 143
báo cáo viên pháp luật TP; 234 báo
cáo viên pháp luật quận, huyện;
2.924 tuyên truyền viên pháp luật
ở các xã, phường, thị trấn; 2.432 tổ
hòa giải với 12.947 hòa giải viên.
Số vụ hòa giải thành đạt 70%. 

Để tạo một “sân chơi’ cho các
hòa giải viên giao lưu, học hỏi, trao
đổi kinh nghiệm, Hải Phòng đã tổ
chức hội thi “Hòa giải viên giỏi”
thu hút 14 đội thi đến từ 14 quận,
huyện. Nhờ tổ chức chu đáo, tâm
huyết và bài bản, tại Hội thi Hòa
giải viên giỏi lần thứ 3, Hải Phòng
đã đạt giải Nhất khu vực phía Bắc,
giải Nhất chung kết Hội thi toàn
quốc do Bộ Tư pháp tổ chức. 

Từ 2018 - 2021, Giám đốc Sở
Tư pháp Lã Thanh Tân là chủ biên
trực tiếp biên soạn, in và phát hành
hơn 30 đầu sách với số lượng
trung bình 1.000 cuốn/đầu sách;
hàng nghìn bộ tài liệu tuyên truyền
các văn bản pháp luật mới ban
hành và các văn bản về các lĩnh
vực liên quan mật thiết đến đời
sống nhân dân; 60 loại tờ gấp pháp
luật, trung bình 25.000 tờ gấp/loại;
in và phát hành 10.000 bộ tài liệu
về đẩy mạnh tuyên truyền pháp
luật về các nội dung cơ bản của

Công ước Quốc tế; 2.500 bộ đề
cương tuyên truyền các luật mới
được Quốc hội thông qua... 

Trung bình hằng năm, Sở Tư
pháp in và phát hành miễn phí từ
100 – 200 ngàn tờ gấp pháp luật.
Công tác biên soạn, in và phát
hành tờ gấp; trang bị đầu sách
pháp luật cho Thành viên Hội
đồng phối hợp PBGDPL các cấp,
báo cáo viên pháp luật, tuyên
truyền viên pháp luật, hòa giải viên
cơ sở, Tủ sách pháp luật trong lực
lượng vũ trang, người lao động,
người sử dụng lao động tại một số
doanh nghiệp trên địa bàn, phòng
tư pháp các quận, huyện... luôn
được chú trọng, được đánh giá ý
nghĩa và cấp thiết.

Hàng năm, Giám đốc Sở Tư
pháp Lã Thanh Tân còn trực tiếp
chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp
lý (TGPL) Nhà nước TP và các
Chi nhánh TGPL tại các huyện,
quận; các tổ chức đoàn thể tiến
hành TGPL cho hàng nghìn lượt

người và tổ chức nhiều đợt TGPL
lưu động. 

Từ 2013, Trung tâm TGPL đã
tích cực tham gia chương trình
phối hợp với Cty Viễn thông Hải
Phòng thực hiện TGPL miễn phí
qua Tổng đài 1088; tạo điều kiện
cho những người ở vùng sâu,
vùng xa và người không có điều
kiện trực tiếp đến Trung tâm
TGPL; được trợ giúp miễn phí.
Từ 2020 đến nay, các trung tâm
đã TGPL cho 1.056 trường hợp
và tổ chức 39 đợt TGPL tại cơ sở;
tổ chức tư vấn cho nhóm đối
tượng đặc thù như người khuyết
tật, phạm nhân đang cải tạo…

Nhiều sáng kiến tiêu biểu
Các văn bản pháp luật vốn dĩ

khô khan. Để việc tuyên truyền
cho người dân có hiệu quả, Giám
đốc Sở Tư pháp Lã Thanh Tân đã
đưa ra nhiều sáng kiến để đổi mới
hình thức tuyên truyền sáng tạo,
hiệu quả.

Đã 16 năm kể từ khi chuyên
trang PBGDPL qua Báo Đảng
dưới hình thức “Phụ trương Pháp
luật TP Hải Phòng” được Báo Hải
Phòng và Sở Tư pháp phối hợp
thực hiện. Đây là mô hình sáng
tạo, mang lại hiệu quả tốt, đang
được nhân rộng tại Hải Phòng. 

Tờ Phụ trương được duy trì
xuất bản đều đặn vào Thứ Năm
hàng tuần. Vào năm 2003, mỗi số
được phát hành 15.000 bản/kỳ
kèm Báo Đảng, cho tới nay đã
phát hành được 884 số, mỗi số đã
tăng lên 25.000 bản/kỳ gồm các
thông tin về PBGDPL trang bị tới
tận Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư
Chi bộ. Đến nay, tờ Phụ trương đã
tạo được dấu ấn riêng, trở thành
“món ăn” tinh thần không thể
thiếu của nhân dân TP Cảng.
Nhiều độc giả đã lưu giữ từng số
Phụ trương như một cẩm nang
tuyên truyền pháp luật quý báu. 

Một trong những sáng kiến
tiêu biểu khác là cuộc thi “Sáng
tác thơ tuyên truyền pháp luật”.
Năm 2008, Sở Tư pháp Hải
Phòng là đơn vị đầu tiên trên cả
nước phát động cuộc thi này. Để
chuyển hóa tinh thần và nội
dung các văn bản pháp luật vào
đời sống dưới các hình thức dễ
nhớ, dễ thuộc và dễ tuyên
truyền, ông Tân đã đưa ra sáng
kiến và đề xuất với lãnh đạo Sở
tham mưu UBND TP phát động
cuộc thi “Sáng tác thơ Tuyên
truyền pháp luật”. 

Cuộc thi đã nhận được sự

hưởng ứng của đông đảo các tầng
lớp nhân dân trên địa bàn, thu hút
tới 36.948 bài dự thi với bốn
mảng đề tài về Dân số - Gia đình
- Trẻ em; An toàn giao thông;
Phòng, chống ma túy, mại dâm và
Công tác hòa giải ở cơ sở. 

Từ cuộc thi, 100 bài thơ hay
nhất in thành “Tuyển tập thơ
tuyên truyền pháp luật” và 2.000
bản sao được phát hành miễn phí
tới tận tay các tuyên truyền viên,
hòa giải viên và cán bộ tư pháp,
giúp pháp luật đi vào đời sống
một cách dễ hiểu nhất.  

Ngoài thơ, Giám đốc Sở Tư
pháp Lã Thanh Tân đã chỉ đạo in
và sao đĩa DVD về phòng, chống
tham nhũng để tuyên truyền tại cơ
sở. Đĩa DVD đã đoạt giải Khuyến
khích toàn quốc. Đây là một trong
mười tiểu phẩm dự thi đạt chất
lượng cao nhất và được chọn để
in sao nhân bản phát rộng rãi
trong phạm vi toàn quốc.

Ngày nay, để đáp ứng yêu cầu
chuyển đổi số, ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác
tuyên truyền pháp luật, Hải
Phòng cũng là 1 trong 13 tỉnh,
thành cả nước tiên phong xây

dựng chuyên trang thông tin điện
tử PBGDPL thuộc Cổng thông
tin điện tử TP với tên miền
http://pbgdpl.haiphong.gov.vn.
Mới ra mắt từ tháng 10/2020 đến
nay, chuyên trang đã có hơn 500
tin, bài.

Với những cống hiến trong
suốt 20 năm qua, Giám đốc Sở
Tư pháp Hải Phòng Lã Thanh
Tân đã nhiều lần đón nhận danh
hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và
Bằng khen của UBND TP Hải
Phòng, Bộ Tư pháp, Thủ tướng
Chính phủ. Hiệu quả từ sáng kiến
PBGDPL được Sở Tư pháp cũng
như vị “thuyền trưởng” Lã Thanh
Tân triển khai trong những năm
qua là khó có thể đo đếm hết.

PHƯƠNG THANH

Xác định các xã trọng điểm cần tập trung PBGDPL
Để PBGDPL có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, Sở Tư pháp Hải

Phòng phối hợp với sở, ban, ngành chức năng tổng hợp ý kiến và khảo sát
tại địa bàn, xác định được 5 xã là địa bàn trọng điểm cần tập trung tuyên
truyền. Cụ thể là các xã trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, An
Dương: Quảng Thanh (lĩnh vực đất đai), Lại Xuân (lĩnh vực khoáng sản),
An Hồng (lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước), Lê Thiện (lĩnh vực
trật tự an toàn giao thông), Tam Cường (lĩnh vực ma túy và tệ nạn xã hội
khác). Nhờ tập trung đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền qua hội nghị,
hội thảo, tư vấn pháp luật, phát tờ gấp pháp luật… qua đó, những địa
phương này đã có biến chuyển rõ nét: Giảm vi phạm; tình hình an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

lĐại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân tiếp
xúc cử tri tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Tuyên truyền pháp luật
bằng thơ

Năm 2008, Sở Tư pháp Hải
Phòng là đơn vị đầu tiên trên cả
nước phát động cuộc thi “Sáng
tác thơ Tuyên truyền pháp
luật”. Cuộc thi đã nhận được sự
hưởng ứng của đông đảo các
tầng lớp nhân dân trên địa bàn,
thu hút tới 36.948 bài dự thi. Từ
cuộc thi, 100 bài thơ hay nhất in
thành “Tuyển tập thơ tuyên
truyền pháp luật” và 2.000 bản
sao được phát hành miễn phí
tới tận tay các tuyên truyền
viên, hòa giải viên và cán bộ tư
pháp, giúp pháp luật đi vào đời
sống một cách dễ hiểu nhất.  

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP HẢI PHÒNG LÃ THANH TÂN:

“Nhà sáng chế” các phương pháp
tuyên truyền pháp luật

Hai mươi năm gắn bó với ngành, Đại biểu Quốc hội -
Giám đốc Sở Tư pháp TP Hải Phòng Lã Thanh Tân
luôn tận tụy, tâm huyết và có nhiều sáng kiến trong
việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho
người dân đất Cảng.

lGiám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng Lã Thanh Tân vinh dự nhận Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ.

lThứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh (giữa) trao Bằng khen của Bộ trưởng
Bộ Tư pháp cho các cá nhân, tập thể Sở Tư pháp Hải Phòng có thành tích xuất sắc.

lBí thư Đảng ủy Sở Tư pháp Hải Phòng Lã Thanh Tân cùng Ban Chấp hành Đảng bộ mới ra mắt Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025.
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BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 

Cố gắng 
dập dịch 
“vùng đỏ”, 
giữ vững

“vùng xanh”
Ngày 27/5, Phó Thủ tướng

Vũ Đức Đam đã có buổi
thăm và làm việc với tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu về công tác
phòng, chống dịch Covid-19.
Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu không được lơ
là, chủ quan, cố gắng khoanh
chặt các “vùng đỏ”, giữ vững
“vùng xanh”. Khẩn trương dập
dịch ở các “vùng đỏ”, chừng
nào chưa dập được ở những
vùng này thì có thể kéo dài thực
hiện Chỉ thị 16…

Phó Thủ tướng lưu ý, cần tăng
cường sàng lọc ở tất cả các bệnh
viện, người đến viện có triệu
chứng. Đặc biệt tại các khu
phong tỏa nếu chưa xét nghiệm
kịp thì chưa thể đưa vào khu cách
ly được. Trước hết, khi có triệu
chứng là ngay lập tức phải tiến
hành đồng bộ các biện pháp,
khám, sàng lọc... Tiếp đó, sau khi
đã có kết quả xét nghiệm mẫu
gộp, cần phải chạy nhuần nhuyễn
xét nghiệm RT-PCR. Căn cứ thực
tế có những nơi phải tiến hành xét
nghiệm mẫu đơn, có nơi xét
nghiệm mẫu gộp; phải sử dụng
phương pháp xét nghiệm nhanh
sao cho tiết kiệm thời gian, ngân
sách và hiệu quả trong truy vết. 

Ngoài ra, khi có ca nghi
nhiễm ban đầu cần tiến hành
phong tỏa, lúc đầu có thể ở diện
rộng sau đó khoanh vùng, thu hẹp
lại. Xem xét cụ thể từng gia đình
dần dần có thể cho phép cách ly
tại nhà. 

Đặc biệt, cần chuẩn bị sẵn các
khu tập trung riêng cho trường
hợp F0 với đầy đủ trang thiết bị
cần thiết. Triển khai một số giải
pháp thiết thực, bổ sung vào đơn
thuốc để tăng cường sức đề
kháng cho người dân ở một số
khu vực... DIỆU THẢO

Đây là nhấn mạnh của Phó
Bí thư Thường trực Thành ủy
TP HCM Phan Văn Mãi nhấn
mạnh tại họp báo cung cấp
thông tin về tình hình dịch
Covid-19 tại TP HCM, sáng
25/7. 

Xử lý nghiêm những người
“kiếm cớ” ra đường

Thời gian qua nhiều địa bàn
chưa thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch. “Việc
này cần nghiêm túc nhìn nhận,
phân tích, không phải để xác
định trách nhiệm. Nếu không
dừng lại, không làm tốt thì dịch
sẽ lây lan mạnh và tình hình sẽ
xấu, tồi tệ hơn”, Phó Bí thư
cảnh báo.

Phó Bí thư nhắc lại 3 tình
huống mà TP HCM đặt ra sau 15
ngày đầu tiên áp dụng Chỉ thị 16.
Đó là kiểm soát được dịch; dịch
chưa được kiểm soát; và mất
kiểm soát. Ông đánh giá thực tế
TP HCM đang ở tình huống thứ
hai và đã “lỡ cơ hội” để có được
tình huống thứ nhất. Trước tình
hình này, trong những ngày tới
sẽ có công an, quân đội cùng với
lực lượng phòng, chống dịch cơ
sở kiểm tra, tuần tra kiểm soát
nhằm đảm bảo từng địa bàn giãn
cách thật nghiêm. 

“TP HCM hiện vẫn chưa xác
định được đỉnh dịch, chính vì
vậy từ nay đến 1/8 hoặc trong 2
tuần nữa, TP cũng phải chuẩn bị
tính tới diễn biến xấu hơn để
chuẩn bị khởi động kịch bản 3
trong đó có phong toả mạnh mẽ
hơn, thậm chí phải sử dụng
thêm những biện pháp khác.
Việc này không chỉ các cơ quan
chức năng mà cả người dân phải
có ý thức và tâm thế chuẩn bị”,
ông Mãi cũng cho biết.

Bên cạnh đó, trong quá trình
đi thị sát, kiểm tra ở TP HCM
ngày 24/7, Phó Thủ tướng Vũ
Đức Đam đã bày tỏ quan ngại
về tình trạng người dân vẫn đổ
ra đường dù TP đang áp dụng

các biện pháp mạnh hơn so với
Chỉ thị 16. Mặc dù lưu lượng
giao thông giảm xuống 84%,
nhưng tới ngày 24/7 thì lưu
lượng đã tăng lại và chỉ còn ở
mức giảm 70% so với thông
thường. “Giãn cách như vậy thì
làm sao chống dịch được”, Phó
Thủ tướng nói. 

Do đó, trong cuộc họp báo
ngày 25/7, Phó Bí thư Phan
Văn Mãi cho biết, TP sẽ có quy
định tăng biện pháp thắt chặt di
chuyển. “UBND TP sẽ có văn
bản quy định về đối tượng,
nhiệm vụ, thời gian việc di
chuyển ra bên ngoài đường.
Chúng tôi xin nói luôn có thể sẽ
giới hạn ở những khung giờ
nhất định nào đó, ví dụ như sau
18h thì những đối tượng, nhiệm
vụ nào sẽ không thực hiện. Đây
là biện pháp mà TP sẽ nghiên
cứu, triển khai thực hiện trong
thời gian sắp tới”, ông Mãi
nhấn mạnh. 

Ngoài ra,  TP HCM hiện có
2/3 lượng xe lưu thông đi trên
đường là shipper; trong đó có
hai dạng là shipper công nghệ
và shipper là xe ôm truyền
thống chuyển qua. Tuy nhiên,
vừa qua, đã xuất hiện tình trạng

một số người dân mua bán quần
áo shipper để kiếm cớ ra đường.
TP cũng đã nắm được tình trạng
này và đã yêu cầu các chốt kiểm
soát thắt chặt kiểm tra, xử lý khá
nhiều trường hợp.

Vì vậy, TP chỉ cho shipper
hoạt động nếu vận chuyển mặt
hàng thiết yếu và shipper được
quyền từ chối hàng hóa không
phải thiết yếu. Khi đến các chốt,
trạm kiểm tra, lực lượng chức
năng sẽ kiểm tra, nếu không
phải shipper và không chở mặt
hàng thiết yếu thì có thể bị xử
lý. Các lực lượng chức năng
cũng đang tăng cường quản lý,
tuần tra người ra đường không
lý do, đặc biệt trường hợp mua
bán trang phục của shipper để ra
đường, sắp tới, ngành chức
năng sẽ có biện pháp cụ thể hơn
để giải quyết…

Đảm bảo kỷ cương
giãn cách

Tại cuộc họp, ông Dương
Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND
TP HCM thông tin, trên thực tế
ghi nhận có tình trạng người
dân trong khu phong tỏa không
nghiêm túc cách ly, số lượng F0
phát hiện tại khu phong tỏa
chiếm đa số trong số F0 hằng

ngày, thậm chí có ngày hơn
70% số ca toàn thành phố.

Trọng tâm sắp tới TP sẽ đảm
bảo kỷ cương giãn cách, các
công văn của UBND TP HCM
gần đây cũng có quy định liên
quan đến khu phong tỏa nhằm
triệt để cách ly người với
người, gia đình với gia đình và
không tiếp xúc với những
người xung quanh, chính quyền
tại địa phương đó phải có các
phương án cung cấp thực phẩm
hoặc đi chợ thay người dân,
giảm thiểu cơ hội giao lưu, lây
nhiễm bệnh trong những khu
vực này.

Về nhiệm vụ điều trị F0
được xem là nhiệm vụ chính
trong thời gian tới, TP sẽ tập
trung nguồn lực có thể có, tổ
chức một cách khoa học để
điều phối công tác điều trị có
hiệu quả thực hiện mục tiêu
giảm tử vong.

“Chúng tôi đang huy động
nhiều hơn nữa các bệnh viện tư
nhân để có thể mở rộng năng
lực tiếp nhận và điều trị trong
giai đoạn trước mắt lên tới 900
giường. Chúng tôi sẽ rà soát lại
để tăng năng lực tiếp nhận và
điều trị. Đồng thời, triển khai
thêm các cơ sở dã chiến, trang
bị thêm để nâng cao năng lực
này trong tình huống số bệnh
nhân tăng cao”, ông Phan Văn
Mãi cho biết.

Về nguồn nhân lực y tế, thời
gian qua TP HCM nhận được sự
quan tâm hỗ trợ từ Trung ương
và các địa phương. Tuy nhiên
hiện nay, dịch cũng đang diễn
biến phức tạp tại các địa
phương, do đó bên cạnh sự tiếp
nhận giúp đỡ từ Trung ương và
các địa phương khác, TP HCM
sẽ huy động tối đa nguồn lực,
phát huy cao độ phương châm 5
tại chỗ xuyên suốt. YẾN NHI

CUNG CẤP NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÁC TỈNH PHÍA NAM: 
Nhiều mặt hàng dự báo cung vượt cầu

Thông tin từ Tổ công tác Kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, tính đến này 24/7, Tổ công tác đã ghi nhận có 367 đầu mối

cung ứng nông sản thực phẩm cho TP Hồ Chí Minh (so với 330 đầu mối vào ngày 23/7).
Trong đó, rau, củ 78 đầu mối; trái cây 93 đầu mối; thủy hải sản 152 đầu mối; lương thực
24 đầu mối; các mặt hàng khác 120 đầu mối. Theo Tổ công tác, tuy số đầu mối đăng ký
trong ngày chỉ tăng 37 đầu mối nhưng sản lượng tăng lớn vì các đầu mối có khả năng
cung cấp lớn. 

Theo đánh giá sơ bộ, nhóm rau, củ tăng đột biến sản lượng khoai lang tím và khóm.
Trong khi đó dưa leo có dấu hiệu cung vượt cầu. Nhóm trái cây có số lượng đăng ký
tăng cao nhất là nhãn, lượng cung các đầu mối trên 700 tấn/ngày, trong đó, nhóm sản
phẩm nhãn xuồng cơm vàng gặp khó khăn do chín lâu đã bị rụng trái trên ruộng nhiều,
nhãn Idor còn tạm thời giữ trên cây. Chanh các loại cũng ghi nhận tăng đột biến. Về thủy
sản ghi nhận sản lượng tăng nhanh của tôm, cua, cá nước mặn. Số đầu mối sản phẩm
chăn nuôi cung cấp ít nhưng ghi nhận dấu hiệu dư thừa của thịt gà lông trắng, chim bồ
câu ở khu vực các tỉnh miền Đông. 

Tổ công tác dự báo những ngày sắp tới, các mặt hàng dưa leo, nhãn xuồng, nhãn
Idor, khóm, chanh, khoai lang, gà lông trắng, cua và tôm nước mặn sẽ cung vượt cầu.

Cũng theo báo cáo của Tổ công tác, hầu hết các tỉnh đã tạm hoàn chỉnh hệ thống cập

nhật dữ liệu của các đầu mối cung cấp nông sản. Nhiều tỉnh hình thành các điểm bán
hàng nhu yếu phẩm cho người  dân đáp ứng các biện pháp phòng dịch như huyện Giồng
Riềng (Kiên Giang) TP Bến Tre, TP Vị Thanh (Hậu Giang)… T.LAN

Nhiều tỉnh, thành sẵn sàng kích hoạt 
bệnh viện dã chiến

Bệnh viện dã chiến số 2 Bình Dương được xây dựng trên 2 khu nhà xưởng trong
Khu công nghiệp Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Đây được xem là bệnh viện dã chiến

có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Công suất của bệnh viện dự kiến lên tới 6.000
giường bệnh, trong đó có 200 - 300 giường hỗ trợ máy thở với 250 nhân sự là y, bác
sĩ và đội ngũ hậu cần hỗ trợ.

Tỉnh Đắk Lắk cũng đang thành lập Bệnh viện dã chiến số 1 và khu cách ly tập trung
của tỉnh tại ký túc xá Trường Đại học Tây Nguyên. Theo đó, Bệnh viện dã chiến đặt tại
ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk với quy mô 1.000 giường bệnh. Dự kiến
đến hết hôm nay (26/7) sẽ hoàn tất mọi công tác chuẩn bị và sẽ đón bệnh nhân vào điều
trị trong sáng 27/7. 

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP Hà Nội có chủ trương, kế
hoạch trưng dụng các quỹ nhà tái định cư để sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã
chiến. Có 10 dự án nhà tái định cư được trưng dụng và UBND TP đã yêu cầu chủ đầu
tư 10 dự án này chấp hành việc bàn giao quỹ nhà khi TP có kế hoạch sử dụng phục vụ
công tác phòng, chống dịch. DƯƠNG THẮNG 

TP Hồ Chí Minh có thể 
kéo dài Chỉ thị 16 thêm 2 tuần

TP HCM dự kiến áp dụng Chỉ thị 16 đến ngày 1/8, nhưng có thể sẽ phải
kéo dài thêm 2 tuần để đảm bảo chặn được dịch. Đồng thời, TP cũng sẽ
siết chặt thời gian người dân được ra đường. 

lTP Hồ Chí Minh có thể kéo dài Chỉ thị 16 thêm 2 tuần.



8 XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

http://baophapluat.vnSố 207 (8.286) Thứ Hai 26/7/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
NHịP SốNG
vanhoaplvn@gmail.com

Dự đoán điểm chuẩn 
tăng nhẹ

Công tác chấm thi ở các địa
phương thời điểm này cơ bản đã
hoàn tất. Theo TS. Nguyễn Đào
Tùng, Phó Giám đốc Học viện
Tài chính, kỳ thi diễn ra trong bối
cảnh dịch bệnh, học sinh lớp 12
phải học online trong kỳ cuối và
toàn bộ quá trình ôn thi. Tuy
nhiên, tâm lí các em rất thoải mái
do đề thi đã có sự điều chỉnh phù
hợp, phân hóa rõ ràng với 2 mục
đích: xét tốt nghiệp THPT và xét
tuyển vào các trường đại học.
Mặc dù số lượng thí sinh có nhu
cầu xét tuyển vào đại học tăng lên
nhưng điểm chuẩn năm nay của
các trường có thể tương đương
năm ngoái, bởi các trường đại học
có nhiều hình thức xét tuyển hơn.
Do đó, chỉ tiêu tuyển sinh đối với
hình thức xét tuyển bằng điểm thi
tốt nghiệp THPT giảm xuống. 

Các chuyên gia giáo dục cho
rằng, phổ điểm tổ hợp 3 môn
Khoa học Xã hội của thí sinh dự
kiến ở mức 17-19 điểm. Năm
nay, điểm chuẩn các ngành khối
khoa học xã hội có thể sẽ cao hơn,
bởi các đề thi tương đối dễ, không
có “đánh đố” thí sinh, đặc biệt đề
thi môn Lịch sử, Địa lý được
đánh giá dễ hơn năm ngoái. Môn
Tiếng Anh cũng tương tự, như
khối D1, điểm chuẩn sẽ cao.
Điểm chuẩn xét tuyển khối A có
khả năng thấp hơn, nhưng không
nhiều. Nhờ có môn Tiếng Anh đề
thi dễ nên điểm chuẩn khối A1 có

thể sẽ cao hơn khối A.
Tiến sĩ Trịnh Thu Tuyết,

nguyên giáo viên Trường THPT
Chu Văn An (Hà Nội) cho biết,
dựa trên kinh nghiệm quan sát đề
thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm
2020, có thể dự đoán đề thi đợt 2
của năm 2021 diễn ra trong bối
cảnh phức tạp hơn rất nhiều của
dịch Covid-19, sẽ có ít nhất hai
điểm thuận lợi: Với kiểu dạng bài,
câu hỏi tương tự như đề thi đợt 1,
thí sinh thi đợt 2 có thể rút kinh
nghiệm cho kì thi của mình, bớt
cảm giác bất ngờ, lo lắng; hai là
độ phân hóa của đề thi đợt 2
nhiều khả năng tương đương với
đợt 1 và sẽ không làm khó thí
sinh. Với mức độ đề thi như vậy,
cô Tuyết dự đoán phổ điểm của
phần lớn các môn có thể từ 7,5 tới
8,5 điểm.

Từ thực tiễn đề thi và dự đoán
phổ điểm, cô Tuyết nhận định
điểm chuẩn đại học năm nay có
thể bằng hoặc cao hơn năm 2020.
Tuy nhiên, điểm chuẩn có tăng thì
cũng sẽ chỉ tăng ở mức nhẹ trong
khoảng 0,5 - 1,0 điểm đối với một
số tổ hợp có chứa các môn Toán -
Văn - Anh.

Cân nhắc đăng ký 
trường “top”, ngành “hot”

Tiến sĩ Lê Bá Trần Phương,
giảng viên Đại học Công nghiệp,
giáo viên tại Hệ thống Giáo dục
HOCMAI dự báo điểm chuẩn
năm nay có thể tăng từ 1 đến 1,5
điểm so với năm 2020, đặc biệt là
các trường đại học top đầu hoặc
ngành học “hot”. 

Theo thầy Phương, các thí
sinh khóa 2003 tham dự kỳ thi tốt

nghiệp THPT 2021 bị ảnh hưởng
2 năm liền bởi dịch Covid-19,
khiến việc học tập trở nên khó
khăn hơn. Do đó việc ra đề thi
được Bộ Giáo dục và Đào tạo
đảm bảo sao cho phù hợp với tình
hình thực tiễn là điều tất yếu.
Chính vì thế chỉ tiêu xét tuyển
bằng phương thức dựa vào tổ hợp
điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT
giảm. Điều này cũng khiến điểm
chuẩn tăng lên.

Đơn cử, với những ngành dẫn
đầu về điểm cao như quản trị kinh
doanh, công nghệ thông tin, kinh
doanh quốc tế, y dược, logistics...
dự kiến điểm chuẩn tăng mạnh.
Những ngành như điện, cơ khí, tự
động hóa… sẽ có mức điểm bằng
hoặc hơn năm ngoái khoảng 0,5 -
1 điểm. 

Thầy Vũ Khắc Ngọc - Hệ
thống Giáo dục HOCMAI nhận
định, đánh giá chung đề thi tất cả
các môn năm nay nhận thấy, số
lượng câu hỏi ở mức vận dụng
cao trong đề thi chính thức tăng
lên 30% thay vì chỉ 20% như
năm ngoái. Như vậy, đề thi đã có
sự phân hóa rất rõ ràng. Với sự
phân hóa như vậy, kết quả thi sẽ
là căn cứ giúp các trường đại học
đảm bảo chất lượng tuyển sinh
đầu vào.

Theo thầy Ngọc, nhiều thầy,

cô giáo giàu kinh nghiệm đã đánh
giá kỹ lưỡng sự phân hóa đề thi
và cho biết đề Toán - Văn - Anh
dễ hơn năm ngoái nhưng đề Lý -
Hóa - Sinh khó hơn. Vì vậy, năm
2021 những ngành xét tuyển
hoàn toàn bằng khối D, A1
(những khối thi có Toán, Anh),
điểm chuẩn có thể tăng nhẹ.
Những ngành/trường chỉ xét
tuyển bằng khối A hoặc B, điểm
chuẩn có thể giảm.

Với những ngành trong các tổ
hợp xét tuyển có cả khối D, A1,
A... điểm chuẩn có thể giảm ít
hơn, vì các trường vẫn sẽ dùng 1
mức điểm chuẩn chung cho tất cả
các khối. Riêng đối với những
ngành quá “hot”, có thể điểm
chuẩn vẫn tăng. 

Thầy Ngọc chia sẻ, điểm
chuẩn đại học của năm 2020 rất
cao, thậm chí rất nhiều
ngành/trường đã lấy điểm chuẩn
ở mức kỷ lục trong lịch sử trường
mình. Năm nay, điểm chuẩn có
thể tăng nhưng sẽ tập trung ở các
trường “top”, ngành “hot”. 

Do đó, PGS.TS Bùi Đức
Triệu nhắn nhủ, thí sinh nên có sự
lựa chọn phù hợp, dành một số
nguyện vọng dự phòng rủi ro để
phòng ngừa trượt nguyện vọng 1
do điểm chuẩn quá cao.

NGUYỄN MỸ

Khám phá hai đất nước 
qua triển lãm song hành

Triển lãm “Italian Routes – Phong cảnh núi, leo núi,
biến đổi khí hậu” và “Phong cảnh Việt Nam - Đa

dạng sinh thái, biến đổi khí hậu, khám phá mới” vừa
được Đại sứ quán Ý tại Hà Nội và Bảo tàng Dân tộc
học Việt Nam phối hợp tổ chức từ ngày 23/7 –
23/8/2021.

“Italian Routes – Phong cảnh núi, leo núi, biến đổi
khí hậu” là dự án của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế
Ý do nhiếp ảnh gia Fabiano Ventura phối hợp với Hiệp
hội phi lợi nhuận Macromicro phụ trách. Chín dãy núi
của Ý được thể hiện bằng các bức ảnh khổ lớn làm nổi
bật cảnh quan, gợi liên tưởng bằng cách so sánh hình ảnh
quá khứ và hiện tại, cho thấy sự thay đổi của các khối
băng, nhấn mạnh tác động của biến đổi khí hậu đối với
cảnh quan núi. Dựa trên tác phẩm xuất sắc của nhiếp ảnh
gia và nhà môi trường Fabiano Ventura, mục đích của
triển lãm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong
lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu hướng tới Hội
nghị COP-26 do Vương quốc Anh và Ý đồng chủ trì vào
cuối năm 2021 tại Glasgow.

Dự án “Phong cảnh Việt Nam - Đa dạng sinh thái,
biến đổi khí hậu, khám phá mới” được thể hiện với các
tác phẩm nghệ thuật về cảnh quan núi rừng Việt Nam tại
Đồng Văn và Mèo Vạc, dãy Hoàng Liên Sơn và hang

động Sơn Đoòng của ba nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong
nước: Hoàng Thế Nhiệm, Hoàng Giang Hải và Trần
Đặng Đăng Khoa. 

Sự kết hợp tại triển lãm song hành này sẽ mang đến
cho du khách một góc nhìn mới về các vùng núi qua con
mắt những nghệ sĩ. Đây là dịp để công chúng có cơ hội
chiêm ngưỡng nét đặc trưng của thiên nhiên và phong
cảnh tuyệt đẹp của hai đất nước Ý và Việt Nam. X.HOA

Thống nhất mô hình quản lý 
khu du lịch quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến
góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy

định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia (KDLQG).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, KDLQG

đóng vai trò quan trọng trong quy hoạch phát triển du lịch
Việt Nam, đặc biệt trong việc khai thác tài nguyên du lịch,
hình thành sản phẩm đặc thù có vai trò định hướng, dẫn
dắt phát triển du lịch của vùng và cả nước.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt, hiện tại, cả nước có 49 địa
điểm tiềm năng phát triển KDLQG. Trong đó, có 28 địa
điểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch
phát triển tổng thể KDLQG; 6 địa điểm được công nhận
là KDLQG gồm: KDLQG Hồ Tuyền Lâm (tỉnh Lâm
Đồng), Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Núi Sam (tỉnh An Giang),

Trà Cổ (tỉnh Quảng Ninh), Mũi Né (tỉnh Bình Thuận) và
Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).

Hiện nay, cách thức quản lý KDLQG rất đa dạng.
Nhiều khu đã thành lập ban quản lý (BQL), trong đó, một
số BQL là các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà
nước trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc
UBND cấp tỉnh; một số khác là đơn vị sự nghiệp công
lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, các sở chuyên ngành hay
UBND cấp huyện. Nhiều khu lại chưa thành lập ban
quản lý, do UBND cấp huyện và cấp xã quản lý trực tiếp.
Mỗi cách thức quản lý đều có những thuận lợi và khó
khăn riêng. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác
quản lý nhà nước về khu, điểm du lịch nói chung và các
KDLQG nói riêng, việc xây dựng, ban hành Nghị định
về mô hình quản lý KDLQG là cần thiết. B.Y

CÔNG BỐ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỢT 1:

Điểm chuẩn
các trường đại học có tăng?

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, dự kiến kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ
thông  2021 được công bố chậm nhất vào 0h ngày 26/7. Trên cơ sở điểm thi
tốt nghiệp, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn. Điểm chuẩn vào các
trường top đầu hoặc ngành “đắt hàng” được dự đoán tăng từ 0,5 - 3,5 điểm
so với năm ngoái.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ với thí sinh đặc cách 
tốt nghiệp THPT

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ký công
văn gửi hai Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM về kỳ thi đánh
giá năng lực, tạo thuận lợi cho thí sinh F0, không thể tham dự kỳ thi
tốt nghiệp THPT. 

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh thuộc diện F0
hoặc diện phải cách ly theo dõi, thí sinh ở một số địa phương phải
thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 không
thể tham dự kỳ thi đợt 1, đợt 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các
đại học quốc gia chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi đánh giá
năng lực (ĐGNL) theo một số nguyên tắc chính sau: 

Thông báo, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh có
nguyện vọng tham gia dự kỳ thi ĐGNL; thời gian tổ chức thi ĐGNL
phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh và tuân thủ quy định
phòng, chống dịch tại các địa phương; quy mô kỳ thi ĐGNL phù hợp,
đáp ứng số thí sinh dự thi; bài thi tương quan với điều kiện chung để
thí sinh sử dụng kết quả xét tuyển vào các trường thuộc đại học quốc
gia hoặc các cơ sở đào tạo khác có nhu cầu xét tuyển. N.THƯƠNG

lCác chuyên gia khuyên thí sinh nên lựa chọn xét tuyển trường đại học phù hợp. 

lẢnh minh họa.
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Mức chuẩn trợ cấp ưu
đãi người có công với 
cách mạng

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội, từ ngày 15/9/2021, mức chuẩn trợ

cấp ưu đãi người có công với cách mạng là
1.624.000 đồng. Mức chuẩn này làm căn cứ
để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ
ưu đãi đối với người có công với cách mạng
và thân nhân người có công với cách mạng.
Đây cũng là nội dung của Nghị định
75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ
cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có
công với cách mạng vừa được Chính phủ ban
hành và có hiệu lực từ 15/9/2021.

Nghị định gồm 4 chương, 16 điều và 6
phụ lục quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ
cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thân
nhân của người có công với cách mạng và các
chế độ ưu đãi đối với người có công với cách
mạng từ nguồn ngân sách trung ương thực
hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với
cách mạng được bố trí trong dự toán ngân
sách nhà nước chi thường xuyên hằng năm
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngoài quy định mức hưởng trợ cấp, phụ
cấp, Nghị định cũng quy định cụ thể các chế
độ ưu đãi người có công với cách mạng bao
gồm: Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức
khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ
chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi
chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại
các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân đến trình độ đại học; hỗ trợ thăm
viếng mộ liệt sĩ; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt
sĩ; hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi
công liệt sĩ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ;
các chế độ ưu đãi khác. N.K 

“Tụt” điểm văn minh vì
dùng sừng tê giác

“Tê giác mất sừng - Người mất văn minh”
là tên bộ phim ngắn thứ 47 vừa được

Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cho ra
mắt để nhấn mạnh thông điệp sừng tê giác
không giúp chúng ta khẳng định bản thân. Với
phong cách dí dỏm, phim bắt đầu với hình ảnh
nhân vật chính là một doanh nhân trẻ đầy tham
vọng đang tới buổi ký kết hợp đồng với đối tác.
Chàng doanh nhân tốt bụng sẵn sàng đưa
người già qua đường hay trả lại tiền cho người
đánh rơi. Anh hào hứng và hăng hái giúp đỡ
mọi người vì với mỗi việc tốt anh làm sẽ giúp
nâng điểm của anh trong ứng dụng “Điểm văn
minh”. Đáng tiếc, nỗ lực ghi điểm của anh đã
“đổ sông, đổ biển” khi anh tặng sừng tê giác
cho đối tác kinh doanh.

“Nhu cầu sử dụng sừng tê giác bắt nguồn
từ những quan niệm sai lầm khi cho rằng
chúng có thể giúp người dùng thể hiện địa vị
cao trong xã hội. Những người mua sừng tê
giác để khẳng định bản thân hoặc làm quà tặng
nên hiểu rằng giá trị của con người không nằm
trong các sản phẩm động vật hoang dã quý,
hiếm mà đến từ tâm và cách đối nhân xử thế
trong cuộc sống hàng ngày. Sử dụng các sản
phẩm từ động vật hoang dã không mang lại lợi
ích cho sức khỏe hay cho chúng ta địa vị xã
hội” - bà Nguyễn Thị Phương Dung - Phó
Giám đốc ENV nhấn mạnh.

Việt Nam được biết đến là một trong
những quốc gia tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất
trên thế giới. Giai đoạn từ tháng 1/2020 đến
tháng 3/2021, ENV đã ghi nhận 99 vụ vi
phạm liên quan đến sừng tê giác, trong đó các
cơ quan chức năng đã tịch thu 194,69kg sừng
tê giác. Trong những vụ việc này, 11 đối
tượng buôn bán sừng tê giác đã bị bắt giữ,
trong đó 4 đối tượng đã bị truy cứu trách
nhiệm hình sự và nhận án tù từ 6 đến 12 năm
6 tháng.  H.MINH

Mẹ không phải người phục vụ
Những ngày giãn cách, với thời gian

trọn vẹn ở nhà, không ít “mẹ hiền, vợ
đảm” thi nhau trổ tài, chăm chút gia đình
bằng nhiều cách. Có mẹ học cách nấu
những món ăn ngon, mới mẻ, đủ loại đồ
ăn vặt để chồng con “giải khuây” mùa
dịch. Có mẹ trang trí lại nhà cửa xinh
tươi, trồng thêm nhiều hoa trước ban
công, trong sân thượng, may rèm, nữ
công gia chánh... Nhiều mẹ đảm càng
đảm hơn, nhưng sự vất vả cũng tăng hơn
ngày thường khi chồng con ở nhà cả
ngày, mẹ vùi đầu vào bếp núc, việc nhà,
mãi không hết.

Chị Lưu Thúy Hoa, ngụ Bàu Cát, Tân
Bình chia sẻ: “Người ta cứ nói mùa dịch
là thời điểm cho cơ thể và tinh thần “nghỉ
ngơi”, học cách sống chậm thế này, thế nọ.
Mình thì giãn cách càng thấy cực nhọc
hơn. Ngày nào cũng la hét bầy trẻ vì
chúng nó phá quá, chơi rồi bày đồ ra nhà
cứ phải đi dọn suốt. Sáng không ra đường
ăn sáng được, phải dậy sớm nấu bữa sáng,
quay qua quay lại dọn dẹp lại đến bữa
trưa. Rồi còn đủ thứ việc không tên. An
nhàn đâu không thấy, chỉ thấy cực”. 

Nhiều chị em khác thì vò đầu bứt tóc
chuyện... dạy con học. Mọi năm, mùa hè
con đều được học thêm, học nâng cao
một số các môn như ngoại ngữ, học năng
khiếu. Giờ không còn các lớp học tập
trung, lũ trẻ chỉ trông chờ vào sự hướng
dẫn của cha mẹ để khỏi quên bài, quên
vở. Nhiều chị than thở, vừa phải làm việc
nhà lại vừa phải dạy con, mệt không kể
xiết. “Ban đầu, tôi làm việc nhà, chồng
dạy con. Nhưng được vài ngày anh ấy
nản quá, liền tìm cách “trốn”, bảo là việc
online trên công ty còn nhiều, nên việc

dạy con cũng vào tay tôi. Cảm thấy còn
mệt và bận hơn ngày bình thường nữa,
nhiều khi cứ có cảm giác mình là người
phục vụ không công vậy”, chị Trần Tố
Loan, nhân viên nhân sự một công ty kĩ
thuật, sống tại quận 4, TP HCM bày tỏ.
Chưa kể bọn trẻ cả ngày không được ra
khỏi nhà, khóc quấy, mè nheo...

Học cách sẻ chia
Những ngày ở nhà do dịch, sự “bất

bình đẳng” trong một số gia đình càng
được khoét sâu hơn. Thay vì học cách
chia sẻ công việc cho nhau, mọi gánh
nặng càng dồn lên vai người mẹ, người
vợ. Nhưng với nhiều gia đình, đây lại là
cơ hội để các thành viên nhận ra được sự
vất vả mỗi ngày của người phụ nữ. 

Thời điểm bình thường, ai bận việc
nấy, có khi người chồng đi làm về muộn
đã thấy cơm lành, canh ngọt, cửa nhà
tươm tất, con cái sạch sẽ, ngoan ngoãn.
Các con đi học về cũng luôn có thức ăn
để sẵn, luôn có quần áo khô thơm phức
để mặc, thích món gì mẹ “hô biến” ra
món ấy. Mẹ trồng cây, mẹ mua sắm, mẹ
vun vén, mẹ “toàn năng”. Mùa giãn cách,
cả nhà bên nhau suốt ngày, chỉ cần để
tâm một chút, cả gia đình sẽ chứng kiến
được khối lượng việc nhà phải đảm
đương cũng như nỗi vất vả hàng ngày
người mẹ, người vợ gánh chịu. 

“Vợ chồng ở nhà cả ngày, chỉ giao cho
chồng việc chơi với các con và dạy con
học thôi mà anh đã hoảng hồn, bảo “vợ

ơi,

sao bình thường vợ tài thế. Có thể vừa
chăm con, dạy con, nấu ăn, dọn dẹp nhà
cửa... Ở nhà nhiều mới thấy vợ vất vả như
siêu nhân”, chị Lê Thị Cẩm Tiên, làm nội
trợ, ngụ ở đường Nguyễn Gia Trí, Bình
Thạnh chia sẻ trên một diễn đàn về gia
đình. Chồng chị Tiên là trưởng phòng bán
hàng một công ty kinh doanh thiết bị điện,
phải đi công tác nhiều. Bình thường, anh
chỉ cần đưa cho vợ sinh hoạt phí, ít khi
quan tâm việc nhà. Thời gian qua, ở nhà
nhiều, chứng kiến sự vất vả của vợ, anh
dần thay đổi. Không chỉ chủ động giúp
vợ việc nhà, anh còn hướng dẫn các con
xếp đồ chơi sau khi chơi xong, dạy con ý
thức để vợ đỡ vất vả hơn. 

Đôi khi người phụ nữ mải mê vun
vén gia đình, chăm sóc, chiều chuộng
chồng con, “quên” yêu cầu sự chia sẻ của
đối phương. Một mình họ âm thầm gánh
lấy sự vất vả, mệt nhọc mà không bày tỏ
cùng ai. Thời điểm giãn cách, cả gia đình
ở nhà cũng là cơ hội “thực hành” sẻ chia,
“thực tập” sự bình đẳng. Bắt đầu từ việc
nhẹ nhàng phân chia việc nhà. Các con
cũng không chỉ vui chơi mà có thể được
hướng dẫn những việc nhỏ như dọn dẹp,
nhặt rau, quét nhà hay trang trí nhà cửa,
phơi đồ... Điều này không chỉ giúp mẹ
bớt đi phần nào công việc, được thong
thả hưởng thụ cuộc sống mà còn là cơ hội
để các thành viên học cách hiểu nhau,
giúp đỡ lẫn nhau, từ đó gắn kết và yêu
thương nhau hơn. NGỌC MAI

TIN TứC“Việc nhà” mùa giãn cách

l Sẻ chia việc nhà để gia đình gắn kết hơn. 

Mùa giãn cách, gia đình
thường ở bên nhau cả ngày.
Đây cũng là thời điểm các
thành viên cần học cách
nhìn nhận sự hy sinh của
người phụ nữ, học cách cảm
thông và sẻ chia nhiều hơn
thông qua việc nhà.

UBND TP Hải Phòng vừa có thông báo về việc thực hiện
thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch

vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải
Phòng không dùng tiền mặt từ ngày 1/8.

TP Hải Phòng đã phối hợp với Tổng cục Hải quan, các
Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP), Cục Hải quan Hải
Phòng thực hiện việc kết nối thu nộp phí sử dụng kết cấu hạ
tầng cảng biển (phí HTCB) qua Cổng thanh toán điện tử của
Tổng cục Hải quan (thanh toán 24/7).

Đến thời điểm hiện nay đã có 4 Ngân hàng TMCP thực hiện
việc kết nối thu nộp phí qua Cổng thanh toán 24/7. Trong đó,
2 ngân hàng Vietcombank và Vietinbank ngoài việc mở kênh
ngân hàng trực tuyến Internet banking cho các doanh nghiệp
đã thực hiện mở kênh ngân hàng trực tuyến Internet banking
dành cho khách hàng cá nhân thực hiện việc nộp phí.

Để tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy
mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt và tạo điều kiện
thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thu, nộp phí,
UBND TP Hải Phòng đề nghị từ ngày 1/8, các doanh nghiệp,
tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa
xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi
kho ngoại quan dừng thực hiện nộp phí bằng tiền mặt đối với
khoản thu nộp phí kết cấu hạ tầng cảng biển; đẩy mạnh việc
nộp phí qua Cổng thanh toán điện tử 24/7 của Tổng cục Hải
quan và chuyển khoản qua ngân hàng.

Cơ quan thu phí, các Ngân hàng TMCP tham gia việc thu
phí HTCB và các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn,
tạo điềụ kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
nộp phí HTCB thuận lợi…THUỲ LINH

Đà Bắc được biết đến là huyện vùng cao khó khăn nhất của
tỉnh Hòa Bình, với địa hình chủ yếu là núi cao, chia cắt,

điều kiện về giao thông, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng
kinh tế - xã hội gặp rất nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc Lường Văn Thi nhấn mạnh,
mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng chính quyền địa phương
cùng nhân dân đoàn kết, phát huy tối đa lợi thế đẩy mạnh phát
triển kinh tế, xã hội. Huyện huy động tối đa các nguồn lực để
phát triển nông nghiệp, thủy sản, chú trọng phát triển chăn nuôi
đại gia súc ở những khu vực có điều kiện; phát triển các loại
hình du lịch, dịch vụ trên hồ Hòa Bình gắn với bảo tồn các giá
trị văn hóa.

Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, núi sông hùng vĩ cùng

sự nên thơ của hồ Hòa Bình, nhiều xóm, bản vùng hồ của huyện
như: Xóm Ké (xã Hiền Lương), bản Đá Bia (xã Tiền Phong),
xóm Sưng (xã Cao Sơn)… đã trở thành điểm du lịch trải
nghiệm hấp dẫn đối với du khách khi đến Hòa Bình. 

Một trong những điểm sáng nổi bật của huyện Đà Bắc là xã
Hiền Lương, từ một xã khó khăn vùng hồ đến nay đã có những
chuyển biến rõ nét về kinh tế, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản,
phát triển du lịch cộng đồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
nuôi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương.
Năm 2019, xã Hiền Lương đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập
bình quân đầu người năm 2020 đạt 36,5 triệu đồng/người, hộ
nghèo hiện chỉ còn 11,6%...YẾN NHI 

Hải Phòng: Dừng thu phí hạ tầng cảng biển bằng tiền mặt từ ngày 1/8

Đưa huyện vùng cao Đà Bắc thành điểm du lịch hấp dẫn
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PHÁP LUậT 

Chống “rác” tin nhắn, thư điện tử,
cuộc gọi

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân
dân đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều

của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin
nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Dự thảo hướng dẫn người sử dụng cách đăng ký/hủy đăng ký vào
danh sách không quảng cáo được thực hiện thông qua một trong các
hình thức sau: Đăng ký/hủy qua tin nhắn SMS (qua đầu số 5656);
Đăng ký/hủy qua website (khongquangcao.ais.gov.vn) hoặc tổng đài
hoặc ứng dụng. Mọi đăng ký/hủy đăng ký danh sách không quảng
cáo qua website hoặc qua ứng dụng phải được xác thực qua số điện
thoại đã thực hiện đăng ký/hủy đăng ký.

Dự thảo Thông tư cũng quy định việc gửi tin nhắn đăng ký quảng
cáo đầu tiên và duy nhất. Theo đó, người quảng cáo chỉ được phép
gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất tới 1 số thuê
bao. Tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất được gắn nhãn
có định dạng DKQC. Nhãn được đặt vị trí đầu tiên trong tin nhắn.

Tin nhắn tối thiểu bao gồm các nội dung: Giới thiệu người quảng
cáo đề nghị đăng ký. Hướng dẫn đăng ký nhận quảng cáo qua hệ
thống của Cục An toàn thông tin hoặc hệ thống do người quảng cáo
thiết lập. Hướng dẫn từ chối qua hệ thống của Cục An toàn thông tin
hoặc hệ thống do người quảng cáo thiết lập. Chỉ được phép gửi tin
nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất từ 7h đến 22h. Trong
vòng 24 giờ kể từ thời điểm gửi tin nhắn quảng cáo đầu tiên và duy
nhất, người dùng không phản hồi thì được hiểu là từ chối. 

T.QUYÊN

Đề xuất nâng 2,5 lần mức phạt tối đa
với vi phạm hành chính về thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị
định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều.
Dự thảo Nghị định gồm 6 chương, 44 điều, trong đó nêu rõ hành

vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc
phục hậu quả trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; lĩnh vực thủy
lợi, lĩnh vực đê điều; thẩm quyền xử phạt, lập biên bản vi phạm hành
chính… Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề
xuất quy định mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực phòng, chống
thiên tai là 50 triệu đồng; lĩnh vực đê điều là 100 triệu đồng; lĩnh vực
thủy lợi là 250 triệu đồng (theo quy định hiện hành là 100 triệu đồng)
để phù hợp với khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã
được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Dự thảo cũng nêu rõ mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm
hành chính quy định tại dự thảo Nghị định này là mức phạt áp dụng
đối với cá nhân, trừ các hành vi quy định tại Điều 13 (vi phạm về
bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc quản lý, vận hành,
sử dụng, xây mới hoặc cải tạo công trình theo quy định tại Điều 18a
và Điều 19 Luật Phòng, chống thiên tai); Điều 14 (vi phạm về xây
dựng và thực hiện phương án ứng phó thiên tai) thì áp dụng đối với
tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt
tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 

TUỆ MINH

ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG:
Phát triển chuỗi liên kết 
trong bối cảnh dịch bệnh

Ngày 25/7, UBND TP Đà Lạt thông tin đơn vị vừa có công
điện hỏa tốc gửi các phòng, ban, địa phương yêu cầu lãnh

đạo các đoàn thể, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch
UBND các phường, xã và thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống
dịch bệnh Covid-19 thành phố chủ động, linh hoạt thực hiện quyết
liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Khi phát
hiện ca bệnh dương tính Covid-19 trên địa bàn (nếu có) cần bình
tĩnh, phối hợp với ngành Y tế thực hiện truy vết nhanh (kể cả
trong đêm); áp dụng khoanh vùng linh hoạt theo “3 lớp”: Lớp
lõi (tổ dân phố, thôn) vùng có dịch bệnh; lớp tiếp theo (phường,
xã) và lớp ngoài cùng (thành phố) vừa đảm bảo an toàn phòng
dịch bệnh, vừa không “ngăn sông, cấm chợ”, đảm bảo đời sống
người dân.

Về phát triển kinh tế song song với các biện pháp phòng chống
dịch, Đà Lạt yêu cầu các đơn vị, địa phương cần mở rộng và phát
triển các chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và
tiêu thụ nông sản gắn với phát triển thương hiệu; triển khai các giải
pháp hỗ trợ nông dân trong sản xuất và cung ứng nông sản, không
để chuỗi sản xuất bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-
19. Sản xuất nông nghiệp hợp lý, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc, duy trì, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; hỗ trợ hiệu quả, thiết thực
hơn đối với công nhân người lao động, người dân, doanh nghiệp bị
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. B.T

Đây là một trong những
thông tin đáng chú ý tại
Thông tư 04/2021/TT-
BCT của Bộ Công Thương
quy định về thời giờ làm
việc, thời giờ nghỉ ngơi
đối với người lao động
làm các công việc trong
hầm lò. 

Đối tượng áp dụng gồm: Người
sử dụng lao động là tổ chức, cá nhân
có thuê mướn, sử dụng lao động hoạt
động trong lĩnh vực khai thác than,
khoáng sản bằng phương pháp hầm
lò; người lao động (NLĐ) làm việc
trong hầm lò tại các công trình khai
thác mỏ hầm lò. Thông tư này không
áp dụng đối với NLĐ làm việc tại

các mỏ hầm lò nhưng không làm các
công việc trong hầm lò.

Theo Thông tư, ca làm việc của
NLĐ trong hầm lò là khoảng thời
gian từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ
tại nhà giao ca cho đến khi trở lại sân
công nghiệp trên mặt bằng mỏ sau
khi kết thúc công việc, bao gồm:
Thời gian nhận nhiệm vụ, thời gian
di chuyển từ nhà giao ca đến vị trí
sản xuất và trở lại sân công nghiệp
trên mặt bằng mỏ (bao gồm cả
khoảng thời gian NLĐ di chuyển từ
cửa lò đến vị trí sản xuất được giao
nhiệm vụ trong hầm lò và ngược lại)
và thời giờ làm việc của NLĐ tại vị
trí sản xuất trong hầm lò.

Còn thời giờ làm việc của NLĐ
tại vị trí sản xuất trong hầm lò là
khoảng thời gian NLĐ trực tiếp làm

nhiệm vụ được giao tại vị trí sản xuất
trong hầm lò đến khi kết thúc công
việc tại vị trí làm việc, bao gồm cả
thời gian nghỉ trong giờ làm việc.
Công việc trong hầm lò là tất cả các
công việc phục vụ cho việc khai thác
mỏ hầm lò tính từ cửa lò đến vị trí
sản xuất trong hầm lò và ngược lại.  

Thông tư 04/2021/TT-BCT quy
định về thời giờ làm việc, thời giờ
nghỉ ngơi của NLĐ trong hầm lò.
Theo đó, ca làm việc của NLĐ trong
hầm lò không quá 9,5 giờ trong 01
ngày. Thời giờ làm việc của NLĐ tại
vị trí sản xuất trong hầm lò không
quá 07 giờ trong 01 ngày và không
quá 42 giờ trong 1 tuần. 

Đối với viêc làm thêm giờ,
Thông tư 04/2021/TT-BCT quy
định: Thời gian làm thêm giờ là
khoảng thời gian làm việc ngoài ca
làm việc quy định tại khoản 1 Điều
4 Thông tư này; bảo đảm tổng số giờ
làm việc của ca làm việc và số giờ
làm thêm không quá 12 giờ trong 01
ngày; số giờ làm thêm không quá
300 giờ trong 01 năm; việc tổ chức
làm thêm giờ phải được sự đồng ý
của NLĐ và tuân thủ quy định tại
Điều 59 và Điều 62 Nghị định số
145/2020/NĐ-CP của Chính phủ;
việc tổ chức làm thêm giờ trong

lThưa ông, trong khi dịch bệnh
diễn biến hết sức phức tạp, tình
trạng các quán karaoke hoạt động
“chui” đón khách vào “bay lắc”
vẫn xảy ra. Bên cạnh đó, gần đây,
nhiều thanh niên chuyển sang thuê
các khách sạn, villa, resort… để tổ
chức sử dụng trái phép chất ma
túy. Ông đánh giá tình hình này
như nào?

- Hiện nay, để phòng chống
dịch bệnh, nhiều địa phương đã
thực hiện các biện pháp giãn cách
xã hội, hạn chế tập trung đông
người, tạm dừng hoạt động các
dịch vụ không thiết yếu như: vũ
trường, quán bar, karaoke, mas-
sage… cùng với đó là sự vào cuộc
quyết liệt của lực lượng Công an
cả nước, nên tình trạng các đối
tượng tụ tập hoạt động tại các
điểm, tụ điểm, đặc biệt là tại các
cơ sở kinh doanh nhạy cảm về cơ
bản là giảm mạnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ
cơ sở vì yếu tố lợi nhuận vẫn bất
chấp, lén lút hoạt động và thậm chí
để diễn ra các hoạt động mua bán,
chứa chấp, tổ chức sử dụng trái
phép chất ma túy. Đây là hành vi

đáng lên án vì vừa vi phạm pháp
luật về phòng chống ma túy, vừa vi
phạm quy định về phòng chống
dịch bệnh.

Đặc biệt, thời gian gần đây xuất
hiện xu hướng đáng lo ngại, đó là
các đối tượng thuê khách sạn, các
biệt thự trong các khu nghỉ dưỡng,
các căn hộ cao cấp để tổ chức “bay
lắc” nhằm tránh sự phát hiện của cơ
quan chức năng. Gần đây tình trạng
này đã xuất hiện ở các tỉnh, thành
như: Hà Nội, TP HCM, Thanh
Hóa, Nghệ An, Bình Định… 

Đây là loại hình tiềm ẩn nhiều
phức tạp và có thể sẽ là xu hướng
mới trong thời gian tới, C04 đã kịp
thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo
lực lượng tập trung đấu tranh mạnh
với loại hình mới xuất hiện này.

lTại sao lại có sự chuyển
hướng từ các cơ sở kinh doanh dịch
vụ có điều kiện sang các cơ sở kinh
doanh dịch vụ lưu trú như khách
sạn, villa, resort hạng sang? Lực
lượng chức năng gặp khó khăn nào
khi phá án tại các địa điểm này?

- Như đã nói, trong thời gian
dịch bệnh diễn biến phức tạp, các
cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều

kiện về an ninh trật tự phải tạm
ngừng hoạt động để phòng, chống
dịch; nên nhiều thanh niên đã
chuyển sang thuê nhà nghỉ, khách
sạn, căn hộ chung cư, resort nghỉ
dưỡng cao cấp để tổ chức sử dụng
trái phép ma túy. Có thể nói, đây
chính là những nơi trú ngụ “an
toàn”, “thiên đường” cho các đối
tượng tụ tập sử dụng ma túy.

Bởi đặc trưng chung của các
biệt thự, khu nghỉ dưỡng là thường
được xây dựng ở các vị trí xa trung
tâm, kín đáo, ít người qua lại, việc
tiếp cận thuê dịch vụ này không bị
ràng buộc về pháp luật, thủ tục thuê
dễ dàng, thường được cách âm tốt,
có camera gắn cửa, trang bị nhiều
lớp khóa, có lực lượng an ninh bảo
vệ 24/24h. Do đó, khi thấy lực
lượng chức năng xuất hiện, các đối
tượng thường sẽ có thời gian để cố
thủ, xóa dấu vết… Cũng chính vì lẽ
đó, để phát hiện, tiếp cận, thu thập
tài liệu, chứng cứ và bắt giữ của lực
lượng chức năng, cơ quan công an

CA LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG HẦM LÒ:

Không quá 9,5 giờ trong 1 ngày

Bộ Công an cảnh báo vấn nạn
thuê villa, resort… để “bay lắc”
Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) vừa
có cuộc chia sẻ với báo chí, cảnh báo thực trạng
thanh, thiếu niên sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh
doanh dịch vụ có điều kiện (bar, karaoke…) và các
cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (nhà nghỉ, khách
sạn, căn hộ chung cư, resort nghỉ dưỡng cao cấp)…
bất chấp dịch Covid-19.

lĐại tá Vũ Văn Hậu.

lẢnh minh họa.



trường hợp đặc biệt tuân thủ quy định tại
Điều 108 Bộ luật Lao động.  

Thông tư 04/2021/TT-BCT quy định:
Nghỉ trong giờ làm việc tuân thủ quy định
tại Điều 109 Bộ luật Lao động. Cụ thể,
NLĐ làm việc từ 06 giờ trở lên trong một
ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30
phút liên tục, làm việc ban đêm thì được
nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.
Trường hợp NLĐ làm việc theo ca liên
tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa
giờ được tính vào giờ làm việc. Ngoài
thời gian nghỉ quy định tại khoản 1 Điều
này, người sử dụng lao động bố trí cho
NLĐ các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội
quy lao động. 

Cũng theo Thông tư 04/2021/TT-
BCT, đối với nghỉ chuyển ca; nghỉ hằng
tuần; nghỉ lễ, tết; nghỉ hàng năm; nghỉ
việc riêng, nghỉ không hưởng lương tuân
thủ theo quy định tại Điều 110, Điều 111,
Điều 112, Điều 113, Điều 115 Bộ luật
Lao động.  

Thông tư 04/2021/TT-BC yêu cầu
người sử dụng lao động phải quy định cụ
thể ca làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ
nghỉ ngơi của các công việc trong hầm lò
tại nội quy lao động và thông báo cho
NLĐ theo quy định của pháp luật; hàng
năm, báo cáo Bộ Công Thương theo định
kỳ trước ngày 15/1 và báo cáo đột xuất
trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan
có thẩm quyền về tình hình thực hiện các
quy định tại Thông tư này. Thông tư
04/2021/TT-BCT có hiệu lực từ ngày
01/9/2021. GIA KHÁNH
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Ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục 
bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) (C03) Bộ Công an vừa tống đạt
quyết định khởi tố bổ sung vụ án và quyết định khởi tố bị can đối

với ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về tội
“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng
vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở
Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Đây là được
tách ra từ vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan
theo Quyết định tách vụ án hình sự số 01 ngày 7/1/2021, thuộc diện Ban
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, trong thời
gian đương chức, ông Nguyễn Đức Chung đã có hành vi lợi dụng chức vụ,
quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu gói thầu số hóa
hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà
Nội. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung
vụ án và Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Chung về tội
“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với nhiều
người nguyên là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn
vị liên quan, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả
nghiêm trọng”. Trong đó có ông Nguyễn Văn Tứ (Chánh Văn phòng Thành
ủy Hà Nội, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội), bà Phạm Thị
Thu Hường (Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội), ông
Nguyễn Tiến Học (cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội)…

Liên quan vụ án Nhật Cường, trước đó, tháng 12/2020, ông Nguyễn Đức
Chung bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.
Ngoài ra, ngày 17/3, ông Nguyễn Đức Chung cũng bị khởi tố để điều tra về
những sai phạm liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi
thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội trong
việc mua chế phẩm Redoxy-3C. Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang
khẩn trương điều tra triệt để vụ án, kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị
can trong vụ án theo đúng quy định của pháp luật. VÂN THANH

Nguyên Phó Giám đốc Sở Công Thương
tỉnh Hải Dương bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố
vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hải (cựu

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương) để điều tra hành vi lừa
đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu tháng 3/2015, thông qua mối quan
hệ quen biết, anh L.V.Đ (ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã đến gặp
và nhờ ông Hải khi đó đang giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương
kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương giúp
đỡ để được tuyển dụng vào làm công chức tại Chi cục Quản lý thị trường
tỉnh Hải Dương. 

Khi gặp anh Đ, ông Hải liên tục đưa ra những thông tin không có thật về
việc bản thân có khả năng tuyển anh Đ vào làm công chức tại Chi cục Quản
lý thị trường tỉnh Hải Dương để bị hại tin tưởng giao tiền. Cơ quan chức
năng xác định trong thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 8/2019, anh Đ đã
2 lần chuyển tiền cho ông Hải với tổng số 300 triệu đồng. Tuy nhiên, đến
hẹn anh Đ không được đi làm cũng không được trả lại tiền. Do đó, anh Đ
đã làm đơn tố cáo gửi tới cơ quan công an. NGỌC DIỆP

Xử phạt 2 tài xế vượt chốt kiểm soát 
dịch bệnh

Ngày 25/7, UBND Phường 3 (TP Đà Lạt) cho biết vừa ra quyết định
xử phạt vi hành chính đối với 2 lái xe ô tô không chấp hành khai

báo y tế theo quy định tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 dưới chân đèo
Prenn, Mimosa.

Trước đó, chiều 24/7, ông N.Đ.H.N (41 tuổi, ngụ tại Phường 3, Đà Lạt)
đi xe ô tô 4 chỗ biển số 51F - 95xxx từ hướng Đức Trọng lên TP Đà Lạt
nhưng không chấp hành khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch do UBND TP
Đà Lạt lập dưới chân đèo Prenn, Mimosa. Trong tối và rạng sáng 25/7, các
lực lượng thuộc Phường 3, cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt đã truy
tìm chủ và chiếc xe trên. Tới sáng cùng ngày, đã tìm được chiếc xe ô tô đang
đậu trên đường Đống Đa và yêu cầu chủ xe lên trụ sở Công an Phường 3
làm việc.

Tương tự, khoảng 8 giờ sáng 25/7, ông P.A.T (45 tuổi, ngụ tại Phường
9, TP Đà Lạt) chở theo 2 người ngồi trên xe nhưng chạy qua chốt kiểm soát
dịch dưới chân đèo Prenn không dừng lại khai báo y tế. Khi xe di chuyển
lên đèo vào thành phố, tới đoạn ngã 5 Kim Cúc thì cán bộ Đội Cảnh sát
Giao thông - Trật tự Công an TP Đà Lạt tuần tra yêu cầu dừng xe, kiểm tra
hành chính.

2 lái xe nêu trên khai có công việc đi xuống huyện Đức Trọng và trở về
Đà Lạt nhưng chưa tới các khu vực vùng giãn cách theo Chỉ thị 16 và 15
của Thủ tướng Chính phủ. UBND Phường 3 cho biết, với việc không chấp
hành khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19, 2 trường hợp nêu trên
bị xử phạt 2 triệu đồng mỗi người. BÁCH TÙNG

gặp rất nhiều khó khăn. Việc đấu
tranh xử lý nếu không tính toán
kỹ cũng rất dễ đến vi phạm về
quyền bất khả xâm phạm về chỗ
ở của công dân. 

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ
nhạy bén, gần đây, rất nhiều vụ
việc đã bị cơ quan công an triệt
xóa, điển hình như ngày 10/6,
PC04 Công an Nghệ An bắt quả
tang nhóm 9 đối tượng thanh
niên tổ chức sử dụng ma túy tại
một khu nghỉ dưỡng ở Cửa Lò;
ngày 7/7, PC04 Công an Bình
Định bắt quả tang 85 thanh niên
nam nữ tổ chức sử dụng ma túy
tại một resort ở huyện Phù Cát;
Ngày 17/7, Công an Ninh Bình
phát hiện 13 thanh niên sử dụng
ma túy trong resort tại Hoa Lư…

lTrước tình trạng trên,
lực lượng công an đã có kế
hoạch gì?

- Trước tình trạng trên, C04
đã chủ động tham mưu lãnh đạo
Bộ Công an và trực tiếp ban
hành các điện mật, kế hoạch
công tác phòng ngừa, đấu tranh
với tội phạm và tệ nạn ma túy lợi
dụng hoạt động trong lĩnh vực
kinh doanh có điều kiện về an
ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm.
Tăng cường công tác nắm tình
hình, kịp thời phát hiện và có kế
hoạch đấu tranh triệt xóa các
điểm, tụ điểm phức tạp về ma
túy (nhất là lĩnh vực kinh doanh
nhạy cảm).

Tiến hành phân công, phân
cấp cụ thể, thường xuyên kiểm
tra, hướng dẫn và xác định rõ
trách nhiệm của đơn vị, cá nhân
trong công tác nắm tình hình chủ
động phòng ngừa và đấu tranh
triệt xóa điểm, tụ điểm theo mô
hình Công an 4 cấp; xem xét xử
lý trách nhiệm của đơn vị, cá
nhân, đặc biệt là người đứng đầu

đối với những nơi để xảy ra tình
trạng tội phạm và tệ nạn ma túy
diễn ra phức tạp, công khai, kéo
dài gây nhức nhối trong quần
chúng nhân dân mà không được
xử lý, theo đúng tinh thần của
Chỉ thị 36-CT/TW2019 của Bộ
Chính trị về tăng cường, nâng
cao hiệu quả công tác phòng
chống và kiểm soát ma túy.

Đồng thời chủ động phối
hợp với các đơn vị chức năng
trong quản lý hành chính nhà
nước về an ninh trật tự, làm tốt
công tác quản lý nhân hộ khẩu;
khai thác có hiệu quả các ứng
dụng công nghệ như: Zalo,

Facebook…; phát động phong
trào quần chúng nhân dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc, tích cực tham
gia tố giác tội phạm nói chung
và tội phạm ma túy nói riêng.
Bên cạnh tuyên truyền cho
người dân tham gia phát hiện tố
giác thì cần tuyên truyền nhất là
về pháp luật cho các chủ cơ sở,
quản lý, nhân viên và cho viết
cam kết… Duy trì những địa
bàn đã được giải quyết, không
để tái phức tạp trở lại, nếu có
dấu hiệu phức tạp trở lại thì phải
kịp thời giải quyết ngay.

lXin cảm ơn ông!
VĂN SƠN

Theo Đại tá Vũ Văn Hậu, chính quyền địa phương, gia đình,
xã hội cần có sự phối hợp trong công tác phòng, chống ma túy.
Nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục, quản lý
con em trong gia đình. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
giáo dục phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, có hình thức phù
hợp với từng đối tượng, vùng miền; nhằm giúp cho người dân
hiểu được tác hại của ma túy.

Đặc biệt, cần có những điều kiện chặt chẽ và phù hợp hơn
liên quan đến cấp giấy phép cho các cơ sở kinh doanh có điều
kiện, tránh xảy ra tình trạng nay rút, mai cấp phép lại, cũng như
có chế tài đủ sức răn đe đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện
nếu vi phạm…

HÀ NỘI: 
Xử phạt 291 trường hợp, 
5 cơ sở vi phạm quy định 

phòng chống dịch

Thông tin trên được Công an TP Hà Nội công bố ngày
25/7, hơn một ngày sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị

17 của UBND TP về việc giãn cách xã hội.
Theo Công an TP Hà Nội, các ngành, địa phương đã chủ

động có phương án triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị.
Đa số người dân đã chấp hành nhưng có nơi, có chỗ, việc
thực hiện giãn cách chưa thực sự triệt để; lượng người ra
đường vẫn còn khá lớn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ
tịch UBND TP, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng thực hiện
nghiêm túc Chỉ thị 17, đồng thời kết hợp xử phạt nghiêm để
nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, Công an TP đã tăng
cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngay trong ngày 24/7,
ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách, các đơn vị Công an
trên toàn TP đã xử phạt hành chính 71 trường hợp không
đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 110 triệu đồng; 4
cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng
hoạt động bị phạt 60 triệu đồng. Trong ngày 25/7, lực lượng
chức năng của Công an TP đã xử phạt hành chính 168
trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng 385 triệu
đồng; 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm
dừng hoạt động 15 triệu đồng. 

Ngoài ra, các đơn vị cũng xử phạt hơn 115 triệu đồng đối
với 52 trường hợp có các hành vi vi phạm phòng, chống dịch
khác như không thực hiện biện pháp cách ly; ra khỏi nhà khi
không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách... Trong
những ngày tiếp theo của đợt giãn cách này, Công an TP sẽ
tích cực phối hợp tiếp tục tuyên truyền đồng thời tăng cường
xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, quyết tâm cùng toàn
thể hệ thống chính trị và người dân Thủ đô chung sức, đồng
lòng chiến thắng được dịch bệnh. BẢO AN 

lHàng chục thanh niên nam nữ tổ chức sử dụng ma túy tại một resort ở

huyện Phù Cát (Bình Định).



Nhằm góp phần hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế trước tác
động bất lợi của đại dịch Covid-19, đồng thời không chủ

quan với rủi ro lạm phát, song song với việc triển khai đồng bộ
các giải pháp, chính sách tiền tệ khác, Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) đã điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ
chức tín dụng (TCTD) đảm bảo nguyên tắc nhất quán để đạt được
mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và thực hiện chủ trương
của Chính phủ “vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế”.

NHNN khẳng định, việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng
tín dụng được thực hiện trên cơ sở đề nghị của TCTD, đánh
giá tình hình hoạt động, năng lực tài chính, quản trị điều hành
và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh của từng TCTD; ưu

tiên đối với TCTD thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ
đạo của NHNN giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn,
đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân.

Được biết, trong đợt điều chỉnh tăng trưởng tín dụng lần
này, NHNN chấp thuận cho một số ngân hàng được điều chỉnh
mức tăng trưởng tín dụng cả năm lên tới 14-15%, thay vì mức
cao nhất là 10-12% được cấp ban đầu. Cụ thể, Ngân hàng
TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) được chấp thuận
điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng từ 8,5% lên 12,1%
cho cả năm nay. Còn Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng
được đồng ý mức tăng trưởng tín dụng tối đa đến hết năm
2021 từ 10,5% lên 15%. MY MY
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Bổ sung thêm đối tượng áp dụng
Ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban

hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP (NĐ 67)
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
167/2017/NĐ-CP (NĐ 167) ngày
31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử
lý tài sản công, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp
lại, xử lý nhà, đất...

Một trong những điểm mới được NĐ
67 được sửa đổi, bổ sung là bỏ quy định
về việc không thực hiện sắp xếp lại đối với
“Nhà, đất của công ty cổ phần (CTCP)
được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc
nhận chuyển nhượng hợp pháp sau thời
điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt
phương án cổ phần hóa (CPH)” (điểm a
khoản 2 Điều 1 NĐ 167). Theo ông La
Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công
sản (QLCS) (Bộ Tài chính), đây là sửa đổi
để phù hợp với thực tế vì các tài sản này
vẫn thuộc sở hữu của doanh nghiệp (DN)
mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ
(thuộc đối tượng sắp xếp).

Đồng thời NĐ 67 bổ sung quy định
loại trừ một số nhà, đất ra khỏi phạm vi
phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý do các
nhà, đất này đã được điều chỉnh cụ thể tại
các pháp luật khác như pháp luật về đất
đai, pháp luật về nhà ở,...

Cùng với đó, NĐ 67 (khoản 2 Điều 1)
cũng đã sửa đổi quy định về đối tượng
“DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều
lệ (DN nhà nước); CTCP và công ty trách
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do
Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
(CTCP)” phải thực hiện sắp xếp tại điểm
b khoản 1 Điều 2 Nghị định 167 để quy
định rõ hơn về đối tượng DN phải thực
hiện sắp xếp bao gồm cả DN cấp I, cấp II,
cấp III (quy định tại NĐ 67). 

Thực hiện chuyển tiếp thế nào?
Với việc bổ sung thêm đối tượng áp

dụng, NĐ 67 đã quy định xử lý chuyển
tiếp nhà, đất của CTCP trước đây không
thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
nhưng nay lại thuộc đối tượng sắp xếp lại,
xử lý nhà, đất. 

Chia sẻ cụ thể hơn về nội dụng này,
Cục trưởng Cục QLCS La Văn Thịnh cho
biết, theo quy định tại Quyết định
09/2007/QĐ-TTg, các công ty nhà nước

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
phương án chuyển đổi sở hữu (CPH) trước
ngày 08/3/2007 thì không thực hiện sắp
xếp lại, xử lý nhà, đất, không phân biệt tỷ
lệ (%) vốn do Nhà nước nắm giữ. Nay, để
quản lý chặt chẽ quỹ nhà, đất của các DN
cổ phần do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn
điều lệ, Nhà nước thực hiện sắp xếp lại
nhà, đất của các đối tượng này.

Để quá trình quản lý, sử dụng nhà,
đất được liên tục, đúng pháp luật, NĐ 67
đã quy định việc xử lý chuyển tiếp đối
với trường hợp nhà, đất của CTCP do
Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
mà trước ngày 01/01/2018 không thuộc
đối tượng áp dụng Quyết định
09/2007/QĐ-TTg, nay thuộc đối tượng
thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (mục
6 khoản 19 Điều 1).

Theo đó, trường hợp đã được cơ quan,
người có thẩm quyền quyết định bán tài
sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử
dụng đất trước ngày 1/1/2018 theo đúng
quy định của pháp luật nhưng chưa hoàn
thành việc bán thì: Tiếp tục thực hiện các
thủ tục để hoàn thành việc mua bán tài sản
theo quy định của pháp luật (trường hợp
đã tổ chức đấu giá thành công); dừng việc
bán và thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
theo quy định tại Nghị định này (trường
hợp chưa tổ chức đấu giá hoặc tổ chức đấu
giá không thành hoặc kết quả đấu giá bị
hủy, hoặc quyết định bán của cơ quan,
người có thẩm quyền đã hết hiệu lực theo
quy định của pháp luật). 

Với trường hợp bán chỉ định (theo

quyết định hoặc văn bản của cấp có thẩm
quyền theo đúng quy định của pháp luật)
chia làm 2 loại: Người mua được tài sản
đã ký hợp đồng mua bán tài sản hoặc cơ
quan chức năng đã có văn bản thông báo
về số tiền phải nộp (hoặc giá bán) thì
người mua được tiếp tục hoàn tất các thủ
tục còn lại để hoàn thành việc mua bán;
người mua chưa ký hợp đồng mua bán
tài sản, chưa có văn bản thông báo về số
tiền phải nộp (hoặc giá bán) của cơ quan
chức năng thì dừng việc bán và thực hiện
sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; trừ trường
hợp việc bán chỉ định đã được Thủ
tướng Chính phủ chấp thuận.

Bên cạnh đó, NĐ 67 cũng hướng dẫn
đối với trường hợp đã được cơ quan, người
có thẩm quyền cho phép thực hiện thủ tục
chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa
hoàn thành việc chuyển mục đích sử dụng
đất; trường hợp đã được cơ quan, người có
thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư
hoặc quyết định chủ trương đầu tư theo
đúng quy định của pháp luật về đầu tư mà
giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định
chủ trương đầu tư còn hiệu lực…

Các trường hợp còn lại thì UBND cấp
tỉnh thực hiện rà soát để xem xét, quyết
định việc chuyển mục đích sử dụng đất
theo đúng quy định của pháp luật về đất
đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên
quan. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài
chính, tính đến hết ngày 30/6/2021, Bộ đã
phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử
lý đối với 929 cơ sở nhà, đất. 

THANH THANH

Cùng với việc phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất, theo Cục trưởng Cục QLCS, ông La Văn Thịnh, những quy định mới của NĐ

67 góp phần quản lý, sử dụng nhà, đất đảm bảo chặt chẽ, tránh thất thoát tài sản công.
Đặc biệt là giúp tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và sẽ nâng
cao trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc xem xét phê duyệt, tổ
chức triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

lViệc bổ sung đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được kỳ vọng chống thất thoát tài sản công.

BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ ĐẤT:

Kỳ vọng hạn chế thất thoát 
tài sản công

Với việc bổ sung thêm đối
tượng doanh nghiệp do Nhà
nước nắm giữ trên 50% vốn
điều lệ thực hiện sắp xếp lại,
xử lý nhà đất, Bộ Tài chính kỳ
vọng sẽ góp phần làm cho công
tác này đảm bảo chặt chẽ,
tránh thất thoát tài sản công.

TỔNG CỤC THUẾ: 

Không đình trệ 
công việc 

khi thực hiện 
giãn cách xã hội
Ngay sau khi UBND TP Hà Nội

ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND
về thực hiện giãn cách xã hội trên địa
bàn thành phố để phòng chống dịch
Covid-19, Tổng cục Thuế đã ban
hành Thông báo 348/TB-TCT. Theo
đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ
trưởng các vụ/đơn vị triển khai thực
hiện ngay các quy định liên quan đến
phòng chống dịch theo Chỉ thị 16/CI-
TTg, Chỉ thị 17/CT-UBND của
UBND TP Hà Nội.

Liên quan đến công việc của
ngành, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ
trưởng các vụ/đơn vị căn cứ yêu cầu
nhiệm vụ được giao, khối lượng, tính
chất công việc, xây dựng, bố trí cho
công chức, viên chức, người lao động
làm việc trực tuyến tại nhà trong thời
gian thực hiện giãn cách xã hội để xử
lý các nhiệm vụ được phân công.
Hàng ngày, tổ chức điểm danh, kiểm
tra, giám sát, yêu cầu báo cáo tiến độ
xử lý công việc được giao, tình hình
sức khỏe. Dừng các cuộc họp chưa
cấp thiết, trong trường hợp cần thiết
thực hiện thì tổ chức họp trực tuyến.
Tăng cường sử dụng ứng dụng công
nghệ thông tin, các hoạt động trực
tuyến qua internet, chat, email, điện
thoại trong chỉ đạo, điều hành, trao
đổi, làm việc, giải quyết thủ tục hành
chính.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các
vụ/đơn vị bố trí lãnh đạo và cán bộ
hàng ngày phải trực thường xuyên tại
trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế để xử
lý các công việc, đặc biệt là giải
quyết kịp thời các công việc cấp
bách, tài liệu mật và duy trì thường
xuyên và thông suốt công việc của
đơn vị mình, không để đình trệ công
việc, nhất là các công việc hỗ trợ
người dân, doanh nghiệp bị ảnh
hưởng dịch bệnh, các công việc có
thời hạn, thời hiệu theo quy định của
pháp luật và yêu cầu đột xuất của
Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế giao Vụ Tuyên
truyền và Hỗ trợ người nộp thuế,
Tạp chí Thuế, Văn phòng (Tổ Truyền
thông) có trách nhiệm tăng cường
tuyên truyền hướng dẫn cho người
dân, doanh nghiệp thực hiện nộp
thuế, giao dịch với cơ quan thuế qua
hệ thống thuế điện tử, cổng thông tin
điện tử của cơ quan thuế; tuyên
truyền chủ trương bảo vệ sức khỏe
nhân dân của Đảng và Nhà nước; đa
dạng các hình thức phổ biến đăng tải
kịp thời ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo
Tổng cục và các biện pháp phòng
chống, dịch Covid-19 tại cơ quan để
công chức, viên chức, người lao động
biết, thực hiện đầy đủ. Trước đó, khi
19 tỉnh, thành phố phía Nam thực
hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ, Tổng cục Thuế cũng có công
văn chỉ đạo về nội dung này.

TÔ MY

Điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng
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EVNHANOI kích hoạt 
kịch bản ứng phó 

dịch Covid-19

Ngay khi Hà Nội thông báo thực hiện Chỉ thị 16/CT-
TTg, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN-

HANOI) đã lập tức kích hoạt kịch bản ứng phó với dịch
Covid-19.

Đại diện EVNHANOI cho biết, từ thời điểm Hà Nội
thực hiện Công điện số 15 của Chủ tịch UBND TP Hà
Nội về phòng, chống dịch Covid-19 (ngày 18/7/2021),
EVNHANOI đã chuẩn bị các phương án chuẩn bị ứng
phó. Do đó, khi Hà Nội quyết định áp dụng Chỉ thị
16/CT-TTg từ 6h ngày 24/7/2021, EVNHANOI đã lập
tức kích hoạt các phương thức vận hành để đảm bảo cung
cấp điện an toàn, liên tục và ổn định, phục vụ phòng
chống dịch, hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu
tiêu dùng của nhân dân Thủ đô.

Theo đó, EVNHANOI đã thành lập 8 cụm Công ty
Điện lực để phối hợp trong công tác quản lý vận hành,
đảm bảo điện phòng chống dịch. Các đơn vị trong cùng
một cụm có trách nhiệm hỗ trợ nhau trong công tác quản
lý vận hành, đảm bảo điện trong tình huống gặp khó khăn
do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cùng với đó là dự phòng
nhân lực để sẵn sàng ứng phó tình huống phải cách ly
người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19. 

Cụ thể, EVHNANOI đã triển khai các ca trực tập
trung đảm bảo duy trì vận hành lưới điện Hà Nội đối với
cán bộ, công nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất; bố trí
ăn nghỉ tập trung đối với các đơn vị như Trung tâm Điều
độ hệ thống điện TP Hà Nội (TTĐĐ HTĐ), Công ty lưới
điện Cao thế TP Hà Nội, Công ty Công nghệ thông tin
Điện lực Hà Nội. 

Đối với đơn vị đặc thù như TTĐĐ HTĐ, EVN-
HANOI đã kích hoạt 2 khối trung tâm điều hành. Bao
gồm: Khối 1 điều hành trực tiếp lưới điện, trực ca chế độ
12 giờ, ở nội trú tại trung tâm trong 72 giờ và không được
ra ngoài trong thời gian trực nội trú; khối 2 làm việc từ
xa và hỗ trợ cho khối 1 hoàn thành nhiệm vụ. Trong mọi
trường hợp, TTĐĐ HTĐ luôn đảm bảo công tác chỉ huy
cung ứng điện cho Thủ đô.

Ngoài ra, Tổng Công ty này cũng đã tăng cường chế
độ trực vận hành, chuẩn bị đầy đủ vật tư và thiết bị dự
phòng để xử lý nhanh trong trường hợp xảy ra sự cố; Bố
trí máy phát điện Diesel để cung cấp điện tại các điểm
đảm bảo điện trong thời gian khắc phục sự cố. Bên cạnh
đó tăng cường các ca trực, các đợt kiểm tra tại trạm cung
cấp điện cho các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội như:
Bệnh Viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai,
Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung
ương… Đồng thời xây dựng các phương án đảm bảo
cung cấp điện cho các Bệnh viện thực hiện công tác
phòng chống dịch, kể cả trường hợp xấu nhất xảy ra. 

Trong trường hợp phải xử lý sự cố tại hiện trường
hoặc khuôn viên khu vực bệnh viện, cơ sở y tế đang theo
dõi và điều trị cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm
Covid-19, các đơn vị được trang bị bảo hộ phù hợp để
đảm bảo an toàn cho các cán bộ, công nhân viên làm
nhiệm vụ để không bị ảnh hưởng lây nhiễm.

Đại diện EVNHANOI cho biết, các kịch bản ứng phó
cho mọi tình huống đã được chuẩn bị đầy đủ và sẽ lập
tức kích hoạt khi sự cố xảy ra. Người lao động của đơn
vị cũng được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ theo
quy định của Bộ Y tế khi thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm
bằng mọi nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục
và ổn định phục vụ phòng chó̂ng dịch, hoạt động sản xuất
kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân Thủ đô.

HOÀNG TÚ

Giá cả tăng nhẹ nhưng đủ
nguồn cung

Vào ngày đầu tiên thực hiện giãn
cách (24/7), từ sáng sớm đã có rất
đông người đổ xô đến các khu chợ để
mua sắm, chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm
cần thiết cho thời gian thực hiện giãn
cách sắp tới. Sự đông đúc kèm thêm
việc giá nhiều sản phẩm tăng cao
khiến người dân nhốn nháo.

Tại 1 khu chợ quận Cầu Giấy,
nhiều tiểu thương cho biết ngay từ
sáng sớm họ đã bán hết hàng. Lượng
rau xanh bày bán tại chợ gần như
không đủ cung ứng và đây cũng là
mặt hàng tăng giá mạnh nhất ở thời
điểm hiện tại. Những mặt hàng khác
như trái cây, hoa tươi cũng nhanh
chóng “cháy hàng” vì là ngày rằm,
người nào ra chợ muộn là chẳng còn
đồ để mua. Tương tự tại một khu chợ
quận Nam Từ Liêm, ngay từ sáng
sớm, lực lượng chức năng quận đã có
mặt để đi tuần tra. 

Theo ghi nhận tại Vinmart tại
Times City (quận Hai Bà Trưng)
lượng người mua hàng vào đầu giờ
sáng ngày 24/7 tăng đột biến. Đa phần
người dân “mua nhiều hơn bình
thường để không phải đi nhiều lần”.
Nhân viên siêu thị liên tục phải bổ
sung rau xanh, thực phẩm tươi vào các
quầy. Tuy nhiên, đến tầm trưa, lượng
người đến mua sắm đã bớt hẳn và
sang ngày thứ 2 (25/7), lượng người
đến siêu thị này đã tương đương như
các dịp cuối tuần trước đây. 

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó
Tổng Giám đốc Vận hành Công ty
VinCommerce cho biết, đơn vị đã
làm việc với các nhà cung cấp lớn
tăng lượng cung ứng gấp 3 đối với
hàng thực phẩm thiết yếu, trứng và
rau xanh tăng gấp 5 lần. Các loại sản
phẩm có thể dự trữ lâu như bí xanh,
khoai tây... cũng nhiều hơn để đảm
bảo hàng trên quầy kệ không bị
trống. Tương tự, bà Nguyễn Thị Kim
Dung, Giám đốc Coopmart Hà Nội
thông tin, Coopmart Hà Đông đã dự
trữ số lượng hàng hóa gấp 3 lần so
với bình thường. Ngoài nguồn cung
đều đặn mỗi ngày, Coopmart còn dự
trữ 11 nhóm sản phẩm thiết yếu như
gạo, mì, giấy vệ sinh, nước rửa tay...
Siêu thị cũng đặt hàng dự trữ về các
kho trung tâm của đơn vị ở Bắc Ninh,
Hải Dương và sẵn sàng điều hàng từ
các địa phương này về Hà Nội vào
bất kỳ thời điểm nào để phục vụ nhu
cầu người dân…

Nhìn chung, các hệ thống siêu thị
lớn tại Hà Nội đều đã kích hoạt các

phương thức bán hàng đa kênh và có
kế hoạch giao hàng sớm nhất cho
người tiêu dùng; đảm bảo không tăng
giá bán nên đều khuyến cáo người
dân Thủ đô yên tâm mua sắm và thực
hiện giãn cách để chống dịch, không
cần phải tích trữ thực phẩm nhiều. 

Tại các chợ truyền thống ở một số
quận, huyện đã xuất hiện hiện tượng
hết hàng từ rất sớm vào sáng ngày
24/7. Hiện tượng tăng giá nông sản
thực phẩm cũng diễn ra với một số
mặt hàng như trứng, bí xanh… Tuy
nhiên, hiện tượng này chỉ xảy ra ở vài
chợ. Sang ngày 25/7, hầu hết các chợ
đều quay trở lại nhịp bán hàng ngày
thường. Theo ghi nhận, ngoài một
số mặt hàng có dấu hiệu tăng giá nhẹ
thì nhìn chung, giá cả không có đột
biến gì nhiều so với trước khi giãn
cách. Đa số mọi người dân đều chấp
hành nghiêm các yêu cầu theo Chỉ thị
16 của Chính phủ.

Dự trữ hơn 200.000 tỷ đồng
hàng hóa

Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền
Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội
cho biết, Hà Nội bảo đảm dự trữ đầy
đủ 17 nhóm hàng thiết yếu, đáp ứng
các nhu cầu tiêu dùng của người dân
trong mọi tình huống. Cụ thể, lượng
hàng hóa chuẩn bị sẵn sàng phục vụ
nhân dân trên địa bàn trong 3 tháng
(trị giá khoảng 194.000 tỷ đồng);
lượng hàng hóa dự kiến hỗ trợ cho
các tỉnh khoảng 21.500 tỷ đồng.
Ngoài ra, các doanh nghiệp (DN) còn
dự trữ lượng hàng hóa theo chương
trình bình ổn thị trường năm 2021 là
5.698 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để phục vụ công
tác phòng chống dịch Covid-19, Hà
Nội đã rà soát bố trí sẵn sàng 1.920
địa điểm tại các quận, huyện làm

kho dự trữ hàng, mở thêm các điểm
bán hàng cố định và các điểm bán
hàng lưu động khi cần thiết. Sẵn
sàng huy động hàng nghìn xe chở
hàng hóa của các DN phân phối và
các quận, huyện đưa hàng kịp thời
đến 7.500 điểm bán hàng hóa thiết
yếu trên địa bàn.

Sở Công Thương Hà Nội cũng đã
đề xuất UBND TP Hà Nội chấp
thuận cho phép 132 xe ô tô, xe sitec
của 20 DN được hoạt động 24/7 cung
ứng hàng hóa thiết yếu, nhu yếu
phẩm phục vụ nhu cầu nhân dân,
bình ổn thị trường và công tác phòng,
chống dịch. Ngoài ra, cũng sẽ tiếp tục
trình thành phố cho phép thống nhất
phương án chấp thuận cho xe các
tỉnh, thành phố và xe của DN lưu
thông 24/7 ngày phục vụ vận chuyển
hàng hóa phòng chống dịch.

Đồng thời, phối hợp với Sở
Giao thông Vận tải, Công an TP Hà
Nội tạo điều kiện cho 495 xe ô tô
chở hàng hóa, nông sản, nguyên vật
liệu tỉnh Bắc Giang (đã bảo đảm
các quy định phòng chống dịch về
người, phương tiện, hàng hóa)
được phép lưu thông trên địa bàn
Hà Nội, qua các chốt, trạm kiểm
dịch theo quy định để kịp thời cung
cấp hàng hóa phục vụ hoạt động
sản xuất kinh doanh.

Đại diện Sở Công Thương Hà
Nội khẳng định, với 459 chợ, 28
trung tâm thương mại, 123 siêu thị,
1.800 cửa hàng tiện ích, 141 chuỗi,
2.382 điểm bán hàng hóa bình ổn giá,
hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa,
Hà Nội đảm bảo cung cấp đủ lương
thực, thực phẩm, rau xanh cho người
dân trong suốt thời kỳ giãn cách để
phòng chống dịch, đảm bảo giá cả
hàng hóa ổn định. NHÓM PV

Hà Nội đảm bảo nguồn cung
hàng hóa, ổn định giá cả 

Tăng cường kiểm tra, xử lý 
Ngày 25/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tới thăm,

kiểm tra Sở Chỉ huy công tác phòng chống Covid-19 TP Hà Nội và dự họp
trực tuyến với Sở Chỉ huy các sở, ngành, quận, huyện, thị xã. Chỉ đạo tại buổi
làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, nguy cơ lây
nhiễm Covid-19 trong cộng đồng còn rất cao nên tuyệt đối không được phép
chủ quan; nhưng phải thật bình tĩnh để ứng phó. Các cấp, các ngành cần tiếp
tục vào cuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ một cách quyết liệt, hiệu quả
từ tuyến cơ sở. 

Về một số nhiệm vụ cấp bách cần triển khai ngay, Bí thư Thành ủy Hà Nội
lưu ý, bên cạnh phần lớn người dân thực hiện nghiêm, còn tình trạng vi phạm
diễn ra nhiều nơi của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, các quận, huyện, thị xã phải
tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm
và tuyên truyền công khai để giáo dục, răn đe. Kỷ luật chính là sức
mạnh hiệu quả trong phòng, chống dịch. 

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

lTrung tâm điều độ Hệ thống điện Hà Nội lập tức triển khai 2 khối

điều hành.

lTại siêu thị các mặt hàng vẫn dồi dào.

2 ngày cuối tuần qua trùng
đúng vào 2 ngày đầu tiên Hà
Nội thực hiện giãn cách xã
hội phòng chống dịch Covid-
19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ.
Theo ghi nhận của PLVN,
hàng hóa cung cấp cho Hà
Nội vẫn khá dồi dào, giá cả
tương đối ổn định.
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Thực tiễn thực hiện chính
sách bảo hiểm y tế thời
gian qua cho thấy, nhờ
tham gia bảo hiểm y tế,
nhiều người bệnh có hoàn
cảnh khó khăn đã được
Quỹ bảo hiểm y tế chi trả
chi phí khám chữa bệnh.
Không chỉ mang lại giá trị
vật chất, chính sách bảo
hiểm y tế còn là điểm tựa
tinh thần giúp nhiều
người có động lực, niềm
tin để chiến thắng bệnh
tật, hòa nhập cuộc sống.
Tấm thẻ không thể thiếu 
của mỗi người

Theo thống kê của Bảo hiểm xã
hội (BHXH) Việt Nam, trong vài
năm trở lại đây, mỗi năm Quỹ bảo
hiểm y tế (BHYT) chi trả từ 100-
105 nghìn tỷ đồng cho việc khám
chữa bệnh (KCB) BHYT, trong đó
rất nhiều trường hợp người bệnh
được chi trả lên tới nhiều tỷ
đồng/năm. Ngoài việc chi trả chi
phí KCB thông thường, quỹ BHYT
còn chi trả cho nhiều người mắc
các bệnh nặng, bệnh mạn tính khác
như Hemophilia (bệnh rối loạn
đông máu di truyền), ung thư, tim
mạch, suy thận... Bởi lẽ đó, từ nhiều
năm nay, BHYT đã được phần lớn
người tham gia BHYT xem là
“phao cứu sinh”, là “thẻ hộ mệnh”
không thể thiếu của mỗi người…

Là một trong những bệnh nhân
không may bị bệnh Hemophilia,
anh Tuyên (huyện Ứng Hòa, Hà
Nội) hiểu rõ căn bệnh quái ác này
hơn ai hết. Đến nay, chống chọi với

bệnh đã hơn 20 năm, anh Tuyên
xác định, suốt đời phải gắn bó với
bệnh viện, kèm theo đó là chi phí
điều trị vô cùng đắt đỏ. Trong hành
trình gian nan ấy, anh Tuyên luôn
có thẻ BHYT đồng hành. Với anh,
thẻ BHYT chính là “ân nhân” giúp
anh tiếp tục được sống. 

“Với số tiền chữa bệnh hơn 2
tỷ/năm, vượt quá sức chi trả của tôi
và gia đình. Nhưng may nhờ có thẻ
BHYT, tôi đã được hưởng 100%
chi phí điều trị, nếu không có thẻ
BHYT chắc tôi không thể sống đến
ngày hôm nay” - anh Tuyên chia sẻ.

Không chỉ anh Tuyên, gia đình
cô Trà (quận Thanh Xuân, Hà Nội)
cũng luôn trân trọng chính sách
BHYT, bởi những lợi ích mà
BHYT đã mang lại cho cô. 3 năm
trước, cô Trà từng trải qua một cơn
tai biến mạch máu não. Giữa ranh
giới sinh tử ấy, với sự đồng hành
của gia đình, sự tận tâm của đội ngũ
y, bác sĩ và cả những hỗ trợ quý giá
từ Quỹ BHYT, cô Trà đã chiến
thắng “tử thần”, từng bước vượt
qua bạo bệnh. 

Hơn 1 năm điều trị với số tiền
140 triệu đồng hỗ trợ từ Quỹ
BHYT, cô Trà và các thành viên
trong gia đình càng trân quý hơn
tấm thẻ BHYT và hiểu được sự cần
thiết phải tham gia BHYT để bảo
vệ sức khỏe của bản thân và gia
đình. Cô Trà bộc bạch: “Cuộc sống
vốn dĩ tiềm ẩn nhiều rủi ro mà mình

không biết trước được. Cho nên, cứ
chủ động tham gia BHYT thôi,
không chỉ tốt cho mình mà còn để
giảm gánh nặng cho người thân
nếu chẳng may mình bị ốm đau,
bệnh tật. Nếu may mắn, mình được
khỏe mạnh thì mình tham gia
BHYT cũng là cách để giúp đỡ,
chia sẻ rủi ro với cộng đồng”.

Bảo vệ, nâng cao sức khỏe
nhân dân

Với những ý nghĩa thiết thực
của chính sách BHYT, những năm
qua, số người tham gia BHYT ở
nước ta đã có sự tăng trưởng mạnh
và vượt các mục tiêu đề ra. Năm
2016, số người tham gia BHYT
tăng 11% so năm 2015, năm 2015
và 2017 mỗi năm tăng 6-7%, giai
đoạn 2018-2020 duy trì mức tăng
trên dưới 3% mỗi năm. Tính đến
ngày 31/12/2020, số người tham

gia BHYT là 87,97 triệu người,
tăng 23,37 triệu người so với năm
2014 (tương ứng tăng 36%), đạt tỷ
lệ bao phủ BHYT 90,85% dân số. 

Với tỷ lệ trên, BHXH Việt
Nam cơ bản đã hoàn thành mục
tiêu BHYT toàn dân và về đích
trước thời hạn so với mục tiêu
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày
22/11/2012 của Bộ Chính trị về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác BHXH, BHYT
giai đoạn 2012 – 2020.

Cùng với đó, cơ hội tiếp cận các
dịch vụ KCB BHYT ngày càng mở
rộng, số lượt KCB BHYT được
Quỹ BHYT chi trả cũng tăng cao.
Hằng năm, BHXH Việt Nam thực
hiện thanh toán chi phí KCB
BHYT cho trên 100 triệu lượt
người KCB nội trú và ngoại trú
(năm 2020, thanh toán cho trên

167,6 triệu lượt người KCB BHYT
với gần 103 nghìn tỷ đồng; 6 tháng
đầu năm 2021, có gần 76 triệu lượt
người KCB BHYT với số chi
BHYT ước hơn 49 nghìn tỷ đồng). 

Hiện nay, trong bối cảnh đại
dịch Covid-19 làm ảnh hưởng trực
tiếp đến đời sống, thu nhập của
người dân, Quỹ BHYT đã và đang
tiếp tục giúp nhiều gia đình vượt
qua khó khăn, giảm bớt gánh nặng
chi trả chi phí KCB khi người tham
gia BHYT không may bị ốm đau,
bệnh tật.

Thời gian qua, với trách nhiệm
là cơ quan tổ chức thực hiện chính
sách BHYT, BHXH Việt Nam đã
nỗ lực không ngừng để việc thực
thi pháp luật BHYT đạt hiệu quả
nhất; bảo đảm kịp thời quyền lợi
cho người tham gia BHYT thông
qua triển khai đồng loạt các giải
pháp như: Đẩy mạnh cải cách thủ
tục hành chính; phát huy hiệu quả
ứng dụng công nghệ thông tin;
nâng cao ý thức trách nhiệm và chất
lượng phục vụ; đẩy mạnh thanh tra,
kiểm tra, kiến nghị xử lý các hành
vi lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT… 

Đặc biệt, từ ngày 1/6/2021,
ngành BHXH Việt Nam đã phối
hợp với các cơ sở KCB BHYT đưa
vào sử dụng hình ảnh thẻ BHYT
trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm
xã hội số” thay thế thẻ BHYT giấy
khi đi KCB trên toàn quốc. Đây
được đánh giá là bước đi đột phá,
phù hợp với xu thế chuyển đổi số
của Ngành và càng phù hợp hơn
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
diễn biến phức tạp, tiếp tục tạo
thuận lợi tối đa cho người tham gia
và thụ hưởng chính sách BHYT.

TUỆ AN 

6 bộ, ngành gồm: Tài
chính, Giao thông Vận tải,
Xây dựng, Ngân hàng
Nhà nước, Tài nguyên và
Môi trường, Ngoại giao
đã có văn bản góp ý đối
với đề xuất điều chỉnh Dự
án xây dựng tuyến đường
sắt đô thị, tuyến 2 đoạn
Nam Thăng Long - Trần
Hưng Đạo của UBND TP
Hà Nội. 
Tránh “đội” vốn, chậm tiến độ

Theo đó, Bộ Ngoại giao lưu ý:
Dự án (DA) được phía Nhật Bản
rất quan tâm và đã nhiều lần phản
ánh trong các buổi làm việc với
lãnh đạo Chính phủ và một số cấp
làm việc khác. Bộ nhất trí với chủ
trương thúc đẩy hoàn thiện các thủ
tục cần thiết để sớm triển khai
các gói thầu thi công xây lắp
trên cơ sở đảm bảo hiệu quả về
mặt kinh tế - xã hội, tránh tiếp
tục bị “đội” vốn, chậm tiến độ,
gia hạn nhiều lần hiệp định vay,
làm phát sinh các chi phí không
cần thiết, tạo dư luận không tốt.  

Ngân hàng Nhà nước nhấn
mạnh: DA đã được lập báo cáo
nghiên cứu khả thi năm 2007-2008,

Hiệp định vay vốn với JICA đã
được ký năm 2009 và được gia hạn
giải ngân đến năm 2009. Tuy nhiên,
do quá trình xem xét, thẩm định
kéo dài nên từ năm 2012 đến nay
chưa triển khai các gói thầu thi
công, xây lắp và thiết bị dự án dẫn
đến thay đổi quy mô đầu tư làm
tăng tổng mức đầu tư; đề nghị Hà
Nội nêu rõ cơ sở đề xuất kéo dài
thực hiện đến năm 2027, đồng thời
xây dựng kế hoạch thực hiện phù
hợp với thời gian điều chỉnh (dự
kiến vốn vay JICA thực hiện từ
năm 2021-2027). Ngoài ra, Hà
Nội cần xem xét, tăng cường
năng lực thực hiện của chủ DA,
tư vấn đề đẩy nhanh tiến độ DA,

không kéo dài thêm tránh gia
tăng chi phí. 

Về đề xuất thời gian thực hiện
DA từ 2009-2032 trong đó hoàn
thành xây dựng năm 2027 và 5
năm đào tạo, vận hành, bảo dưỡng,
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề
nghị Hà Nội rà soát cụ thể mốc tiến
độ triển khai đảm bảo phù hợp. Bởi
kinh nghiệm triển khai các DA
đường sắt đô thị tại Việt Nam thời
gian qua cho thấy, để hoàn thiện các
thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai
xây dựng, hoàn thành DA trong
năm 2027 là khó khả thi. Đồng thời
cần xem xét rút ngắn thời gian đào
tạo vận hành nhằm giảm chi phí
đầu tư của DA. 

Cần đảm bảo khả năng 
cân đối vốn

Có ý kiến với đề xuất của Hà
Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường
(TN&MT) cho biết: Theo điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất
kỳ cuối (2016-2020) của Hà Nội đã
được Chính phủ phê duyệt tại Nghị
quyết số 65/NQ-CP ngày
25/5/2018 có tuyến đường sắt đô
thị tuyến 2 đoạn Nam Thăng Long
- Trần Hưng Đạo với diện tích
23,05ha.  

Với đề xuất mới, Hà Nội cần
xác định rõ diện tích các loại đất
phải thu hồi theo phân loại đất quy
định tại Thông tư số 27/2018/TT-
BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ
TN&MT quy định việc thống kê,
kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện
trạng sử dụng đất; việc sử dụng đất
thực hiện DA phải đảm bảo đúng
quy định của pháp luật đất đai, phù
hợp với quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất và các quy hoạch có liên
quan đã được cấp có thẩm quyền
phê duyệt và pháp luật có liên quan. 

Theo đề xuất của Hà Nội, chi phí
thiết bị được xác định trên cơ sở
tham khảo suất chi phí đầu tư của 3
DA (dữ liệu DA tuyến 1 TP HCM
năm 2010, DA Jakarta MRT năm
2015, DA tuyến 3 Hà Nội năm
2017). Đối với nội dung này, Bộ
Xây dựng nhấn mạnh: Đến thời
điểm hiện nay đã có nhiều DA
tương tự được triển khai trong và
ngoài nước, cơ sở dữ liệu của các dự
án này là cơ sở quan trọng để làm tài
liệu tham khảo cho DA. Vì vậy, Bộ

Xây dựng đề nghị Hà Nội nghiên
cứu vận dụng số liệu của các DA
mới này làm cơ sở tính toán xác định
chi phí phù hợp và có tính thuyết
phục cao. Bộ Xây dựng cũng lưu ý
cần rà soát, cập nhật các khoản mục
chi phí trong sơ bộ tổng mức đầu tư
cho phù hợp với quy định và mặt
bằng giá tại thời điểm điều chỉnh. 

Liên quan đến khả năng cân đối
nguồn vốn cho DA, Bộ Tài chính
lưu ý: Trường hợp điều chỉnh tăng
tổng mức đầu tư của DA trên, Hà
Nội vẫn đảm bảo không vượt quá
90% số thu ngân sách địa phương.
Cũng theo Bộ Tài chính, việc phân
bổ ngân sách trung ương năm
2021, Hà Nội được vay trong năm
2021 là 1.596,2 tỷ đồng, gồm: Vay
để bù đắp bội chi là 807,2 tỷ đồng,
vay trả nợ gốc là 789 tỷ đồng. Tuy
nhiên, Hà Nội chưa dự kiến khoản
vay lại của DA tuyến đường sắt đô
thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà
Đông (DA Cát Linh - Hà Đông), dự
kiến sẽ tiếp nhận bàn giao từ Bộ
GTVT khoảng 98,245 triệu USD
(tương đương 2.274,07 tỷ đồng).
Trong đó, dự kiến 2021 sẽ rút vốn
khoảng 9,7 triệu USD (tương
đương 224,526 tỷ đồng). 

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị
UBND TP Hà Nội rà soát lại khả
năng cân đối trong trung hạn có
tính đến khoản vay lại của DA Cát
Linh - Hà Đông, dự kiến khả năng
cân đối vốn để bố trí cho các DA
trong năm 2021-2025, đảm bảo
không vay vượt quá mức dự nợ cho
phép theo quy định của pháp luật. 

PHI HÙNG

ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG - TRẦN HƯNG ĐẠO:  

Các bộ, ngành góp ý thế nào 
về đề xuất điều chỉnh dự án?

lTình trạng “đội” vốn nghìn tỉ đang diễn ra ở hầu hết các dự án đường sắt đô thị.

Bảo hiểm y tế - tấm thẻ vàng
bảo vệ sức khỏe 

lQuyền lợi của người tham gia BHYT luôn được đảm bảo theo luật định.
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Công tác tuyên truyền, vận
động, thuyết phục đương sự tự
nguyện thi hành án không phải là
thủ tục bắt buộc, nhưng đây là
phương pháp đầu tiên được các
chấp hành viên sử dụng trong bất
kỳ vụ án, vụ việc nào dù đơn giản
hay phức tạp. Không chỉ mang lại
lợi ích cho người được thi hành án
mà người phải thi hành án cũng
thoát khỏi những chi phí phát sinh
(các chi phí cưỡng chế nếu phải
dùng đến biện pháp cưỡng chế).

Không những vậy, việc các
đương sự hòa giải thành, tự nguyện
thi hành án còn giúp cơ quan Thi
hành án dân sự (THADS)  hoàn
thành công việc thuận lợi, nhanh
chóng, tránh khỏi những gánh nặng
về thời gian, công sức, kinh phí
(giảm thực hiện các thủ tục thi hành
án hoặc huy động nhiều lực lượng
chức năng, phương tiện phục vụ
cho công tác cưỡng chế…). Bên
cạnh đó, vận động, thuyết phục loại
trừ được khả năng xảy ra chống đối,
gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự
an toàn xã hội tại địa phương cũng
như các khiếu nại, tố cáo phức tạp
sau này.

Thời gian vừa qua, nhờ thực
hiện tốt công tác vận động, thuyết
phục, THADS TP Vinh đã giải
quyết được nhiều vụ có giá trị về
tiền phải thi hành lớn. Thậm chí có
những vụ việc đã cưỡng chế kê biên
tài sản có tranh chấp theo quy định,
nhưng sau đó vẫn tiếp tục giáo dục,
thuyết phục và đương sự, người liên
quan đã tự nguyện chấp hành.

Ông Đặng Văn Hải – Chi cục
trưởng Chi cục THADS TP Vinh
cho biết: Một trong những cuộc vận

động, thuyết phục đáng kể đến là vụ
tranh chấp đất kéo dài nhiều năm
liên tục mà không giải quyết được.
Chấp hành viên đã lên kế hoạch
cưỡng chế, buộc ông Nguyễn Xuân
Hướng chuyển giao quyền sử dụng
đất cho bà Nguyễn Thị Thu có diện
tích 89m2 tại khối Quang Tiến,
phường Hưng Bình (TP Vinh). Với
kinh nghiệm và sự nhiệt tình, chấp
hành viên đã có mặt tại địa phương
nhiều lần, gọi điện thoại, nhắn tin…
không ngừng vận động, thuyết
phục, giải thích nên đương sự đã tự
nguyện giao tài sản.

Trong những tháng đầu năm
2021, Chi cục THAD TP Vinh tiếp
nhận nhiều vụ việc, trong đó phần
lớn án thụ lý là ly hôn, ma túy, hình
sự... Do số lượng vụ việc ngày càng
tăng cao, tính chất vụ việc ngày
càng phức tạp, lại trong bối cảnh
dịch Covid-19 đang diễn biến hết
sức phức tạp, TP Vinh đã phải trải
qua những ngày áp dụng Chỉ thị 15,
16 của Thủ tướng Chính phủ, việc
xuống cơ sở vận động, thuyết phục
các đương sự gặp nhiều khó khăn.

Khó khăn nhất là ý thức tuân
thủ pháp luật của một số tổ chức,
cá nhân có liên quan đến việc thi
hành án, chủ yếu là người phải thi
hành án còn hạn chế. Nhiều đương
sự khi được chấp hành viên giải

thích, vận động đã có thái độ thiếu
tôn trọng, không hợp tác, nhiều
trường hợp người phải thi hành án
cố tình chây ỳ…

Khó khăn là vậy nhưng thời
gian qua, Chi cục THADS TP Vinh
đã có nhiều giải pháp nâng cao hiệu
quả THADS, trong đó tập trung vào
công tác giáo dục, vận động, thuyết
phục theo phương châm “mưa dầm
thấm lâu”.

Thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, vận động tác động tích cực
đến toàn bộ quá trình giải quyết vụ
việc thi hành án. Nhờ làm tốt công
tác vận động và thuyết phục, Chi
cục THADS TP Vinh trong 6 tháng
đầu năm đã thụ lý 2.765 việc. Kết
quả, đã giải quyết xong 1.444 việc,
đạt tỷ lệ 62,05%. Tổng số tiền đã
giải quyết xong là gần 90 tỷ đồng,
trong đó đã thi hành xong hoàn toàn
trên 50 tỷ đồng.

Để công tác THADS ở TP Vinh
tiếp tục đạt kết quả cao, ông Đặng
Văn Hải cho biết: Thời gian tới, Chi
cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, phổ biến, vận động và
thuyết phục để làm tốt nhiệm vụ
bảo vệ cán cân pháp luật, trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn, nhất là
trong tình hình dịch bệnh Covid-19
còn diễn biến phức tạp. 

THANH PHƯƠNG

THADS THÁI NGUYÊN:
Đổi mới tuyên truyền về tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đó là một trong những nhiệm vụ được các cơ quan
THADS tỉnh Thái Nguyên xác định trong thời gian

tới nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW
của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 05 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW tại Cục THADS tỉnh đạt được những kết quả
tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ
quan trọng của Ngành. Công tác tuyên truyền được đẩy
mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW; góp phần củng cố niềm tin của
công chức, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành. Nội dung học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh
hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung
thiết thực, cụ thể hơn.

Kết quả công tác THADS của toàn ngành THADS tỉnh
từ năm 2016 đến hết năm 2020 luôn hoàn thành tốt các
nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao và phục vụ tốt nhiệm vụ
chính trị địa phương. Giai đoạn 2016-2020, cơ quan
THADS tỉnh Thái Nguyên thụ lý gần 61.000 việc, tương
đương với số tiền khoảng 3.672 tỷ đồng. Trong đó, năm
2020 thụ lý 11.323 việc, tương đương 980 tỷ đồng, thi
hành xong 87,29% về việc, 52,37% về tiền tính trên số
việc và tiền có điều kiện thi hành. Riêng tính đến 9 tháng
năm 2021, thụ lý 10.323 việc, tương đương hơn 729 tỷ,
thi hành xong 71,15% về việc, 37% về tiền tính trên số
việc và tiền có điều kiện thi hành. 

Trong đó, công tác thi hành các vụ việc thu hồi tài sản
trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ án
mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng
theo dõi, chỉ đạo; tổ chức, thu hồi khoản nợ của các tổ chức
tín dụng, ngân hàng theo Nghị quyết số 42/2019/QH14
của Quốc hội về xử lý nợ xấu ngày càng hiệu quả. 

Thời gian tới, Cục THADS tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt
và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 03-
KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 18/7/2017 về tiếp
tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của
Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa
XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh
đốn Đảng...

Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp, Tổng
cục THADS và của tỉnh, xây dựng Kế hoạch tổ chức các
đợt thi đua trong năm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ,
chỉ tiêu công tác của Ngành. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo
đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình sinh
hoạt định kỳ của cơ quan, chi bộ. 

Cùng với đó, đổi mới, làm tốt công tác tuyên truyền,
giáo dục trong các cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên về
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức
trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học
tập và làm theo Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu
quả để triển khai thực hiện trên diện rộng. LÊ HỒNG

Trong 9 tháng đầu năm 2021
(từ 30/9/2020 – 30/6/2021),

các cơ quan THADS Hậu
Giang đã tập trung thực hiện tốt
các nhiệm vụ trọng tâm đã
được xác định trong kế hoạch
đầu năm, nhờ đó kết quả thi
hành về việc và về tiền đều đạt
kết quả khả quan.

Trong số có điều kiện các cơ
quan THADS đã giải quyết
xong 4.679 việc, đạt tỷ lệ
60,46% (cao hơn 960 việc so
với cùng kỳ). Về tiền, trong số
có điều kiện đã giải quyết xong

156.001.319.000 đồng, đạt tỷ lệ
28,55% (cao hơn
42.825.515.000 đồng so với
cùng kỳ).

Công tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo được các
cơ quan THADS trong tỉnh thực
hiện nghiêm túc, hiệu quả, giải
quyết dứt điểm từ cơ sở. Công
tác tổ chức cán bộ, xem xét xử lý
các sai phạm được thực hiện
đúng quy định pháp luật. Về
công tác phối hợp, các cơ quan
THADS đã phối hợp với Viện
kiểm sát, Tòa án, Công an cùng

cấp thực hiện tốt công tác cưỡng
chế, tiêu hủy vật chứng… 

Cùng với đó, các cơ quan
THADS trong tỉnh tiếp tục tăng
cường phân loại án, tập trung giải
quyết đối với các vụ việc có điều
kiện thi hành, án tín dụng ngân
hàng, các khoản bồi thường trong
các vụ án hình sự, án cấp
dưỡng… tăng cường công tác
tuyên truyền, vận động thuyết
phục hạn chế thấp nhất việc áp
dụng các biện pháp cưỡng chế thi
hành án.

Trong những tháng cuối

năm 2021, các cơ quan
THADS của tỉnh sẽ tiếp tục
quán triệt, thực hiện nghiêm
túc, tiếp tục triển khai đầy đủ
các văn bản quan trọng của
Đảng, Nhà nước liên quan đến
nhiệm vụ, công tác THADS,
hành chính. Tập trung thực
hiện nhiệm vụ kép: vừa tiếp tục
tăng cường thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19; vừa phấn đấu hoàn
thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ
được giao năm 2021.

Theo đó, sẽ tập trung rà soát
án tín dụng, ngân hàng, các vụ
việc có giá trị tài sản lớn để nâng
cao tỷ lệ thi hành án về tiền; tích
cực phân loại, xác minh điều kiện

thi hành án. Tăng cường công tác
kiểm tra, tự kiểm tra; thực hiện
nghiêm các quy định về tiếp công
dân và giải quyết đơn thư phản
ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo
của công dân.

Tiếp tục rà soát, thực hiện
điều động, luân chuyển, chuyển
đổi vị trí công tác của công
chức; thực hiện việc kiện toàn
đội ngũ lãnh đạo, quản lý các
Phòng chuyên môn và các Chi
cục THADS trực thuộc để đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ của các
đơn vị. Tăng cường công tác
giáo dục chính trị tư tưởng;
thực hiện tốt chuẩn mực đạo
đức nghề nghiệp, đạo đức chấp
hành viên… HỒNG LÊ

HẬU GIANG:
Tập trung rà soát, thi hành án các vụ việc có giá trị lớn

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP VINH (NGHỆ AN):

Vận dụng sáng tạo, 
hiệu quả “biện pháp mềm”

Trước tình hình dịch bệnh
diễn biến phức tạp, việc
vận động, thuyết phục
đương sự tự nguyện thi
hành án được xem là “biện
pháp mềm” được chấp
hành viên của Chi cục Thi
hành án dân sự TP Vinh
(Nghệ An) vận dụng sáng
tạo, hiệu quả.

lChi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh thuyết phục, vận động để thi hành các

bản án (ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát tại TP Vinh).
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Với những việc làm thiết
thực, đầy trách nhiệm,
nặng nghĩa tình, thời
gian qua, các quân khu,
quân đoàn đã triển khai
thực hiện toàn diện, có
chất lượng công tác
chính sách đối với Quân
đội, hậu phương Quân
đội; chính sách ưu đãi
người có công với cách
mạng, góp phần tô thắm
thêm bản chất, truyền
thống “Bộ đội Cụ Hồ”,
đạo lý “Uống nước nhớ
nguồn” của dân tộc.
“Đền ơn đáp nghĩa” bằng
những việc làm thiết thực

Trong sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc, thực hiện
nhiệm vụ quốc tế và bảo vệ Tổ
quốc, các địa phương trên địa bàn
Quân khu 3 đóng góp đắc lực về
sức người, sức của, với hơn 3
triệu thanh niên nhập ngũ, hơn 55
vạn thanh niên xung phong, gần
5 vạn dân công hỏa tuyến. Bởi
vậy, số lượng đối tượng chính
sách, người có công với cách
mạng trên địa bàn Quân khu rất
lớn. Hiện nay, Quân khu có
19.800 Mẹ Việt Nam Anh hùng;
hơn 25 vạn liệt sĩ; 15 vạn thương
binh; 98 nghìn người bị nhiễm
chất độc da cam/diôxin; hơn 55
nghìn cán bộ Quân đội nghỉ hưu...
Cùng với niềm vinh dự, tự hào về
những đóng góp to lớn cho sự
nghiệp cách mạng của dân tộc,
cấp ủy, chính quyền, nhân dân
các địa phương và lực lượng vũ
trang Quân khu đứng trước
nhiệm vụ hết sức thiêng liêng,
nhưng không ít khó khăn, đó là
giải quyết chế độ, chính sách,
thực hiện “Đền ơn đáp nghĩa” đối
với thương binh, liệt sĩ, người có
công với cách mạng trên địa bàn.

Phát huy truyền thống, đạo lý
“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền
ơn đáp nghĩa” của dân tộc, lực
lượng vũ trang (LLVT) Quân khu
3 đã triển khai nhiều việc làm cụ
thể, thiết thực, cùng với cấp ủy,
chính quyền và nhân dân địa
phương chăm lo cho các đối
tượng chính sách và người có
công với cách mạng ngày càng
tốt hơn.

Trung tướng Nguyễn Quang
Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính
ủy Quân khu 3 cho biết, Từ đầu
năm 2021 đến nay, cán bộ, chiến
sĩ LLVT quân khu đã quyên góp,
ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
được hơn 5 tỷ đồng; hỗ trợ xây
dựng 16 căn nhà tình nghĩa trị
giá gần 1,3 tỷ đồng, nhận phụng
dưỡng 98 Bà mẹ Việt Nam Anh
hùng. Trong dịp Tết Nguyên đán
Tân Sửu 2021 đã thăm hỏi, tặng
quà các đối tượng chính sách,
trung tâm nuôi dưỡng người có
công, trợ cấp một số đơn vị khó
khăn với số tiền hơn 5 tỷ đồng...
Qua đó, kịp thời động viên,
khích lệ tinh thần, xoa dịu nỗi

đau và giúp các đối tượng chính
sách, người có công từng bước
ổn định cuộc sống, vươn lên
cùng cộng đồng.

Quân khu 5 là chiến khu chịu
sự tàn phá khốc liệt trong chiến
tranh, đây cũng là địa bàn còn
nhiều khó khăn so với cả nước
trong phát triển kinh tế, xã hội
hiện nay. Chính vì thế, công tác
chính sách trên địa bàn Quân khu
5 cũng luôn có những đặc thù,
khó khăn riêng, với địa bàn rộng,
đối tượng chính sách nhiều, nhu
cầu bảo đảm lớn; hạ tầng giao
thông, nhất là vùng sâu, vùng xa,
vùng căn cứ cách mạng còn nhiều
khó khăn; bão lũ, hạn hán diễn
biến bất thường… 

Thiếu tướng Trương Thiên
Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5
cho biết, từ năm 2015 đến nay,
Quân khu 5 đã tổ chức gặp mặt,
thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ giúp đỡ
các đối tượng chính sách có hoàn
cảnh khó khăn với kinh phí hơn
200 tỷ đồng. Tích cực tham gia
chương trình “Xóa đói giảm
nghèo”, “Xây dựng nông thôn
mới”, hỗ trợ làm đường giao
thông nông thôn và kênh mương
thủy lợi, mang lại hiệu quả thiết
thực, góp phần xóa đói giảm
nghèo, ổn định đời sống của các
đối tượng chính sách trên địa bàn
Quân khu.

Quân khu 1 là địa bàn có vị
trí chiến lược quan trọng của cả
nước, bao gồm 6 tỉnh, 56 huyện,
thị xã, thành phố và 982 xã,
phường, thị trấn. Trải qua các
cuộc kháng chiến và chiến tranh
bảo vệ Tổ quốc, quân và dân các
tỉnh trên địa bàn Quân khu có
nhiều đóng góp, cống hiến to lớn
về sức người, sức của cho sự
nghiệp giải phóng dân tộc. Quân
khu 1 có 114.824  người có
công, trong đó có 61.658 liệt sĩ;
22.154 thương binh; 9.405 bệnh
binh; 21.395 người bị nhiễm
chất độc hóa học; 175 Mẹ Việt
Nam Anh hùng; 30 Anh hùng
LLVT và 7 Anh hùng Lao động.

Đại tá Thang Việt Hà,
Trưởng phòng Chính sách Quân
khu 1 cho biết, trong 5 năm

2015-2020, các đơn vị đã vận
động quyên góp ủng hộ quỹ
“Đền ơn đáp nghĩa” Quân khu
hơn 10 tỷ đồng; tổ chức xây
dựng 51 nhà tình nghĩa tặng các
đối tượng chính sách; tổ chức
khám chữa bệnh cấp thuốc miễn
phí cho 94.751 lượt người trị giá
14 tỷ 328 triệu đồng...

Các cơ quan, đơn vị LLVT
Quân khu 1 đã thực hiện nghiêm
các chế độ tiền lương, phụ cấp
lương; chế độ phụ cấp đặc thù
quân sự, chế độ chính sách đối
với sĩ quan, quân nhân chuyên
nghiệp, công nhân và viên chức
quốc phòng công tác ở vùng có
điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt
khó khăn; làm nhiệm vụ ở vùng
biên giới; bảo đảm chặt chẽ, công
khai, công bằng, kịp thời giải
quyết mọi vướng mắc, phát sinh,
không để đơn thư, khiếu kiện xảy
ra. Từ đó góp phần nâng cao đời
sống của cán bộ, chiến sĩ, công
nhân và viên chức quốc phòng.

Làm tốt công tác tìm kiếm,
quy tập hài cốt liệt sĩ

Với trách nhiệm chính trị và
nghĩa tình đồng đội sâu đậm, thời
gian qua, Quân đoàn 4 đã triển
khai thực hiện nghiêm túc, đầy
đủ, kịp thời các chế độ, chính
sách đối với hậu phương Quân
đội, gia đình liệt sĩ và người có
công với cách mạng. 

Do đặc điểm chiến tranh kéo
dài, các đơn vị chiến đấu độc lập
sâu trong lòng địch, nên phần lớn
cán bộ, chiến sĩ hy sinh đ ược đơn
vị hoặc nhân dân địa phương
chôn cất, nhiều liệt sĩ không xác
định đư ợc tên, tuổi, quê quán.
Hơn nữa, do đặc điểm của đơn vị
chủ lực, chiến đấu cơ động liên
tục, một số đơn vị sáp nhập, giải
thể nhiều lần, nên việc bảo quản
hồ sơ, danh sách liệt sĩ bị thất lạc
nhiều, gây không ít khó khăn cho
công tác tìm kiếm, quy tập. Tr ước
thực trạng đó, Quân đoàn chỉ đạo
cơ quan chức năng chú trọng
công tác quản lý hồ sơ mộ liệt sĩ
và danh sách quân nhân hy sinh,
từ trần, mất tin, mất tích. 

Thiếu tướng Trương Ngọc

Hợi, Chính ủy Quân đoàn 4 cho
biết, đến nay, Quân đoàn đã hoàn
thành công tác giải mã ký hiệu,
phiên hiệu đơn vị, hoàn thiện cơ
sở dữ liệu cho 47.719 hồ sơ liệt
sĩ, đưa vào quản lý thống nhất
bằng công nghệ thông tin, tạo
điều kiện thuận lợi để thân nhân
liệt sĩ đến viếng, tìm mộ. Đồng
thời, chỉ đạo cơ quan chính sách
các cấp tiếp tục tổ chức s ưu tầm
hồ sơ, sơ đồ mộ liệt sĩ trên các địa
bàn. Việc làm đó đã tạo điều kiện
thuận lợi cho công tác tổ chức tìm
kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và cho
thân nhân các gia đình đến tìm
mộ, cũng như thực hiện các chế
độ, chính sách khác. 

Bên cạnh đó, Quân đoàn 4
tích cực liên hệ với những cán bộ,
cựu chiến binh đã từng chiến đấu,
công tác trên các chiến trường để
tổ chức khảo sát và cất bốc hài cốt
liệt sĩ; phối hợp với cấp ủy, chính
quyền và nhân dân địa phương
nơi Quân đoàn chiến đấu để khảo
sát, tìm kiếm, quy tập, bốc cất hài
cốt liệt sĩ về các nghĩa trang. 

Điển hình là việc phối hợp
cùng với Ủy ban nhân dân, Phòng
Lao động - Th ương binh - Xã hội
huyện Bình Long, tỉnh Bình Phư -
ớc tổ chức quy tập được một mộ
tập thể, với 117 bộ hài cốt liệt sĩ
thuộc Đơn vị M.41, Công trường
7 hy sinh ngày 29/11/1967. Bộ T ư
lệnh Quân đoàn đã cùng địa
phương khắc bia đá tập thể, tổ
chức lễ an táng và lễ truy điệu
trọng thể, trang nghiêm.

Hiện nay, Quân khu 1 có
61.658 liệt sĩ, trong đó 28.863 liệt
sĩ thuộc đơn vị, địa phương quản
lý (1.372 mộ liệt sĩ thiếu thông
tin; 18.314 mộ liệt sĩ chưa quy
tập). Số lượng hài cốt liệt sĩ cần
phải tìm kiếm, quy tập còn nhiều
trong khi thông tin về mộ liệt sĩ
ngày càng ít đi. Việc quản lý, lưu
trữ danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ
trước đây của các đơn vị, địa
phương còn thủ công, chưa đầy
đủ. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,
Cao Bằng còn sót nhiều bom,
mìn, vật cản nổ...

Với trách nhiệm cao nhất, từ
năm 2013 đến nay, Quân khu 1 đã
quy tập được 4.039 mộ liệt sĩ có
hài cốt (từ năm 2012 trở về trước
quy tập được 3.884).

Cơ quan quân sự các cấp phối
hợp với các cơ quan liên quan và
thân nhân, gia đình liệt sĩ tổ chức
tìm kiếm, cất bốc, bàn giao hài
cốt liệt sĩ cho cấp ủy, chính quyền
địa phương bảo đảm trang trọng,
đúng quy định, phù hợp với
phong tục, tập quán. Đồng thời tổ
chức lấy 1.267 mẫu sinh phẩm
hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin,
giám định ADN để xác định danh
tính liệt sĩ. 6/6 tỉnh hoàn thành
công tác kết luận địa bàn, lập bản
đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt
sĩ cấp thôn, xã đến tỉnh… góp
phần ổn định chính trị, xã hội,
củng cố niềm tin của nhân dân
vào đường lối, chính sách của
Đảng, Nhà nước.

Thiếu tướng Nguyễn Đình
Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu
1 cho biết, Quân khu 1 và các
tỉnh trên địa bàn tiếp tục nêu cao
quyết tâm chính trị, khẩn trương,
tích cực thực hiện công tác tìm
kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và
xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu
thông tin đạt hiệu quả cao nhất.
Sớm hoàn thành cơ bản cơ sở dữ
liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ,
mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ để
từng bước công bố cho thân
nhân, gia đình liệt sĩ. Hoàn thành
việc bàn giao sản phẩm lập bản
đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt
sĩ trên địa bàn các tỉnh. Phấn đấu
tìm kiếm, quy tập được phần lớn
số hài cốt liệt sĩ có thể tìm kiếm
được. Đồng thời phối hợp lấy
mẫu sinh phẩm để giám định
ADN đối với các mộ an táng tại
các nghĩa trang liệt sĩ trên địa
bàn còn thiếu thông tin… 

LAM HẠNH

QUÂN ĐỘI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”:

Đầy trách nhiệm, nặng nghĩa tình

lThượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam. 

lHài cốt liệt sĩ được các đội quy tập đưa về đất mẹ.
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN-ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Tổ chức đấu giá lần 04)

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình. 
2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới; Số 03 Nguyễn Văn Linh, Đồng Hới, Quảng Bình
3. Tài sản đấu giá: Tàu cá vỏ thép (bao gồm: Thân tàu, trang thiết bị động lực, trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị khai thác và các trang thiết

bị, dụng cụ khác), tên tàu Trường An 86 có số đăng ký QB-91386-TS theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số 60607 do Chi cục Thủy sản Quảng Bình
cấp ngày 23/12/2016, chủ tàu là ông Hoàng Quang Thịnh, nơi thường trú: Xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Hiện trạng: Tàu đã qua
sử dụng. Tàu đã nằm bờ từ năm 2019 đến nay, không hoạt động, hoen gỉ toàn bộ tàu.

(Chi tiết, hiện trạng tài sản trên theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 23/3/2021 tại thôn Cửa Phú, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới)
-Giá khởi điểm: 3.316.950.000 đồng.
- Tiền đặt trước: 663.390.000 đồng.
(Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và chi phi khác theo quy định pháp luật) 
Nơi có tài sản: Tài sản đang được trông giữ và bảo quản tại Khu neo đậu (bờ sông) tại TPD Hùng Phú, thị trấn Quán Hàu, Quảng Ninh thuộc Liên

danh Công ty TNHH đóng tàu Quảng Bình và Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Quảng Bình.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (không giới hạn số

vòng).
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá (Thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc):
- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ; xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan; đăng ký tham gia đấu giá: Từ

07h30/ ngày 26/7/2021 đến 16h30/ ngày 10/8/2021 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.
-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 04/8/2021 và ngày 05/8/2021 tại Khu neo đậu (bờ sông) tại TPD Hùng Phú, thị trấn Quán Hàu, Quảng

Ninh thuộc Liên danh Công ty TNHH đóng tàu Quảng Bình và Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Quảng Bình. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 06/8/2021 đến 16h30/ ngày 10/8/2021 vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại. 

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo
quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan đăng ký tham gia đâú giá thông qua viêc̣ nôp̣ hồ sơ tham
gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 09h00/ ngày 13/8/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0232.3533568 (Đấu giá viên: Lê Thị Hồng Nhung).
Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng thông báo đấu giá tài sản:
Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng.

*Tài sản 1 : Khoản nợ của Công ty TNHH Phú Thành. người đại diện: Hà Văn Tâm, chức vụ: Giám đốc) tại Hợp đồng tín dụng số: 5152/HĐTD
(7600LAV200903269) và Hợp đồng tín dụng số: 1530/HĐTD (7600LAV201200451)

Nơi có tài sản đấu giá tại: Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: số 20B Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 
Giá khởi điểm: 76.471.407.450 đồng. Tiền đặt trước từ ngày 26/7/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/7/2021 là: 15.294.000.000 đồng 

*Tài sản 2 : Khoản nợ của Công ty TNHH Tiến Phát. người đại diện: Nguyễn Xuân Vũ, chức vụ: Giám đốc) tại Hợp đồng tín dụng số: 3491/HĐTD
(7600LAV-201402991).

Nơi có tài sản đấu giá tại: Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: số 20B Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 
Giá khởi điểm: 43.164.819.000 đồng. Tiền đặt trước từ ngày 26/7/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/7/2021 là: 8.632.000.000 đồng
* Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):Từ tài sản 1 đến tài sản 2 kể từ ngày 26/7/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/7/2021.
*Thời gian tổ chức đấu giá: Tài sản 1: Lúc 08 giờ 00 phút; Tài sản 2: Lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày 29/7/2021.
* Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá hoặc cần biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Sóc

Trăng, địa chỉ: số 823, QL1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng. Điện thoại: 02993.824859. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SÓC TRĂNG                                        

Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng thông báo đấu giá tài sản:
I/Người có tài sản đấu giá: Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng.
*Tài sản 1 :  Của Công ty TNHH Nhựa & Bao bì Hữu Tín
Tài sản là: (Đấu giá từng lô )
Lô 1: Xe ô tô tải hiệu Mitsubishi, BS: 83C-002.18, tải trọng 3.400kg,

sản xuất 2007
Lô 2: Xe ô tô tải hiệu Mitsubishi, BS: 83L-1488, tải trọng 3.700kg,

sản xuất 2007.
Lô 3: Xe ô tô tải  hiệu Mitsubishi, BS 83M-1838, tải trọng 1.400kg,

sản xuất 2006
Lô 4: Xe ô tô 07 chỗ ngồi, hiệu Mitsubishi, BS 83L-0549, năm sản

xuất 2005.
* Tọa lạc tại: Lô G khu công nghiệp An Nghiệp, ấp Phụng Hiệp, xã

An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. 
* Tổng giá khởi điểm: 1.594.611.245 đồng đồng, Trong đó: Lô 1:

357.373.511 đồng; Lô 2: 379.709.355 đồng; Lô 3: 282.136.982 đồng; Lô
4: 575.391.397 đồng, tiền đặt trước kể từ ngày 09/8/2021 đến 17 giờ 00
phút ngày 11/8/2021; Lô 1: 71.000.000 đồng. Lô 2: 75.000.000 đồng. Lô
3: 56.000.000 đồng. Lô 4: 115.000.000 đồng .

* Tài sản 2 : của Công ty TNHH Quốc Việt, 
Tài sản  gồm: 02 Quyền sử dụng đất (bán từng lô)
Lô 1: Đất có diện tích: 4.007m2; thuộc thửa số: 218, tờ bản đồ số:

04 và tài sản gắn liền với đất.
Lô 2 : Đất có diện tích: 700m2; thuộc thửa số: 368, tờ bản đồ số 08

và tài sản gắn liền với đất 
* Tọa lạc tại: khóm 3 và khóm Tâm Trung, phường 10, thành phố

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
*Tổng giá khởi điểm: 21.256.086.136 đồng. Trong đó Lô 1:

15.511.652.022  đồng; Lô 2: 5.744.434.114 đồng, tiền đặt trước kể từ ngày
09/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/8/2021 là: Lô 1: 3.102.000.000
đồng; Lô 2: 1.148.000.000 đồng

*Tài sản 3:  Của Công ty TNHH Nhựa & Bao bì Hữu Tín 
Tài sản gắn liền với đất gồm: Văn phòng , xưởng sản xuất, nhà bảo

vệ,  hệ thống  thoát nước, mái hành lang nhà sản xuất, san lấp mặt bằng.
Thuộc thửa đất số 490, tờ bản đồ số 07, diện tích cấp giấy 10.000m2 .

* Tọa lạc tại: Lô G khu công nghiệp An Nghiệp, ấp Phụng Hiệp, xã
An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. 

* Giá khởi điểm: 22.358.700.000 đồng, tiền đặt trước kể từ  ngày
23/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/8/2021 là: 4.471.000.000 đồng .

* Tài sản 4: Của ông Nguyễn Hoàng Tâm và bà Giang Thị Út Mười. 
Tài sản là : (Đấu giá từng lô).
Lô 1. Đất diện tích 175m2, thửa số 807, tờ bản đồ số 02 và 34.8m2

chưa được cấp GCNQSDĐ:
Lô 2. Căn nhà gắn liền với Đất diện tích 935m2, thửa số 1055, tờ

bản đồ số 01 và dất có diện tích 127,3m2 chưa được cấp GCNQSDĐ:
* Tọa lạc tại: : ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long

Phú, tỉnh Sóc Trăng và ấp Ngãi Phước, xã Đại Ngãi (nay là thị trấn Đại
Ngãi), huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.  

* Tổng giá khởi điểm là: 1.259.523.895 đồng. Trong đó:
Lô 1: 250.262.618 đồng; Lô 2: 1.009.261.277 đồng, tiền đặt trước kể từ
ngày 18/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/8/2021: Lô 1 là: 50.000.000
đồng; Lô 2 là: 201.000.000 đồng.

II/Người có tài sản đấu giá:Chi cục thi hành án dân sự huyện
Kế Sách

* Tài sản 5: của ông Trần Văn Sáu và bà Châu Thị Kiều Trinh. 
Tài sản là : (Đấu giá từng lô).
Lô 1. Đất diện tích 524,4m2, thửa số 920, tờ bản đồ số 01 và tài sản

gắn liền với đất:
Lô 2. Đất diện tích 3.511,3m2, thửa số 520, tờ bản đồ số 01. 
Lô 3. Đất diện tích 2.721,1m2, thửa số 534, tờ bản đồ số 01 và cây

trồng:
* Cùng tọa lạc tại: ấp Mang Cá, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, Sóc

Trăng. 
* Tổng giá khởi điểm là: 813.950.759 đồng. Trong đó: Lô 1:

424.094.672 đồng; Lô 2: 187.711.925 đồng; Lô 3: 202.144.162 đồng, tiền
đặt trước kể từ ngày 23/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/8/2021: Lô
1 là: 84.000.000 đồng; Lô 2 là: 37.000.000 đồng; Lô 3 là: 40.000.000 đồng.

* Tài sản 6: của ông Quách Văn Nghĩa và hộ bà Đào Thị Phụng

Tài sản là:  (Bán từng lô).
Lô 1: Đất có diện tích 278,4m2; Thuộc  thửa số 524, tờ bản đồ 04

và Công trình xây dựng trên đất:  
Lô 2: Đất có diện tích 5.049,2,4m2; Thuộc  thửa số 314, tờ bản đồ

06.
* Tọa lạc tại: ấp An Định, thị trấn Kế Sách và ấp Bồ Đề, xã Kế Thành,

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 
*Tổng giá khởi điểm : 2.175.185.007 đồng. Trong đó: Lô 1:

1.516.532.685 đồng; lô 2 : 658.652.322 đồng, tiền đặt trước kể từ ngày
18/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/8/2021 là: Lô 1: 303.000.000
đồng; Lô 2: 131.000.000 đồng

*Tài sản 7:Của bà Nguyễn Thị Hồng Đào và bà Nguyễn Thị Hồng
Trúc.

Tài sản là: Đất có diện tích 495,3m2; Thuộc  thửa số 34, tờ bản đồ
03 và Công trình xây dựng trên đất:  

*Tọa lạc tại: ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, Sóc Trăng.
* Giá khởi điểm: 477.084.581 đồng, tiền đặt trước kể từ ngày

18/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/8/2021: 95.000.000 đồng 
*Tài sản 8 : Của bà Nguyễn Thị Hiền
Tài sản là: Đất có diện tích 169,7m2; Thuộc thửa số 34, tờ bản đồ

03. và Công trình xây dựng trên đất: 
* Tọa lạc tại: ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc

Trăng.
* Giá khởi điểm : 267.222.500 đồng, tiền đặt trước kể từ ngày

18/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/8/2021 là: 53.000.000 đồng.
*Tài sản 9 :  Của bà Nguyễn Thị Tho.
Tài sản là: Đất có diện tích 112,2m2; Thuộc thửa số 34, tờ bản đồ

03 và công trình xây dựng trên đất: 
* Tọa lạc tại: ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc

Trăng.
* Giá khởi điểm: 237.212.441 đồng đồng, tiền đặt trước kể từ ngày

18/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/8/2021: 47.000.000 đồng.
*Tài sản 10 :  Của ông Nguyễn Văn Cát. 

Tài sản là: Đất có diện tích 160m2. Thuộc thửa số 34, tờ bản đồ 03
và tài sản gắn liền với đất:

* Tọa lạc tại: ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc
Trăng.

* Giá khởi điểm: 158.874.268 đồng, tiền đặt trước kể từ  ngày
18/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/8/2021: 31.000.000 đồng

*Tài sản 11:  Của ông Nguyễn Văn Tân. 
Tài sản là: Đất có diện tích 561,2m2; Thuộc thửa số 34, tờ bản đồ

03.
* Tọa lạc tại: ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc

Trăng.
* Giá khởi điểm: 475.302.229 đồng, tiền đặt trước kể từ ngày

18/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/8/2021 là: 95.000.000 đồng
* Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính)
Từ tài sản 1 đến tài sản 2  kể từ ngày 19/7/2021 đến 16 giờ 00 phút

ngày 11/8/2021
Từ tài sản 4 đến tài sản 11 kể từ ngày 19/7/2021 đến 16 giờ 00 phút

ngày 20/8/2021
Tài sản 3 và tài sản 5  kể từ ngày 19/7/2021 đến 16 giờ 00 phút

ngày 25/8/2021.
*Thời gian tổ chức đấu giá:
Tài sản 1: Lúc 08 giờ 00 phút; Tài sản 2: Lúc 09 giờ 00 phút cùng

ngày 13/08/2021. 
Tài sản 4: Lúc 08 giờ 30 phút; Tài sản 6: Lúc 08 giờ 00 phút; Tài sản

7: Lúc 09 giờ 00 phút; Tài sản 8: Lúc 10 giờ 00 phút; Tài sản 9: Lúc 14 giờ
00 phút; Tài sản 10: Lúc 15 giờ 00 phút; Tài sản 11: Lúc 16 giờ 00 phút
cùng ngày 24/08/2021. 

Tài sản 3: Lúc 08 giờ 00 phút; Tài sản 5: Lúc 09 giờ 00 phút cùng
ngày 27/08/2021. 

* Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá hoặc cần
biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Sóc
Trăng, địa chỉ: số 823, QL1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng. Điện thoại:
02993.824859.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
SÓC TRĂNG                                   

THÔNG BÁO CÔNG KHAI 
VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)

1. Tổ chức đấu giá tài sản
Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Quảng Phát
Địa chỉ trụ sở: Tầng 7, số 37 ngõ 27 đường Đại Cồ Việt, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
2. Người có tài sản đấu giá
Chi Cục Thi hành án Dân sự Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Km12 + 500 đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
3. Thời gian địa điểm bán đấu giá tài sản: 09 giờ ngày 19/08/2021 tại trụ sở công ty.
4. Tên tài sản, nơi có tài sản: Căn hộ chung cư phòng 510 khu tập thể Quân đội - Bộ Tư lệnh đặc công, xã Vĩnh Quỳnh, huyện

Thanh Trì, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số
BP 925963 sang tên cho Ông Nguyễn Xuân Chiến, bà Phạm Thị Minh ngày 02 tháng 12 năm 2016. Diện tích: 84,9m2.  Nguồn
gốc tài sản: Là tài sản kê biên đảm bảo thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Thanh Trì;

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng. Phương thức: Trả giá lên. Bước giá: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng);
5. Giá khởi điểm của tài sản; tiền đặt trước:
Giá khởi điểm: 1.528.200.000 đồng (một tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng).  
Số tiền đặt trước: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 26/07 đến ngày 16/08/2021 tại trụ sở Công

ty Đấu giá Hợp danh Vạn Quảng Phát, khi đến mang theo các giấy tờ sau: 
+ Đối với tổ chức: Bản sao công chứng/chứng thực giấy phép kinh doanh/quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN QUẢNG PHÁT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân,

thành phố  Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: : 02103844209.
2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103792797.
Địa chỉ: Khu 6, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
3. Tài sản đấu giá: Gồm 02 lô tài sản sau:
3.1.  Lô Tài sản số 1: Toàn bộ các hạng mục công trình và thiết bị máy móc đồng bộ vẫn đang vận hành, hoạt động sản xuất bình thường và các

phương tiện vận tải của Nhà máy trứng gà sạch của Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ. Địa chỉ: Khu 1, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. (theo Biên
bản kê biên tài sản ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). 

Giá khởi điểm: 272.661.298.000, đồng (Hai trăm bảy mươi hai tỷ, sáu trăm sáu mươi mốt triệu hai trăm chín mươi tám nghìn đồng). Tiền đặt
trước:  54.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ đồng).

3.2. Lô Tài sản số 2: Toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần ĐTK tại Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ. Địa chỉ: Khu 1, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông,
tỉnh Phú Thọ. (Theo Biên bản về việc kê biên vốn góp ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). 

Giá khởi điểm: 21.283.484.000, đồng (Hai mươi mốt tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi bốn nghìn đồng). Tiền đặt trước:
4.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm triệu đồng ).

* Giá khởi điểm của 02 lô tài sản trên không bao gồm các loại thuế theo quy định; các khoản chi phí phát sinh khác cho việc sang tên, chuyển
nhượng cũng như các vấn đề khác có liên quan. Các loại chi phí này (nếu có) do người trúng đấu giá tài sản chịu.

4. Hình thưc, phương thức đấu giá: Đấu giá từng lô tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng bỏ phiếu,
theo phương thức trả giá lên. 

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 13/08/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản –
Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

6. Nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp vào tài khoản số: 030049902766 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - chi nhánh Phú
Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. 

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/08/2021 đến 17h00phút ngày 13/08/2021. (Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải
được báo có vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản vào thời hạn chốt là : 17h00 phút ngày 13/08/2021).

7.Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trực tiếp đăng ký, nộp hồ sơ từ ngày 26/07/2021 đến ngày 13/08/2021  tại Trung tâm
dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ .

- Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung
tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định. 

(Các thủ tục trên thực hiện vào thời gian làm việc hành chính)
8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 16/08/2021 tại Hội trường tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. (Người

tham gia đấu giá phải có mặt trước 15 phút tại Phòng đấu giá để làm thủ tục).
*Lưu ý: Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán

các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
Chi tiết về hồ sơ và tài sản đấu giá khách hàng liên hệ tại Trung tâm dịch vụ  đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ theo địa chỉ trên./.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH PHÚ THỌ

THÔNG BÁO 
Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá

hoặc bán đấu giá không thành (lần 15) 
Kính gửi: 

-Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Minh Đức.
-Công ty cổ phần Chi Ta Việt Nam.
Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 104 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Quyết định Thi hành án số 708/DS/QĐ-CCTHADS ngày 07/08/2018; 709/DS/QĐ-CCTHADS ngày 07/08/2018 của Chi cục trưởng Chi cục
Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang;

Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 12/QĐ-CCTHADS ngày 18/11/2019 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân
sự  thành phố Nha Trang;

Căn cứ kết quả thẩm định giá của Chứng thư thẩm định giá số 212/TĐG-CT ngày 18/12/2019 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Đồng Tiến –
Chi nhánh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định về việc đưa tài sản kê biên ra bán đấu giá số 03/QĐ-CCTHADS ngày 13/01/2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân
sự thành phố Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-CCTHADS ngày 14/06/2021 về việc giảm giá tài sản (Lần 14) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP.
Nha Trang;

Căn cứ Công văn số 243/CV-TL ngày 01/07/2021 về việc bán đấu giá tài sản không thành của Công ty đấu giá Hợp Danh Thiên Long.
Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự thành phố Nha Trang thông báo cho:
- Người được thi hành án: Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Minh Đức;
Địa chỉ: Lô A1, A2, A3 Cụm Công Nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang.
-Người phải thi hành án: Công ty cổ phần Chi Ta Việt Nam;
Địa chỉ: 410 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung Thông báo: Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long đã tổ chức niêm yết và thông báo việc bán đấu giá tài sản là: Toàn bộ 01 dây chuyền

máy ép gạch tự động CT-12N và các thiết bị đồng bộ theo dây chuyền đã được tháo rời chi tiết từng hệ thống của Công ty cổ phần Chi Ta Việt Nam.
Địa chỉ nơi có tài sản: Tại sân bãi Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Minh Đức; địa chỉ: Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây
dựng Minh Đức với tổng giá khởi điểm là: 160.138.000đ (Một trăm sáu mươi triệu, một trăm ba mươi tám nghìn đồng). Tuy nhiên hết thời hạn tham
khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá (từ ngày 17/06/2021 đến ngày 30/06/2021) nhưng không có người đăng ký tham gia.

Chấp hành viên thông báo cho người được thi hành án, người phải thi hành án biết: Từ sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà không có người tham
gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án. Trường hợp
người được thi hành án không đồng ý nhận tài sản để thi hành án thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá 10% giá trị tài sản để tiếp tục bán đấu
giá.

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

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô; Địa chỉ: Số 4 ngách 575/22 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba

Đình, thành phố Hà Nội.
Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam; Địa chỉ: 145-147-149 Hùng Vương, P2, TP. Tân An, Tỉnh Long

An.
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ quyền lợi và lợi ích phát sinh đới với thửa đất số 25, tờ bản đồ số 08

theo giấy chứng nhận QSD Đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AC 724634, số vào sổ cấp GCN Đất 1227/QĐUB 00113/2005 do
UBND huyện Đông Anh cấp ngày 30/12/2005.

2. Giá khởi điểm: 2.800.000.000 đồng 
3. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng nộp từ ngày 10/08/2021 đến 10h00 ngày 12/08/2021
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 26/07/2021 đến 16h00 ngày 10/08/2021 tại

Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Đông Đô – Số 2A ngõ 39, Tú Mỡ, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 09/08/2021 và ngày 10/08/2021 (Trong giờ hành chính). Tại Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.
6. Thời gian, địa điểm đấu giá: vào 10h00 ngày 13/08/2021. Tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Đông Đô – Số 2A ngõ 39,

Tú Mỡ, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).
7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước

tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô; Điện thoại: 024.6290.1638.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN ĐÔNG ĐÔ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Buôn Đôn Đăk Lăk – Phòng giao dịch Tân

Hòa - Thôn 10, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long - Số 99 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk

Lăk.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất của ông Đỗ Tiến Lương, địa chỉ: Thôn Mdhar 2, xã Ea Nuôl, huyện Buôn

Đôn, tỉnh Đăk Lăk và bà Mai Thị Thu Hằng, địa chỉ: Phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk. 
- Quyền sử dụng đất theo GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 095740 do Sở tài nguyên môi

trường tỉnh Đăk Lăk cấp ngày 30/8/2016 cho ông Đỗ Tiến Lương,  địa chỉ: Thôn Mdhar 2, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk. 
- Thửa đất số: 3     Tờ bản đồ số: 3      Diện tích: 13582,8 m2 đât trồng cây lâu năm
- Địa chỉ thửa đất: Xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk
4.Giá khởi điểm: 533.000.000 đồng; Khoản tiền đặt trước: 106.000.000 đồng 
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 11 và 13/8/2021 tại nơi có tài sản tọa lạc.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo cho đến 16 giờ 30 phút ngày 16/08/2021 tại công ty Đấu giá

Hợp danh Bảo Long.
5. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 19/08/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không thuộc các trường hợp quy

định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long, địa chỉ: Số 99 Phạm Ngũ Lão, tp Buôn
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk – Điện thoại: 0947.071.217

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO LONG 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Buôn Đôn Đăk Lăk – Phòng giao dịch Tân Hòa - Thôn 10, xã Tân Hòa, huyện Buôn

Đôn, tỉnh Đăk Lăk.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long - Số 99 Phạm Ngũ Lão, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất của ông Đỗ Quý Hỏa, bà Phạm Thị Ngân, địa chỉ: Thôn Mdhar 2, xã Ea

Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk. 
3.1. Tài sản số 01:
- Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất: Theo GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX

903099 do UBND huyện Buôn Đôn cấp ngày 19/7/2016 cho ông Đỗ Quý Hỏa, bà Phạm Thị Ngân, địa chỉ: Thôn Mdhar 2, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn,
tỉnh Đăk Lăk. Thửa đất số 57, tờ bản đồ số 03, diện tích: 2850 m2 đất trồng cây lâu năm

- Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất: Theo GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX
903201 do UBND huyện Buôn Đôn cấp ngày 19/7/2016 cho ông Đỗ Quý Hỏa, bà Phạm Thị Ngân, địa chỉ: Thôn Mdhar 2, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn,
tỉnh Đăk Lăk. Thửa đất số 58,59, tờ bản đồ số 03, diện tích: 8431m2 (Đất trồng cây lâu năm)

- Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất: Theo GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ
378980 do Sở tài nguyên môi trường tỉnh Đăk Lăk cấp ngày 14/7/2016 cho ông Đỗ Quý Hỏa, bà Phạm Thị Ngân, địa chỉ: Thôn Mdhar 2, xã Ea Nuôl,
huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk. Thửa đất số 55, tờ bản đồ số 03, diện tích: 8066 m2 đât trồng cây hàng năm. Thửa đất có 233m2 nằm trong hành lang
an toàn lưới điện 500KV

- Địa chỉ tài sản số 01: Xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk
3.2 Tài sản số 02:  Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất: Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài

sản khác gắn liền với đất số BX 347218 do UBND huyện Buôn Đôn cấp ngày 29/01/2016 cho ông Đỗ Quý Hỏa, địa chỉ: Thôn Mdhar 2, xã Ea Nuôl,
huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk. 

- Thửa đất số: 17, tờ bản đồ số 64, diện tích: 14972 m2 đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác.
- Địa chỉ thửa đất: Xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk
Giá khởi điểm: Tài sản số 01: 620.000.000 đồng, tài sản số 02: 100.000.000 đồng
Khoản tiền đặt trước: Tài sản số 01: 124.000.000 đồng, tài sản số 02: 20.000.000 đồng
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 11 đến 13/08/2021 tại nơi có tài sản tọa lạc.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo cho đến 16 giờ 30 phút ngày 16/08/2021 tại công ty Đấu giá

Hợp danh Bảo Long.
5. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 19/8/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không thuộc các trường hợp quy

định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long, địa chỉ: Số 99 Phạm Ngũ Lão, tp Buôn
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk – Điện thoại: 0947.071.217

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO LONG 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Lần 04 –Theo thủ tục rút gọn)

1.Tài sản đấu giá bao gồm: 01 Tàu đánh cá vỏ gỗ, công dụng khai thác thủy sản, nghề khai thác lưới chung, đóng năm 2016, công suất máy
chính 700 HP, sổ đăng ký TH-93899-TS do Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (nay là Chi cục thủy sản) Thanh Hóa cấp ngày 26/12/2016
cho chủ tàu ông Đồng Xuân Thảo, địa chỉ: xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. (Chi tiết tài sản trong thông báo bán đấu giá của Công ty đấu
giá Hợp danh Năm Châu).

•Giá khởi điểm: 2.870.235.000 đồng. (Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định). Tiền đặt trước tham gia đấu giá:
500.000.000 đồng/01 hồ sơ. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

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

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

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

việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp và theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021  (giờ hành chính)  tại trụ sở Công

ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại chi cục THADS huyện Hậu Lộc.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/7/2021 đến hết ngày 29/7/2021;
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN Thanh Hóa

của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu;
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 8h00 ngày 30/7/2021 tại trụ sở chi cục THÁDS huyện Hậu Lộc.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện

thoại: 0378836613.
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU 

THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC THI HÀNH ÁN

Chi cục THADS huyện Bình Sơn thông báo yêu cầu bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Giám đốc Công ty TNHH May Quỳnh Vy và
ông Ngô Thanh Vinh và bà Nguyễn Thị Thu Thảo (bên thế chấp tài sản) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được thông báo hợp
lệ phải có mặt tại Chi cục THADS huyện Bình Sơn để giải quyết việc Công ty phải nộp 112.372.873đ tiền án phí; trả cho Ngân
hàng TMCP Đông Nam Á tổng số nợ gốc, lãi: 4.372.800.000đ và lãi phát sinh theo Bản án số 02/2020/KDTM-ST ngày 26/6/2020
của TAND thành phố Quảng Ngãi. Hết thời hạn quy định, bà không chấp hành, Chi cục THADS huyện Bình Sơn sẽ xử lý tài sản
thế chấp của ông Ngô Thanh Vinh và bà Nguyễn Thị Thu Thảo để đảm bảo thi hành án, chi phí cưỡng chế Công ty phải chịu theo
quy định. CHI CỤC THADS HUYỆN BÌNH SƠN

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Tổ chức đấu giá lần 07)

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình. 
2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới; Số 03 Nguyễn Văn Linh, Đồng Hới, Quảng Bình
3. Tài sản đấu giá: 
3.1. Tàu cá vỏ thép (bao gồm: Thân tàu, trang thiết bị động lực, trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị khai thác và các trang thiết bị, dụng cụ

khác) có số đăng ký QB-91352-TS, tên tàu Gia Huy 06; chủ tàu Nguyễn Duy Hậu, nơi thường trú xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình,
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số 60606 do Chi cục Thủy sản Quảng Bình cấp ngày 20/12/2016 và toàn bộ ngư lưới cụ, thiết bị khác phục vụ đánh
bắt khai thác thủy sản. Hiện trạng: Tàu cá đã qua sử dụng. Tàu đã nằm bờ từ năm 2019 đến nay, không hoạt động, hoen gỉ toàn bộ tàu.

(Chi tiết, hiện trạng tài sản trên theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 18/11/2020 tại Khu neo đậu tàu cá dọc đường Nhật Lệ (đối diện trụ sở
UBND xã Bảo Ninh cũ) thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh)

- Giá khởi điểm: 4.338.056.692 đồng.
- Tiền đặt trước: 867.611.000 đồng.
3.2. Bộ lưới rê cũ, đã qua sử dụng, màu xanh lá cây, mỗi mắt lưới rộng từ 10-14cm. Bộ lưới rê gồm áo lưới, giềng (dây) phao và giềng chì, chì; 523

viên phao màu trắng đã cũ (hiện tách tời khỏi bộ lưới). Bộ lưới rê có 101 tấm lưới (cheo lưới), mỗi tấm có kích thước: Dài khoảng 38m được cuộn tròn
lại, nặng khoảng 95-100kg.

(Chi tiết, hiện trạng tài sản trên theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 24/11/2020 tại nơi ở của ông Nguyễn Duy Hậu và bà Lại Thị Thảo thôn
Trung Bính, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới)

- Giá khởi điểm: 338.155.908 đồng.
- Tiền đặt trước: 67.631.000 đồng.
3.3. Xuồng cứu hộ (xuồng máy) đã qua sử dụng được làm từ chất liệu nhựa composite (dùng để bảo vệ lưới). Xuồng có chiều dài 4,8m, chiều

ngang 1,8m và cao 80cm với 04 chỗ ngồi (ghế nhựa). Xuồng có máy đẩy hiệu 30 Mercury. Xuồng đã để thời gian dài không sử dụng.
(Chi tiết, hiện trạng tài sản trên theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 24/11/2020 tại nơi ở của ông Nguyễn Duy Hậu và bà Lại Thị Thảo thôn

Trung Bính, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới)
- Giá khởi điểm: 68.133.394 đồng.
- Tiền đặt trước: 13.626.000 đồng .
(Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và chi phi khác theo quy định pháp luật) 
Nơi có tài sản: Tất cả tài sản đang được trông giữ và bảo quản tại Khu neo đậu (bờ sông) tại TPD Hùng Phú, thị trấn Quán Hàu, Quảng Ninh

thuộc Liên danh Công ty TNHH đóng tàu Quảng Bình và Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Quảng Bình.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá từng tài sản một theo phương thức trả giá lên

(không giới hạn số vòng).
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá (Thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc):
- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ; xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan; đăng ký tham gia đấu giá: Từ

07h30/ ngày 26/7/2021 đến 16h30/ ngày 10/8/2021 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.
-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 04/8/2021 và ngày 05/8/2021 tại Khu neo đậu (bờ sông) tại TPD Hùng Phú, thị trấn Quán Hàu, Quảng

Ninh thuộc Liên danh Công ty TNHH đóng tàu Quảng Bình và Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Quảng Bình. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 06/8/2021 đến 16h30/ ngày 10/8/2021 vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại. 

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo
quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham
gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 15h00/ ngày 13/8/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0232.3533568 (Đấu giá viên: Lê Thị Hồng Nhung).
Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn./

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO 
Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông báo cho ông Phạm Minh Châu, sinh năm 1965; địa chỉ: Số 36 đường số 1, khu phố 2,

phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, (nay là thành phố Thủ Đức) thành phố Hồ Chí Minh.
Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương triệu tập ông Phạm Minh Châu đến tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình

Dương; địa chỉ: Số 1, đường F khu trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để tham gia phiên tòa
sơ thẩm vào lúc 08 giờ 30 ngày 11 tháng 8 năm 2021.

Nếu ông Phạm Minh Châu không có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An để tham gia phiên tòa theo thời gian nêu trên thì Tòa án
nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam – Cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phát sóng nội
dung thông báo trên 03 lần trong 03 ngày liên tiếp; Báo Pháp luật Việt Nam đăng tin 03 số trong 03 kỳ liên tiếp và Ban biên tập Cổng thông tin điện
tử Tòa án đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án và cung cấp cho Tòa án tài liệu thể hiện đã đăng thông tin./.

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS1: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Hyundai, số loại: Accent; màu sơn: Trắng; BKS: 36A-462.97; số khung: 41BAKN024793; số máy: G4LCKF712807;

Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 078369 do Phòng CSGT công an Tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 16/11/2019, đứng tên Trương Văn Thịnh. GKĐ: 335.000.000
đồng.

TS2: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu: Ford, số loại: Transit; màu sơn: Bạc; BKS: 51B – 269.02; số khung: RL3DLT4MFJMR72819; số máy: J6P41067DU-
RATORQ4D244L; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 392370 do Phòng CSGT Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/08/2018, đứng tên CTy TNHH
MTV DV DL Gia Minh. GKĐ: 539.000.000 đồng.

TS3: 01 xe ô tô tải pickup cabin kép nhãn hiệu: Chevrolet, số loại: Colorado; màu sơn: Nâu; BKS: 51D – 142.30; số khung: 8FL0HH643951; số máy:
E2G170681275; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 300556 do Phòng CSGT Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/09/2017, đứng tên CTy TNHH
MTV Kỹ Nghệ Sàn Gỗ Sài Gòn. GKĐ: 399.000.000 đồng 

(GKĐ không có VAT).
Nơi có TS: Bãi xe Công ty Sao Vàng (13 Đường số 8, KP4, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. HCM).
Người có TS: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1,

Tp.HCM.
Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm.
Đăng ký (trong giờ hành chính): đến 11h00 ngày 07/08/2021.
Thời gian, địa điểm đấu giá: TS1 lúc 14h00, TS2 lúc 14h30. TS3 lúc 15h00 cùng ngày 10/08/2021 tại 21 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM.
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

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (GIA HẠN)
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: tầng 10, số 68 đường Trường Chinh, phường

Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Người có tài sản đấu giá: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Đơn vị được ủy quyền bán đấu giá tài sản là Công ty Quản lý Tài sản

Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà The Light, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ
Liêm, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Tài sản gắn liền với đất tại nhà máy nước khoáng Thiên An, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An theo Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 621391 do UBND tỉnh Nghệ An cấp ngày 31/7/2013. Diện tích: 7.036,1
m2. Hình thức sử dụng đất: Riêng: 7.036,1 m2, chung: Không. Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà
nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Thời hạn sử dụng đất: đến hết ngày 10/7/2048; Quyền sử dụng, khai thác mỏ nước khoáng thiên nhiên tại nhà
máy nước Thiên An; Các tài sản khác tại nhà máy nước khoáng Thiên An. 

Giá khởi điểm: 2.616.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm mười sáu triệu đồng). Giá khởi điểm để đấu giá đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao
gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu các tài sản khác (nếu
có), chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm
trăm triệu đồng).

Ngày 06/7/2021 và ngày 09/7/2021, Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chi nhánh Hà Nội đăng thông báo công khai về việc đấu giá
tài sản nêu trên trên báo pháp luật Việt Nam. Nay chúng tôi xin thông báo gia hạn thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thời gian
xem tài sản đấu giá, thời gian nộp tiền đặt trước, thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tiếp tục: Từ ngày 27/7/2021 đến ngày 09/8/2021 (từ 08 giờ 00 phút đến 16
giờ 30 phút, trừ Thứ 7 và Chủ nhật) tại 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.

2. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 04/8/2021 đến ngày 05/8/2021 (trong giờ hành chính) tại Nhà máy nước khoáng Thiên An, xã Yên Hợp, huyện
Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/8/2021 đến 16h30 ngày 11/8/2021.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: ngày 12/8/2021 tại Công ty Quản lý Tài sản Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông

Quân đội, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà The Light, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Các nội dung khác không thay đổi. Điện thoại liên hệ: 024.62598201. Kính mời khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật liên hệ

trực tiếp tại văn phòng công ty để đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên.

CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LAM SƠN SÀI GÒN CHI NHÁNH HN

THÔNG BÁO 
Về việc thi hành án dân sự

Căn cứ Bản án số 61/2020/DSST ngày 03/11/2020 và Quyết định số 04/2021/QĐ-SCBSBA ngày 14/4/2021 về việc sửa chữa, bổ sung bản án của
Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định về việc ủy thác thi hành án số 36/QĐ-CCTHADS ngày 15/4/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 607/QĐ-CCTHADS ngày 11/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk;

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk thông báo cho ông Trần Văn Đường và bà Hoàng Thị Nhụ là người phải thi hành
án được biết: 

Theo Quyết định thi hành án số 607 nêu trên thì: ông Trần Văn Đường và bà Hoàng Thị Nhụ; địa chỉ: Thôn 3, xã Cư ELang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk
Lắk; có hộ khẩu thường trú tại: Xóm 8, xã Kim Định, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, phải thi hành khoản tiền trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam, Tổng số tiền tính đến ngày xét xử sơ thẩm (ngày 03/11/2020) là: 869.179.545 đồng (trong đó nợ gốc là 581.500.000 đồng, nợ lãi
trong hạn là 195.661.360 đồng, lãi quá hạn là 92.018.185 đồng). Cụ thể: 

- Theo hợp đồng tín dụng số 01/2017/5764574/HĐTD ngày 13/3/2017, vợ chồng ông Trần Văn Đường và bà Hoàng Thị Nhụ phải trả 426.958.713
đồng (trong đó nợ gốc là 281.500.000 đồng, nợ lãi trong hạn là 98.953.027 đồng, lãi quá hạn là 46.505.686 đồng);

- Theo hợp đồng tín dụng số 02/2017/5764574/HĐTD ngày 13/3/2017, vợ chồng ông Trần Văn Đường và bà Hoàng Thị Nhụ phải trả 442.220.832
đồng (trong đó nợ gốc là 300.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn là 96.708.333 đồng, lãi quá hạn là 45.512.499 đồng);

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải
thi hành án theo mức lãi suất các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp vợ chồng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ, thì tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất đối với thửa đất
theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 589263 do Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng,
tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 13/9/2013 mang tên ông Trần Văn Đường và bà Hoàng Thị Nhụ theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/2013/HĐ ngày
25/9/2013 và Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 01/2017/5764574/SĐBS ngày 10/3/2017
được xử lý theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

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

Đồng thời: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng trên báo Pháp Luật Việt Nam, thì ông Trần Văn Đường và bà Hoàng Thị
Nhụ phải có mặt tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ: số 03, đường Lê Duẩn, thị trấn Krông Năng, huyện Krông
Năng, tỉnh Đắk Lắk) để giải quyết việc thi hành án và nộp tiền. Hết thời hạn nêu trên mà ông Trần Văn Đường và bà Hoàng Thị Nhụ không có mặt để
giải quyết việc thi hành án và cũng không nộp tiền, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng sẽ tiến hành cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản thế
chấp để đảm bảo thi hành án. Mọi chi phí cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản ông Trần Văn Đường và bà Hoàng Thị Nhụ phải chịu hoàn toàn theo quy
định của pháp luật.

Nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk thông báo để ông Trần Văn Đường và bà Hoàng Thị Nhụ được biết để thực
hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết./.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK 
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lTÒA SOẠN: Số 42 ngõ 29 
Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, Hà Nội.
* ĐT: (024) 37245180 
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* Email: baoplvn2014@gmail.com.
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lGiấy phép sửa đổi, bổ sung 
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lThiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.
l In tại Cty TNHH MTV In báo 
Hà Nội Mới; Cty In Ba Đình.

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

Nghệ An: 93 Nguyễn Thị Minh Khai,  TP Vinh, Nghệ An * ĐT: 0916635077. 
* Email: ngotoanbc@gmail.com;
Thừa Thiên - Huế: 22 Nguyễn Lương Bằng, TP Huế *ĐT: (0234) 3888666 - 0903029099; 
* Email: quangtam07@gmail.com;
Đà Nẵng: 93 Dương Trí Trạch, Sơn Trà* ĐT: 0984282929. * Email: Ledanhtao224@gmail.com;
Khánh Hòa: 125 Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang* ĐT: 0905555722. 
*Email: leanhduc.plvn@gmail.com
Lâm Đồng: A22 Trần Lê, TP Đà Lạt *ĐT: 0914876019. *Email: longbc07@gmail.com
Đồng Nai: 134 Phan Trung, Biên Hòa *ĐT: (0251) 6273279 – 0918442754. 
*Email: huynhngochieu7979@gmail.com.vn
Tiền Giang: 242 Nguyễn Công Bình, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang.* ĐT:  0888616767. 
*Email: duchien.plvn@gmail.com                                                              
Kiên Giang: P24 -10 đường 3/2, Rạch Giá, Kiên Giang.* ĐT: 0843135555. 
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MÃ ĐẶT BÁO: B51                                                                                  Giá: 6.800Đ
(SÁU NGHÌN TÁM TRĂM ĐỒNG)

lTổng Biên tập:
TS. ĐÀO VĂN HỘI

lPhó Tổng Biên tập: 
TRẦN ĐỨC VINH (Thường trực)

TRẦN NGỌC HÀ
HÀ ÁNH BÌNH

lTrưởng ban Thư ký:
MAI VŨ MINH

THÔNG BÁO 
Về việc đấu giá tài sản đảm bảo

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đại An
Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 
Địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 
3. Tài sản đấu giá: 
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đứng tên ông Điểu Chanh và bà Thị Thoan (trú tại: Bon Tu Soay, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song,

tỉnh Đắk Nông). Bao gồm:
a. Quyền sử dụng 1729m2 đất tại thửa đất số: 85, tờ bản đồ số: 32, địa chỉ: Bon Tu Soay, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Mục

đích sử dụng: Đất ở: 100,0m2; Đất trồng cây lâu năm: 1629,0 m2. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất số CN 217252, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 02208 do UBND huyện Đắk Song cấp ngày 18/06/2018.

b. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở với diện tích sàn: 80m2; Diện tích xây dựng: 80m2; Kết cấu: Tường gạch, mái lợp tole, nên lát gạch men tại địa
chỉ: Bon Tu Soay, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (Tài sản chưa được công nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 05/08/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/08/2021 tại nơi có tài
sản (địa chỉ: Bon Tu Soay, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 21/07/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/08/2021 tại
Công ty Đấu giá hợp danh Đại An (số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

6. Giá khởi điểm: 685.000.000 đồng 
7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ 
8. Tiền đặt trước: Bằng 10% giá khởi điểm của tài sản .
9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký

tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Đại An. 
10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 12/08/2021 Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An.
11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
11.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
11.2. Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng phương thức trả giá lên.
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An hoặc số điện thoại: 02623 709 809 hoặc 0905 533 167 (gặp

Bính) để được hướng dẫn chi tiết. 
Thông báo này chính nội dung về số tờ bản đồ của thửa đất cho tất cả các thông báo đấu giá tài sản được đăng báo trước đó đối với tài sản này.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)
1.Tài sản đấu giá bao gồm: 01 xe ô tô nhãn hiệu MERCEDES-BENZ; Số loại: GLC250; Màu: trắng; Sản xuất năm 2018; Biển kiểm soát 36A-307.48;

Số máy: 27492031259033; Số khung: RLM0G4GX1HV003821; Loại nhiên liệu: xăng; Dung tích xilanh (cc): 1991 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe số
050031 do Phòng CSGT – Công an tỉnh Thanh Hóa cấp cho CTCP Xi măng Việt HP ngày 08/02/2018 đăng ký lần đầu ngày 07/02/2018

Giá khởi điểm: 1.432.340.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, Bốn trăm ba mươi hai triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng) (Mức giá này chưa bao gồm
các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định). 

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 250.000.000 đồng/01 hồ sơ. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản bảo đảm thi hành án của Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân); Đăng ký kinh

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

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

việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp và theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 29/7/2021 đến hết ngày 07/8/2021  (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá

hợp danh Năm Châu.
Thời gian xem tài sản, địa chỉ xem tài sản: Từ ngày 29/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021 (giờ hành chính) tại trụ sở cục thi hành án dân sự tỉnh

Thanh Hóa số 71 đường Bùi Khắc Nhất, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 05/8/2021; Ngày 6/8/2021 và ngày 9/8/2021.
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 9h30 ngày 10/8/2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện

thoại: 0329869890
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU 

THÔNG BÁO MỜI THẦU
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI) địa chỉ tầng 8 tòa nhà Harecbuilding số 4A Láng Hạ  quận Ba Đình thành phố Hà Nội.
Mời gói thầu: Xây dựng công trình Công ty bảo hiểm bưu điện Bình Trị Thiên.
Số lượng và số hiệu các phần thuộc gói thầu số: 03
Điều kiện: là doanh nghiệp cấp nhỏ theo qui định của pháp luật. Nhà thầu tham dự phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Địa chỉ bán hồ sơ mời thầu: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI) địa chỉ tầng 8 tòa nhà Harecbuilding số 4A Láng Hạ  quận Ba Đình

thành phố Hà Nội.
Điện thoại : 024.37724466, fax: 024.37724460/61
Bên mời thầu phải nhận được yêu cầu giải thích làm rõ hồ sơ mời thầu (HSMT) không muộn hơn 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm

đóng thầu.
Thời gian bắt đầu bán HSMT: 9h00’ ngày 29 tháng 07 năm 2021. Khi đến mua hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu, chứng minh thư nhân dân

(CCCD).
Thời điểm đóng thầu: 10h00’ ngày 11 tháng 08 năm 2021.
Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai lúc 10h30’ ngày 11 tháng 08 năm 2021 tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI) địa chỉ tầng

8 tòa nhà Harecbuilding số 4A Láng Hạ  quận Ba Đình thành phố Hà Nội. 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Cư M’gar - Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long - Số 99 Phạm Ngũ Lão, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
3. Tài sản đấu giá: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của ông Trần Văn Thư và bà Đặng Thị Cương, địa chỉ: Thôn Đắk Hà Đông, xã Cư Dliê Mnông,

huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk. Cụ thể tài sản như sau:
a. Quyền sử dụng đất: Theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 756899 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày

13/3/2015 cho ông Trần Văn Thư và bà Đặng Thị Cương, địa chỉ: Thôn Đắk Hà Đông, xã Cư Dliê Mnông, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk. Thửa đất số: 172
(mới 214); Tờ bản đồ số: 03 (mới 43); Diện tích: 6762,5m2 Đất trồng cây lâu năm.

- Địa chỉ thửa đất: Xã Cư Dliê Mnông, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk.
b. Tài sản gắn liền với đất:
- Cây tiêu: 350 cây leo trụ cây sống (cây dâu da, cây gòn, cây núc nác) trồng năm 2016; Cây cà phê: 220 cây trồng khoảng năm 1994; Cây bơ: 15

cây trồng năm 2018; Cây cau: 04 cây trồng năm 2018.
- 01 giếng đào sâu khoảng 6m, có nắp đậy, đường kính 1,5m (hệ thống điện 3 pha) 
4. Giá bán khởi điểm: 247.980.776 đồng 
Khoản tiền đặt trước: 49.000.000 đồng 
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 11 đến ngày 13/08/2021 tại nơi có tài sản tọa lạc.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo cho đến 16 giờ 30 phút ngày 16/08/2021 tại công ty Đấu giá

Hợp danh Bảo Long.
- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 19/08/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long.
Tổ chức, cá nhân trong nước, có nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không thuộc các trường

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO LONG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Cư M’gar - Khối 7, Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long - Số 99 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk

Lăk.
3. Tài sản đấu giá: QSDĐ và toàn bộ tài sản gắn liền với đất của ông Y Nguyên HMŏk và bà H Blăch, địa chỉ: Buôn Ja Wầm B, xã Ea Kiết, huyện

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

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

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

4. Giá bán khởi điểm: 401.486.563 đồng; Khoản tiền đặt trước: 80.000.000 đồng; Bước giá: 5.000.000 đồng
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 11 đến ngày 13/08/2021 tại nơi có tài sản tọa lạc.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo cho đến 16 giờ 30 phút ngày 16/08/2021 tại công ty Đấu giá

Hợp danh Bảo Long.
- Khoản tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản số: 0231000684891, mở tại Ngân 
- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 19/08/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không thuộc các trường hợp quy

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO LONG 

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

cấp ngày 25/05/2015 cho ông Hồ Văn Thông và bà Phạm Thị Thanh Mơ, địa chỉ: Thôn Hiệp Đoàn, xã Quảng Hiệp, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk.
- Thửa đất số: 17; Tờ bản đồ số: 32; Diện tích kê biên: 8840 m2 đất trồng cây lâu năm.
- Địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hiệp, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk.
b. Tài sản gắn liền với đất: 45 cây điều trồng năm 2015
4. Giá bán khởi điểm: 181.660.490 đồng; Khoản tiền đặt trước: 36.000.000 đồng 
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 11 đến ngày 13/08/2021 tại nơi có tài sản tọa lạc.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo cho đến 16 giờ 30 phút ngày 16/08/2021 tại công ty Đấu giá

Hợp danh Bảo Long.
5. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 19/08/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không thuộc các trường hợp quy

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO LONG 

THÔNG BÁO 
Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thông báo cho bà Lê Thị Nhàn, sinh năm 1981; HKTT: Tổ 1, khu Tân Lập 1, phường Cẩm

Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Nơi làm việc: Tổ 39, khu 4, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là Bị đơn trong vụ
án dân sự thụ lý số 85/2020/TLST-DS ngày 23 tháng 4 năm 2020 về việc “Kiện đòi nợ” giữa bà Trần Lệ Hằng và bà Lê Thị Nhàn, biết:

- Tại bản án dân sự sơ thẩm số 24/2021/DS-ST ngày 05/7/2021, Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long quyết định:
Bà Lê Thị Nhàn có nghĩa vụ trả cho bà Trần Lệ Hằng 714.000.000đ nợ gốc và 144.585.000đ lãi suất chậm trả, tổng cộng 858.585.000đ.
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành án chưa thi hành án thì phải

chịu lãi suất tương ứng với thời gian và số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 và  Điều 468 của Bộ luật dân sự.
Bà Lê Thị Nhàn chịu 37.758.000đ án phí dân sự sơ thẩm.
Bà Lê Thị Nhàn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản án.
Việc thi hành bản án được thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH 

THÔNG BÁO 
Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá

Và quyền thỏa thuận mức giảm giá tài sản 
Căn cứ khoản 1 Điều 104 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 127/QĐ-CCTHADS ngày 18/12/2020 và Quyết định thi hành án số: 10/ QĐ-CCTHADS ngày 04/01/2021 của

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản số: 04/QĐ-CCTHADS ngày 04/03/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Nam Đàn, tỉnh

Nghệ An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá 07/06/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và định giá BMC Việt Nam;
Địa chỉ: Ngõ 43C, đường Phan Chu Trinh, phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Thông báo số: 01/2021/TB-TT ngày 21 tháng 07 năm 2021 về việc đấu giá không thành của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở tư

pháp tỉnh Nghệ An;.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thông báo cho:
Người được thi hành án: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; 
Người phải thi hành án: Bà Ngụy Thị Bình Minh;
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: ông Trần Quang Thành, địa chỉ: xóm Liên Sơn nay là xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh

Nghệ An;.
Nội dung:
1, Quyền sử dụng đất: 895m2 đất tại thửa đất số 1174, tờ bản đồ số 04 tại xóm Liên Sơn nay là xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn,

tỉnh Nghệ an đã được UBND huyện Nam Đàn cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: BD580297 ngày 16 tháng 11 năm 2011. Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất mang tên ông Trần Quang Thành và bà Ngụy Thị Bình Minh và toàn bộ tài sản gắn liền với đất đã thông báo bán đấu giá với giá
khởi điểm 792.482.000 đồng. Đến hết ngày 21/07/2021, hết thời hạn theo thông báo nhưng không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản
trên. Chấp hành viên yêu cầu các bên đương sự đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để thỏa thuận về mức giảm giá tài sản
đối với Quyền sử dụng đất: 895m2 đất tại thửa đất số 1174, tờ bản đồ số 04 tại xóm Liên Sơn nay là xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh
Nghệ an đã được UBND huyện Nam Đàn cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: BD580297 ngày 16 tháng 11 năm 2011. Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất mang tên ông Trần Quang Thành và bà Ngụy Thị Bình Minh và toàn bộ tài sản gắn liền với đất;

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này nếu các bên đương sự không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức
giảm giá tài sản trên thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá tài sản. Mỗi lần giảm giá không quá 10% giá khởi điểm
của lần bán đấu giá liền kề trước đó.

Vậy, thông báo để các bên đương sự biết./.
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TSĐG 01: QSD 48m2 đất, QSHNO&TSKGLVĐ tại địa chỉ: Thôn Nhì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, HN theo GCN QSDĐ số CL 375327, số

vào sổ cấp GCN: CS 36554 do Sở TN&MT TPHN cấp ngày 26/09/2017. GKĐ: 1.500.000.000 đồng.
TSĐG 02: QSD 80m2 đất, QSHNO&TSKGLVĐ tại địa chỉ: Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, HN theo GCN QSDĐ số CL 252942,

số vào sổ cấp GCN: CS 41702 do Sở TN&MT TPHN cấp ngày 27/10/2017. GKĐ: 2.000.000.000 đồng.
TSĐG 03: QSDĐ 200,0 m2 theo GCN QSDĐ số CS 659269, số vào sổ cấp GCN: CH03255 do UBND TP Chí Linh, Hải Dương cấp ngày

28/11/2019. GKĐ: 1.500.000.000 đồng.
TCĐG: CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành – Đ/c: P 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
Người có TS: TS 01, 02: BIDV – Chi nhánh Thành Đô, Đ/c: Số 469 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, HN; TS 03: MSB, Đ/c: 54A

Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, HN.
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký TGĐG: Tổ chức cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật mua và nộp

hồ sơ đăng ký TGĐG trực tiếp từ ngày niêm yết công khai việc đấu giá tại CN Hà Nội CTy ĐGHD Bến Thành hoặc TS 01&TS 02 tại trụ sở BIDV
- Chi nhánh Thành Đô đến 17h00 ngày 09/08/2021; TS 03 tại MSB đến 17h00 ngày 09/08/2021.

Tiền đặt trước nộp vào TK CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành nộp trong giờ hành chính các ngày: 09, 10, 11/08/2021. Số tiền nộp: TS
01: 300.000.000 đồng; TS 02: 400.000.000 đồng; TS 03: 150.000.000 đồng.

Đấu giá tại CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành TS 01 lúc 10h00 ngày 12/08/2021; TS 02 lúc 10h30 ngày 12/08/2021; TS 03 lúc 14h00
ngày 12/08/2021. CN HÀ NộI CTy ĐGHd BếN THÀNH

THÔNG BÁO THI HÀNH ÁN
“ Căn cứ bản án, quyết định số 09/2021/DSST ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Bù Đốp và các quyết định thi

hành án có liên quan
Chi cục thi hành án dân sự huyện Bù Đốp thông báo cho: 
Ông Lê Bá Vang, sinh năm 1975 – bà Trần Thị Thanh, sinh năm 1978, địa chỉ: thôn 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
Trong thời gian 15 ngày kể ngày 28/7/2021 ông Vang – bà Thanh có trách nhiệm đến trụ sở Chi cục THADS huyện Bù Đốp – địa chỉ:

khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước để giải quyết việc thi hành án và thi hành án các khoản: nộp tiền
án phí dân sự sơ thẩm 38.064.480 đồng và hoàn trả cho ông Phạm Đình Thao 868.816.000 đồng cùng tiền lãi chậm thi hành án theo quy
định ( trong ngày làm việc, sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút). Hết thời hạn 15 ngày
trên ông Vang – bà Thanh không đến trụ sở Chi cục THADS huyện Bù Đốp để giải quyết và  không thi hành án hoặc thi hành án chưa xong
thì Chi cục THADS huyện Bù Đốp sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên quyền sử dụng thửa đất số 181, tờ bản đồ số 05, diện tích 10510m2 tọa
lạc tại ấp 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước (theo thủ tục vắng mặt để thi hành án. Chi cục THADS huyện Bù Đốp thông
báo để ông Vang – bà Thanh biết và thực hiện./.”

CHI CụC THadS HUyỆN Bù Đốp, BìNH pHướC 

THÔNG BÁO 
CÔNG KHaI VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam; Địa chỉ: 52B Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị. 

2. Người có tài sản đấu giá: Công an huyện Đakrông; Địa chỉ: Khóm 2, TT Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 08h00 ngày 05/8/2021 
(thứ năm) tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam.
4. Tên tài sản, nơi có tài sản; Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

* Thời gian, hình thức nộp tiền đặt trước:
Từ ngày 02/8 đến ngày 03/8/2021 (trong giờ
hành chính), khách hàng nộp tiền đặt trước vào
tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Phương
Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Trị, tài
khoản số 0771 000 111789. Khách hàng có thể
tự nguyện nộp trước thời gian quy định vì lý do
cá nhân. Khách hàng đăng ký bao nhiêu lô thì

nộp tiền đặt trước tương ứng với số lô tham gia đấu giá.
Khoản tiền đặt trước của người tham gia không trúng đấu giá được trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc

đấu giá.
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 02/8/2021

(trong giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam .
- Điều kiện: Khách hàng là Doanh nghiệp, tổ chức khi cử đại diện đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CMND/CCCD (kèm

bản photo/hồ sơ); có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam); có Giấy phép phân phối rượu
còn hiệu lực được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định (kèm bản photo có chứng thực/hồ sơ) . 

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho
Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam. 

7. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại nơi tổ chức đấu giá (03 vòng);
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
Vậy, Công ty thông báo cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng

liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam, ĐT: 0915044246.
CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH pHươNG NaM

Cụ thể, từ ngày 20/7/2021
đến hết ngày 30/9/2021, khách
hàng tham gia các sản phẩm bảo
hiểm của Bảo hiểm Agribank
gồm: Bảo hiểm Bảo an tín dụng,
Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe
ôtô, Bảo hiểm toàn diện nhà tư
nhân và Bảo hiểm tàu thuyền sẽ
được nhận ngay một mã dự
thưởng chính là dãy số gồm 7
chữ số ngẫu nhiên tương ứng với
số của Giấy chứng nhận bảo
hiểm (GCNBH) để tham gia
quay số may mắn cuối chương
trình để trúng các giải thưởng giá
trị, cụ thể: 01 Giải Đặc biệt là 01
Chiếc xe máy Honda SH 125i
2021; 03 Giải Nhất: Mỗi giải là
01 Chiếc xe máy Honda Air
Blade 2021 và 430 giải thưởng
tiền mặt. Tổng giá trị giải thưởng
chương trình khuyến mại lên đến
1,94 tỉ đồng.

Chương trình khuyến mại
“Quà tặng tưng bừng – Đón
mừng sinh nhật”, được Abic
triển khai trên phạm vi toàn
quốc và dành cho nhiều sản
phẩm ưu việt hiện nay mà Abic
đang triển khai qua hệ thống đại
lý chính là hơn 2300 điểm giao
dịch của Agribank trên toàn
quốc, phục vụ mọi nhu cầu của
khách hàng, cụ thể:

- Sản phẩm Bảo an tín dụng
là sản phẩm bảo hiểm dành cho
khách hàng vay vốn tại Agrib-
ank để có thể san sẻ khó khăn
tài chính khi không may rủi ro
xảy ra với chính khách hàng
vay vốn của Agribank. 

- Sản phẩm Bảo hiểm thiệt
hại vật chất xe ôtô mang đến vô
vàn tiện ích cho khách hàng:
bảo vệ toàn diện với phạm vi
siêu rộng, phí bảo hiểm ưu đãi

cùng việc miễn phí chi phí cứu
hộ và giám định xe. 

- Sản phẩm Bảo hiểm toàn
diện nhà tư nhân bảo vệ ngôi
nhà thân yêu và tài sản bên
trong khỏi các rủi ro không
lường trước, đem đến sự an tâm
cho gia đình khách hàng. 

- Sản phẩm bảo hiểm tàu
thuyền hướng đến dịch vụ hàng
hải, bảo vệ trọn vẹn hoạt động
của tàu thuyền trước những bất
trắc và nguy hiểm, an tâm trong
quá trình vận tải.

Chương trình khuyến mại
lần này chính là lời tri ân của
Bảo hiểm Agribank đến Quý
khách hàng đã luôn ủng hộ và
đồng hành trong suốt chặng
đường 14 năm thành lập và
phát triển vừa qua. Bảo hiểm
Agribank cam kết sẽ tiếp tục
nỗ lực để mang đến cho quý
khách hàng những sản phẩm,
dịch vụ bảo hiểm tốt nhất để
bảo vệ Quý khách hàng trước
mọi rủi ro, an tâm trong mọi
hoạt động của cuộc sống đúng
như tôn chỉ “Giữ uy tín để
hướng tới thành công”.

Chi tiết chương trình, Quý
khách hàng xem tại website:
https://abic.com.vn hoặc liên hệ
Tổng đài hỗ trợ khách hàng của
Abic: 024.62990055 hoặc điểm
giao dịch gần nhất của Agrib-
ank trên toàn quốc.

Theo Agribank

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, xã

Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. 
2.  Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê, địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk

Lắk.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của của bà Lê Thị Tuấn, địa chỉ tài sản: xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin,

tỉnh Đắk Lắk.  Tài sản như sau:
QSD đất thuộc TĐ số 5366, tờ bản đồ số 13, diện tích 624,7 m² (100m² đất ở và 524,7m2 đất trồng cây lâu năm) theo giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất số CU 389398 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đăk Lăk cấp. Tài sản trên đất: 01 nhà xây cấp 04, mái hiên
trước, mái hiên sau, 01 nhà tạm, 01 chuồng heo, nhà vệ sinh và nhà tắm, 01 bể  nước, 01 giếng đào, Sân xi măng, 01 quán bán hàng và một
số cây trồng như tiêu, khế, dừa cảnh, điều..

4. Giá khởi điểm, Tiền đặt trước:
GKĐ: 758.422.000 đồng, tiền đặt trước: 113.800.000 đồng.

+ Thời gian nộp tiền đặt trước vào các ngày 16.17.18/8/2021 trong giờ hành chính.
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 23/7/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/8/2021; tại

Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê; cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền
đặt trước cho Công ty theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Công ty ban hành. Khi liên hệ nộp hồ sơ đấu giá
đề nghị khách hàng đăng ký mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để được hướng dẫn.

Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6.Thời gian và địa điểm đấu giá: 09 giờ 20 phút ngày 19/8/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê.
Thông tin chi tiết về tài sản, xem tài sản, tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá  Ban Mê, ĐT:

0262.3900.999 - 0934.843.846 (Tuyết) để được hướng dẫn.
CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH BaN Mê

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Krông Kmar, huyện

Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. 
2.  Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê, địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Thiện Hòa và bà Dương Thị Đôi Một, địa chỉ tài sản: Thôn 6, xã Hòa Thành, huyện Krông

Bông, tỉnh Đắk Lắk. Tài sản như sau:
* Quyền sử dụng đất: có diện tích: 7.448,1m2 (đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 376, tờ bản đồ số 34, theo giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất số BQ 749129 do UBND huyện Krông Bông cấp. 
Lưu ý: Tài sản này không có lối đi.
Hiện trạng: đất trống.
4. Giá khởi điểm: 56.457.000 đồng; Tiền đặt trước: 8.500.000 đồng. 

+ Thời gian nộp tiền đặt trước vào các ngày 05.06.07/7/2021 trong giờ hành chính.
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 23/07/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/08/2021; tại Công ty

Đấu giá hợp danh Ban Mê; cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công
ty theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Công ty ban hành. Khi liên hệ nộp hồ sơ đấu giá đề nghị khách hàng đăng ký
mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để được hướng dẫn.

Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
6.Thời gian và địa điểm đấu giá: 09 giờ 40 phút ngày 19/08/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê.
Thông tin chi tiết về tài sản, xem tài sản, tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá  Ban Mê, ĐT: 0262.3900.999 -

0934.843.846 (Tuyết) để được hướng dẫn.
CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH BaN Mê

Ưu đãi lớn cùng chương trình khuyến mại
“Quà tặng tưng bừng đón mừng sinh nhật”

cùng Bảo hiểm Agribank
Nhằm tri ân các khách hàng, nhân dịp kỷ niệm 14
năm thành lập, Bảo hiểm Agribank triển khai chương
trình khuyến mại lớn nhất trong năm “Quà tặng tưng
bừng – Đón mừng sinh nhật” với  434 giải thưởng
hấp dẫn có tổng giá trị hơn 1.9 tỷ đồng.


