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Trong phát biểu sau Lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, nhân dân hôm qua (26/7), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
và Thủ tướng Phạm Minh Chính đều nhấn mạnh đến tinh thần tiếp tục cải cách, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền
XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn hay thuận lợi, Chủ tịch nước sẽ
luôn gìn giữ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với
các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa và truyền thống thiêng liêng của dân tộc, vì sự
phát triển lớn mạnh, toàn diện và bền vững của đất nước ta”, Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc.

“Chính phủ sẽ đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ
chức đảng, đảng viên trong Chính phủ và chính quyền các cấp, góp phần xây
dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”,
Thủ tướng Phạm Minh Chính.
(Trang 4-5)

“Đền ơn đáp nghĩa” bằng
hành động thiết thực
Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - LiệT sĩ (27/7/1947 -27/7/2021)
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l Lực lượng đặc biệt tìm hài cốt đồng đội trên nước bạn
l “Bữa cơm tri ân” thân nhân liệt sĩ

4 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” 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
đất nước.

(Trang 8-9)

CHào Ngày Mới

T

“Lửa thử vàng”

ại TP HCM, chỉ ít giờ sau khi Chủ tịch UBND
TP Nguyễn Thành Phong và Thứ trưởng Bộ Y tế
Nguyễn Trường Sơn có thư ngỏ, đã có hơn 1.300 lượt
người tại TP HCM đăng ký tình nguyện tham gia
chống dịch. Con số này chắc chắn sẽ tăng lên, vấn
đề là cơ quan chức năng có công việc nào cần đội
ngũ tình nguyện viên giúp sức hay không.
(Trang 2)

S

Nỗ lực kiểm soát dịch
trong 15 ngày tới
TP hồ Chí minh:

au 16 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của
Thủ tướng Chính phủ đối với TP Hồ Chí Minh là
những ngày khó khăn chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên,
TP Hồ Chí Minh với quyết tâm cao nhất sẽ kiểm soát
lây nhiễm dịch bệnh trong 15 ngày tới. Đó là nhấn
mạnh của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tại Hội
nghị trực tuyến mở rộng Ban Chấp hành Đảng bộ TP
HCM lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020- 2025.
(Trang 7)

BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHÁT HÀNH TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN TRÊN TOÀN QUỐC l ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 098.344.0666 - 091.357.7883 l GIÁ: 6.800Đ
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Nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

N

hân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương
binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021),
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác đến
viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Tân An
(tỉnh Long An). Tại đây, hiện có 4.000
phần mộ của những người con ưu tú của
quê hương Long An và nhiều địa phương
khác trong cả nước đang yên nghỉ.
Trong không khí trang nghiêm, Phó
Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương
Hòa Bình cùng các đồng chí lãnh đạo bộ,
ngành và tỉnh Long An đã dâng hương và
đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm; kính cẩn
dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn
của các anh hùng liệt sĩ, những người con
ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu

Nỗ lực sản xuất được
vaccine Covid-19

V

ăn phòng Chính phủ vừa phát hành
Thông báo số 200/TB-VPCP kết luận
của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính tại cuộc họp về nghiên cứu, sản xuất
vaccine phòng Covid-19 trong nước và
trực tuyến với Tổ công tác đặc biệt của
Chính phủ tại TP HCM.
Thông báo nêu rõ: Tình hình dịch
Covid-19 diễn biến nhanh, phức tạp và khó
lường tại nhiều tỉnh, thành phố, nhất là tại
TP HCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai,
Long An… Để nhanh chóng kiểm soát tình
hình dịch bệnh, thực hiện phát triển kinh
tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân thì
một trong những biện pháp quan trọng
hàng đầu là cần có đủ, nhanh nhất vaccine
phòng bệnh và để chủ động về vaccine thì
cần phải sản xuất được vaccine trong nước.
Việc nghiên cứu, sản xuất vaccine trong
nước luôn được Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ
tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch Covid-19 quan tâm chỉ
đạo theo từng giai đoạn của dịch và tiến độ
nghiên cứu, sản xuất vaccine.
Để triển khai có hiệu quả việc nghiên
cứu, sản xuất vaccine trong nước, Thủ
tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan
liên quan phải luôn lưu ý đối với việc
nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước,
cần phải dành sự quan tâm đặc biệt để
nhanh nhất, sớm nhất có thể sản xuất được
vaccine trong nước; trình tự, thủ tục hành
chính có thể rút gọn tối đa, nhưng phải đặt
tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên
hết, trước hết và phải bảo đảm các nguyên
tắc, quy định về pháp lý, khoa học và thực
tiễn. T.QUYÊN

xương, chiến đấu anh dũng, hy sinh vì độc
lập, tự do của Tổ quốc.
Tỉnh Quảng Trị cũng đồng loạt tổ chức
nhiều hoạt động tri ân thể hiện lòng biết ơn
sâu sắc đối với sự hy sinh xương máu của các
thế hệ cha ông đi trước như: Tổ chức chương
trình “Bữa cơm gia đình ấm tình lòng mẹ” tại
nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức trao
quà các cựu thanh niên xung phong cô đơn,
gia đình chính sách; tổ chức lễ thắp nến tri ân
các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ
Quốc gia Trường Sơn và chương trình hòa
tấu nghệ thuật “Khát vọng hòa bình”, dọn vệ
sinh, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang
Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và các nghĩa trang
trên địa bàn toàn tỉnh.
Thành Đoàn Hà Nội cũng đã tổ chức Lễ

Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

P

hó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký
Quyết định số 1328/QĐ-TTg phê duyệt
Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
(VCA).
VCA là tổ chức đại diện của hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức
khác, được thành lập theo quy định của pháp
luật, hoạt động liên quan đến kinh tế tập thể,
hợp tác xã tự nguyện tham gia (thành viên);
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành
viên, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm
vụ, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển
kinh tế tập thể, hợp tác xã, làm cầu nối giữa
Đảng, Nhà nước với thành phần kinh tế tập
thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh
tế-xã hội của đất nước.
VCA hoạt động trong phạm vi cả nước.
VCA là thành viên của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam; được gia nhập làm thành viên của
các tổ chức tương ứng trong khu vực và quốc
tế theo quy định của pháp luật. Hệ thống
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam gồm VCA

D

o tình hình dịch bệnh và áp dụng các
biện pháp phòng chống dịch Covid-19
trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng, tính đến
hết tháng 7, lượng khách du lịch qua đăng
ký lưu trú tại Lâm Đồng chỉ đạt khoảng
8.000 lượt (giảm 98% so với cùng kỳ năm
2020); trong đó, khách quốc tế đạt khoảng
150 lượt (giảm 96,7% so với cùng kỳ năm
2020), khách nội địa đạt khoảng 7.850 lượt
(giảm 98% so với cùng kỳ năm 2020),
khách qua lưu trú đạt 7.500 lượt (giảm 98%
so với cùng kỳ năm 2020). Tính lũy kế 7
tháng đầu năm, khách du lịch đến Lâm

“Lửa thử vàng”
ại TP HCM, chỉ ít giờ sau
khi Chủ tịch UBND TP
Nguyễn Thành Phong và Thứ
trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường
Sơn có thư ngỏ, đã có hơn
1.300 lượt người tại TP HCM
đăng ký tình nguyện tham gia
chống dịch. Con số này chắc
chắn sẽ tăng lên, vấn đề là cơ
quan chức năng có công việc
nào cần đội ngũ tình nguyện
viên giúp sức hay không.
Tại Bình Dương, địa phương
này cho biết toàn tỉnh đã có gần
4000 doanh nghiệp đã đăng ký
thực hiện phương án sản xuất “3
tại chỗ” và “1 cung đường, 2 địa
điểm”. Việc thực hiện phương án
này nhằm đảm bảo sản xuất

và Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (Liên minh Hợp tác xã cấp
tỉnh) được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
VCA có nhiệm vụ đại diện, chăm lo và
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các
thành viên; đại diện cho các thành viên
trong quan hệ với các tổ chức ở trong nước
và nước ngoài theo quy định của pháp luật;
tuyên truyền, phổ biến chủ trương của
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà
nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng
thời, đề xuất, kiến nghị tham gia xây dựng
chủ trương của Đảng, chính sách và pháp
luật của Nhà nước, các chương trình, dự án
liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp
tác xã; tư vấn, hỗ trợ, thực hiện dịch vụ
công và hoạt động kinh tế phục vụ phát
triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; thúc đẩy
xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa,
bền vững trong các hợp tác xã, liên hiệp
hợp tác xã, tổ hợp tác. T.CÔNG

Khách du lịch đến Lâm Đồng giảm gần 98%
so với cùng kỳ

CHÀO NGÀY MớI

T

thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa
trang Mai Dịch. Ban Thường vụ Thành Đoàn
Hà Nội đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên toàn
thành phố triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa,
tùy thuộc vào tình hình dịch Covid-19. Các cơ
sở Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động
thăm, tặng quà gia đình chính sách, thương,
bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các
gia đình liệt sĩ.
Ngày 26/7, Đoàn đại biểu lãnh đạo TP
Hải Phòng do ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ
tịch UBND TP dẫn đầu đã đến dâng hương
tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành
phố, Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
và Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức
Cảnh tại xã An Đồng, huyện An Dương.
H.G

không bị đứt gãy, đồng thời khống
chế dịch lây lan vào cộng đồng.
Chiều 26/7, Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐ quốc
gia về phòng chống dịch Covid19, đã chính thức kêu gọi toàn bộ
chuỗi bệnh viện, bất kể lớn nhỏ,
công tư, tất cả thầy thuốc, y bác
sĩ cùng nhau tham gia chống
dịch. Phó Thủ tướng cho rằng
bối cảnh hiện tại đòi hỏi toàn
dân “kháng chiến”, toàn diện
“kháng chiến”, phải kêu gọi mọi
thành phần tham gia chống dịch,
dù Nhà nước hay tư nhân thì lúc
này không còn phân biệt. Tất cả
đều phải vào cuộc với tinh thần
khẩn trương nhất.
Tại khắp các địa phương,

Đồng đạt khoảng hơn 2 triệu lượt (giảm
11,99% so với cùng kỳ năm 2020).
Theo Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, do ảnh
hưởng của dịch bệnh, 978 khách sạn, 7 khu
du lịch ở TP Đà Lạt đã dừng hoạt động;
trong đó, chủ yếu là các khách sạn quy mô
lớn. Hiện nay, ngành Du lịch nói chung và
Lâm Đồng nói riêng đang phải khắc phục
những khó khăn do dịch bệnh; đồng thời,
cũng phải chuẩn bị cơ sở vật chất và nguồn
nhân lực để có thể bứt phá và tăng tốc ngay
khi dịch bệnh được kiểm soát.
DƯƠNG TÙNG

không thể đếm hết số lượng các
hội nhóm kêu gọi chung tay hỗ
trợ người khó khăn. Trong dịch
bệnh, tính mạng sức khỏe là
quan trọng hơn hết. Có những
doanh nhân đã coi công việc
kinh doanh là quan trọng thứ
yếu, để lao vào tuyến đầu động
viên tiếp sức cho lực lượng
phòng chống dịch.
Tại Hà Nội và TP HCM, hai
đô thị quan trọng bậc nhất cả
nước, tình hình cho thấy ý thức
người dân chấp hành Chỉ thị 16
của Thủ tướng đã được nâng lên
rõ rệt.
Trong bối cảnh ấy, bài phát
biểu của Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc sau lễ tuyên thệ
nhậm chức càng làm chúng ta
tin tưởng. Theo Chủ tịch nước,
kể từ khi đất nước bước vào
công cuộc đổi mới đến nay,

nhiệm kỳ 5 năm 2016-2021 có
nhiều thử thách khắc nghiệt, từ
thảm họa môi trường Formosa,
hạn mặn thế kỷ Tây Nam Bộ,
thiên tai bão lũ dồn dập đến các
căng thẳng thương mại địa
chính trị khu vực và quốc tế, đặc
biệt là đại dịch Covid-19 diễn ra
trên toàn cầu. Năm năm qua là
thời gian hệ thống chính trị dưới
sự lãnh đạo của Đảng đã được
tôi luyện, trưởng thành thêm về
bản lĩnh chính trị, quyết tâm,
luôn không ngừng nuôi dưỡng
tầm nhìn, khát vọng về một Việt
Nam phát triển hùng cường theo
định hướng XHCN.
“Đại dịch Covid-19 có
những ảnh hưởng tiêu cực đến
sức khỏe con người và nền kinh
tế thế giới, xét trên nhiều phương
diện là nghiêm trọng, chưa từng
có trong lịch sử nhân loại. Tuy

TIN VắN
l Theo Bộ Ngoại giao, nhân
dịp Cuba kỷ niệm lần thứ 68 Cuộc
tấn công Trại lính Moncada
(26/7/1953 - 26/7/2021), ngày
26/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Bí
thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ
tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel
Bermudes. Nhân dịp này, Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính đã gửi điện mừng tới Thủ
tướng Cuba Manuel Marrero
Cruz; Chủ tịch Quốc hội Vương
Đình Huệ đã gửi điện mừng tới
Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban
Lazo. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại
giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi
điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại
giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla. TUỆ MINH
l Thủ tướng Chính phủ mới
đây đã đồng ý UBND tỉnh Trà Vinh
quyết định chuyển mục đích sử
dụng 38,5 ha đất trồng lúa sang
đất phi nông nghiệp phù hợp với
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt. UBND tỉnh Trà
Vinh chỉ đạo thực hiện việc chuyển
mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu
trên theo đúng quy định của pháp
luật về đất đai, pháp luật về quản
lý, sử dụng đất trồng lúa và các
pháp luật khác có liên quan; chịu
trách nhiệm toàn diện trước pháp
luật, Chính phủ và Thủ tướng
Chính phủ về việc tổ chức, triển
khai thực hiện theo đúng và đầy đủ
quy định của pháp luật. S.H
l Ngày 26/7, Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Hà Nội đã hỗ trợ
Hội Người mù, Hội người khuyết
tật TP mỗi Hội 100 suất quà với
tổng trị giá là 250 triệu đồng. Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
Hà Nội Nguyễn Lan Hương tin
tưởng với sự chung sức, đồng lòng
của mỗi người dân, trong đó, có
người khuyết tật Thủ đô, việc kiểm
soát và đẩy lùi dịch Covid-19 sẽ
thành công. Thời gian tới, Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP Hà Nội dự
kiến sẽ hỗ trợ trên 3.000 hộ nghèo
gặp khó khăn do ảnh hưởng của
dịch Covid-19 trên địa bàn TP.
BẢO AN

nhiên, trong gian khó, niềm tin
của nhân dân, bạn bè quốc tế và
quyết tâm chính trị của chúng ta,
bản chất của chế độ ta lại một
lần nữa tỏa sáng (…) Tôi xin bày
tỏ niềm tin vào sức mạnh Diên
Hồng của dân tộc ta, tinh thần
đoàn kết vô địch của nhân dân
ta; niềm tin vào quyết tâm của
Chính phủ, của tất cả chúng ta
về một Việt Nam tất thắng trong
việc kiểm soát, đẩy lùi đại dịch;
để Việt Nam tiếp tục làm nên
những mốc son phát triển mới”,
Chủ tịch nước khẳng định.
“Lửa thử vàng, gian nan thử
sức”. Bài phát biểu sau lễ tuyên
thệ nhậm chức của Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc tại
Quốc hội một lần nữa cho toàn
dân càng tin tưởng vào con
đường tất thắng của đất nước.
MINH KHANG
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Không để lãng phí cản trở sự phát triển
Nhấn mạnh thiệt hại do lãng phí không kém tham nhũng, Phó Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Đức Hải cho rằng cần tiếp tục có những giải pháp đồng bộ, phòng ngừa và đấu
tranh ngăn chặn có hiệu quả, không lãng phí để trở thành một vấn đề cản trở sự phát
triển, gây bức xúc cho nhân dân.

lPhó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải
phát biểu.

Nâng cao chất lượng quản lý,
điều hành ngân sách
Hôm qua (26/7), Quốc hội (QH)
thảo luận về quyết toán ngân sách
nhà nước năm 2019 và công tác thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm
2020. Phát biểu tại phiên họp, các
đại biểu QH đánh giá cao việc thực
hiện chính sách tài khóa năm 2019.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát
quyết định của QH và chỉ đạo của
Chính phủ cùng nỗ lực và phấn đấu
của cả hệ thống chính trị, của cộng
đồng doanh nghiệp và nhân dân,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2019 đã hoàn thành toàn diện
với 12/12 chỉ tiêu, kế hoạch, đạt và
vượt mục tiêu đề ra, tạo tiền đề cho
khả năng hoàn thành vượt nhiều chỉ
tiêu của kế hoạch tài chính 5 năm
2016-2020 nếu không xảy ra đại
dịch Covid-19 vào năm 2020.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng
kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân
sách có tiến bộ nhưng nhìn chung
còn chưa nghiêm như giao dự toán,
thu chi không sát, phân bổ, giải ngân
vốn đầu tư công chậm; thu từ sản
xuất kinh doanh không đạt dự toán,
kê khai thiếu thuế vẫn diễn ra; nợ
đọng thuế lớn; chi thường xuyên cao
hơn mục tiêu phấn đấu; nhiều khoản
chi quan trọng không đạt dự toán;
vẫn còn tình trạng chi sai chế độ,
định mức, khả năng trả nợ chưa
được cải thiện. Một số giải pháp đề
ra chưa được thực hiện hoặc thực
hiện hiệu quả chưa cao, như đổi mới
cơ chế tự chủ của các đơn vị sự
nghiệp công lập, sắp xếp các hoạt
động của các quỹ tài chính nhà nước
ngoài ngân sách; điều chỉnh chính
sách thuế, mở rộng cơ sở thuế để cơ
cấu lại ngân sách nhà nước chưa
đảm bảo yêu cầu…

Các đại biểu đề nghị Chính phủ
cần có giải pháp để nâng cao chất
lượng quản lý, điều hành ngân sách,
thực thi chính sách tài khóa, tiết kiệm
chi thường xuyên, sử dụng hiệu quả
vốn đầu tư, cơ cấu lại ngân sách nợ
công theo hướng bền vững, nâng cao
tỷ lệ thực hiện các kiến nghị của
Kiểm toán Nhà nước. Các địa
phương thực hiện đúng quy định về
kiểm toán ngân sách khi quyết toán.
Cải cách chính sách thu, chấn chỉnh
quản lý chi đầu tư từ dự toán đến thực
hiện và quyết toán… “Chính phủ cần
tiếp tục hoàn thiện các quy định của
pháp luật về đầu tư xây dựng, về đất
đai, làm sao cho đồng bộ và thuận lợi
trong quá trình chúng ta triển khai
thực hiện. Thứ hai là đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính trong các
khâu, từ giao kế hoạch, thẩm định,
quyết định đầu tư. Nâng cao phân
cấp, phân quyền trong đầu tư xây
dựng cơ bản, gắn với việc chúng ta
giao quyền với chế độ chịu trách
nhiệm”, Đại biểu Đào Hồng Vận
(đoàn Hưng Yên) nói.

Tiết kiệm, thực hành chống
lãng phí phải trở thành
quốc sách
Về thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí năm 2020, các đại biểu QH
cơ bản thống nhất với Báo cáo đánh
giá của Chính phủ, đồng thời cho
rằng, công tác thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí vẫn còn một số những
tồn tại, hạn chế. Nhấn mạnh vấn đề
mà cử tri và nhân dân rất bức xúc là
lãng phí trong việc đầu tư công, thực
hiện các dự án đầu tư, Đại biểu
Hoàng Văn Cường (đoàn TP Hà Nội)
phân tích: “Khi công trình triển khai
chậm tiến độ, toàn bộ vốn đưa vào
công trình đó không trở thành tài sản
đưa vào sử dụng. Như vậy, chúng ta
vẫn trả tiền lãi cho toàn bộ vốn huy
động này. Đấy là phần lãng phí của
xã hội. Những công trình mà triển
khai không đúng tiến độ lại kéo theo
làm chậm các công trình, các hoạt
động kinh tế - xã hội khác, như vậy
lại gây ra những lãng phí của các
ngành, các lĩnh vực có liên quan.
Những vấn đề này chúng ta vẫn chưa
có đánh giá. Đây là một phần lãng phí
rất lớn”.
Theo ông Cường, lãng phí trong
việc sử dụng tài sản công, trụ sở
làm việc, tài sản của các doanh
nghiệp cũng là lãng phí rất lớn.
“Đặc biệt, cử tri và nhân dân đang
bức xúc chuyện để lãng phí khi tài

sản nằm ở các doanh nghiệp nhà
nước không có hiệu quả, những
doanh nghiệp yếu kém, những
doanh nghiệp thua lỗ, điển hình như
12 đại dự án thua lỗ”, Đại biểu nói
và cho rằng phải có các giải pháp
mạnh để dứt điểm việc lãng phí
những nguồn lực rất lớn này. Đại
biểu Cường cũng đề cập đến vấn đề
lãng phí trong việc sử dụng con
người, sử dụng cán bộ; lãng phí khi
cán bộ, công chức, viên chức phải
theo học những chứng chỉ để chuẩn
bị sẵn sàng cho việc bổ nhiệm.
Các đại biểu thống nhất cho rằng,
tiết kiệm, chống lãng phí đã được thể
hiện trong các văn kiện Đại hội lần
thứ 13 và các chỉ thị, nghị quyết của
Đảng, của QH và Chính phủ. Vấn đề
này phải được coi trọng trong việc
thể chế hóa và tổ chức thực hiện;
phải quyết tâm và quyết liệt hơn
nữa... “Tiết kiệm, chống lãng phí
phải trở thành quốc sách. Để tiết
kiệm, chống lãng phí trở thành quốc
sách chúng ta phải bắt đầu từ giáo
dục… Về trung hạn và về dài hạn,
chúng ta phải có biện pháp, có
những chương trình, kế hoạch để
giáo dục, để làm cho tiết kiệm và
chống lãng phí trở thành đức tính”,
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn
TP Hồ Chí Minh) nói. Đồng quan
điểm, Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga
(đoàn Hải Dương) cũng nhấn mạnh
yêu cầu phải đẩy mạnh giáo dục,
truyền thông về tiết kiệm, chống
lãng phí. “Mỗi cán bộ, mỗi đảng
viên phải là những người nêu gương
đầu tiên từ trong những việc nhỏ
nhất trong cuộc sống của mình”, Đại
biểu Nga nhấn mạnh.
Phát biểu kết luận phiên họp, Phó
Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải nhấn
mạnh, đây là lần đầu tiên QH bố trí
thời gian để nghe trình bày Báo cáo
của Chính phủ và báo cáo thẩm tra,
thảo luận tại tổ và hội trường về
công tác thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí. Việc này cho thấy tầm quan
trọng của công tác thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí là vấn đề lớn
cần đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
Cho rằng thiệt hại do lãng phí không
kém tham nhũng, thậm chí có nhiều
lĩnh vực lãng phí nguồn lực còn rất
trầm trọng, Phó Chủ tịch QH đề nghị
cần tiếp tục có những giải pháp đồng
bộ, phòng ngừa và đấu tranh ngăn
chặn có hiệu quả, không lãng phí để
trở thành một vấn đề cản trở sự phát
triển, gây bức xúc cho nhân dân.
MINH NGỌC

Đề xuất thẩm quyền thanh tra trách nhiệm
của Thanh tra Chính phủ

T

hanh tra Chính phủ đang dự thảo
Thông tư quy định về thẩm quyền,
nội dung thanh tra trách nhiệm thực
hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công
dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng.
Trong đó, về thẩm quyền thanh tra
trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ,

dự thảo nêu rõ, Thanh tra Chính phủ
thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật
về thanh tra tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
nhũng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ (cấp bộ),
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
(cấp tỉnh); doanh nghiệp nhà nước do

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ:

Nguyện cống hiến hết sức mình
vì mục tiêu tối thượng

Liên quan đến công tác nhân sự, trước đó, chiều
20/7, tại Nhà Quốc hội, với 475/475 đại biểu có mặt bỏ
phiếu thông qua Nghị quyết, Quốc hội khóa XV đã bầu
ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên
Chủ tịch Quốc hội khóa XIV giữ chức Chủ tịch Quốc
hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước
Quốc hội, trước đồng bào cử tri và nhân dân cả nước, Chủ
tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam Vương Đình Huệ
tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân,
với Hiến pháp Nước CHXHCN; nỗ lực hoàn thành tốt
nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
“Với cương vị Chủ tịch Quốc hội, tôi nguyện sẽ cống hiến
hết sức mình, cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc
hội, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 75 năm Quốc
hội Việt Nam, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối
thượng là phụng sự lợi ích của Quốc gia, dân tộc, vì hạnh
phúc của nhân dân; phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết,
pháp quyền, liêm chính, công khai, minh bạch, tăng tính
chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu
quả hoạt động của Quốc hội cả về công tác lập pháp, giám
sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất
nước”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Ông Vương Đình Huệ, 64 tuổi, là Chủ tịch Quốc hội
thứ 12 của Việt Nam kể từ năm 1946. Ông quê ở xã
Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là giáo sư,
tiến sĩ kinh tế, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy
viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; đại biểu
Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.
Sau 22 năm công tác ở Đại học Tài chính - Kế toán
Hà Nội (nay là Học viện Tài chính), tháng 7/2001, ông
Huệ được bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; 5
năm sau, ông làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Ông Huệ giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ tháng
8/2011, đến tháng 12/2012 được phân công làm Trưởng
ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài
chính đến tháng 5/2013). Ông giữ cương vị Phó Thủ
tướng từ tháng 4/2016.
Đến tháng 2/2020, ông Huệ được Bộ Chính trị phân
công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội; sau đó Quốc hội
miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng tại kỳ họp tháng
6/2020. Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV
hồi cuối tháng 3, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (từ 20/7 đến
31/7) sẽ bầu hoặc phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo, ở
các khối Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Chánh án
Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát
nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. B.T

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành
lập; cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
thuộc cơ quan hành chính nhà nước.
Trong quá trình tiến hành thanh tra trách
nhiệm, Thanh tra Chính phủ xem xét,
đánh giá việc thực hiện pháp luật về
thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
đối với các bộ, UBND cấp tỉnh, doanh
nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính
phủ quyết định thành lập và các cơ quan,
tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan

Thẩm quyền thanh tra trách nhiệm
của Thanh tra Chính phủ theo dự thảo
cũng bao gồm việc thanh tra trách nhiệm
thực hiện pháp luật về phòng, chống
tham nhũng đối với các doanh nghiệp,
tổ chức khu vực ngoài nhà nước được
thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều
59 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày
01/7/2019 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Phòng, chống tham nhũng.
TUỆ MINH
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Luôn gìn giữ và phát huy
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Hôm qua (26/7), phát
biểu sau Lễ tuyên thệ
nhậm chức trước Quốc
hội, Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc nhấn
mạnh, trong bất kỳ hoàn
cảnh nào, dù khó khăn
hay thuận lợi sẽ luôn gìn
giữ và phát huy sức
mạnh của khối đại đoàn
kết toàn dân tộc cùng
với các giá trị lịch sử,
bản sắc văn hóa và
truyền thống thiêng
liêng của dân tộc, vì sự
phát triển lớn mạnh,
toàn diện và bền vững
của đất nước ta.
Tiếp tục cải cách tư pháp,
xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa
Tiếp tục công tác nhân sự
tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội
khóa XV, tại phiên họp sáng
26/7, với 483/483 đại biểu
Quốc hội (QH) tham gia biểu
quyết tán thành (chiếm 96,79%
tổng số đại biểu QH), QH đã
thông qua Nghị quyết bầu ông
Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên
Bộ Chính trị, Chủ tịch nước
nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng
4/2021) giữ chức vụ Chủ tịch
nước nhiệm kỳ 2021-2026.
Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng
liêng của Tổ quốc, trước Quốc
hội và đồng bào cử tri cả nước,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc tuyên thệ: “Tuyệt đối
trung thành với Tổ quốc, với
nhân dân, với Hiến pháp nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam; nỗ lực công tác để hoàn
thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà
nước và nhân dân giao phó”.
Trước Quốc hội, Chủ tịch
nước trân trọng cảm ơn Quốc
hội, các đại biểu đại diện cho cử
tri cả nước, đã tín nhiệm bầu ông
làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ
tịch nước chân thành cảm ơn
Tổng Bí thư và các vị lãnh đạo
tiền nhiệm về những đóng góp
lớn lao cho Đảng, nhân dân và
đất nước.
Nhắc đến Hội trường Diên
Hồng (nơi đang diễn ra Kỳ họp

lChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ tuyên thệ.

thứ nhất, Quốc hội khóa XV) được gọi tên theo một sự kiện
chính trị trọng đại diễn ra năm
1284, Chủ tịch nước nhấn
mạnh: Tinh thần Diên Hồng là
biểu tượng thiêng liêng của sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc,
về phát huy tiếng nói, quyền
làm chủ của nhân dân, đặc biệt
là trong những thời khắc có tính
quyết định đối với vận mệnh
đất nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc hứa sẽ luôn tu dưỡng đạo
đức, cần kiệm, liêm chính, chí
công, vô tư; thượng tôn pháp
luật và tuyệt đối tuân thủ Hiến
pháp; thực hiện trọn vẹn, đầy đủ
mọi nhiệm vụ, quyền hạn của
Chủ tịch nước. “Trong bất kỳ
hoàn cảnh nào, dù khó khăn hay
thuận lợi, Chủ tịch nước sẽ luôn
gìn giữ và phát huy sức mạnh
của khối đại đoàn kết toàn dân
tộc cùng với các giá trị lịch sử,
bản sắc văn hóa và truyền thống
thiêng liêng của dân tộc, vì sự
phát triển lớn mạnh, toàn diện và
bền vững của đất nước ta”, Chủ
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
nêu rõ.
Chủ tịch nước khẳng định sẽ
lắng nghe ý kiến, nguyện vọng
của các tầng lớp nhân dân, trong
đó có đội ngũ trí thức trong và
ngoài nước; tiếp tục cải cách tư
pháp, xây dựng Nhà nước pháp
quyền XHCN; tăng cường tiềm

“Kể từ khi đất nước ta bước vào công cuộc đổi mới đến nay, nhiệm
kỳ 2016 - 2021 là giai đoạn 5 năm có nhiều thử thách rất khắc nghiệt
từ thảm họa môi trường Formosa, hạn mặn thế kỷ Tây Nam Bộ, thiên
tai, bão lũ dồn dập cho đến các căng thẳng thương mại, địa chính trị
khu vực và quốc tế; đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu.
5 năm qua chính là khoảng thời gian hệ thống chính trị của chúng ta,
dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã được tôi luyện, trưởng thành thêm về
bản lĩnh và lòng quyết tâm, luôn không ngừng nuôi dưỡng tầm nhìn,
khát vọng mãnh liệt về một Việt Nam phát triển, hùng cường, theo
định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045. 5 năm qua, dù khó khăn
hay thuận lợi, Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm đến công nhân,
nông dân, nông nghiệp, nông thôn, người nghèo, gia đình chính sách,
người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và những người yếu thế trong
xã hội.
Kế thừa thành quả từ những nhiệm kỳ trước, giai đoạn 2016 -

Tiểu sử Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Ông Nguyễn Xuân Phúc 67 tuổi, cử nhân kinh tế, quê ở Quảng
Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy
viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội 4 khóa XI,
XIII, XIV, XV.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, ông trở về
làm cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, từng
bước trưởng thành với nhiều vị trí công tác ở quê nhà. Từ chuyên
viên, Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Quảng Nam - Đà Nẵng,
ông làm Giám đốc Sở Du lịch kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu
du lịch Furama Đà Nẵng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Quảng Nam - Đà Nẵng.
Từ năm 1997 đến 2006, ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm
Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch Liên minh
Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.
Tháng 3/2006, ông giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, sau
đó làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, rồi Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 8/2011, ông được
bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, 5 năm sau được Quốc hội bầu làm
Thủ tướng.
Tại Đại hội XIII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là hai "trường hợp đặc biệt"
tái cử Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị.

lực quốc phòng, an ninh, quan
tâm thường xuyên, sâu sát và
hiệu quả đối với việc xây dựng
Quân đội nhân dân, Công an
nhân dân cách mạng, chính quy,
tinh nhuệ, từng bước hiện đại,
một số lực lượng tiến thẳng lên
hiện đại, luôn giữ gìn cuộc sống
bình an cho nhân dân và sẵn
sàng bảo vệ vững chắc nền hòa
bình, độc lập, chủ quyền và toàn
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ta.

Giữ gìn sự đoàn kết,
kiên định ý Đảng, lòng dân
Chủ tịch nước bày tỏ xúc
động khi được cử tri hai huyện là
cái nôi cách mạng miền Nam:
Hóc Môn (18 thôn vườn trầu) và
Củ Chi (Đất thép Thành đồng),
bầu ông làm đại biểu Quốc hội
khóa XV thuộc Đoàn đại biểu
Quốc hội TP Hồ Chí Minh. Đây
thực sự là vinh dự trong trách
nhiệm bởi Việt Nam là một quốc

2021, chúng ta đã dành nhiều nguồn lực và chủ động xúc tiến đầu tư
chiến lược (cả trong và ngoài nước) vào các ngành, các lĩnh vực quan
trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, trong đó có nông
nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa và các địa phương nghèo, địa
phương ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Trong mọi
hoạch định chính sách và chỉ đạo điều hành, chúng ta đã luôn chú
trọng tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững hài hòa trên cả 3
khía cạnh kinh tế - xã hội và môi trường.
Trong một nhiệm kỳ, mặc dù còn những hạn chế, bất cập nhưng
chúng ta đã tạo ra hơn 1.200 tỷ đô la GDP cùng với hơn 8 triệu việc
làm (chưa bao gồm rất nhiều việc làm ở khu vực kinh tế phi chính
thức); bảo đảm sinh kế, cơm ăn, áo mặc, y tế, giáo dục, phúc lợi cho
nhân dân, đặc biệt là người nghèo trên khắp cả nước, đã luôn là ưu
tiên, trăn trở hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021”.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

gia đã trải qua lịch sử dựng nước,
giữ nước hết sức oanh liệt, hào
hùng với nhiều gian khổ, hy sinh.
Cùng với những địa danh khác,
Củ Chi, Hóc Môn đã trở thành
biểu tượng của khí chất, tinh thần
Việt Nam, của lòng yêu nước
nồng nàn, của khát vọng độc lập
dân tộc và niềm tin sắt son một
con đường mà Đảng và Bác Hồ
đã chọn.
“Mọi thành quả của chúng ta
sẽ không bao giờ trọn vẹn khi
những địa phương, những vùng
đất giàu truyền thống cách mạng
như vậy vẫn chưa phát triển
tương xứng với bề dày lịch sử và
với tiềm năng. Chúng ta day dứt
khi trong số những gia đình
nghèo, hộ nghèo trên khắp cả
nước còn có những gia đình chính
sách, người có công, con em, thân
nhân của những người đã có
nhiều đóng góp, hi sinh cho sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc trong thời chiến lẫn thời
bình”, Chủ tịch nước chỉ rõ.
Chủ tịch nước nêu rõ, là đại
biểu QH và trên cương vị Chủ
tịch nước, dưới sự lãnh đạo của
Đảng, ông sẽ nỗ lực cùng QH,
Chính phủ và toàn hệ thống chính
trị theo sát việc thực hiện tầm
nhìn, đường lối, chiến lược phát
triển toàn diện đất nước, với tinh
thần không để một người dân nào
bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là ở
những địa phương nghèo, vùng
sâu, vùng xa, biên giới và hải
đảo… Trong bất kỳ trọng trách
nào mà Đảng, QH và nhân dân đã
giao phó, Chủ tịch nước sẽ luôn
gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất,
trên dưới một lòng, tích cực lắng
nghe, phát huy dân chủ, bám sát
thực tiễn, kiên định “ý Đảng lòng Dân”, coi đó là cội nguồn
sức mạnh đưa đất nước chúng ta
vững bước tiến về phía trước.
Đề cập đến những khó khăn,
thách thức trong nhiệm kỳ nhiệm
kỳ 2016 - 2021, đặc biệt là những
ảnh hưởng nặng nề của đại dịch
Covid-19 đến sức khỏe con người
và nền kinh tế thế giới, Chủ tịch
nước nhấn mạnh, trong gian khó,
niềm tin của nhân dân, bạn bè
quốc tế vào quyết tâm chính trị
của chúng ta, vào bản chất chế độ
ta lại một lần nữa tỏa sáng.
“Trong đợt dịch bùng phát lần
thứ tư này, với khả năng lây lan
mạnh của biến thể Delta, tôi xin
bày tỏ niềm tin vào sức mạnh
Diên Hồng của dân tộc ta, tinh
thần đoàn kết vô địch của nhân
dân ta; niềm tin vào quyết tâm
của Chính phủ, của tất cả chúng
ta về một Việt Nam tất thắng
trong việc kiểm soát, đẩy lùi đại
dịch Covid-19; để Việt Nam tiếp
tục làm nên những mốc son phát
triển mới. Như Bác đã dạy: Đoàn
kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại
thành công”, Chủ tịch nước
khẳng định.
H.DUNG - P.PHƯƠNG
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Xây dựng Chính phủ
đoàn kết, liêm chính, kỷ luật
Ngày 26/7, phát biểu sau Lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính
khẳng định sẽ xây dựng Chính phủ và chính quyền các cấp đoàn kết, liêm chính; kỷ luật, kỷ
cương; tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng động, đổi mới sáng tạo.
Đặt lợi ích quốc gia,
dân tộc lên trên hết
Nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính,
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021), tiếp
tục giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ
nhiệm kỳ 2021-2026 được Quốc hội (QH)
thông qua chiều cùng ngày với 100% đại
biểu QH tham gia biểu quyết tán thành.
Phát biểu sau Lễ tuyên thệ, Thủ tướng
Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ
nhiệm kỳ QH khóa XV sẽ tiếp tục kế thừa và
phát huy những kinh nghiệm quý báu, bài
học hay của Chính phủ qua các thời kỳ; xây
dựng Chính phủ và chính quyền các cấp đoàn
kết, liêm chính; kỷ luật, kỷ cương; tinh gọn,
hiệu lực, hiệu quả; năng động, đổi mới sáng
tạo; thấm nhuần phương châm đặt lợi ích
quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; “dân
là gốc” và xuất phát từ quyền, lợi ích hợp
pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Chính phủ sẽ chủ động, tích cực triển khai
thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm,
tư tưởng chỉ đạo, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột
phá chiến lược, 12 nhiệm vụ, giải pháp mà
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các
Nghị quyết của QH đã đề ra.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình
dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức
phức tạp; với tư tưởng chỉ đạo “chống dịch
như chống giặc” và vì mục tiêu cao nhất là
bảo vệ sức khỏe, an ninh, an toàn của nhân
dân; nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng
Cũng trong chiều 26/7, Quốc hội
(QH) thông qua Nghị quyết bầu ông
Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án
TANDTC nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ
chức vụ Chánh án TANDTC nhiệm kỳ
2021 - 2026 với 480/480 đại biểu QH
tham gia biểu quyết tán thành.
Cũng tại phiên họp chiều 26/7, với
483/483 đại biểu tham gia biểu quyết tán
thành, QH đã thông qua Nghị quyết bầu
bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung
ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ
2016-2021 (từ tháng 4/2021), giữ chức
vụ Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 20212026. Nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, Viện trưởng VKSNDTC nhiệm kỳ
2016-2021, làm Viện trưởng VKSNDTC
nhiệm kỳ 2021-2026.

lThủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ tuyên thệ.

đầu hiện nay của Chính phủ và Thủ tướng
Chính phủ là tập trung trí tuệ, nguồn lực,
các biện pháp linh hoạt, sáng tạo, nhất là
chiến lược vaccine; phát huy sức mạnh của
cả hệ thống chính trị, tinh thần đại đoàn kết
dân tộc; kêu gọi sự chung sức, đồng lòng,
nâng cao ý thức chấp hành và tinh thần
tương thân tương ái, “thương người như
thể thương thân” của nhân dân để chống
dịch thành công. Đồng thời, đẩy mạnh phát
triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tiếp
tục xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách
hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong điều
kiện khó khăn hiện nay.
Chính phủ sẽ đẩy mạnh thực hiện
nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức
đảng, đảng viên trong Chính phủ và
chính quyền các cấp, góp phần xây dựng
Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân
dân, do nhân dân, vì nhân dân. Có biện
pháp cụ thể để cải cách mạnh mẽ nền
hành chính quốc gia, tăng cường kỷ luật,
kỷ cương trong quản lý nhà nước và quản
lý xã hội; khuyến khích, tạo môi trường
thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
XHCN. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền
hợp lý, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với
nâng cao năng lực cấp dưới; đồng thời
tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát
và kiểm soát quyền lực…

Hoàn thiện thể chế phát triển
kinh tế thị trường định hướng XHCN
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn

Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có bốn Phó Thủ tướng

T

ại phiên họp của Quốc hội (QH) chiều
26/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính đã trình bày Tờ trình về cơ cấu
số lượng thành viên Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng
định, về quan điểm, cơ cấu số lượng thành
viên Chính phủ vừa bảo đảm sự kế thừa, ổn
định, vừa có sự đổi mới, thực hiện đúng quy
định của Hiến pháp, pháp luật; cơ cấu số
lượng thành viên Chính phủ do QH quyết
định. Về mục tiêu, thực hiện cơ cấu số
lượng thành viên Chính phủ nhằm tiếp tục
đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ
theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động
hiệu lực, hiệu quả, thực hiện đúng, đầy đủ
chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy

định của Hiến pháp và pháp luật… Trong
quá trình triển khai thực hiện, trường hợp
cần điều chỉnh thì trình QH phê chuẩn để
đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của
Chính phủ trong từng giai đoạn, phù hợp
với yêu cầu phát triển của đất nước.
Từ đó, Thủ tướng trình QH xem xét,
quyết định cơ cấu số lượng thành viên
Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XV có 27
thành viên, gồm Thủ tướng Chính phủ, 4
Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ trưởng
các bộ và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Trong đó, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ, dự
kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực ngoại
giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp
luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc;
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Tiểu sử
Thủ tướng Phạm Minh Chính
Ông Phạm Minh Chính 63 tuổi; Phó
giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng;
quê ở xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh
Thanh Hóa; Ủy viên Bộ Chính trị khóa
XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng
khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng
khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội
khóa XIV, XV.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ
Hà Nội, ông theo học Đại học Xây dựng Bucarest-Rumani, Khoa Xây dựng dân dụngcông nghiệp, chuyên ngành kết cấu thép. Trở
về nước, ông làm cán bộ Tình báo Phòng 6,
Cục Tình báo thuộc Tổng cục An ninh, Bộ
Công an; sau đó tiếp tục được đào tạo
nghiệp vụ ngoại giao tại Đại học Ngoại giao
(nay là Học viện Ngoại giao); đào tạo
nghiệp vụ tại Trường Tình báo (nay là Học
viện Quốc tế), Bộ Công an.
Sau nhiều năm làm cán bộ tình báo,
giai đoạn 1991 đến 1994, ông Chính là
cán bộ ngoại giao, Bí thư thứ 3, rồi Bí
thư thứ 2 Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani. Ông tiếp tục gắn bó với sự nghiệp
tình báo sau khi về nước, lần lượt trải
qua các vị trí Cán bộ Tình báo; Phó
Trưởng phòng Cục Tình báo châu Âu;
Cán bộ Tổ thư ký lãnh đạo Bộ Công an;
Phó Cục trưởng, Quyền Cục trưởng rồi
Cục trưởng Cục Tình báo kinh tế-khoa
học công nghệ và môi trường; Phó Tổng
cục trưởng Tình báo.
Tháng 12/2009 đến tháng 8/2010, ông
giữ chức Phó Tổng cục trưởng phụ trách
rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an. Tháng 8/2010, ông
Chính giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an;
sau đó được Bộ Chính trị điều động, phân
công tham gia Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy
Quảng Ninh từ tháng 8/2011.
Tháng 4/2015, Bộ Chính trị điều động
ông Chính về Hà Nội, giữ chức Phó
trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Sau khi
được bầu vào Bộ Chính trị tháng 1/2016,
ông tham gia Ban Bí thư Trung ương
Đảng, giữ chức Trưởng ban Tổ chức
Trung ương. Tháng 1/2021, tại Đại hội
XIII, ông tái đắc cử Trung ương và được
bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 4/2021,
Quốc hội bầu ông giữ chức Thủ tướng
nhiệm kỳ 2016 - 2021.

mạnh, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh
Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp;
Đảng, Nhà nước thấu hiểu, chia sẻ với
nhân dân những khó khăn, vất vả cả về tinh
thần và vật chất khi phải tiến hành phong
tỏa, cách ly. Với tư tưởng chỉ đạo “chống
dịch như chống giặc” và vì mục tiêu cao
nhất là bảo vệ sức khỏe, an ninh, an toàn
của nhân dân; nhiệm vụ cấp bách, quan
trọng hàng đầu hiện nay của Chính phủ và
Thủ tướng Chính phủ là tập trung trí tuệ,
nguồn lực, các biện pháp linh hoạt, sáng
tạo, nhất là chiến lược vắcxin; phát huy sức
mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần
đại đoàn kết dân tộc; kêu gọi sự chung sức,
đồng lòng, nâng cao ý thức chấp hành và
tinh thần tương thân tương ái, “thương
người như thể thương thân” của nhân dân
để chống dịch thành công; đồng thời, đẩy
mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền
vững; tiếp tục xây dựng, đề xuất cơ chế,
chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
trong điều kiện khó khăn hiện nay.
Cùng với đó, Chính phủ khóa XV tiếp
tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế phát triển
nền kinh tế thị trường định hướng XHCN;
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế
nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên, môi
trường và thích ứng với biến đổi khí hậu;
đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, thực
hiện tiến bộ, công bằng xã hội hài hòa với
phát triển kinh tế; tiếp tục củng cố tăng
cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên
quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn

lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; bảo
đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất
là an ninh con người…
“Chính phủ và cá nhân tôi nguyện cống
hiến hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục
vụ nhân dân, thực hiện các chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp, pháp
luật quy định, là cơ quan chấp hành của
Quốc hội. Đồng thời, luôn chấp hành sự
lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của
đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”,
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.
MINH NGỌC

kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo; kinh tế ngành; khoa giáo
- văn xã. 18 Bộ trưởng các bộ gồm Quốc
phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư
pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng;
Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và
Truyền thông; Lao động - Thương binh và
Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào
tạo; Y tế. 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân
tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Trình bày Báo cáo thẩm tra cơ cấu số
lượng thành viên Chính phủ, Chủ nhiệm

Ủy ban Pháp luật của QH Hoàng Thanh
Tùng cho biết, ý kiến chung của Ủy ban
Pháp luật tán thành với quan điểm, mục
tiêu, nguyên tắc xây dựng phương án cơ
cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm
kỳ QH khóa XV như được nêu trong Tờ
trình của Thủ tướng Chính phủ. Các thành
viên Ủy ban Pháp luật cho rằng, với cơ cấu
số lượng thành viên Chính phủ như vậy
bảo đảm phù hợp với Nghị quyết về cơ cấu
tổ chức của Chính phủ vừa được QH thông
qua, kế thừa, phát huy ưu điểm và những
kết quả tích cực đã đạt được của cơ cấu số
lượng thành viên Chính phủ khóa XIV,
đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn tổ
chức, hoạt động của Chính phủ cũng như
yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng
Chính phủ trong giai đoạn tới. BẢO AN
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Đa dạng nguồn lực cho
công tác trợ giúp pháp lý
Từ năm 2018 đến nay, thực
hiện Luật Trợ giúp pháp lý,
Chính phủ đã đưa trợ giúp
pháp lý lồng ghép vào các
chương trình xóa đói giảm
nghèo để ưu tiên huy động
nguồn lực cho công tác
này. Tuy nhiên, kinh phí
dành cho hoạt động này
vẫn còn thấp so với yêu cầu
thực tiễn đặt ra.
Xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp
lý (TGPL) là một chủ trương lớn của
Đảng đã được nêu trong Nghị quyết số
49-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ
Chính trị về Chiến lược cải cách tư
pháp nhằm thu hút các nguồn lực xã
hội, sự tham gia của tổ chức, cá nhân
chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước
trong công tác TGPL, tăng thêm cơ
hội, khả năng tiếp cận dịch vụ TGPL
của người dân, giảm bớt gánh nặng
công việc lên các cơ quan nhà nước.
Luật TGPL sửa đổi năm 2017 cũng có
các quy định bảo đảm mục tiêu tăng
cường xã hội hóa hoạt động này.
Hiện nay, theo Thông tư số
59/2020/TT-BTC hướng dẫn lập dự
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán
kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ
quan TGPL nhà nước, nguồn kinh phí
đảm bảo cho hoạt động này bao gồm:
Từ ngân sách nhà nước cấp; nguồn
viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp
luật; nguồn kinh phí khác theo quy
định của pháp luật (nếu có).
Đối với địa phương chưa tự cân đối
được ngân sách, các địa phương có
trách nhiệm ưu tiên bố trí ngân sách từ
số bổ sung cân đối ngân sách hằng
năm để hỗ trợ cho việc thực hiện vụ
việc TGPL phức tạp, điển hình theo
quy định. Kinh phí cho hoạt động này
phải được sử dụng đúng mục đích,
đúng đối tượng theo tiêu chuẩn chế độ
chi tiêu tài chính hiện hành, thực hiện
chế độ báo cáo quyết toán kinh phí đã
sử dụng theo quy định của pháp luật.

l Cần huy động các nguồn lực để đảm bảo kinh phí cho công tác trợ giúp pháp lý.

Tuy nhiên, thực tế tại các địa
phương cho thấy kinh phí cấp cho
hoạt động này còn thấp so với yêu
cầu. Trong khi đó, việc huy động, hỗ
trợ nguồn lực tài chính trong xã hội
đối với công tác này chưa được
thường xuyên nên việc triển khai một
số hoạt động còn hình thức, chất
lượng chưa cao.
Thực tế cũng cho thấy, ngoài các
Trung tâm TGPL nhà nước thì vai trò
của các tổ chức hành nghề luật sư và
luật sư trong công tác TGPL là rất
quan trọng. Song, hiện nay, tỷ lệ tổ
chức hành nghề luật sư đăng ký tham
gia TGPL còn quá thấp, chủ yếu là luật
sư mới hành nghề, chưa có kinh
nghiệm và năng lực còn hạn chế với số
lượng và chất lượng vụ việc tham gia
tố tụng còn chưa cao. Một trong những
nguyên nhân là do thể chế về chế độ
đãi ngộ, thu hút cán bộ, viên chức công
tác trong lĩnh vực TGPL còn nhiều bất
cập và thấp, từ đó ảnh hưởng đến
nguồn nhân lực công tác về TGPL.
Trong bối cảnh nguồn lực của ngân
sách còn hạn chế, để công tác này phát
huy hiệu quả về lâu dài, bảo đảm tính
ổn định và bền vững, cần nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực TGPL, bảo
đảm các điều kiện về kinh phí, cơ sở

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong
bối cảnh dịch bệnh
rong tháng 7/2021, dù tình hình dịch
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp,
Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh tiếp tục
thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác.
Cụ thể, Sở đã góp ý, thẩm định 77
dự thảo văn bản các loại (tăng 24 dự
thảo so với cùng kỳ năm 2020). Sở tiếp
tục thực hiện công tác tham mưu theo
chỉ đạo của UBND TP liên quan đến
Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021
về thành lập TP Thủ Đức thuộc TP Hồ
Chí Minh; tiếp tục triển khai có hiệu
quả Quyết định số 1585/QĐ-UBND
của UBND TP về phê duyệt Chương
trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
nhỏ và vừa trên địa bàn TP giai đoạn
2021 – 2025.
Về công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật (PBGDPL), Sở đã biên soạn, đăng
tải 21 tài liệu, tin trên website Sở Tư

TIN TỨC
BỘ TƯ PHÁP:

Bảo đảm tiến độ,
chất lượng công việc khi
giãn cách xã hội

T

SỞ TƯ PHÁP TP HỒ CHÍ MINH:

T
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pháp và Cổng thông tin tuyên truyền phổ
biến pháp luật TP Hồ Chí Minh về công
tác tuyên truyền bầu cử, tuyên truyền các
quy định pháp luật mới về xử lý vi phạm
hành chính, những điểm mới trong thi
hành pháp luật lao động, phòng chống
ma tuý, dịch bệnh; các hoạt động
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở…
Trong tháng 7, Trung tâm Trợ giúp
pháp lý nhà nước đã thực hiện trợ giúp
777 người/vụ việc, trong đó kỳ trước
chuyển qua là 658, phát sinh trong tháng
7 là 119 người/vụ việc (phát sinh trong
kỳ tăng 5 người/vụ việc so với tháng
7/2020). Trong tháng 8/2021, Sở Tư
pháp TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện
Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm
bảo phù hợp với tình hình thực tế của
TP; triển khai có hiệu quả Quyết định

vật chất bảo đảm cho công tác này.
Theo đó, việc tăng cường huy động
các nguồn lực tài chính và hỗ trợ xã
hội, đẩy mạnh xã hội hóa công tác
TGPL với những giải pháp, bước đi
phù hợp với các vùng, miền và điều
kiện thực tế ở các địa phương là hết
sức cần thiết. Đồng thời cần đẩy mạnh
tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút các
nguồn tài trợ hỗ trợ cho các hoạt động
TGPL thông qua các dự án tài trợ, dự
án hợp tác…
Ngoài ra, để có cơ sở khuyến khích
các tổ chức hành nghề luật sư đăng ký
tham gia TGPL và luật sư tham gia
thực hiện TGPL, Liên đoàn Luật sư
Việt Nam cần có hướng dẫn các tổ
chức hành nghề luật sư, các luật sư
tham gia TGPL tự nguyện, thực hiện
nghĩa vụ và đạo đức nghề nghiệp của
luật sư theo quy định của Luật Luật sư
và tham gia làm cộng tác viên TGPL.
Cùng với đó, cần có thêm các quy
định về chế độ, chính sách đối với đội
ngũ người thực hiện TGPL, có cơ chế
tài chính khuyến khích, thu hút các
nguồn nhân lực tham gia TGPL; tăng
cường công tác truyền thông, nâng cao
nhận thức của cán bộ các cơ quan, tổ
chức và người dân về TGPL.
LÊ HỒNG
phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa
bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn năm
2021 – 2025; phối hợp với Sở Nội vụ
thực hiện tham mưu các vấn đề liên quan
đến TP Thủ Đức và thay thế Nghị định
số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của
Chính phủ.
Bên cạnh đó, tiếp tục tự kiểm tra văn
bản do UBND TP ban hành và cập nhật
văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về
pháp luật; thực hiện kiểm tra văn bản
theo thẩm quyền đối với văn bản quy
phạm pháp luật do HĐND, UBND
quận, huyện ban hành gửi đến Sở Tư
pháp. Tham mưu hưởng ứng và tổ chức
có hiệu quả Cuộc thi Báo cáo viên pháp
luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi
toàn quốc về pháp luật phòng, chống
tham nhũng; triển khai công tác số hóa
sổ hộ tịch tại Sở Tư pháp; phối hợp với
Sở Y tế tham mưu UBND TP liên quan
đến mua vaccine, trang thiết bị, vật tư y
tế, hoá chất sinh phẩm… phòng Covid19 cho TP theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch
UBND TP… P.MAI

hứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh
Tịnh vừa ký ban hành văn bản gửi Thủ
trưởng các đơn vị thuộc Bộ về việc thực hiện
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
bệnh Covid-19.
Theo đó, Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng
các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở tại địa bàn TP
Hà Nội tổ chức cho công chức, viên chức và
người lao động ứng dụng công nghệ thông
tin làm việc tại nhà trong 15 ngày kể từ ngày
24/7/2021, chỉ những trường hợp thật sự cần
thiết mới đến làm việc tại trụ sở. Bố trí bộ
phận ứng trực tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm
số lượng không quá 1/3 (Văn phòng Bộ bố
trí không quá 1/2) tổng số công chức, viên
chức, người lao động của đơn vị. Dừng tất cả
các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết; các
cuộc họp cấp thiết phải có ý kiến đồng ý của
Lãnh đạo Bộ phụ trách và được tổ chức bằng
hình thức trực tuyến.
Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về
việc điều hành, tổ chức công việc trong thời
gian thực hiện giãn cách xã hội bảo đảm sắp
xếp thứ tự ưu tiên, tiến độ, chất lượng và hiệu
quả công việc nhất là các công việc có thời
hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật.
Bộ Tư pháp giao Cục Công nghệ thông tin:
Bảo đảm phương tiện kỹ thuật và hạ tầng
công nghệ đáp ứng yêu cầu triển khai công
việc trên môi trường mạng; hướng dẫn công
chức, viên chức, người lao động sử dụng hệ
thống kỹ thuật và hạ tầng công nghệ hiện có,
cài đặt các phần mềm, ứng dụng phục vụ giải
quyết công việc; chủ trì, phối hợp với Văn
phòng Bộ triển khai các giải pháp và các điều
kiện để bảo đảm việc tổ chức các cuộc họp
trực tuyến khi cần thiết. T.H

Sẽ có quy định cụ thể
về định mức biên chế
cơ quan tư pháp

T

riển khai thực hiện Nghị định số
62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của
Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên
chế công chức, Bộ Tư pháp đang xây dựng
và đưa ra lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng
dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ
chuyên ngành Tư pháp và định mức biên chế
công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc
ngành Tư pháp.
Việc xây dựng Dự thảo Thông tư nhằm cụ
thể hóa quy định của Nghị định số
62/2020/NĐ-CP đối với ngành Tư pháp và các
quy định pháp luật liên quan làm cơ sở cho việc
tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các
cơ quan, đơn vị khoa học, hiệu quả và thực hiện
công tác tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, đào tạo,
bồi dưỡng, đánh giá và thực hiện chế độ chính
sách đối với cán bộ, công của ngành Tư pháp.
Dự thảo Thông tư gồm 04 chương, 11 điều.
Đối tượng áp dụng bao gồm các cơ quan, tổ
chức của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân
cấp huyện. Đáng chú ý, dự thảo Thông tư quy
định cụ thể về định mức biên chế đối với các
cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Tư pháp,
Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp. Định mức biên
chế được xác định trên cơ sở quy định tại Nghị
định số 62/2020/NĐ-CP và các định mức biên
chế tối thiểu trong các Nghị định quy định về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. P.V
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TP HỒ CHÍ MINH:

Nỗ lực kiểm soát dịch
trong 15 ngày tới
Sau 16 ngày giãn cách xã
hội theo Chỉ thị số 16 của
Thủ tướng Chính phủ đối
với TP Hồ Chí Minh là
những ngày khó khăn chưa
từng có tiền lệ. Tuy nhiên,
TP Hồ Chí Minh với quyết
tâm cao nhất sẽ kiểm soát
lây nhiễm dịch bệnh trong
15 ngày tới.
Đó là nhấn mạnh của Bí thư
Thành ủy Nguyễn Văn Nên tại Hội
nghị trực tuyến mở rộng Ban Chấp
hành Đảng bộ TP HCM lần thứ 7,
nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nỗ lực điều trị, giảm tỷ lệ
tử vong
Để làm được điều này, trước hết
là mở đợt tuyên truyền đặc biệt, vận
động toàn bộ người dân cùng đoàn
kết, quyết tâm cao nhất, nêu cao
tinh thần mỗi người dân là một
chiến sĩ, mỗi gia đình là một “pháo
đài” vững chắc phòng chống dịch.
“Chúng ta sẽ tập trung siết chặt,
tăng cường các nội dung Chỉ thị 16
để có thêm sức mạnh giúp chúng ta
chiến thắng dịch bệnh. Khó khăn
với mỗi người là không thể tránh
khỏi nhưng chúng tôi tin tưởng khi
coi đây là một cuộc chiến để bảo vệ
sức khỏe và tính mạng con người
thì những khó khăn, gian khổ tạm
thời sẽ là thử thách để chúng ta
cùng vượt qua”, Bí thư Thành ủy
Nguyễn Văn Nên nêu rõ.
Bên cạnh đó, tình hình dịch ngày
càng diễn biến phức tạp, số ca
nhiễm Covid-19 ngày càng tăng
cao. Do đó, chiến lược của TP
HCM sẽ chuyển dần sang điều trị,
các nguồn lực, tổ chức khoa học sẽ
tập trung để điều phối hiệu quả
công tác điều trị, giảm tỷ lệ tử vong.
Trong trong thời gian tới, TP sẽ
mở rộng tối đa năng lực tiếp nhận
và điều trị ở các cơ sở y tế quận huyện, TP Thủ Đức. Đồng thời,
nâng cấp cơ sở vật chất, nhân lực,
tăng cường chức năng điều trị cho
các bệnh viện dã chiến; huy động
thêm các bệnh viện tư nhân và triển
khai thêm các cơ sở dã chiến để ứng
phó trong trường hợp các ca nhiễm
tăng cao; nâng cao công tác điều
phối, thiết kế hệ thống phần mềm
để khớp giữa nhu cầu người dân với
hệ thống y tế.

Những ai được ra đường
sau 18h?
Nhằm kiểm soát dịch chặt chẽ
hơn nữa, Chủ tịch UBND TP HCM
Nguyễn Thành Phong yêu cầu, từ
26/7, người dân không ra đường sau
18h, hoạt động trên địa bàn TP tạm
dừng tới 6h sáng hôm sau để đảm
bảo giãn cách xã hội, hạn chế việc
đi lại của người dân.
“Nếu một người dân còn ra
đường thì dịch còn diễn biến phức
tạp nên người dân phải đặt mệnh

l Từ 26/7, người dân TP Hồ Chí Minh không ra đường sau 18 giờ.

Trong ngày 26/7, TP HCM cũng đón nhận một tin vui. Theo đó, 3
phường Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A và Long Trường thuộc TP Thủ Đức,
với hơn 100.000 người dân được gỡ phong tỏa từ hôm nay sau thời gian bị
cách ly để phòng dịch.
Bên cạnh đó, HCDC cho hay, TP HCM có thêm 2.115 bệnh nhân xuất viện
trong ngày 25/7, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch Covid 19 bắt
đầu là 14.704 người.
Tuy nhiên, hiện nay tại TP HCM, số F0 tăng nhanh mỗi ngày khiến lực
lượng chống dịch vẫn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị. Song sau hơn
một ngày Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kêu gọi toàn ngành Y tế
tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại TP HCM, 1.500 lượt người là
lương y, học sinh, sinh viên đại học đã đăng ký. Ngành Y tế TP HCM sẽ phân
công công việc hợp lý nhất cho các tình nguyện viên. Những người này sẽ đến
các cơ sở điều trị, quận, huyện và TP Thủ Đức - những nơi đang có nhu cầu
cấp thiết về nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Về đợt tiêm vaccine Covid-19 lần thứ 5, đến nay TP HCM đã triển khai
tiêm được 170.177 liều cho người dân. Với tốc độ tiêm hiện nay, mỗi
ngày TP có thể đạt được 100.000 mũi tiêm và rất có thể đạt công suất
cao hơn.
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ĐƯA 12 LOẠI THUỐC CỔ TRUYỀN VÀO DANH MỤC HỖ TRỢ
ĐIỀU TRỊ COVID-19:

Cục Quản lý Y Dược cổ truyền
nhận “lỗi” soạn thảo văn bản

T

rước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức
tạp ở nhiều địa phương, Bộ Y tế đã ban hành Công
văn số 5944/BYT-YDCT, trong đó Bộ công bố 12 loại
thuốc cổ truyền và các sản phẩm từ dược liệu để phòng
và hỗ trợ điều trị Covid-19 cho F0 nhẹ, không triệu
chứng, các y, bác sĩ tuyến đầu và các đối tượng cách ly
F1. Tuy nhiên ngày 26/7, Bộ Y tế đã ban hành Công văn
5967 về việc thu hồi Công văn 5944 do có một số nội
dung chưa phù hợp.
Cũng ngay sau đó, ông Nguyễn Thế Thịnh, Cục
trưởng Cục Quản lý Y Dược cổ truyền cũng đã lên tiếng
nhận “lỗi” soạn thảo văn bản dẫn đến nguy cơ “thổi giá”
thuốc cổ truyền.
“Sau khi Công văn số 5944/BYT-YHCT được ban
hành, chúng tôi đã nhận được một số thông tin phản
ánh về một số nội dung chưa phù hợp, gây hiểu
nhầm, có nguy cơ tích trữ, nâng giá bán làm ảnh
hưởng đến công tác phòng chống dịch và tâm lý
người dân”, ông Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục
Quản lý Y Dược cổ truyền nêu.
Cũng theo phía Cục Quản lý Y Dược cổ truyền: “Sau
khi tiếp nhận các thông tin phản ánh và sự chỉ đạo của
Lãnh đạo Bộ Y tế liên quan đến Công văn 5944/BYTYHTC, chúng tôi đã rà soát lại nội dung: Với vai trò là
cơ quan tham mưu, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền nhận
thấy đây là sơ suất trong quá trình soạn thảo, tham mưu
trình Lãnh đạo Bộ ban hành, dẫn đến một số nội dung
chưa phù hợp, chưa đầy đủ, chưa rõ ràng. Cục đã phối
hợp với các Vụ/Cục liên quan rà soát, báo cáo, đề xuất
Lãnh đạo Bộ thực hiện thủ tục thu hồi công văn theo
đúng quy định”.
Ông Nguyễn Thế Thịnh cho biết thêm, lãnh đạo Bộ
Y tế cũng giao Cục Quản lý Y Dược cổ truyền khẩn
trương phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát
để có hướng dẫn phù hợp nhằm bảo đảm huy động được
mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch…
Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế thông
báo trên thị trường đang xuất hiện 2 sản phẩm thực
phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Xuyên Tâm Liên
CV19 (vỏ màu đỏ) và Xuyên Tâm Liên CV19 (vỏ màu
xanh) có công dụng kháng Covid-19. Tuy nhiên, Cục
An toàn thực phẩm khẳng định 2 sản phẩm có đặc điểm
và công dụng nêu trên chưa đăng ký bản công bố tại
Cục. Như vậy, 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
như trên là giả mạo. MỴ CHÂU

TÂY NINH:
lệnh cho chính mình là người cách
ly người, gia đình cách ly gia
đình, nhà ly cách nhà. Bắt đầu từ
ngày mai không nên ra đường sau
18h. Tất cả hoạt động trên địa bàn
TP tạm dừng trừ hoạt động cấp
cứu”, ông Nguyễn Thành Phong
nhấn mạnh.
Các trường hợp sau được hoạt
động gồm: Cấp cứu, lực lượng công
tác phòng, chống dịch; cán bộ,
phóng viên, biên tập viên; công nhân
vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự
cố về điện, nước, hệ thống thông tin
và hạ tầng kỹ thuật; các phương tiện
vận chuyển hàng hóa thiết yếu,
phương tiện đưa đón lực lượng thực
hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch,
phương tiện đưa đón công nhân của
doanh nghiệp được hoạt động,
phương tiện vận chuyển vật tư phục
vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập
khẩu; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu
ở 12 cửa ngõ chính của TP.
Lực lượng công an, quân sự,
chính quyền địa phương phải tăng
cường tuần tra, kiểm soát 24/24h và
phải kiểm tra thường xuyên việc
chấp hành quy định tại khu dân cư,
trên đường phố và xử lý thật
nghiêm các trường hợp vi phạm,

thậm chí tạm giữ hành chính trong
trường hợp chống đối người thi
hành công vụ. Chủ tịch TP HCM
cũng khẳng định sẽ xử lý thật
nghiêm trách nhiệm người đứng
đầu địa phương, đơn vị nếu có thái
độ thờ ơ, buông lỏng lãnh đạo,
chậm giải quyết phản ánh của người
dân, dẫn đến dịch lây lan tại nơi
mình quản lý.
Ngay sau khi ra thông báo này,
hầu hết nhà bán lẻ thuộc kênh bán
lẻ hiện đại tại TP HCM đã đồng loạt
thông báo sẽ điều chỉnh giờ đóng
cửa điểm bán lẻ trên toàn hệ thống
trước 18h kể từ ngày 26/7.
Về phía ngành Công Thương TP
HCM cũng đang khẩn trương phối
hợp với nhà bán lẻ, doanh nghiệp,
đơn vị kinh doanh để đưa ra những
kịch bản linh hoạt, thích ứng với
quy định người dân không ra đường
sau 18h. Điển hình như một số điểm
bán lẻ như VinMart, VinMart+,
MM Mega Market... ngoài điều
chỉnh giờ đóng cửa trước 18h mỗi
ngày, cũng thay đổi giờ mở cửa phổ
biến trong khung giờ từ 6-7h mỗi
ngày, nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho khách hàng mua sắm…
DIỆU THẢO

Chuyển cơ sở chữa bệnh
công lập thành bệnh viện
dã chiến điều trị Covid-19

N

gày 26/7, Sở Y tế Tây Ninh có thông báo khẩn về
chuyển tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh công lập
thành bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân Covid-19.
Theo đó, chuyển đổi công năng Bệnh viện Đa khoa,
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Phục hồi chức
năng tỉnh và các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố
làm nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 với tổng quy mô
800 giường.
Ngoài ra, tỉnh còn trưng dụng hạ tầng của Trường
Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh, Trường Cao
đẳng Sư phạm Tây Ninh (phường Ninh Sơn, TP Tây
Ninh); Bệnh viện Đa khoa tư nhân Cao Văn Chí cũ (xã
Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành) và tại Khu công
nghiệp Thành Thành Công (xã An Hòa, huyện Trảng
Bàng) làm các bệnh viện dã chiến với tổng số 1.120
giường để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 không
có triệu chứng, triệu chứng mức độ nhẹ.
Cùng với đó, tỉnh yêu cầu 2 bệnh viện tư nhân là
Bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu (huyện Gò Dầu) thực hiện
khám chữa bệnh, cấp cứu cho người dân tại các các
huyện Gò Dầu, Bến Cầu, Dương Minh Châu, thị xã
Trảng Bàng; còn Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng (thị
xã Hòa Thành) thực hiện khám chữa bệnh cho người
dân tại các các huyện: Châu Thành, Tân Biên, Tân
Châu, Hòa Thành và TP Tây Ninh…
THẮNG DƯƠNG
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Lực lượng đặc biệt tìm hài cốt
đồng đội trên nước bạn
Suốt 30 năm lặn lội khắp núi
cao, rừng sâu, khe suối; cán
bộ, chiến sĩ Đội 192, Bộ Chỉ
huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn ngày đêm miệt mài
hành quân nơi núi rừng Trường
Sơn giữa hai nước Việt - Lào
để tìm kiếm, cất bốc, đưa hài
cốt các liệt sĩ về với đất mẹ.
30 năm vượt khó
Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ
của dân tộc, đã có hàng vạn người con của
Tổ quốc anh dũng hy sinh nằm lại chiến
trường, để lại những day dứt khôn nguôi
trong lòng người ở lại. Chiến tranh đã lùi
xa, đồng nghĩa công tác quy tập mộ liệt sĩ
đối mặt những thách thức ngày càng lớn.
Công tác tìm kiếm, quy tập, hài cốt liệt sĩ
ở trong nước đã khó; việc tìm kiếm mộ liệt
sĩ hy sinh ở chiến trường nước bạn lại càng
khó hơn.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thành lập
đội quy tập liệt sỹ 192, làm nhiệm vụ tìm
kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ hy sinh
qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh Thừa
Thiên - Huế và nước bạn Lào. 30 năm qua,
hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã không quản
ngại khó khăn, gian khổ để thực hiện
nhiệm vụ.
Thượng úy Chu Văn Lâm, nhân viên
quy tập Đội 192 tâm sự: “Dù các phần mộ
đều ở rất xa, vùng núi hiểm trở, chúng tôi
vẫn quyết tâm cố gắng đưa các bác, các
chú về với gia đình, quê hương phụng thờ
hương khói”.
Mùa khô năm 2020-2021, Thiếu úy
Nguyễn Duy Bình, nhân viên quy tập
cùng các thành viên Đội 192 một lần
nữa có mặt tại vùng đất Salavan, nước
bạn Lào, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Hàng năm, cứ đến mùa này, Đội 192 lại
hành quân lên đường. Là lính thời bình
nhưng đèo cao, suối sâu, chênh vênh
vực thẳm, nước độc, rừng thiêng, họ đều

l Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bí thư Thành ủy Huế di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.

trải nghiệm. Nơi họ đến là các bản làng
xa xôi, những địa danh khốc liệt chiến
trường xưa, thậm chí có nơi hàng năm
không có dấu chân người qua lại.
Thiếu úy Bình tâm sự: “Trong thời
gian thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn Lào,
còn nhiều khó khăn về nơi ăn, chốn ở, di
chuyển đi lại. Với tinh thần tìm mộ liệt sĩ
như tìm người thân, anh em đều rất đồng
lòng, đồng sức. Giữa rừng sâu, núi thẳm,
chỉ có cuốc, xẻng với chim muông, mỗi
lúc tìm được một hài cốt liệt sĩ, ai nấy đều
xúc động hạnh phúc như tìm thấy chính
thân nhân của mình”.
Đặc điểm nơi các liệt sĩ nằm lại thường
là các đồi núi hiểm trở, phức tạp. Để thực
hiện công việc, Đội 192 chủ yếu phải hành
quân bộ, dù nhiều nơi còn bom mìn và
chất độc hóa học sót lại.

Hành trình không mỏi

nhiệm vụ mà Quân đội, Đảng và Nhà
nước giao phó, các thành viên vẫn luôn
kiên trì lật từng tấc đất, từng góc suối, đào
hàng chục nghìn m3 đất đá bằng công cụ
thô sơ, vừa đi vừa mở đường, cơ động
hàng nghìn km… tìm kiếm.
Trung tá Hồ Văn Chúc, Đội
phó Đội 192 cho biết: “Các
phần mộ đã chôn trước đây
không có sơ đồ, vị trí cụ thể,
việc tìm kiếm rất khó khăn, mất
rất nhiều thời gian. Để khắc
phục khó khăn, Đội xác định
phải phối hợp với tất cả các cơ
quan liên quan để làm tốt công
tác tuyên truyền đến từng người
dân về công tác tìm mộ liệt sĩ để
cung cấp cho thông tin; thì Đội
sẽ có thông tin khảo sát, xác
minh, tìm kiếm hiệu quả hơn”.
l Đội 192 cất bốc mộ liệt sĩ tại nước Lào.

Thực tế những năm qua, tại nhiều địa
điểm, công tác khai quật chủ yếu phải dựa
vào sức người. Nhiều trường hợp phải cất
công tìm kiếm từ năm này sang năm khác,
đào nhiều lần, đào ở diện rộng cả 4-5ha
đồi, sâu 3-4m mới tìm đúng nơi các liệt sĩ
bị vùi lấp trong chiến đấu năm xưa.
Khó khăn là vậy nhưng để hoàn thành

Song song nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình
nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn
Lào; Đội 192 cũng làm tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân và công tác đối
ngoại quân sự, ngoại giao với chính quyền, thực hiện tốt mối quan hệ với nhân dân
địa phương. Qua đó, để lại ấn tượng sâu sắc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” về những năm
tháng đoàn kết chiến đấu của hai quân đội, hai dân tộc, hai đất nước anh em thủy
chung, sâu nặng nghĩa tình.

“Bữa cơm tri ân” thân nhân liệt sĩ
Những ngày tháng Bảy
hàng năm, trên toàn
tỉnh Nghệ An, các hoạt
động tưởng nhớ, tri ân
anh hùng liệt sĩ, thương,
bệnh binh, gia đình
người có công triển khai
đồng loạt.
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ
An, anh Phan Văn Toàn chia sẻ,
trong đó đặc biệt phải kể đến tổ
chức các “Bữa cơm tri ân” tại các
gia đình chính sách, gia đình thân
nhân liệt sĩ. Các tổ chức đoàn cơ
sở phối hợp Hội Phụ nữ, Hội
Cựu chiến binh và các tổ chức
chính trị xã hội thực hiện “Bữa
cơm tri ân”.
PV đã theo đoàn của Hội Phụ
nữ kết hợp Đoàn Thanh niên xã
Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên
(tỉnh Nghệ An) tới nhà mẹ Ngô
Thị Đỉu nấu “Bữa cơm tri ân”.

l Bữa cơm tri ân gia đình mẹ Đỉu.

Ngay từ sáng sớm, căn nhà nhỏ đã
náo nhiệt hơn mọi ngày. “Hôm
nay bọn con nấu mời mẹ bữa cơm
nhé”, chị Nguyễn Thị Hiền, Chủ
tịch Hội Phụ nữ xã ân cần.
Mọi người tỏa ra, người làm
rau, người bóc tôm, người bằm
thịt làm chả cuốn, toàn những
món mẹ thích. Mảnh vườn nhỏ
trước nhà cũng được cuốc xới,

Gần 30 năm qua, những bản làng nằm
sâu trong rừng núi, những con đường mòn
quanh co hiểm trở, những chiến trường
khốc liệt năm xưa có lẽ đã in dấu chân
hành trình đi tìm kiếm mộ của Đội 192.
Các anh đã đi qua hơn 800 bản làng xa xôi
của 15 huyện thuộc nước bạn Lào, tìm
kiếm hàng ngàn vị trí và đã cất bốc được
trên 1.000 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 73 mộ
có tên, có quê, xác định được danh tính…
đưa về nước.
Vất vả là vậy nhưng các chiến sĩ Đội
192 luôn tự nhắc nhở bản thân là kết quả
tìm kiếm trên còn quá khiêm tốn so với sự
hy sinh lớn lao, sự mong mỏi của đồng
bào, đồng chí và thân nhân của các liệt sĩ.
Cứ như thế, công cuộc tìm kiếm, quy tập
mộ liệt sĩ sẽ vẫn còn nối tiếp.
Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ
Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết: “Quá trình
triển khai tìm kiếm mộ liệt sĩ, các chiến sĩ
Đội 192 luôn đoàn kết, thống nhất, chủ
động phân tích và có những phương pháp,
cách thức làm mới; vì vậy mà đã khắc
phục không ít khó khăn và hoàn thành tốt
nhiệm vụ trong thời gian qua. Thời gian
tới, Đội 192 sẽ phối hợp cấp ủy, chính
quyền địa phương và bà con nhân dân tỉnh
Thừa Thiên - Huế cũng như hai tỉnh Salavan và Sekong (Lào) để nắm thông tin,
thẩm định thông tin tiếp tục tìm kiếm, cất
bốc, quy tập có hiệu quả”.
QUỲNH NGA

đánh từng luống. Mẹ có vẻ vui
quá, lâu lắm rồi căn nhà mới
đông vui, náo nhiệt thế này.
Mẹ Đỉu kể, năm 18 tuổi mẹ lấy
chồng. Ở với nhau được 5 ngày,
ông Ngô Xuân Tấn, chồng của
mẹ, lên đường nhập ngũ. Gạt nỗi
buồn xa chồng sang một bên, mẹ
lấy hoạt động phong trào ở địa
phương làm niềm vui. Đằng đẵng

9 năm chờ đợi, chồng mẹ mới về
thăm nhà. Lần đó, mẹ mang bầu
chị Ngô Thị Hiền. Đến năm 1974,
khi chị Ngô Thị Hiền được một
tuổi thì ông Ngô Xuân Tấn về
phép. Gần 3 tháng sau, ông quay
lại đơn vị với niềm vui sắp được
làm bố lần thứ hai. “Đặt tên Ngoan
nhé. Chị Hiền, em Ngoan”, ông
dặn vợ. Mười ngày sau, mẹ nhận
được tin chồng hy sinh... Từ đó
đến nay, mẹ vò võ một mình nuôi
dạy con khôn lớn rồi dựng vợ, gả
chồng cho các con.
Căn nhà nhỏ vốn neo người,
hôm nay bỗng đông vui hơn mọi
khi khiến mẹ vui mừng. Cầm cái
khăn, mẹ vào lau bàn thờ sạch
bóng, rủ rỉ: “Ông ơi, hôm nay các
cháu đến chơi, nấu cơm ăn với
tôi đấy!”. Mâm cơm tươm tất
dọn ra. Mọi người quây quần
trên chiếc chiếu trải giữa nhà. Mẹ
bê bát cơm lên, nhìn hết người
này đến người khác, miệng cười
mà đôi mắt loang loáng nước.
“Từng này tuổi rồi, đắng cay,
ngọt bùi mẹ nếm đủ cả, bữa cơm

cũng gắng lắm mới được lưng
bát. Các con, các cháu đến với
mẹ lúc này là vui lắm rồi”, mẹ
rưng rưng.
Tiếp lời mẹ, một người nói:
“Chúng con sẽ thường xuyên đến
chơi, chỉ sợ mẹ không đủ cơm
cho chúng con ăn thôi”. Mẹ cười.
“Đây là năm thứ 4, các tổ
chức đoàn cơ sở tại Nghệ An
triển khai chương trình “Bữa
cơm tri ân” vào tháng Bảy. Tùy
điều kiện thực tế, mỗi đơn vị tổ
chức ít nhất một bữa cơm tại gia
đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
hoặc thân nhân liệt sĩ, người có
công trên địa bàn. Bữa cơm là
món quà nhỏ tri ân công lao của
các thế hệ đã chiến đấu, hy sinh
xương máu vì độc lập, tự do của
Tổ quốc. Đây cũng là dịp để giáo
dục thế hệ trẻ về truyền thống
yêu nước, kiên cường, bất khuất
của lớp lớp cha anh đi trước, bồi
đắp tình yêu quê hương, sống
đẹp hơn, xứng đáng hơn”, một
cán bộ Đoàn nói.KIM LONG
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“Đền ơn đáp nghĩa” bằng hành động thiết thực
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” 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 đất nước.
Năm 19 tuổi, anh thanh niên Lê
Thịnh Vượng (SN 1946, quê Thanh
Hóa) đi theo tiếng gọi thiêng liêng của
Tổ quốc trong giai đoạn khốc liệt nhất
của cuộc kháng chiến chống đế quốc
Mỹ. Nhập ngũ lực lượng công binh tại
chiến trường, năm 1966, ông bị thương
với tỷ lệ thương tật 36%.
Năm 1973, ông được Ban Xây dựng
64, nay là TCty Công trình giao thông 8
cử đi công tác biệt phái tại Lào. Ông
Vượng cho biết, trong nhiều năm, việc
lập hồ sơ để hưởng chế độ của cá nhân
gặp khó khăn do vướng mắc liên quan
thẩm quyền xác nhận của các cơ quan
quản lý trong thời gian làm việc tại Lào.
Để giải quyết vướng mắc của các trường
hợp tương tự, gần đây, Thủ tướng Phạm
Minh Chính đã chủ trì cuộc họp và có
kết luận về xử lý vướng mắc trong giải
quyết chế độ trợ cấp một lần với đối
tượng này.
“Với sự quan tâm, trách nhiệm của
các cơ quan có liên quan, đặc biệt là của
Thủ tướng, đề nghị của các cán bộ có
cùng thời điểm công tác như tôi đã được
các cấp có thẩm quyền xem xét, giải
quyết. Đây là niềm vui, là điều mà
chúng tôi mong mỏi chờ đợi từ rất lâu”,
ông chia sẻ.
Nói đến câu chuyện của thương binh
Vượng, để thấy công tác “đền ơn đáp
nghĩa” với NCC đã được quan tâm, chăm
lo, thực hiện tốt. Hệ thống chính sách,

l Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chính sách với người có công là vấn đề luôn được
quan tâm thường xuyên, nhất quán.

pháp luật ưu đãi NCC ngày càng hoàn
thiện và phù hợp với điều kiện đất nước.
Thời gian qua, Chính phủ đã giao Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) phối hợp khẩn trương hoàn
thiện những chính sách đang xây dựng
để ban hành sớm nhất có thể. Tại cuộc
họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
2021, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào
Ngọc Dung cho biết, Bộ đang khẩn
trương hoàn thiện văn bản hướng dẫn thi
hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công
với cách mạng 2020, triển khai lập quy
hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng,
điều dưỡng NCC thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn 2050; tiếp tục thực hiện xác
nhận, công nhận NCC; thực hiện Đề án
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác
định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu
thông tin. Trong 6 tháng đầu năm 2021,
Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ công
nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công với

“Trợ giúp pháp lý tham gia tích cực
vào công tác đền ơn đáp nghĩa”

l Tính trong 3 năm, số vụ việc trợ giúp pháp lý cho người có công là 17.716 vụ.

Hoạt động trợ giúp pháp lý
(TGPL) cho NCC trong những
năm qua đã góp phần thực hiện
chính sách “đền ơn đáp nghĩa”
của Đảng và Nhà nước, kịp thời
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp
của các đối tượng được TGPL là
NCC. Nhân kỷ niệm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ, PLVN đã
có cuộc phỏng vấn bà Vũ Thị
Hoàng Hà, Phó Cục trưởng Cục
TGPL, Bộ Tư pháp về vấn đề này.
l Bà có thể cho biết một số
kết quả TGPL cho NCC theo
Luật TGPL 2017?

- TGPL là một nhiệm vụ
được ngành Tư pháp triển khai từ
1997, là một chính sách có ý
nghĩa nhân văn sâu sắc trong
tổng thể các chính sách an sinh
xã hội của Đảng và Nhà nước.
Việc thành lập tổ chức TGPL
miễn phí theo Quyết định
734/TTg ngày 6/9/1997 của Thủ
tướng Chính phủ cho người
nghèo và các đối tượng chính
sách xuất phát từ chủ trương xóa
đói, giảm nghèo, “đền ơn đáp
nghĩa” và luôn nhận được sự
quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Chỉ tính riêng từ năm 2016-2020,
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.

369 liệt sĩ, cấp đổi lại 4.039 bằng Tổ quốc
ghi công; tiếp nhận 1.544 mẫu giám định
ADN bàn giao các đơn vị giám định thực
hiện; đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn
đáp nghĩa”; huy động nguồn lực xã hội
chăm lo đời sống NCC…
Trong thời gian tới, Thủ tướng giao
Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục rà soát toàn
diện chính sách liên quan NCC, gia đình
chính sách và đề xuất giải pháp tháo gỡ
vướng mắc nhanh và hiệu quả nhất. Tinh

Ngay từ khi thành lập năm
1997, công tác TGPL đã hướng
tới phục vụ đối tượng NCC. Đến
Luật TGPL 2006 và gần đây nhất
là Luật TGPL 2017, cũng luôn
quan tâm, đặt NCC là một đối
tượng được ưu tiên.
Hoạt động TGPL trực tiếp
giúp đỡ về pháp luật thông qua
các hình thức tham gia tố tụng,
đại diện ngoài tố tụng, tư vấn
pháp luật cho 14 nhóm đối tượng
được TGPL, trong đó có nhóm
đối tượng là NCC. Khi các nhóm
đối tượng được TGPL có yêu cầu
TGPL, họ sẽ được miễn phí hoàn
toàn, không phải trả tiền, lợi ích
vật chất hoặc lợi ích khác.
Thực tiễn đã chứng minh,
hoạt động TGPL đã tham gia rất
tích cực vào công tác “đền ơn
đáp nghĩa”. Dù số lượng vụ việc
TGPL cho NCC do các tổ chức
thực hiện TGPL thực hiện chưa
phải là nhiều so với tổng số các
vụ việc TGPL, nhưng so với 14
nhóm đối tượng được TGPL, số
lượng vụ việc TGPL cho nhóm
đối tượng là NCC đứng thứ 3
(chỉ sau nhóm đối tượng là người
dân tộc thiểu số cư trú tại vùng

thần là quan tâm rà soát, không bỏ sót
các đối tượng chính sách. Đồng thời,
yêu cầu các địa phương phối hợp các cơ
quan, tổ chức liên quan tiếp tục quan
tâm hơn nữa công tác “đền ơn đáp
nghĩa”, tôn tạo chỉnh trang các nghĩa
trang liệt sĩ. Chính phủ cũng yêu cầu các
cơ quan liên quan huy động nguồn lực
xã hội để tìm kiếm, quy tập, ứng dụng
công nghệ và khoa học để lưu trữ, giám
định ADN hài cốt liệt sĩ…
Mới đây, ngay trước buổi gặp mặt đại
biểu, NCC, thân nhân liệt sĩ năm 2021
do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Văn phòng
Chính phủ tổ chức ngày 24/7/2021, Thủ
tướng đã ký ban hành Nghị định
75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng
trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi
NCC.
Nghị định 75 được coi là một chính
sách lớn, đột phá và có tác động tích cực
đến đời sống của hàng chục triệu NCC.
Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH: “Các
cơ chế, chính sách, mức ưu đãi với
người có công được nâng cao hơn so với
trước. Kinh phí hàng năm sẽ tăng thêm
khoảng 800 tỷ đồng để điều chỉnh bổ
sung khoảng 10 chính sách mới trong
Nghị định. Mức trợ cấp với Mẹ Việt
Nam Anh hùng được điều chỉnh tăng lên
bằng 3 lần mức chuẩn, từ hơn 1,6 triệu
đồng/tháng tăng lên hơn 4,8 triệu
đồng/tháng”.
Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm
Minh Chính nhấn mạnh, Đảng và Chính
phủ không chỉ quan tâm đến ngày 27/7
mà chính sách với NCC là vấn đề luôn
được quan tâm thường xuyên, nhất
quán: “Chính phủ sẽ kế thừa và phát huy
những kết quả đã đạt được của các
nhiệm kỳ trước. Chính phủ luôn quan
tâm bằng giải pháp hoàn thiện cơ chế,
chính sách trong phạm vi thẩm quyền ở
mức cao nhất, trách nhiệm nhất, thể hiện
tấm lòng và sự tri ân sâu sắc với người
có công và gia đình chính sách”.
HỒNG MINH

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn và nhóm đối tượng
là người nghèo).
Công tác TGPL cho nhóm
NCC đã kịp thời tháo gỡ những
vướng mắc pháp luật, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp cho
họ, mang lại niềm tin vào tổ chức
thực hiện TGPL nhà nước và đội
ngũ người thực hiện TGPL, đóng
góp vào thực hiện chính sách
“đền ơn đáp nghĩa” của Đảng và
Nhà nước.
l Bà có thể đưa ra số liệu
cụ thể?
- Tính từ 01/01/2018 đến hết
30/6/2021, các tổ chức thực hiện
TGPL đã thực hiện 119.942 vụ
việc TGPL, trong đó có 71.703 vụ
việc tư vấn pháp luật; 47.082 vụ
việc tham gia tố tụng và 1.157 vụ
việc đại diện ngoài tố tụng, số vụ
việc TGPL cho NCC là 17.716
vụ, chiếm khoảng 17% tổng số vụ
việc TGPL được thực hiện.
Qua theo dõi các địa phương,
chúng tôi nhận thấy: Hầu hết vụ
việc TGPL nói chung, vụ việc
TGPL cho NCC nói riêng được
các địa phương đánh giá đạt chất
lượng khá và tốt; không có vụ

việc bị khiếu nại hay kiến nghị
không đạt chất lượng.
Nhà nước luôn sẵn sàng đồng
hành cùng với người dân nói
chung và NCC nói riêng, để kịp
thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của họ. Do vậy, khi có
vướng mắc liên quan đến các
lĩnh vực pháp luật (trừ lĩnh vực
kinh doanh, thương mại), người
thuộc diện được TGPL hãy liên
hệ với các tổ chức thực hiện
TGPL và người thực hiện TGPL
ở địa phương để được giúp đỡ
miễn phí theo đúng quy định
pháp luật.
Danh sách các trung tâm
TGPL nhà nước, chi nhánh của
trung tâm, tổ chức hành nghề luật
sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ
điều kiện thực hiện TGPL, người
thực hiện TGPL được đăng tải
trên Trang thông tin điện tử của
Sở Tư pháp các tỉnh, thành và
Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư
pháp; hoặc gọi đến các đường
dây nóng về TGPL tại Cục TGPL
và các trung tâm TGPL nhà nước
trên toàn quốc.
l Xin cảm ơn bà!
HỒNG THÚY (thực hiện)
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VỤ ĐÁNH ĐẬP NGƯỜI KHÁC RỒI ĐĂNG LÊN
MẠNG XÃ HỘI Ở THÁI BÌNH:

Có
thể
bị
xử
lý
hình
sự
Mới đây, sự việc nhóm người đánh đập, làm nhục cô
gái trẻ rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội khiến
dư luận bức xúc. Vậy nhóm người này sẽ đối diện
với tội danh nào?
Theo kết quả điều tra, đêm 23/7, Công an huyện Hưng Hà nhận
được tin báo của quần chúng nhân dân và phản ánh của báo chí trên
địa bàn huyện Hưng Hà xảy ra vụ việc một số đối tượng có hành vi
đánh đập, làm nhục người khác. Chiều 24/7, lãnh đạo Công an huyện
Hưng Hà cho biết đã bắt giữ nhóm thanh niên nghi vấn tra tấn, làm
nhục một thiếu nữ rồi quay clip, đăng hình ảnh lên mạng xã hội. Đồng
thời, Công an huyện cũng tìm được nạn nhân, đưa đi kiểm tra sức khỏe
và các vết thương do bị nhóm thanh niên đánh đập, phục vụ công tác
xác minh điều tra làm rõ. Hầu hết nhóm thanh niên trên tuổi đời từ 1618 nên Công an huyện đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp
tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.
Được biết, nạn nhân quê ở Thanh Hóa, ra Hải Phòng tìm việc làm
trong các quán karaoke thì quen biết với nhóm thanh niên trên. Khi TP
Hải Phòng dừng hoạt động các quán karaoke để phòng chống dịch thì
nạn nhân cùng nhóm thanh niên này về thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng
Hà (Thái Bình) làm việc trong một quán karaoke. Do mâu thuẫn cá
nhân nên nhóm trên đã có những hành động tra tấn, đánh đập và làm
nhục nạn nhân rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội.
Về sự việc nói trên, ở góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn Giám đốc Hãng Luật TGS (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, trường
hợp nạn nhân thương tích từ 11% trở lên, nhóm thanh niên đánh đập
nạn nhân sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương
tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác” theo Điều 134 Bộ luật
Hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Trường hợp
thương tích nạn nhân dưới 11% nhưng hành vi phạm tội được xác định
có tính chất phạm tội côn đồ và phạm tội đối với người dưới 16 tuổi thì
vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt: phạt cải tạo
không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc
chung thân.
Bên cạnh đó, nhóm người này còn bị truy cứu hình sự về tội “Làm
nhục người khác” quy định tại Điều 155 BLHS. Theo đó, đối với hành
vi làm nhục có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10-30 triệu đồng hoặc
phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến
2 năm.
Nếu xác định được tuổi nạn nhân dưới 16 tuổi, theo Luật sư Tuấn,
đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (theo Điều 55 BLHS
2015, sửa đổi, bổ sung 2017). Căn cứ Điều 134 BLHS 2015, sửa đổi,
bổ sung 2017 thì tùy vào tỷ lệ thương tích của nạn nhân mà người phạm
tội phải chịu mức xử phạt khác nhau.
Cụ thể: Nếu thương tích của nạn nhân từ 11% đến 30% hoặc dưới
11% nhưng hành vi phạm tội thuộc một trong các trường hợp tại khoản
1 Điều này thì nhóm thanh niên có thể bị phạt cải tạo không giam giữ
đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu thương tích của nạn
nhân từ 31% đến 60% thì nhóm thanh niên có thể bị phạt tù từ 2 năm
đến 6 năm. Nếu thương tích nạn của nhân 61% trở lên thì nhóm thanh
niên có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Nếu phạm tội gây hậu quả
nghiêm trọng hơn thì hình phạt áp dụng đối với nhóm thanh niên này
có thể là phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc phạt tù chung thân.
“Mức xử phạt của các đối tượng này sẽ tùy thuộc vào mức độ, tính
chất của vụ việc và tỷ lệ giám định thương tật của nạn nhân. Trường
hợp tỷ lệ thương tích của nạn nhân dưới 11% nhưng tính chất phạm tội
côn đồ và phạm tội đối với người dưới 16 thì vẫn bị truy cứu trách
nhiệm hình sự”, Luật sư Tuấn nhấn mạnh.
Về độ tuổi của nhóm đối tượng hành hung, Luật sư Tuấn phân tích,
căn cứ Điều 12 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 và cho biết đối với
các đối tượng từ đủ 16 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối
với cả hai tội nêu trên. Trường hợp các đối tượng chưa đủ 16 tuổi thì
phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội “Cố ý gây thương tích hoặc
gây tổn hại sức khỏe của người khác” quy định tại Điều 134 về tội rất
nghiêm trọng (có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm), tương ứng với
khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 134 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.
C.THÀNH

lNạn nhân bị nhét khăn vào miệng - Ảnh cắt từ clip do bạn đọc VTC cung cấp.
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Ước mơ trở thành cán bộ
pháp chế của thủ khoa
khối C toàn quốc
Cùng lúc nhận 2 niềm
vui lớn là được kết nạp
vào hàng ngũ của Đảng
và là thủ khoa khối C
toàn quốc khiến nữ sinh
Đinh Thị Kim Ngân bất
ngờ đến vỡ òa. Nhưng
với Ngân, đó là sự nỗ lực
không mệt mỏi của bản
thân, sự dạy dỗ của thầy
cô và sự quan tâm của
gia đình.
Tờ mờ sáng 26/7, từ xã Quỳnh
Thiện, thị xã Hoàng Mai (tỉnh
Nghệ An) em Đinh Thị Kim
Ngân một mình đón xe buýt vào
Vinh để dự Lễ kết nạp Đảng tại
Trường THPT chuyên Phan Bội
Châu, TP Vinh. Ngân là 1 trong
15 học sinh xuất sắc của Trường
được kết nạp Đảng trong năm học
này. Đó là sự nỗ lực không mệt
mỏi của Ngân trong 3 năm ngồi
trên ghế nhà trường.
Niềm vui của em như nhân đôi
khi từ rạng sáng ngày 26/7, Ngân
biết mình là thủ khoa khối C toàn

lNgày nhận được tin mình là thủ khoa thì Ngân cũng chính thức được kết nạp Đảng.

quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
2021. Ngân từng giành giải Ba học
sinh giỏi Quốc gia môn Địa lý năm
lớp 11 và giải Nhì học sinh giỏi
Quốc gia môn Địa lý năm lớp 12.
Với kết quả này, từ năm lớp 11,

Ngân cũng đã nắm chắc một suất
tuyển thẳng vào đại học.
Trong những năm học ở
Trường THPT chuyên Phan Bội
Châu, Ngân cũng đã có thể chọn
con đường dễ dàng hơn nhưng

SAI PHẠM TẠI DỰ ÁN GO GREEN FARM (THỪA THIÊN - HUẾ):

Kiến nghị xử lý vi phạm, kiểm điểm
trách nhiệm
Liên quan đến hàng loạt vi phạm tại dự án Sản xuất nông nghiệp và dịch vụ
sinh thái Go Green Farm, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên - Huế kiến nghị xử
phạt chủ đầu tư, kiểm điểm trách nhiệm các cơ quan chức năng địa phương.

lNhiều công trình xây dựng không phép tại dự án Sản xuất nông nghiệp và
dịch vụ sinh thái Go Green Farm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư
(KH&ĐT) Thừa Thiên - Huế vừa
có kết luận thanh tra chỉ ra nhiều
vi phạm trong việc chấp hành quy
định pháp luật về đầu tư, xây
dựng đối với dự án Sản xuất nông
nghiệp và dịch vụ sinh thái Go
Green Farm do Hợp tác xã Nông
nghiệp & Dịch vụ Sinh thái Go
Green Farm làm chủ đầu tư.
Trước đó, PLVN cũng đã có bài
“Hàng loạt công trình trái phép tại
dự án Go Green Farm” phản ánh
các vi phạm tại dự án nói trên.
Dự án sản xuất nông nghiệp
và dịch vụ sinh thái Go Green
Farm (phường Hương Vinh, thị

xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) được UBND tỉnh Thừa
Thiên -Huế chấp nhận chủ trương
đầu tư tại Quyết định số
1050/QĐ-UBND
ngày
18/5/2017. Dự án nằm ở khu vực
Cồn Nhỏ (ven sông Hương)
phường Hương Vinh, với diện
tích khoảng 3ha. Mục đích biến
nơi đây thành “khu nông nghiệp
công nghệ cao kết hợp dịch vụ du
lịch và sinh thái”. Dù chưa được
cấp giấy phép xây dựng nhưng tại
dự án chủ đầu đã xây trái phép
hàng loạt công trình.
Theo Kết luận thanh tra
2350/KL-SKHĐT
ngày

22/7/2021 của Sở KH&ĐT Thừa
Thiên - Huế, tại thời điểm thanh
tra, chủ đầu tư dự án Go Green
Farm đã xây dựng 19 công trình
với diện tích khoảng 1.488m2.
Trong đó, 7 công trình đã thi công
hoàn thành, 12 công trình còn lại
đã thi công xong phần thô.
Đơn vị chủ đầu tư đã khởi
công xây dựng các công trình khi
chưa được cấp giấy phép xây
dựng; chưa được phê duyệt bản
vẽ thiết kế thi công công trình, vi
phạm khoản 3 Điều 89 và Điều
106, Điều 107 Luật Xây dựng
năm 2014; khoản 30, khoản 39
Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi
năm 2020.
Ngoài ra, qua kiểm tra hiện
trạng mặt bằng khu vực dự án,
các công trình có diện tích và số
lượng đã thi công chưa đúng theo
quyết định đã được UBND thị xã
Hương Trà phê duyệt vào tháng
6/2021. Cụ thể, đối với khu nhà
trung tâm, diện tích thực tế thi
công là 190m2, vượt so với diện
tích được phê duyệt chỉ ở mức
140m2. Nhà hàng thi công trên
diện tích 260m2, trong khi diện
tích được phê duyệt 135m2. Công
trình mô phỏng nhà vườn Huế
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với em, việc học ngoài chinh phục
còn có những niềm vui. Vì thế, sau
khi đạt giải quốc gia năm lớp 11,
Ngân tiếp tục chọn tham dự kỳ thi
quốc gia năm lớp 12 để được nâng
thứ hạng, muốn được thử thách mình
một lần nữa.
Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2021, dù đã được tuyển thẳng vào
một số trường đại học nhưng Ngân
vẫn dành tâm huyết cho kỳ thi quan
trọng nhất của 12 năm đi học. Bởi
với em, đó là kỳ thi quan trọng của
đời học sinh. Vượt qua những cơn
đau dạ dày, những buổi học online
kéo dài, Ngân đã giành được kết quả
cao. Với em, đó là món quà đặc biệt
dành cho bản thân, thầy cô, gia đình
và cho nhà trường.
Chia sẻ về khoảnh khắc biết
mình là thủ khoa khối C, Ngân tâm
sự: “Sau kỳ thi tốt nghiệp, em về quê
sinh sống cùng gia đình. Suốt tối
hôm qua cả lớp em hầu như thức
trắng để xem điểm cho nhau. Khi
được các bạn thông báo được 29,25
điểm em rất vui nhưng chưa biết
mình là thủ khoa cả nước. Lát sau
nhận được tin mình là thủ khoa thì
em rất bất ngờ, vui mừng đến không
ngủ được”. Sáng sớm hôm sau,
Ngân dậy sớm thông báo với bố mẹ
rồi vội đón xe buýt vào trường để kết
nạp Đảng.
Để có danh hiệu thủ khoa khối C
toàn quốc, Ngân có những kết quả
rất nổi bật với Ngữ văn 9,5, Lịch sử
10 và Địa lý 9,75. Trong ba môn thi
này, điểm 10 Lịch sử khiến em bất
ngờ nhưng đó là mục tiêu của Ngân
trong kỳ thi này. Chia sẻ về bí quyết

đạt điểm tuyệt đối môn này, Ngân
bật mí bản thân không chú trọng vào
việc học thuộc lòng. Nhưng chính
cách giảng dạy như kể chuyện của
cô giáo bộ môn giúp em hứng thú,
nhớ lâu các mốc lịch sử.
Thủ khoa khối C đánh giá môn
Văn năm nay đề hay, không chú trọng
vào kỹ năng mà hỏi về nhận thức văn
học nên học sinh có thể bày tỏ quan
điểm, suy nghĩ của mình về văn bản,
tác phẩm văn học. Và trong khi nhiều
thí sinh khác khá bất ngờ với đề thi về
bài thơ “Sóng” thì Ngân lại không.
Trong đó câu hỏi về “sự cống hiến
của tuổi trẻ” ở phần Nghị luận xã hội
tạo cho em cảm hứng. Ngân đã lấy
dẫn chứng trong đại dịch Covid-19
như đoàn sinh viên của Trường Đại
học Y tế Hải Dương, từ đó liên hệ với
với bản thân. “Sống là phải biết cống
hiến cho xã hội. Và cống hiến cho xã
hội là cống hiến cho sự phát triển bản
thân”, Ngân nói.
Để học tốt, bí quyết của Ngân
cũng rất đơn giản, đó là ngoài chăm
chỉ thì phải có phương pháp học phù
hợp. Như với môn Ngữ văn, dù thừa
nhận “em không chăm luyện các bài
viết nhưng em đọc sách rất nhiều.
Với cô bé này, đọc sách đã giúp em
cảm thụ xã hội cách tự nhiên, từ đó
cách hành văn hấp dẫn hơn.
Về dự định tương lai, Ngân chia
sẻ bản thân là người thích logic, công
lý nên em sẽ đăng ký học Luật Kinh
tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nữ thủ khoa khối C mong muốn trở
thành người làm công tác pháp chế
trong doanh nghiệp khi ra trường.
KIM LONG

theo quyết định phê duyệt có diện
tích 697m2, thực tế hiện trạng là
775m2; số lượng phê duyệt 11 nhà,
xây vượt thêm 2 nhà.
Đoàn thanh tra cũng chỉ ra những
tồn tại và bất cập từ việc giám sát của
chính quyền và cơ quan chức năng
địa phương. Cụ thể, UBND phường
Hương Vinh và Đội Quy tắc Đô thị
thị xã Hương Trà nhiều lần kiểm tra
việc xây dựng tại dự án, 4 lần lập
biên bản về vi phạm xây dựng của
chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau mỗi lần
kiểm tra, số lượng công trình xây
dựng không phép lại tăng lên. Đoàn
thanh tra cho rằng, trách nhiệm này
thuộc về của chủ đầu tư, UBND
phường Hương Vinh và Đội Quy tắc
Đô thị thị xã Hương Trà.
Từ kết quả thanh tra nêu trên,
lãnh đạo Sở KH&ĐT tỉnh Thừa
Thiên - Huế kiến nghị UBND tỉnh
chỉ đạo UBND TP Huế xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực xây
dựng đối với Hợp tác xã Go Green

Farm; kiểm điểm trách nhiệm của
UBND phường Hương Vinh do
thiếu quyết liệt, không có biện pháp
ngăn chặn và xử phạt đối với chủ
đầu tư có hành vi vi phạm mang tính
hệ thống.
Ngoài ra, Sở KH&ĐT tỉnh Thừa
Thiên - Huế còn kiến nghị UBND thị
xã Hương Trà kiểm điểm trách
nhiệm Đội Quy tắc đô thị Hương Trà
khi phát hiện các vi phạm của dự án
nhưng không đề xuất biện pháp ngăn
chặn, để chủ đầu tư tiếp tục tái phạm.
Đối với chủ đầu tư dự án Go
Green Farm, Sở KH&ĐT tỉnh Thừa
Thiên - Huế yêu cầu nghiêm túc
chấp hành việc xử lý vi phạm hành
chính trong lĩnh vực xây dựng của
UBND TP Huế; ngừng triển khai thi
công các hạng mục công trình trên
thực địa khi chưa được các cấp có
thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;
khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục
về xây dựng theo đúng quy định.
THÙY NHUNG
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Rủi ro khi tích trữ bình oxy y tế tại nhà
Lo sợ ảnh hưởng của Covid-19
đến sức khỏe, nhiều gia đình đã
săn lùng, mua tích trữ một số
dụng cụ y tế để tự điều trị tại
nhà. Tuy nhiên, điều này vừa
khiến nhiều mặt hàng tăng giá
đột biến, lại ẩn chứa nguy cơ
không tốt cho sức khỏe.
Nghe thông tin có một số F0 trở nặng, khó
thở, không kịp đến bệnh viện, anh Nguyễn Minh
Thắng, ngụ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh (TP
HCM) lên mạng hỏi thông tin để tìm mua bình
oxy để sẵn trong nhà. Sau khi được “mách
nước”, hỏi nhiều nơi, anh Thắng liên hệ được
với một tư nhân cung cấp bình oxy y tế và mua
về 2 bình, mỗi bình 8 lít với giá hơn 1 triệu
đồng/bình và yên tâm là mình đã có phương án
dự phòng cho gia đình nếu chẳng may nhiễm
phải Covid-19.
Hiện, có không ít gia đình cũng tìm cách
mua, trữ bình oxy y tế tại nhà như trường hợp
nói trên. Có những gia đình trữ bình oxy đến
hàng chục lít, thậm chí có cả bình cỡ lớn 40 lít.
Trên mạng, cũng có không ít cá nhân rao bán
bình oxy như... rao bán rau. Giá các bình oxy
này dao động từ dưới 1 triệu đồng đến vài triệu
đồng. Nhiều người bán còn “thổi phồng” nguy
cơ bị khó thở của người mắc Covid-19, đồng
thời khuyến cáo người dân nên có cho mình bình
oxy để phòng rủi ro, đặc biệt là gia đình có người
cao tuổi, bị bệnh nền. Bên dưới, người vào hỏi
mua tấp nập.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc trữ
bình oxy y tế tại nhà tìm ẩn nhiều rủi ro về nhiều
mặt. Thứ nhất, bình oxy chỉ nên được sử dụng
với sự hướng dẫn của nhân viên y tế, y, bác sĩ.
Hiện nay, nhiều người bán bình oxy kèm theo
cả “hướng dẫn sử dụng” cho người dân. Trong
khi đó, người dân nếu không có kiến thức, kĩ
năng không thể nào biết được các thao tác kĩ
thuật chuẩn xác, trường hợp cần hay không
cần cho người bệnh dùng đến bình oxy và liều

lượng như thế nào, thời gian dùng ra sao. Việc
tự ý dùng oxy sẽ dẫn đến các hậu quả như tổn
thương phổi và các hậu quả khác. Cạnh đó,
việc trữ nhiều bình oxy trong nhà sẽ dẫn đến
thiếu an toàn cho gia đình, tăng nguy cơ cháy
nổ vì bình oxy nếu không biết cách bảo quản
có thể phát nổ.
Ngoài bình oxy y tế, mới đây, người dân lại
đổ xô săn lùng máy tạo oxy. Đây là dòng thiết
bị y tế lấy không khí trực tiếp từ xung quanh
và lọc ra oxy tinh khiết để cho người bệnh
dùng mà không cần đến bình oxy y tế. Vì tính
chất khá an toàn khi trữ trong nhà so với bình
oxy nên hiện nay dòng máy này cũng được
người dân tìm mua nhiều. Máy có giá khá cao,
từ 5 triệu đến hàng chục triệu đồng, do nhu
cầu cao nên hiện cũng đang xảy ra hiện tượng
cháy hàng, găm hàng.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc đổ
xô mua máy tạo oxy lúc này thực ra không có
nhiều ý nghĩa trong điều trị, bởi việc sử dụng
máy cũng cần có sự tư vấn của bác sĩ và bệnh
nhân điều trị Covid-19 tăng nặng cần đến sự
điều trị chuyên biệt chứ không phải dùng máy
oxy tại nhà là có thể giải quyết được.
Một dòng thiết bị khác cũng đang được săn
mua ráo riết là máy đo nồng độ oxy. Đây là thiết
bị dùng để đo sự bão hòa oxy trong mạch máu
và nhịp tim giúp người dùng kịp thời phát hiện
các hiện tượng bất thường của cơ thể để có cách
xử lý nhanh chóng, tránh gây nguy hiểm đến sức
khỏe. Hiện, rất nhiều gia đình đang ráo riết tìm
mua dòng máy này để sử dụng nhằm theo dõi
nồng độ oxy trong cơ thể, phát hiện những bất
thường trong thời gian điều trị Covid-19 tại nhà.
Chính vì thế, thiết bị này thời gian qua cũng có
hiện tượng “cháy” hàng tại TP HCM. Nhiều website các nhà thuốc đã có thông báo tạm hết hàng.
Một số trang cá nhân bán dòng máy này thì thông
báo còn hàng, nhưng mức giá cao hơn nhà thuốc
rất nhiều, chưa kể những dòng máy lạ, không rõ
xuất xứ nguồn gốc cũng được rao bán.
NGỌC MAI

Hà Nội xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng trong 3 ngày đầu
giãn cách xã hội

T

rong 3 ngày thực hiện Chỉ thị 17, cơ quan chức năng TP Hà Nội đã xử phạt hành chính số tiền
hơn 1,5 tỷ đồng các trường hợp vi phạm phòng dịch. Đa số các lỗi người dân mắc phải như không
đeo khẩu trang, ra ngoài không có lý do, tụ tập đông người...
Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày 26/7, các đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc
nhở, tuyên truyền và xử phạt hành chính đối với 250 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với
số tiền 499,5 triệu đồng; 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động bị phạt
54 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị cũng xử phạt hơn 268 triệu đồng đối với 135 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... Như vậy, tính từ thời điểm Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn
cách xã hội đến nay, Công an TP và các đơn vị của TP Hà Nội đã xử phạt hành chính số tiền hơn 1,5 tỷ
đồng các trường hợp vi phạm.
Trong những ngày tiếp theo của đợt giãn cách này, Công an TP Hà Nội 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

THỪA THIÊN - HUẾ:

Cán bộ sân bay Phú Bài tham ô hơn 5 tỷ đồng

N

l Lối vào bên trong dự án.

gày 26/7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa tiến hành điều tra
và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với một đối tượng lợi dụng
chức vụ, quyền hạn để tham ô chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng từ việc tạo “độc quyền” taxi trong sân bay
quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Đối tượng bị bắt là Trần Xuân Long (SN 1978, trú tại khu quy hoạch Đông Nam Thủy An, phường
Thủy Dương, thị xã Hương Thủy), hiện là Chánh văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Quyết
định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Long căn cứ theo Điều 353 Bộ luật Hình sự và đã
được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp thông qua.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 10/2017 - 1/2021, Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn
của mình để nhiều lần chiếm đoạt tài sản công thông qua việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận
tải hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cho hai công ty. Đó là Công ty cổ phần Phú
Hoàng Thịnh (Taxi Vàng) và Công ty cổ phần Taxi TC Huế (taxi Thành Công), với tổng số tiền chiếm
đoạt hơn 5 tỷ đồng. Việc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài “ưu ái” cho hai đơn vị vận tải này hoạt động
đón khách bên trong sân bay đã tạo nên nhiều phiền hà cho hành khách trong việc lựa chọn dịch vụ taxi.
B.T
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XE CHỞ HÀNG ÁCH TẮC TẠI CỬA NGÕ THỦ ĐÔ:

Cách nào khắc phục?
Những ngày qua, không
chỉ xảy ra tình trạng ách
tắc các xe chở hàng
hóa tại các chốt kiểm
soát dịch bệnh ở cửa
ngõ Hà Nội mà việc
đăng ký “luồng xanh”
với Sở Giao thông Vận
tải Hà Nội có lúc ùn ứ
với lượng hồ sơ gửi về
khổng lồ.
Tắc trên quốc lộ,
tắc đăng ký “luồng xanh”

lPhương tiện ùn tắc tại Pháp Vân - Cầu Giẽ.

TP Hà Nội bắt đầu thực hiện
giãn cách xã hội từ 6h sáng ngày
24/7, đồng thời lập 22 chốt kiểm
dịch tại các cửa ngõ ra vào Thủ
đô, chỉ những xe thuộc diện ưu
tiên mới được đi lại. Đồng thời
Sở Giao thông Vận tải (GTVT)
Hà Nội công bố “luồng xanh” để
những xe thuộc diện ưu tiên được
di chuyển.
Theo Tổng cục Đường bộ
Việt Nam, với những xe chở hàng
hóa thiết yếu, nếu chưa có Giấy
nhận diện phương tiện trên
“luồng xanh” thì tại các chốt kiểm
dịch buộc phải dừng xe để thực
hiện thủ tục kiểm tra phòng
chống dịch Covid-19 và chỉ được
tiếp tục lưu thông nếu đáp ứng
đầy đủ các quy định phòng chống

dịch với lái xe, nhân viên đi cùng
(có Giấy xét nghiệm âm tính với
SARS-Cov-2 trong vòng 72 giờ).
Nếu đã có Giấy nhận diện
phương tiện “luồng xanh” thì
được lưu hành mà không cần phải
dừng kiểm tra.
Về lý thuyết là vậy nhưng quá
trình lưu thông, doanh nghiệp
(DN) gặp nhiều khó khăn. Thực
tế, tại các chốt cửa ngõ Thủ đô, xe
chở hàng hóa ách tắc nhiều giờ
đồng hồ. Theo ông Quốc Anh
(Công ty Thương mại dịch vụ vận
tải Quốc Tuấn – Sóc Sơn, Hà Nội),
DN ông có 30 xe vận chuyển bưu
chính từ Hà Nội đi các tỉnh, quá
trình vận chuyển hàng hóa, bưu
kiện mấy ngày qua gặp nhiều khó
khăn. “Có xe đi qua được hai chốt

Trong kết quả chung đó, có nỗ
lực của Ngân hàng Chính sách xã
hội Bình Dương với những cách
làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy
kinh tế phát triển, đảm bảo an
sinh xã hội.
Ông Võ Văn Đức - Giám đốc
Ngân hàng Chính sách xã hội
(NHCSXH) Bình Dương - cho
hay, điểm thuận lợi lớn nhất trong
giai đoạn này là Đảng bộ, chính
quyền địa phương luôn dành sự
quan tâm lớn cho công tác giảm
nghèo, quyết liệt chỉ đạo việc tập
trung các nguồn lực để thực hiện
các chương trình tín dụng chính
sách thông qua NHCSXH. Minh
chứng hiện rõ đến 30/6/2021,
tổng nguồn vốn hoạt động của
NHCSXH Bình Dương đạt 3.852
tỷ đồng, tăng 478 tỷ đồng so với
đầu năm, trong đó nguồn vốn của
địa phương ủy thác chiếm tỷ
trọng đến 49% (1.867 tỷ đồng).
Có được sự tăng nhanh, đạt
cao về nguồn vốn ngân sách trong
công tác tập trung huy động
nguồn lực lớn đó phải kể đến các
cấp ủy chính quyền, đoàn thể ở
tỉnh Bình Dương đã quán triệt sâu
sắc, đầy đủ nội dung Chỉ thị 40
của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với tín dụng chính sách
xã hội và chỉ đạo sâu sát việc tập
trung mọi nguồn vốn có nguồn
gốc từ ngân sách nhà nước vào
một đầu mối quản lý là NHCSXH. Hàng năm, UBND từ tỉnh
đến huyện, thị xã, thành phố trực
thuộc đều cân đối nguồn vốn
ngân sách, bổ sung, nâng nguồn
vốn ủy thác qua NHCSXH để
cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo

rồi thì đến chốt thứ 3 lực lượng
chức năng không cho qua do mỗi
địa phương lại có cách xử lí khác
nhau”, ông Quốc Anh nói.
Người này cho biết thêm, DN
của ông đã đến Sở GTVT Hà Nội
đăng ký nhận diện “luồng xanh”
từ tối Thứ Sáu, tức 23/7 nhưng
đến nay chỉ được cấp 2 xe, còn
hàng chục xe chưa được cấp.
Nhiều DN khác cũng phản ánh
việc đăng ký xe “luồng xanh” gặp
nhiều khó khăn, chậm trễ.
Theo tìm hiểu của PV, hiện
đang có hàng nghìn DN vẫn đang
chờ đăng ký “luồng xanh” với Sở
GTVT Hà Nội. Theo lãnh đạo Sở
này, sau khi Hà Nội công bố hệ
thống “luồng xanh”, nhiều DN đã
đến đăng ký. Tuy nhiên, việc cấp

thẻ “luồng xanh” tốn khá nhiều
thời gian do phải xem xét, thẩm
định hồ sơ DN. Nhiều trường hợp
DN khai báo sai bị trả lại. Đến
đầu giờ sáng qua (26/7) đã có hơn
10.000 hồ sơ gửi về Sở GTVT Hà
Nội xin cấp thẻ, tuy nhiên mỗi
ngày đơn vị này chỉ thực hiện cấp
được hơn 2.000 thẻ.
Liên quan đến việc ùn tắc ở các
chốt kiểm dịch, theo đại diện Tổng
cục Đường bộ Việt Nam, nguyên
nhân liên quan đến khái niệm
“hàng thiết yếu”. Hiện nay vẫn
còn nhiều cách hiểu khác nhau về
khái niệm này và chưa có văn bản
cụ thể nào liệt kê đầy đủ được các
mặt hàng cụ thể. “Khi DN kê khai
kính xây dựng hay sản phẩm gì đó
thì anh em ở chốt phải ngồi dò,
ngồi đoán xem đây có phải hàng
thiết yếu hay không, từ đó rất mất
thời gian, gây ùn tắc”, vị này nói
và cho biết, qua quá trình đối
chiếu, đã có hàng nghìn hồ sơ DN
khai không đúng phải trả lại.

Tổng cục Đường bộ
vào cuộc
Để khắc phục tình trạng trên,
tạo điều kiện cho DN dễ đăng ký
“luồng xanh”, ngày 26/7 Tổng
cục Đường bộ Việt Nam đã ra
Văn bản 5223/TCĐBVN-VT gửi
Sở GTVT các tỉnh, thành phố về
việc điều chỉnh, bổ sung một số
nội dung liên quan đến đăng ký
Giấy nhận diện phương tiện có
mã QR Code. Theo văn bản này,
các DN sẽ được tự khai bằng cách
tích vào bảng là xe chở hàng thiết
yếu gì. “DN tự chịu trách nhiệm

Chung sức vì miền đất đỏ Bình Dương
Bình Dương từ vùng
chiến khu xưa nay đã
trở thành địa phương có
vị thế vững vàng hàng
đầu trong vùng trọng
điểm kinh tế phía Nam,
đạt mức chuẩn nghèo
về thu nhập cao hơn
chuẩn nghèo quốc gia
gấp 1,7 lần, không còn
tỷ lệ hộ dân tái nghèo.
và các gia đình đồng bào dân tộc
thiểu số khó khăn.
Nguồn quỹ của các ban,
ngành, đoàn thể chính trị xã hội,
các hội nghề nghiệp cũng bàn
giao sang NHCSXH quản lý để
cho vay các đối tượng chính sách
đặc thù tại địa bàn. Mới đây,
UBND tỉnh, UBND các thành
phố, huyện Phú Giáo, Thủ Dầu
Một, Thuận An… còn trích vốn
địa phương ủy thác bổ sung để
cho vay kịp thời các đối tượng
chính sách phục hồi sản xuất,
khắc phục khó khăn do dịch bệnh
Covid-19 gây ra.
Hết thảy nguồn vốn lớn được
Trung ương cấp, của địa phương
ủy thác… đã được đội ngũ cán bộ,
nhân viên tín dụng chính sách
cùng những cán bộ chính quyền
cơ sở, các tổ chức chính trị, xã hội
nhận ủy thác đã chung sức, đồng
lòng chuyển tải về khắp địa bàn,
đến tại 91 Điểm giao dịch xã,
phường, thị trấn để cho vay trực

lNgân hàng Chính sách xã hội Bình Dương tham gia triển khai chính sách hỗ
trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục
hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68 và Nghị quyết số 23.

tiếp từng hộ nghèo, từng đối tượng
chính sách. Mạng lưới 1.614 Tổ
Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV)
được củng cố, nâng cao chất lượng
hoạt động đang làm “cầu nối”
vững bền của NHCSXH, cùng kề
vai sát cánh với cán bộ tín dụng
thực hiện phương châm “thấu hiểu
lòng dân, tận tâm phục vụ”, làm
cho đồng vốn chính sách về tận
vùng khó khăn, đến đúng đối
tượng thụ hưởng.
Gần 20 năm qua, ngay cả giữa
mùa dịch bệnh Covid-19 bùng
phát lan rộng, nguồn vốn chính
sách vẫn được khơi thông, chảy
đều khắp vùng đất đỏ Bình Dương.
NHCSXH nơi đây vẫn luôn kiên
nhẫn, chủ động trong việc huy
động nguồn vốn, thực hiện phương
châm “giao dịch tại nhà, giải ngân
tại xã”; tăng cường biện pháp ứng
phó trước những khó khăn về thiên
tai, dịch bệnh và tích cực giúp
người dân vay vốn thuận lợi để
khôi phục, phát triển sản xuất.

Từ nông thôn đến thành thị ở
tỉnh Bình Dương, người nghèo và
các đối tượng chính sách có nhu
cầu, có đủ điều kiện đều được tiếp
cận với nguồn vốn tín dụng chính
sách. Không người nghèo nào bị
quên lãng, bị bỏ lại phía sau.
Đơn cử, gia đình bà Phạm
Thị Oanh ngụ ở xã Tân Bình
(huyện Tân Uyên, Bình Dương)
nhờ đồng vốn chính sách đã “đổi
vận” cuộc đời. Bà đã sử dụng 86
triệu đồng vay của NHCSXH
huyện Tân Uyên nuôi bò sinh
sản, chăm sóc vườn hồ tiêu, cất
được cả căn nhà mới ấm cúng để
an cư lập nghiệp. Ở TP Thủ Dầu
Một, chị Đỗ Ngọc Quế Trân
(phường Tương Bình Hiệp) là
một trong những hộ khó khăn kể
từ khi có dịch bệnh Covid-19
xảy ra. Đầu năm 2021, thông qua
Hội Phụ nữ phường, chị Trân
được vay 100 triệu đồng từ
NHCSXH làm vốn đầu tư phát
triển cơ sở đóng thùng carton.
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về việc kê khai này, khi đó thủ tục
đăng ký “luồng xanh” sẽ nhanh
gọn, đồng thời, cơ quan nhà nước
sẽ thực hiện công tác hậu kiểm,
như thanh tra quản lý thị trường,
thanh tra Bộ Công Thương sẽ đi
kiểm tra đột xuất xem DN khai
đúng hay không”, một cán bộ
trong tổ soạn thảo văn bản nói
trên cho hay.
Cũng theo cán bộ trên, hiện nay
có tình trạng, các tỉnh lân cận Hà
Nội không thực hiện Chỉ thị 16
nhưng DN từ Hà Nội muốn chở
hàng qua địa phương đó mà không
phải hàng thiết yếu nhưng là hàng
phục vụ sản xuất, hoặc xe hàng hóa
các tỉnh khác muốn lưu thông với
nhau nhưng phải qua Hà Nội.
Trong văn bản hướng dẫn mới của
Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho
phép các xe trên được hoạt động.
“Đơn vị đăng ký Giấy nhận
diện phương tiện lựa chọn một
trong các đối tượng vận chuyển
phải cam kết và chịu trách nhiệm
trước pháp luật về tính chính xác
của các thông tin đã kê khai khi
đăng ký, đồng thời thực hiện
theo đúng các nội dung đã đăng
ký; thực hiện nghiêm các quy
định về phòng, chống dịch
Covid-19 theo quy định của Bộ
Y tế”, Văn bản 5223 của Tổng
cục Đường bộ yêu cầu.
Theo đánh giá, với việc thay
đổi các quy định như trên, tình
trạng ách tắc ở cửa ngõ Hà Nội sẽ
giảm trong thời gian tới; việc cấp
thẻ “luồng xanh” cho các DN
cũng sẽ nhanh chóng hơn.
MINH HỮU
Đến nay, gia đình chị đã giải
quyết được công ăn việc làm cho
4 người trong gia đình và mở
rộng cơ sở sản xuất, nâng cao
chất lượng sản phẩm, thu nhập
ổn định.
Cùng với đó, NHCSXH Bình
Dương là một trong những ngân
hàng tiên phong thực hiện có hiệu
quả các chương trình an sinh xã
hội, đã chung tay chia sẻ cùng địa
phương và cộng đồng trong
phòng chống dịch bệnh Covid19. Với tinh thần “tương thân,
tương ái”, cán bộ, công nhân
viên, người lao động trong NHCSXH đã góp công sức tiền của
xây nhà tình nghĩa cho gia đình
chính sách, nhà tình thương cho
hộ nghèo, trao học bổng cho học
sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng
quà cho thương binh, bệnh binh,
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Chỉ vài ba tháng nữa, NHCSXH Bình Dương bước sang
năm thứ 20 xây dựng và phát
triển. Phát huy những kết quả đạt
được, thời gian tới, cùng tỉnh
Bình Dương phấn đấu đẩy nhanh
tốc độ phát triển kinh tế, giảm tỷ
lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều
mới của địa phương còn dưới
2,5%, NHCSXH với sự bền bỉ
trọn vẹn đồng hành với người
nghèo và các đối tượng chính
sách khác, sẽ tiếp tục tham gia
tích cực, làm công cụ đắc lực
trong cuộc hành trình vì công
bằng, an sinh xã hội. Đó là
phương châm hành động của
những người làm tín dụng chính
sách cả nước nói chung, tỉnh Bình
Dương nói riêng.
ĐÔNG DƯ - MINH UYÊN

THươNG TRườNG
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NÔNG SẢN THỰC PHẨM CHO VÙNG DỊCH MIỀN NAM:

Nhiều mặt hàng cung vượt cầu
Gần 400 đầu mối cung ứng
nông sản thực phẩm cho TP
Hồ Chí Minh và các tỉnh miền
Nam đang thực hiện giãn
cách xã hội theo Chỉ thị
16/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ - đang đặt ra cho
Tổ công tác 970 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn bài toán khi nhiều
mặt hàng được dự báo cung
vượt xa cầu.
Dư những mặt hàng nào?
Thông tin tại buổi họp báo do Tổ
công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung
ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh,
thành phố phía Nam trong điều kiện
dịch Covid-19 (Tổ công tác 970) của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn (NN&PTNT) tổ chức ngày 26/7,
ông Lê Thanh Tùng, thành viên Tổ
công tác cho biết, đến ngày 25/7, có
tổng 388 đầu mối cung cấp nông sản
và thực phẩm đăng ký với Tổ công tác,
gồm: Rau, củ 85 đầu mối; trái cây 102
đầu mối; thủy, hải sản 157 đầu mối;
lương thực 24 đầu mối; các mặt hàng
khác 20 đầu mối. Ngoài ra, 12/13 tỉnh
Đồng bằng sông Cửu Long cung cấp
qua Tổng cục Thủy sản có 148 đơn vị
nuôi trồng thủy sản với nhiều loại
khác nhau sẽ thu hoạch trong thời gian
sắp tới.
Theo đánh giá của Tổ công tác,
trong tổng số 388 đầu mối đăng ký
qua Tổ, sản lượng hàng hóa có thể
cung cấp đến 31/7/2021 dồi dào và
đang có dấu hiệu thừa nhóm hàng trái
cây, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản.
Cụ thể, nhóm rau, củ tăng đột biến sản
lượng khoai lang tím và khóm (dứa).
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.
Đặc biệt, nhãn và chuối đang có
dấu hiệu khó khăn trong tiêu thụ do
ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên
các doanh nghiệp thu mua không thể
tiếp cận hết các địa bàn. Chanh các
loại cũng đang ghi nhận tăng đột biến.
Với nhóm thủy sản, ghi nhận sản
lượng tăng nhanh của tôm, cua, cá
nước mặn. Các loại thủy sản tươi sống

l 5 ngày nữa, nhãn của Nông trường Sông Hậu sẽ chín rộ cần thu hoạch và tiêu thụ.

khó khăn tiêu thụ vì sản phẩm không
để được lâu, trong khi vận chuyển
không còn thuận lợi. Số đầu mối sản
phẩm chăn nuôi cung cấp ít nhưng có
dấu hiệu dư thừa của thịt gà lông
trắng, chim bồ câu ở khu vực các tỉnh
miền Đông. Hiện, giá gà lông trắng ở
Đồng Nai chỉ còn 10.000 đồng/kg.
Tổ công tác dự báo những ngày sắp
tới, các mặt hàng dưa leo, nhãn xuồng,
nhãn Idor, khóm, chanh, chuối, khoai
lang, gà lông trắng, cua và tôm nước
mặn sẽ cung vượt cầu.

Xúc tiến tiêu thụ trong cả nước
“Nhiệm vụ chính của Tổ công tác là
đảm bảo nguồn cung nông sản, lương
thực, thực phẩm. Đó là điều chúng tôi đã
làm ngay khi vào đây và hiện xây dựng
được mạng lưới nguồn cung đa dạng.
Đến giờ này, gần 400 cơ sở, hợp tác xã
sản xuất, doanh nghiệp đã kết nối. Hiện
24 đầu mối đã khớp với nhau, đa số
đồng tình với cách làm của Bộ
NN&PTNT. Điển hình, là một hợp tác
xã rau ở Long An đã tiêu thụ được 200
tấn rau, và ký hợp đồng 100 triệu ngay
trong đêm… Vấn đề bây giờ không phải
là nguồn cung nữa, mà là kết nối, tiêu
thụ…”, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Tổ
trưởng Tổ công tác 970 Trần Thanh
Nam nhấn mạnh.
Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho
biết thêm, trong 5 ngày nữa 700 tấn nhãn
mỗi ngày của Nông trường Sông Hậu…
sẽ chín rộ. Trong bối cảnh giãn cách xã
hội, việc xuất khẩu hay tiêu thụ sẽ gặp

Sắp diễn ra ngày mua sắm trực tuyến
lớn nhất ASEAN 2021

T

heo Cục Thương mại điện tử và
Kinh tế số (Bộ Công Thương), các
nước thành viên trong khu vực ASEAN
đang cùng phối hợp chuẩn bị và sẵn sàng
cho sự kiện ASEAN Online Sale Day
2021 (ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất
ASEAN) diễn ra vào ngày 8/8/2021.
Đây là chương trình nằm trong chuỗi
hoạt động kỷ niệm 54 năm thành lập
Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN). Chương trình Ngày mua sắm
trực tuyến lớn nhất ASEAN 2021 sẽ
chính thức diễn ra từ ngày 8-10/8/2021
do Brunei Darussalam, Singapore và
Việt Nam đồng chủ trì.

Ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất
ASEAN 2021 dự kiến sẽ có 2 nhóm
hoạt động chính gồm mua sắm thương
mại điện tử (TMĐT) trong nước và
mua sắm TMĐT xuyên biên giới.
Trong khuôn khổ thời gian diễn ra
Chương trình, người tiêu dùng của
Việt Nam hay các nước thuộc khu vực
ASEAN có thể mua sắm trên các nền
tảng số của các doanh nghiệp, các sàn
TMĐT lớn trong và ngoài nước với
những ưu đãi dành riêng cho sự kiện
ASEAN Online Sale Day 2021.
ASEAN Online Sale Day là ý tưởng
do Việt Nam đề xuất từ năm 2020 với tư

nhiều khó khăn. “Tổ công tác đã trao đổi
với Sở NN&PTNT các tỉnh để hỗ trợ bà
con. Vấn đề là các địa phương phải có
điểm tập kết chứ không rải rác được”,
Thứ trưởng nói.
Về nhân lực cho thu hoạch, không
như lúa, có thể lập các đội máy gặt đập
thu hoạch lúa liên vùng như mô hình của
Hậu Giang, với thu họach trái cây là cả
một vấn đề. “Vừa qua có gợi ý có nên
đề nghị quân đội vào hỗ trợ. Chúng tôi
đã liên hệ nhưng không được. Quân đội
có thể giúp dân gặt lúa khi bị lũ lụt,
nhưng đối với trái cây xuất khẩu thì
không được, đòi hỏi phải có nhân công
chuyên nghiệp để trái cây không bị giập,
xước. Khó là ở chỗ đó, nhưng nhiều địa
phương làm được, đã vận động nhân
công đi làm nhưng vẫn đảm bảo công
tác phòng chống dịch…”, Thứ trưởng
Trần Thanh Nam cho hay.
Lãnh đạo Bộ NN&PTNT còn cho
biết, Tổ công tác đang chỉ đạo ngay
trong tuần này tổ chức Hội nghị xúc
tiến online để đưa hàng hóa nông sản
ra các tỉnh phía Bắc, vì Hà Nội cũng
đang thực hiện giãn cách, có thể thiếu
hàng cục bộ. Theo dự kiến, sáng thứ
năm sẽ là Chương trình xúc tiến tiêu
thụ nhãn, buổi chiều là rau, củ, quả đi
cả nước. “Chúng tôi mời cả Giám đốc
Sở NN&PTNT Hà Nội, Sở Công
Thương Hà Nội cùng ngồi để kết nối
điều hòa hàng hóa đi cả nước, giải
quyết vấn đề dư thừa cục bộ…”, Thứ
trưởng Trần Thanh Nam thông tin.
THANH THANH
cách là Chủ tịch năm ASEAN. Sự kiện
được tổ chức nhằm khuyến khích, thúc
đẩy lĩnh vực TMĐT và TMĐT xuyên
biên giới trong khu vực ASEAN, góp
phần thực thi Hiệp định ASEAN về
TMĐT. Đặc biệt, trong bối cảnh phức
tạp của đại dịch Covid-19, Chương trình
ASEAN Online Sale Day là bước đi
quan trọng để khối ASEAN thể hiện sự
đoàn kết và phục hồi kinh tế sau đại dịch,
mang đến cơ hội lớn cho các doanh
nghiệp và người tiêu dùng.
HOÀNG TÚ

13

TIN TỨC

Tăng cường quảng bá
thanh long tại Úc

T

heo Thương vụ Việt Nam tại Úc, 6 tháng
đầu năm 2021, thanh long Việt Nam xuất
khẩu sang thị trường Úc ổn định, giá tốt. Trong
đó, tại hệ thống siêu thị hàng đầu của Úc như
Coles, thanh long được bán với giá 4,9 AUD/1
quả (tương đương với 80.000 đồng tiền Việt/
quả). Các siêu thị, cửa hàng tại Melbourne,
Adelaide, Sydney, thanh long có giá khoảng 915 AUD/1kg.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang
khiến nhiều thành phố ở Úc phải thực hiện
lockdown, nhằm thúc đẩy tiêu thụ thanh long
và hướng đến thế hệ trẻ tại Úc để xây dựng
thương hiệu bền vững, Tuần lễ thanh long
Việt Nam tại Úc đã được tổ chức và dự kiến
sẽ được kéo dài đến ngày 10/8/2021. Chương
trình tập trung vào khách hàng của hệ thống
phân phối lớn.
Chương trình được thiết kế hướng đến thế
hệ trẻ tại Úc với nhiều hoạt động thu hút
khách hàng như trúng thưởng đồ chơi trẻ em
do Việt Nam sản xuất. Công tác quảng bá
cũng sẽ được thực hiện đến các hội phụ
huynh, hiệp hội, cộng đồng và mạng xã hội.
Thương vụ khẳng định sẽ tăng cường giao
thương liên tục để thanh long được xuất sang
Úc không bị gián đoạn do ảnh hưởng không
mong muốn của dịch Covid-19.
Thương vụ cũng đã phối hợp với một số
siêu thị và công ty nhập khẩu tổ chức buổi giao
thương trực tuyến thường kỳ. Tại buổi giao
thương, các nhà nhập khẩu cho biết, thị trường
Úc đang tiếp tục có nhu cầu nhập khẩu quả
thanh long. Kim ngạch xuất khẩu thanh long từ
Việt Nam sang Úc năm 2020 tăng trưởng kỷ
lục lên đến 36% so với năm 2019, và đạt 4,18
triệu USD (Úc trồng được thanh long).
NHẬT THU

GIAI ĐOẠN 2021-2025:

Phấn đấu giải ngân vốn
đầu tư công bình quân
trên 90%

T

heo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn
2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn
dự kiến sẽ tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên,
vùng động lực, vùng khó khăn, khu vực chịu
ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thiên tai, biến đổi
khí hậu, các công trình, dự án trọng điểm có sức
lan tỏa cao; các chương trình mục tiêu quốc gia,
dự án quan trọng quốc gia… vừa bảo đảm an
sinh xã hội, thu hẹp chênh lệch vùng miền và
khoảng cách giàu - nghèo…
Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy
mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng
cường giám sát, kiểm tra; khen thưởng, kỷ luật
nghiêm minh; linh hoạt, kịp thời tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, thủ
tục hành chính, giải phóng mặt bằng để đẩy
mạnh việc thực hiện và giải ngân dự án…
Theo đó, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu
tư công bình quân giai đoạn 2021-2025 trên
90%; số dự án hoàn thành trong giai đoạn
chiếm trên 80% tổng số dự án được bố trí vốn.
Tổng mức vốn ngân sách nhà nước thuộc kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20212025 là 2.870 nghìn tỷ đồng, bao gồm: 1.500
nghìn tỷ đồng vốn ngân sách trung ương (1.200
nghìn tỷ đồng vốn trong nước, 300 nghìn tỷ
đồng vốn nước ngoài) và 1.370 nghìn tỷ đồng
vốn ngân sách địa phương. Tổng số dự án thực
hiện trong giai đoạn 2021-2025 dưới 5.000 dự
án, giảm hơn một nửa so với giai đoạn 20162020, trong đó thu hồi dứt điểm số vốn ứng
trước kế hoạch, hoàn thành các dự án chuyển
tiếp, khởi công mới khoảng 2.236 dự án.
M.TOÀN

Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
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QUỸ TỪ THIỆN KIM OANH:

Cách làm từ thiện sáng tạo
trong thời dịch
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THƯƠNG BINH – DOANH NHÂN NGUYỄN BÁ LỆ:

Gương sáng trong cả
thời chiến và thời bình

lThương binh Nguyễn Bá Lệ còn là gương sáng trong phát triển kinh tế.

lTập đoàn Kim Oanh trao máy thở cho một số cơ sở y tế.

Từ 15-16h ngày 26/7,
trên trang facebook Quỹ
Từ thiện Kim Oanh diễn ra
cuộc livestream kêu gọi
đối tác, khách hàng, bạn
bè, mạnh thường quân và
cán bộ, nhân viên đóng
góp cho chương trình
“Chung tay Tiếp nối nhịp
thở - San sẻ yêu thương”;
để mua máy thở và các
trang thiết bị y tế cho các
bệnh viện đang điều trị
bệnh nhân Covid-19.
Sau 1 giờ livestream đã thu hút
700 lượt thích, 800 lượt bình luận
và 3.200 lượt chia sẻ với lượng
người xem trực tiếp có lúc lên đến
500 người, với tổng số tiền đóng
góp gần 4 tỷ đồng.
Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ
tịch Quỹ Từ thiện Kim Oanh nói:
“Những ngày gần đây, thông tin về
số người mắc dương tính Covid-19
cả nước tăng không ngừng. Tập
đoàn Địa ốc Kim Oanh nói chung
và Quỹ Từ thiện Kim Oanh nói
riêng đã có những đóng góp phòng
chống dịch như nấu cơm phục vụ
tuyến đầu chống dịch, ủng hộ 5 tỷ
cho Điện Biên chống dịch, đóng góp
2,5 tỷ cho TP HCM chống dịch, tặng
30 máy thở, 17.000 bộ kit xét
nghiệm Covid cho các bệnh viện
(BV) phía Nam như BV Đa khoa
Bình Dương, BV Đại học Y dược
TP HCM, Sở Y tế Đồng Nai…”.
“Tham gia công tác chống dịch
thời gian qua, được chứng kiến
lắng nghe chia sẻ từ các bác sĩ, tôi
thật sự đau lòng khi số ca tử vong
do nhiễm Covid-19 ngày càng tăng.
Các bệnh nhân nếu không được hỗ
trợ máy thở kịp thời sẽ chuyển sang
suy hô hấp và có thể tử vong”.
“Vì số ca nhiễm Covid-19 tăng
nhanh nên một số BV rơi vào tình
trạng thiếu thốn trang thiết bị y tế,
nhất là máy thở. Với trách nhiệm
hết lòng giữ lấy tính mạng người
bệnh, ở một số BV, các y, bác sĩ
thay phiên nhau bóp bóng trợ thở
giúp bệnh nhân hô hấp tránh tổn
thương phổi… Nếu có được sự hỗ

trợ của máy thở, các bệnh nhân
nặng sẽ có thêm cơ hội sống, y, bác
sĩ bớt áp lực, dành thời gian chăm
sóc các bệnh nhân khác”.
Bà Oanh chia sẻ: “Trong tình
thế cấp bách của dịch bệnh, trước
những khó khăn của ngành Y tế
đang gặp phải, lần đầu tiên, tôi xin
mạn phép kêu gọi sự giúp sức từ
cộng đồng để cùng chung tay với
Quỹ Từ thiện Kim Oanh thực hiện
chương trình lần này”.
Theo bà Oanh, dự kiến
chương trình sẽ có tổng kinh phí
gần 20 tỷ gồm 100 hệ thống máy
thở (trong đó có 5 máy thở
chuyên sâu cho bệnh nhân nặng),
500 bộ thiết bị hỗ trợ kết nối máy
thở, 1.000 đồng hồ đo nồng độ
oxy, 20.000 bộ đồ bảo hộ y tế và
100.000 khẩu trang y tế N95 gửi
đến các BV tuyến đầu…
“Với đội ngũ y, bác sĩ, nhân
viên y tế tập trung cao độ, trực tiếp
khám bệnh, điều trị các ca F0, chỉ
sơ sẩy là đối diện nguy cơ lây
nhiễm. Chúng ta vẫn còn khỏe
mạnh như hôm nay là nhờ những
hy sinh thầm lặng của đội ngũ y tế,
những người làm nhiệm vụ nơi
tuyến đầu”.
“Chúng ta có thể nhịn ăn, nhịn
uống chứ không thể nhịn thở. Nhịp
thở là nhịp sống. Quỹ Từ thiện Kim
Oanh tha thiết kêu gọi sự đồng
lòng, chung tay góp sức để thực
hiện chương trình ý nghĩa này.
Chúng tôi sẽ chuyển trang thiết bị
y tế đến những BV đang cần sự
giúp đỡ và luôn cập nhật thông tin
nhanh chóng, minh bạch. Tôi hy
vọng với sự đồng hành của quý vị,
sẽ có nhiều hơn những bệnh nhân
được cứu chữa kịp thời, các y, bác
sĩ yên tâm làm nhiệm vụ cùng cả
nước sớm đẩy lùi dịch bệnh, sớm
đưa cuộc sống trở lại bình thường”,
bà Oanh kêu gọi.
Mọi đóng góp xin gửi về: Tài
khoản Quỹ từ thiện Kim Oanh tỉnh
Bình Dương: 028.1000.433.153
Vietcombank Chi nhánh Nam Bình
Dương. Nội dung: Họ và tên + ủng
hộ y tế. Thông tin liên hệ: Nguyễn
Phú Đức, Giám đốc Quỹ, Sđt:
094.644.7449,
website
http://tuthienkimoanh.com.vn.

Được biết, Quỹ Từ thiện Kim
Oanh chính thức ra đời ngày
15/5/2016, hoạt động dưới sự bảo
trợ của Kim Oanh Group cùng một
số mạnh thường quân. Quỹ hoạt
động phi lợi nhuận; điều lệ cũng
như Hội đồng quản lý được UBND
tỉnh Bình Dương công nhận theo
Công văn số 3039/QĐ-UBND
ngày 19/11/2015.
Việc một Quỹ từ thiện hợp pháp
đứng ra tổ chức kêu gọi đóng góp
từ thiện qua livestream như trên
được nhiều ý kiến đánh giá là sáng
tạo, vừa đảm bảo các quy định về
giãn cách xã hội, vừa thu hút nhiều
nguồn lực đóng góp, vừa tiết giảm
chi phí tối đa cho đơn vị đứng ra
kêu gọi…
Bà Đặng Thị Kim Oanh cũng là
một nữ doanh nhân đặc biệt được
biết nhiều tại các tỉnh phía Nam, đi
lên từ tuổi thơ vất vả, có tâm huyết
làm từ thiện, là một trong số ít
doanh nhân tự lập Quỹ từ thiện
mang chính tên mình, từng bỏ ra
gần 1 triệu USD xây trường học
cho con em công nhân... Theo nhận
xét của một số người chứng kiến,
thời gian qua, sau khi TP HCM và
Bình Dương là hai địa bàn lớn của
Cty Kim Oanh thực hiện giãn cách
xã hội, dù hoạt động kinh doanh
Cty đình trệ, người phụ nữ này bất
chấp khó khăn, nguy hiểm, vẫn
như con thoi tới động viên, giúp
sức các lực lượng phòng chống
dịch. Bà Oanh được đánh giá là có
cách làm công tác xã hội thật tâm,
thật sự, chứ không có bất cứ động
cơ nào khác.
THÀNH NAM
Là BV vừa nhận được 10
máy thở (ngày 21/7/2021) của
Tập đoàn Kim Oanh, TS. BS Văn
Dương Tân (Giám đốc BV Đa
khoa Bình Dương) nói: “Đây là
một trong những hỗ trợ rất lớn,
giúp người bệnh vượt qua giây
phút khó thở vì phổi bị viêm,
một mặt giúp cho y, bác sĩ khỏi
vất vả khi phải thực hiện chăm
sóc, bóp bóng và những tình
huống giúp cho người bệnh thở
được bằng oxy khí trời”.

Từng là một người lính trở về từ chiến
trường với đầy những mảnh bom mìn hằn
trong cơ thể, nhưng với phẩm chất của
người lính Bộ đội Cụ Hồ “thương binh tàn
nhưng không phế”, Đại úy Nguyễn Bá Lệ
(SN 1959, ngụ phường Bắc Nghĩa, TP Đồng
Hới, tỉnh Quảng Bình) vẫn làm nên những
điều kỳ diệu giữa đời thường.
Năm 1977, khi vừa tròn 18 tuổi, chàng trai Nguyễn Bá
Lệ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập
ngũ, tham gia hỗ trợ chiến đấu tại chiến trường Campuchia
gần 10 năm trời. “Khó khăn trên chiến trường giờ mà kể ra
thì nhiều vô kể, nhưng không đau đớn bằng chuyện nhiều
đồng đội đã hy sinh trên chiến trường. Giờ mình còn sống
và được sống trong thời kỳ hòa bình thế này là quý lắm
rồi...”, ông nói.
Trong những trận chiến khốc liệt, ông không ít lần bị dính
bom đạn trong lúc cùng chiến đấu. Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, năm 1994, thương binh
Nguyễn Bá Lệ rời quân ngũ với cấp bậc đại úy. Năm 2001,
ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng
Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
quốc tế vẻ vang tại Campuchia.
Trên cơ thể người thương binh vẫn còn đó những mảnh
bom đạn lúc thực hiện nhiệm vụ trên chiến trường và cánh
tay phải đã mất đi do tai nạn trong một lần lao động sản xuất.
Những cơn đau dai dẳng về mặt thể xác vẫn xuất hiện mỗi
lúc trái gió trở trời, nhưng với phẩm chất của người lính Bộ
đội Cụ Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”, ông vẫn
không ngừng vươn lên trở thành tấm gương sáng về nghị lực
vượt khó, làm kinh tế giỏi ngay trên chính quê hương.
Sau khi xuất ngũ, ông không ngừng học hỏi tích lũy kinh
nghiệm, mạnh dạn vay vốn mở một cơ sở sản xuất hương,
nến. Đi qua giai đoạn khó khăn của những năm đầu khi đi
vào hoạt động, giờ trung bình mỗi năm cơ sở sản xuất đem
lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng.
Những năm trở lại đây, ông còn chuyển sang trồng cây
ăn quả và chăn nuôi lợn nái sinh sản, mỗi năm cũng mang
lại nguồn thu nhập từ 60-70 triệu đồng.
Song song với việc phát triển kinh tế, để tưởng nhớ và tri
ân những đồng đội đã ngã xuống, ông cũng luôn được biết
đến là một trong những người đi đầu trong các hoạt động
hướng đến cộng đồng.
Có thể kể đến là việc hỗ trợ, giúp đỡ những người khuyết
tật tại phường Bắc Nghĩa phát triển kinh tế, ổn định cuộc
sống. “Bản thân cũng là một thương binh, sau khi trở về từ
chiến trường, tôi và anh Lệ cùng một số thương binh khác
được Hội vì sự Phát triển của Người khuyết tật cho đi tập
huấn, học tập nâng cao trình độ phát triển kinh tế. Năm
2008, chúng tôi quyết định thành lập Hội Người khuyết
tật phường Bắc Nghĩa để tư vấn, giúp đỡ những người
khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo. Là người
có kiến thức, trình độ và được đào tạo bài bản từ thời còn
trẻ rồi cùng với đó là việc được tập huấn về việc các mô
hình nuôi trồng, nên anh Lệ rất nhanh nhạy và nhiệt tình
trong việc tư vấn, hỗ trợ những người khuyết tật”, Hội
trưởng Trần Ngọc Hòa chia sẻ.
Vượt qua những khó khăn cùng nghị lực vượt khó,
thương binh Nguyễn Bá Lệ nay không chỉ là tấm gương sáng
về người “thương binh tàn nhưng không phế” mà còn là
động lực, là tấm gương để những người khuyết tật có hoàn
cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bắc Nghĩa nỗ lực thoát
nghèo, vươn lên để ổn định cuộc sống. BẢO THIÊN
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GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

VẤN ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Tiêu chí xã, phường, thị trấn
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Thủ tướng Chính phủ vừa
ban hành Quyết định số
25/2021/QĐ-TTg quy định
rõ về tiêu chí và điều kiện
công nhận xã, phường, thị
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật. Theo đó, 5 tiêu chí xã,
phường, thị trấn đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật gồm:
Tiêu chí 1: Ban hành văn bản
theo thẩm quyền để tổ chức và bảo
đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật
trên địa bàn với các chỉ tiêu như sau:
Ban hành đầy đủ, đúng quy định
pháp luật các văn bản quy phạm pháp
luật được cơ quan có thẩm quyền
giao; ban hành đúng quy định pháp
luật các văn bản hành chính có nội
dung liên quan trực tiếp đến quyền,
lợi ích của tổ chức, cá nhân.
Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin,
phổ biến, giáo dục pháp luật
(PBGDPL) dựa trên các chỉ tiêu:
công khai các thông tin kịp thời,
chính xác, đầy đủ theo đúng quy định
pháp luật về tiếp cận thông tin và thực
hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
cung cấp thông tin theo yêu cầu kịp
thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy
định pháp luật về tiếp cận thông tin;
ban hành và tổ chức thực hiện kế
hoạch PBGDPL hàng năm theo đúng
quy định pháp luật về PBGDPL; triển
khai các hình thức, mô hình thông tin,
PBGDPL hiệu quả tại cơ sở; tổ chức
bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ
năng PBGDPL cho tuyên truyền viên
pháp luật theo đúng quy định pháp
luật về PBGDPL; bảo đảm kinh phí,
cơ sở vật chất, phương tiện để thực
hiện nhiệm vụ PBGDPL theo đúng
quy định pháp luật về PBGDPL.
Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở
(HGCS), trợ giúp pháp lý dựa trên
các chỉ tiêu: Các mâu thuẫn, tranh
chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm
vi HGCS được hòa giải kịp thời, hiệu
quả theo đúng quy định pháp luật về
HGCS; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động
HGCS theo đúng quy định pháp luật
về HGCS; thông tin, giới thiệu về trợ
giúp pháp lý theo đúng quy định pháp
luật về trợ giúp pháp lý.

lTuyên truyền pháp luật cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở
xã, phường, thị trấn (DCXPTT). Tiêu
chí này dựa vào các chỉ tiêu như: Tổ
chức trao đổi, đối thoại với nhân dân
theo đúng quy định pháp luật về tổ
chức chính quyền địa phương; tổ
chức để nhân dân bàn, quyết định
trực tiếp các nội dung theo đúng quy
định pháp luật về thực hiện DCXPTT; tổ chức để nhân dân bàn, biểu
quyết các nội dung theo đúng quy
định pháp luật về thực hiện DCXPTT; tổ chức để nhân dân tham gia ý
kiến các nội dung theo đúng quy định
pháp luật về thực hiện DCXPTT; tổ
chức để nhân dân trực tiếp hoặc
thông qua ban thanh tra nhân dân,
ban giám sát đầu tư của cộng đồng
thực hiện giám sát các nội dung theo
đúng quy định pháp luật về thực hiện
DCXPTT.
Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công
dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh,
khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính;
bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an
toàn xã hội. Các chỉ tiêu đánh giá
gồm: Tổ chức tiếp công dân, tiếp
nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh,
khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định
pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại,
tố cáo; tiếp nhận, giải quyết thủ tục
hành chính theo đúng quy định pháp
luật về giải quyết thủ tục hành chính;
không có cán bộ, công chức bị xử lý
kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu
trách nhiệm hình sự; đạt tiêu chuẩn
“An toàn về an ninh, trật tự” theo
đúng quy định pháp luật về an ninh
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Theo Nghị định, tổng số điểm tối
đa của các tiêu chí XPTT đạt chuẩn

tiếp cận pháp luật là 100 điểm. Bộ Tư
pháp hướng dẫn nội dung, điểm số và
cách tính điểm của các tiêu chí, chỉ
tiêu trên. Việc đánh giá, công nhận
XPTT đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
được thực hiện hằng năm, tính từ
ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm
đánh giá.
Bộ Tư pháp cũng sẽ chỉ đạo,
hướng dẫn tổ chức thực hiện quyết
định này trong phạm vi cả nước; hàng
năm, tổng hợp kết quả đánh giá, công
nhận XPTT đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
cơ quan, tổ chức có liên quan theo
dõi, kiểm tra, giải quyết kiến nghị,
phản ánh, khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo
xử lý vi phạm, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho địa phương theo
thẩm quyền trong việc thực hiện
quyết định này.
Bộ Tư pháp cũng sẽ căn cứ điều
kiện thực tế và kết quả XPTT đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật trong phạm
vi cả nước, lựa chọn địa phương để
tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng
của người dân về hiệu quả XPTT đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng tài
liệu, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ
đánh giá, công nhận XPTT đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật; xây dựng, quản lý,
vận hành phần mềm đánh giá, công
nhận XPTT đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật trong phạm vi cả nước; sơ kết,
tổng kết, biểu dương, khen thưởng tổ
chức, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong đánh giá, công nhận XPTT đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật.
HẢI THANH

BẠN CẦN BIẾT
NGỪNG VIỆC DO ẢNH HƯỞNG COVID-19:

4 trường hợp người lao động được trả lương

Đ

ây là điểm đáng chú ý tại Văn
bản số 264/QHLĐTL-TL của
Cục Quan hệ lao động và Tiền
lương (CQHLĐTL - Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội - LĐ, TB&XH)
vừa gửi Sở LĐ, TB&XH các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về
việc trả lương ngừng việc cho người lao
động (NLĐ) trong thời gian ngừng việc
liên quan đến dịch bệnh Covid-19.
Trong thời gian qua, do tác động bởi
đại dịch Covid-19, sản xuất, kinh doanh
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của nhiều doanh nghiệp (DN) gặp khó
khăn, có DN phải tạm ngừng hoạt động
hoặc thu hẹp sản xuất, một số NLĐ phải
ngừng việc xuất phát từ các tác động của
dịch Covid-19.
Theo đó, để thực hiện chế độ trả lương
trong thời gian ngừng việc theo đúng quy
định của pháp luật lao động, CQHLĐTL
đề nghị Sở LĐ, TB&XH các tỉnh, thành
phố hướng dẫn các DN trên địa bàn thực
hiện việc trả lương ngừng việc căn cứ vào
quy định tại Điều 99 Bộ luật Lao động để

Đang nuôi con nhỏ có được
hoãn chấp hành hình phạt tù?
l Bạn đọc Mai Thị Lâm (trú tại huyện Điện Biên
Đông, tỉnh Điện Biên) hỏi: Tôi bị tòa án xử phạt 3 năm
tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Hiện, tôi đang nuôi
con nhỏ 8 tháng tuổi và đang được tòa án cho tại ngoại.
Vậy, trường hợp của tôi có được hoãn chấp hành hình
phạt tù không?
- Luật sư Đặng Anh Đức (Giám đốc Cty Luật
TNHH Đặng và Cộng sự - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)
tư vấn: Theo quy định tại Điều 67 Bộ luật Hình sự
(BLHS) 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì người bị
xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong
các trường hợp sau đây: Bị bệnh nặng thì được hoãn cho
đến khi sức khỏe được hồi phục; phụ nữ có thai hoặc
đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì được hoãn cho đến
khi con đủ 36 tháng tuổi; là người lao động duy nhất
trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia
đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm,
trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm
an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất
nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; bị kết án
về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ thì
được hoãn đến 01 năm.
Tại tiểu mục 7.1 Mục 7 Nghị quyết số 01/2007/NQHĐTP ngày 2/10/2007 của Hội đồng Thẩm phán TAND
Tối cao quy định, người bị xử phạt tù nếu có nơi làm
việc ổn định hoặc có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng, đồng
thời sau khi bị xử phạt tù không có hành vi vi phạm pháp
luật nghiêm trọng, không có căn cứ cho rằng họ bỏ trốn
và thuộc trường hợp sau đây thì được hoãn chấp hành
hình phạt tù: là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới
36 tháng tuổi (không phân biệt là con đẻ hay con nuôi),
nếu họ bị xử phạt tù lần đầu.
Về thời hạn hoãn chấp hành hình phạt tù, theo quy
định và hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 67 BLHS
2015 và tại điểm b tiểu mục 7.3 Mục 7 Nghị quyết số
01/2007/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND
Tối cao thì người bị xử phạt tù là phụ nữ có thai hoặc
đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi được hoãn chấp hành
hình phạt tù cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi.
Về thủ tục xin hoãn chấp hành hình phạt tù sẽ thực
hiện theo quy định tại Điều 24 Luật Thi hành án Hình
sự năm 2019 và Mục 1 Phần III Nghị quyết số
02/2007/NQ-HĐTP ngày 2/10/2007 của Hội đồng
Thẩm phán TAND Tối cao, theo đó, đối với người bị
kết án phạt tù đang được tại ngoại, Chánh án Tòa án đã
ra quyết định thi hành án có thể tự mình hoặc theo đơn
đề nghị của người bị kết án, văn bản đề nghị của VKS
cùng cấp, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp
huyện nơi người chấp hành án cư trú, cơ quan thi hành
án hình sự cấp quân khu nơi người chấp hành án làm
việc hoặc cư trú ra quyết định hoãn chấp hành án phạt
tù. Đơn đề nghị hoặc văn bản đề nghị phải được gửi cho
Tòa án đã ra quyết định thi hành án kèm theo các giấy
tờ có liên quan.
Như vậy, theo quy định trên thì bạn thuộc trường
hợp được hoãn chấp hành hình phạt tù. Thời hạn được
hoãn chấp hành hình phạt tù cho đến khi cháu bé đủ 36
tháng tuổi. Để được xem xét hoãn chấp hành hình phạt
tù, bạn cần phải có đơn đề nghị gửi đến Chánh án Tòa
án đã ra quyết định thi hành án đối với bạn. T.NGUYỄN

xem xét các trường hợp gây ra ngừng
việc (do lỗi của người sử dụng lao động
hay NLĐ hay do nguyên nhân khách
quan) để xác định trả lương ngừng việc
cho NLĐ.
Đối với trường hợp NLĐ phải
ngừng việc do tác động trực tiếp của
dịch Covid-19 như: (1) NLĐ phải
ngừng việc trong thời gian thực hiện
cách ly theo yêu cầu của cơ quan có
thẩm quyền; (2) NLĐ phải ngừng việc
do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị
phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có
thẩm quyền; (3) NLĐ phải ngừng việc
do DN hoặc bộ phận DN phải tạm dừng
hoạt động để phòng, chống dịch bệnh
theo yêu cầu của cơ quan có thẩm
quyền; (4) NLĐ phải ngừng việc do

DN hoặc bộ phận DN không hoạt động
được vì chủ sử dụng lao động hoặc
những NLĐ khác cùng DN, bộ phận
DN đó đang trong thời gian phải cách
ly hoặc chưa quay trở lại DN làm việc
thì tiền lương của NLĐ trong thời gian
ngừng việc thực hiện theo khoản 3
Điều 99 Bộ luật Lao động.
Cụ thể, trường hợp ngừng việc từ 14
ngày làm việc trở xuống thì tiền lương
ngừng việc được thỏa thuận không thấp
hơn mức lương tối thiểu.
Trường hợp phải ngừng việc trên 14
ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc
do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo
đảm tiền lương ngừng việc trong 14
ngày đầu tiên không thấp hơn mức
lương tối thiểu. TUỆ AN
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Đẩy mạnh tuyên truyền,
xử lý nghiêm vi phạm
Trước tình hình ngày càng phức
tạp của dịch bệnh, Chủ tịch
UBND thành phố Hà Nội Chu
Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ
thị số 17/CT-UBND thực hiện
giãn cách xã hội trên địa bàn
thành phố từ 24/7/2021 để
phòng, chống dịch Covid-19.
Trong những ngày đầu giãn
cách đã ghi nhận không ít tình
huống “dở khóc, dở cười” của
những người vi phạm.
Tìm cách chống chế khi ra đường
không lý do chính đáng

lMột chốt kiểm soát dịch bệnh tại Hà Nội.

giờ tuyên truyền thì công dân N.C.K nói
trên đã chấp nhận nhận biên bản và quyết
định xử phạt 2 triệu đồng.
“Chúng tôi mong các cơ quan, xí
nghiệp, công ty cần quản lý chặt chẽ
nhân viên, người lao động của mình.
Bên cạnh đó người dân cần có ý thức vì
sức khỏe chung của cộng đồng” – ông
Quỳnh chia sẻ.

Chiều 25/7, tại chốt kiểm soát dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Minh
Khai, quận Bắc Từ Liêm ghi nhận trường
hợp công dân ra ngoài khi không có lí do
chính đáng. Người đàn ông này tên
N.C.K, sinh năm 1989 có địa chỉ tại xã Hà
Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Khi
được hỏi về lí do ra đường người này xuất
trình giấy tờ của một cơ quan, tuy nhiên
không đi đúng nội dung trong giấy tờ. Sau
nhiều giờ làm việc, người này không nhận
biên bản xử phạt, lấy lí do nghi ngờ trên
biên bản xử lý vi phạm của cơ quan chức
năng có virus Covid-19, nên yêu cầu phải
“xét nghiệm biên bản” mới đồng ý nhận.
“Tôi nghi ngờ tờ giấy này nhiễm
Covid-19. Tôi mang về cả làng tôi bị thì
sao? Bây giờ xác minh tờ giấy này
không nhiễm Covid-19 thì tôi nhận. Tôi
chấp hành đầy đủ, không chống người
thi hành công vụ” - người đàn ông vi
phạm yêu cầu.
Liên quan đến trường hợp nêu trên,
ông Nguyễn Huy Quỳnh, công chức văn
xã UBND phường Minh Khai cho biết,
hiện nay có nhiều trường hợp sử dụng giấy
đi đường, giấy xác nhận của cơ quan tổ
chức, nhưng sử dụng sai mục đích. Khi lực
lượng chức năng hỏi đi đâu, làm gì họ
không trả lời được. Khi cơ quan chức năng
kiểm tra thì họ mang giấy tờ ra tìm mọi
cách để chống chế. Được biết, sau nhiều

Nói về công tác phòng chống dịch
bệnh trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND
phường Minh Khai, bà Hoàng Thị Chiên
cho biết, sau khi nhận được Chỉ thị 17 của
thành phố, ngay sáng 24/7, UBND
phường Minh Khai đã tổ chức họp và triển
khai việc lập 10 chốt để kiểm soát thực
hiện theo Chỉ thị 17, trong đó có 2 chốt
chính là cán bộ công chức của UBND
phường, công an và quân sự; các chốt còn
lại giao cho các tổ dân phố do lực lượng
bảo vệ dân phố và các ban ngành, đoàn thể
của chi hội, tổ trưởng dân phố.
Bên cạnh đó, phường cũng thành lập
3 đội tuyên truyền để tuyên truyền nhắc
nhở cũng như xử phạt đối với người dân
cố tình vi phạm công tác phòng chống
dịch. “Tính đến ngày chúng tôi đi kiểm tra
cơ bản các cơ sở không thiết yếu đã dừng
hoạt động và viết cam kết chấp hành chủ
trương. Nhìn chung ý thức người dân đã

lNam thanh niên vi phạm lấy lý do biên bản
và quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị
nhiễm Covid-19 để trốn tránh nộp phạt.

l Tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo
khẩu trang khi ra đường.

Thực hiện nghiêm quy định
giãn cách chống dịch

chấp hành rất tốt. Khi đi qua các chốt kiểm
dịch người dân đã hợp tác khai báo, nhận
thấy những trường hợp ra đường không
cần thiết sau khi nhắc nhở họ đã quay về”,
theo bà Chiên.
Theo ghi nhận thực tế tại phường Yên
Hòa, quận Cầu Giấy, trong sáng 25/7, lực
lượng chức năng phường ra quân tuyên
truyền nhắc nhở và xử lý hàng loạt các
trường hợp vi phạm quy định giãn cách
theo Chỉ thị số 17. Ngay trong sáng 25/7,
phường Yên Hòa đã xử phạt 20 người bán
hàng rong bằng xe máy trên địa bàn. Cùng
ngày, tổ công tác của phường Kim Mã,
quận Ba Đình cũng đã kiểm tra và xử phạt
4 trường hợp không chấp hành nghiêm
Chỉ thị…
Tại quận Hoàn Kiếm, bà Đỗ Phương
Hiền – Phó Chủ tịch UBND phường
Đồng Xuân cho biết, trước tình hình dịch
bệnh diễn biến phức tạp, ngay sau khi
nhận được Chỉ thị 17 thành phố, Ban Chỉ
đạo phòng chống dịch của phường Đồng
Xuân đã xây dựng các phương án, phân
công các lực lượng để triển khai thực hiện
nghiêm túc nội dung của Chỉ thị.
Qua công tác kiểm tra, rà soát trên địa
bàn, phường Đồng Xuân đã phát hiện 6
trường hợp không thực hiện nghiêm túc
theo Chỉ thị. Trong đó có 5 trường hợp
không đeo khẩu trang tại nơi công cộng
và 1 trường hợp đi ra ngoài đường nhưng
không có lý do thiết yếu. Tổng số tiền phạt
là 12 triệu đồng. “Nhìn chung đối với các
trường hợp vi phạm này, người dân biết về
nội dung của Chỉ thị, tuy nhiên vẫn có ý
thức chủ quan trước dịch bệnh nên không
thực hiện đúng quy định. Sau khi xử phạt,
chúng tôi đã yêu cầu những người dân này
viết cam kết, nhận thức rõ tình hình dịch
bệnh để tự giác chấp hành chỉ thị của thành
phố”, theo bà Hiền.
TUẤN ANH

Đồng Nai gấp rút hoàn thiện 7 bệnh viện dã chiến

T

heo ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai,
tỉnh đang gấp rút hoàn thiện 7 bệnh viện dã chiến tiếp nhận
và điều trị bệnh nhân Covid-19. Cùng với đó là 3 đơn vị Hồi sức
tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng tại Bệnh viện
Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai và Bệnh
viện Đa khoa khu vực Long Khánh.
Tỉnh sẽ cố gắng đạt mục tiêu 5.000 giường và có khả năng
mở rộng 8.000-10.000 thông qua các ký túc xá, nơi có sẵn tiện
nghi cơ bản trên địa bàn. Ông Trung đánh giá: “Tỉnh có thể đảm
đương được nếu dịch diễn biến với khoảng 5.000 bệnh nhân. Tuy
nhiên, nếu vượt qua con số này, nguồn lực của tỉnh chắc chắn sẽ
không đủ”.

Đồng Nai đã chuẩn bị 150 giường hồi sức tích cực, đồng thời
sẵn sàng xây dựng một đơn vị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa
khoa Long Thành với khoảng 200 giường. “Trước mắt, chúng
tôi sẽ chỉ huy động nhân lực từ các cơ sở y tế ngoài công lập thay
vì cả cơ sở vật chất. Nguyên nhân là hiện nay hệ thống y tế công
lập đủ khả năng đáp ứng nhu cầu về điều trị. Chúng tôi xác định
y tế công lập phải đi trước, khi nào quá tải sẽ tính tiếp việc huy
động y tế ngoài công lập đã có trong kế hoạch”, ông Lê Quang
Trung nói.
Hiện địa phương này hiện điều trị cho 2.374 bệnh nhân
Covid-19 trên tổng số 2.444 ca nhiễm nCoV. 96 trường hợp đã
được công bố khỏi bệnh thời gian qua. DƯƠNG THẮNG

TIN TứC

Hà Nội cách ly y tế toàn bộ
Bệnh viện Phổi

Đ

ến sáng 26/7, Bệnh viện Phổi Hà Nội phát hiện
hàng chục ca dương tính qua test sàng lọc. Ngay
sau đó, UBND quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định
cách ly y tế toàn bệnh viện trong 14 ngày (kể từ 18h
ngày 25/7). Đối tượng cách ly là toàn bộ người hiện
đang có mặt tại Bệnh viện Phổi Hà Nội có liên quan
đến bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.
Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Phổi Hà Nội tạm dừng
hoạt động khám, chữa bệnh thông thường từ 18h
ngày 25/7 cho đến khi bảo đảm an toàn công tác
phòng, chống dịch và có thông báo tiếp nhận bệnh
nhân trở lại. UBND quận Hai Bà Trưng cũng đề nghị
Bệnh viện Phổi Hà Nội cung cấp danh sách bệnh
nhân ra viện kể từ ngày 6/7, để phục vụ công tác điều
tra, truy vết tại cộng đồng. Các bệnh nhân F0 được
phát hiện tại Bệnh viện Phổi Hà Nội chuyển sang
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Ngoài ra, đến trưa 26/7, Sở Y tế Hà Nội có Công
văn khẩn số 267/SYT-NVY về việc tiếp nhận bệnh
nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội. Theo đó, đối
với bệnh nhân đang điều trị ngoại trú, bệnh nhân mắc
các bệnh mạn tính, bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế
đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Phổi
Hà Nội, chuyển đến khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh
viện Đa khoa Xanh Pôn trong thời gian bệnh viện
tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân.
Cùng với đó, chuyển toàn bộ bệnh nhân tại Khoa
Hồi sức của Bệnh viện Phổi Hà Nội đến Bệnh viện
Đa khoa Đức Giang; chuyển toàn bộ bệnh nhân mắc
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đang điều trị
nội trú đến Bệnh viện Thanh Nhàn.
*Liên quan đến tình hình dịch tại Hà Nội, để bảo
đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhiều xã,
phường trên địa bàn Hà Nội đã lập chốt kiểm soát.
Trong đó, một số huyện lập chốt ở 100% các xã, thị
trấn. Ngoài ra, trên các tuyến phố cổ, khu vực xung
quanh Hồ Gươm, Ô Quan Chưởng, chợ Đồng
Xuân... đã được lực lượng quân đội tiến hành phun
khử khuẩn phòng dịch Covid-19 trong ngày 26/7.
Hoá chất phun xịt là Cloramin B pha với nước theo
tỷ lệ 0,5%, đảm bảo an toàn sức khoẻ người dân.
YẾN NHI

Chuyến tàu chở
814 công dân Hà Tĩnh
về quê tránh dịch

S

áng 26/7, đoàn tàu SE14 chở 814 công dân Hà
Tĩnh đang lưu trú, làm việc từ TP HCM và các
tỉnh phía Nam đã về đến quê nhà sau 2 ngày rời ga
Sài Gòn. Tỉnh Hà Tĩnh đã cử lãnh đạo trực tiếp đón
người dân tại 2 ga tàu Hương Phố và ga Yên Trung.
Cụ thể, vào lúc 4h sáng 26/7, tại ga Hương Phố
(thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh)
92 công dân đã xuống tàu làm các thủ tục để về các
khu cách ly tập trung. Sau đó, tàu SE14 tiếp tục hành
trình chở hơn 700 công dân còn lại của 11 địa phương
ở Hà Tĩnh về ga Yên Trung (thị trấn Đức Thọ, huyện
Đức Thọ, Hà Tĩnh).
Ngay sau khi công dân về địa điểm cách ly tập
trung phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Công
dân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Đối với trường
hợp trong quá trình cách ly có biểu hiện sốt, ho, đau
rát họng, mất vị giác… thì thực hiện xét nghiệm bằng
test nhanh kháng nguyên.
Toàn bộ công dân này khi về quê phải thực hiện
cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.
Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục tự theo
dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày và lấy mẫu
xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ 4.
Được biết, đối tượng ưu tiên được về đợt 1 này là
các trường hợp người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau
dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao
tuổi, người khuyết tật; người lao động bị thất nghiệp,
dừng việc dài ngày; công dân vào thăm thân, giải
quyết công việc bị kẹt lại tại các tỉnh; công dân đã
hoàn thành cách ly… HỮU ANH

Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
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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:
01 xe ô tô con nhãn hiệu Suzuki, số loại: Ertiga; màu sơn: Trắng; BKS: 47A-136.27; số khung: MA3ZE81S3G0322274; số máy: K14BN4005462;
Chứng nhận đăng ký xe số: 023222 do Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 16/11/2017, đứng tên Trần Anh Hùng..
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 gửi
giữ tài sản (địa chỉ: số 08 Mai Xuân Thưởng, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 27/07/2021 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. Tổng giá khởi điểm: 290.000.000 đồng
7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 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 30 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.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI AN

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:
01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota, số loại: Camry; màu sơn: Nâu vàng; BKS: 60A-399.52; số khung: 3FK8H1005202; số máy: 6ARP303791; Chứng
nhận đăng ký xe số: 072278 do Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/07/2017, đứng tên Trần Thanh Bình.
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 gửi
giữ tài sản (địa chỉ: số 08 Mai Xuân Thưởng, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 27/07/2021 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. Tổng giá khởi điểm: 750.000.000 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.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam tổ chức Cuộc đấu giá tài sản
số: 6.25A/2021/ĐG-VAA
•

Tài sản đấu giá: Lô tài sản gồm 02 xe ô tô đã hư hỏng được phép thanh lý:

• Giá khởi điểm của lô tài sản là: 130.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm
ba mươi triệu đồng./.)
(Giá trên là giá đã bao gồm thuế VAT. Tất cả các khoản thuế và chi phí liên
quan đến việc bốc dỡ, vận chuyển, sang tên tài sản theo quy định của pháp luật,
nếu có, sẽ do Người trúng đấu giá chịu)
•
Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp trước Cuộc đấu giá, Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
•
Bước giá: 1.000.000 đồng
•
Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 17h00’ ngày 09/8/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty
Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam.
•
Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.
•
Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký trước với Công ty để được hướng dẫn xem trong các ngày 04,
05/8/2021 tại Công ty Cổ phần ô tô Hoàng Anh, số 01 Nguyễn Văn Linh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
•
Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: trong thời hạn từ ngày 09/8/2021 đến trước 17h00’ ngày 11/8/2021, khách hàng nộp tiền
vào tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 155798866 tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – CN Thăng
Long (tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo “có” về tài khoản của Công ty trước 17h00’ ngày 11/8/2021).
•
Số tiền đặt trước tham gia đấu giá: 26.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu đồng).
•
Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 09h00’ đến 17h00’ ngày 11/8/2021 (trong giờ hành chính), Tại Công ty Đấu giá Hợp danh tài
sản Việt Nam (phong bì chứa phiếu trả giá được bỏ vào hòm phiếu sau khi khách hàng đã nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định).
•
Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá trả: 09h30’ ngày 12/8/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam. Tùy vào số lượng
người đăng ký tham gia đấu giá, Công ty có thể sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế).
•
Nguồn gốc tài sản: Tài sản thuộc quyền xử lý của Văn phòng đại diện Chăm sóc khách hàng Bảo hiểm PVI Phía Bắc bán thanh lý, địa
chỉ: Tầng 19 Tòa nhà PVI Tower, lô VP2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
•
Điều kiện đăng ký mua tài sản đấu giá: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn, mua và nộp hồ sơ
trong thời hạn quy định tại Công ty và thực hiện đầy đủ nội quy quy chế đấu giá Công ty ban hành.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam, địa chỉ: Lô 67 ngõ 136 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. (ĐT: 0388236086)
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1.Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia. Địa chỉ: số 101, tầng 1, nhà 129 F1-2, TT 435a, đường Giải Phóng,
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam. Địa chỉ: Số 80 đường Đông A, KĐT Hòa
Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.
- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 338, tờ bản đồ số 28 địa chỉ: Xóm 9, Xã Hải Minh, Huyện Hải
Hậu, Nam Định cấp cho ông Đinh Văn Thuyết và bà Đặng Thu Trang. Nhà ở: Nhà xưởng và nhà bê tông 02 tầng. Những hạn chế của tài sản: tài sản
trên đất là nhà bê tông 2 tầng được xây dựng 1 phần trên thửa đất liền kề (cùng thuộc sở hữu của gia đình ông Đinh Văn Thuyết).
- Giá khởi điểm: 3.590.000.000VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm chín mươi triệu đồng). Giá trên không bao gồm VAT, thuế và các chi phí liên
quan đến quá trình chuyển nhượng. Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, bao gồm lệ phí trước bạ, phí sang tên, công
chứng và các chi phí khác (nếu có) sẽ do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp.
- Bước giá: 5.000.000 đồng ( Năm triệu đồng).
- Tiền đặt trước: 400.000.000 (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng ).
- Số tiền đặt trước được nộp vào tài khoản: 19037098686012.
+ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia
+ Tại : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Hội sở.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12,13/8/2021 đến ngày 16/8/2021 (Trong giờ hành chính).
4. Đối tượng, điều kiện tham giá đấu giá
Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.
* Thời gian thông báo: Từ ngày 27/7/2021 đến ngày 16/8/2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ)
* Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày 27/7/2021 đến ngày 16/8/2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ).
* Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu
giá mua tài sản.
Chi nhánh Nam Đinh - Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia; Địa chỉ: số 125 (số 177 cũ) Đường Đặng Xuân Bảng, P. Cửa Nam, Tp. Nam Định,
tỉnh Nam Định. Hoặc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam. Địa chỉ: Số 80 đường Đông A, KĐT Hòa Vượng, phường
Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Thời gian: Từ ngày 05/8/2021 đến ngày 06/8/2021 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Tại nơi có tài sản.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian: 14h00 giờ ngày 17/8/2021.
- Địa điểm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam. Địa chỉ: Số 80 đường Đông A, KĐT Hòa Vượng, phường
Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Điện thoại: 0944.957.157 (Mr Trọng).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 6 QUỐC GIA

THÔNG BÁO
Về kết quả thẩm định giá tài sản; Và quyền yêu cầu thẩm định lại tài sản 1 lần
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 99 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số 01/2020/KDTM-ST ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 110/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 11 năm 2020 và Quyết định thi hành án chủ động số
499/QĐ-CCTHADS ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số 19 /QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 6 năm 2021 và thông báo về việc cưỡng chế thi hành án số 790/TB-CCTHADS
ngày 14/6/2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
Ngày 15/7/2021, Chi cục Thi hành án dân sự đã tổ chức kê biên tài sản đảm bảo thi hành án. Tại buổi kê biên, đại diện người được thi hành án
không thỏa thuận về giá tài sản kê biên; không thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá; tổ chức bán đấu giá. Do đó, Chi cục Thi hành án dân sự thành
phố Cẩm Phả đã công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án trên trang
Thông tin điện tử Cục Thi hành án tỉnh Quảng Ninh và Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp cho các đương sự và người
có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết.
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Công Ty TNHH thương mại tổng hợp dịch vụ và thẩm định giá Đông Bắc – Địa chỉ:
Số nhà 2, ngõ 8, khu 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thông báo cho:
Bên được thi hành án: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank); Đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP Đông Á (Seabank) ông Lê Quang
Trung - chức vụ : Chuyên viên chính xử lý nợ, đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á; ông Phạm Quang Hân, chức vụ: Giám đốc xử lý nợ, địa
bàn khu vực Miền Bắc, đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (đã được tống đạt hợp lệ) (theo GUQ số 4246/2020/UQ-SeABank ngày 03/4/2020
của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á)
Bên phải thi hành án: Ông Nguyễn Viết Trung và bà Phạm Thị Kiều Anh, địa chỉ: tổ 2 khu 4A phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh
Quảng Ninh; chỗ ở: tổ 2, khu 8, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Ông Mai Quang Dũng - sinh năm 1964; Nơi ĐKNKTT: Số 480i, đường Xương Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; bà
Nguyễn Huấn Thị - sinh năm 1975, nơi ĐKNKTT: Tổ 21, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Kết quả thẩm định giá tài sản như sau:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được Thông
báo, người được thi hành án, người phải thi hành án; ông Mai
Quang Dũng bà Nguyễn Huấn Thị được quyền gửi đơn yêu
cầu định giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi
phí định giá lại tài sản (tạm tính số tiền là 23.366.608đ ).
Ông Mai Quang Dũng, bà Nguyễn Huấn Thị có quyền
nhận lại tài sản nếu người phải thi hành án nộp đủ tiền thi
hành án và các chi phí phát sinh trước khi mở cuộc bán đấu
giá tài sản một (01) ngày làm việc.
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả
thông báo để các bên đương sự được biết./.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm;
Địa chỉ: Số 58, đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn
Địa chỉ: Thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền theo Giấy chứng nhận QSD đất số BS 962444, do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 27/12/2013, tại địa chỉ:
Xóm Cây Tắt, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích đất: 4.138,4 m² , trong đó đất ở: 300 m² ; đất trồng cây lâu năm khác: 3.838,4 m².
Tài sản gắn liền với lô đất là 03 ngôi nhà gỗ và công trình phụ trợ kèm theo, gồm:
- Nhà gỗ ba gian xây bao của ông Phạm Quang Lộc và bà Nguyễn Thị Cúc, có diện tích: 60 m² ;
- Nhà gỗ hai gian xây bao của bà Phạm Thị Thu, có diện tích 66 m² ;
- Nhà gỗ ba gian xây bao của ông Phạm Hồng Sơn, có diện tích: 74.32 m².
- Giá khởi điểm: 536.258.896 đồng;
- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng;
- Bước giá: 10.000.000 đồng;
- Chi phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
- Thời gian xem tài sản: Khách hàng xem tài sản vào 01 ngày: 30/7/2021 (trong giờ hành chính).
Địa chỉ xem tài sản: Xóm Cây Tắt, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
- Đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 27/7/2021 đến 17 giờ 00 phút, ngày 03/8/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu
giá hợp danh Hồng Tâm và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn.
- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; theo phương thức: Trả giá lên;
Điều kiện được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và thuộc đối tượng Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định
của Luật đất đai
- Thời hạn, phương thức nộp tiền đặt trước:
+ Thời hạn: Từ 07 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 03/8/2021;
+ Phương thức: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 0201000268899 của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm tại Ngân hàng
Ngoại thương Chi nhánh Hà Tĩnh.
Tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 05/8/2021 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm - Điện thoại: 0918379628 (gặp anh Tâm) hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Hương Sơn - Điện thoại: 0912834984 (gặp chị Đông).
Website: daugiahongtam.com

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung (Số 13, Ngõ 73 phố Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh
Phú Thọ)
2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Quỹ tín dụng nhân dân xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê (Khu Phú Xuân, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú
Thọ)
3. Tên tài sản đấu giá:
3.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng thửa đất số 752, tờ bản đồ số 04, diện tích 145m2 đất ở tại nông thôn, địa chỉ: Khu vực Lò Ngói, xã Cát Trù (Nay là
khu Phú Xuân, xã Hùng Việt), huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất số BC 725909, do UBND huyện Cẩm Khê cấp ngày 10/01/2011 đứng tên ông Hoàng Ngọc Cảnh và bà Hoàng Thị Mai.
Giá khởi điểm: 165.300.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn), tiền đặt trước 20% giá trị tài sản làm tròn là 33.000.000
đồng (Ba mươi ba triệu đồng chẵn), phí hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng/01 bộ.
3.2. Tài sản 2: Quyền sử dụng thửa đất số 753, tờ bản đồ số 04, diện tích 166,5m2 đất ở tại nông thôn, địa chỉ: Khu vực Lò Ngói, xã Cát Trù (Nay
là khu Phú Xuân, xã Hùng Việt), huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất số BC 725912, do UBND huyện Cẩm Khê cấp ngày 10/01/2011 đứng tên ông Hoàng Ngọc Cảnh và bà Hoàng Thị Mai.
Giá khởi điểm: 189.810.000 đồng (Một trăm tám mươi chín triệu, tám trăm mười nghìn đồng chẵn), tiền đặt trước 20% giá trị tài sản làm tròn là
37.000.000 đồng (Ba mươi bảy triệu đồng chẵn), phí hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng/01 bộ.
3.3. Mức giá 02 tài sản trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký
quyền sở hữu tài sản theo quy định (lưu ý: 02 tài sản trên có thể bán gộp hoặc tách riêng từng đơn vị tài sản).
Nguồn gốc: Tài sản bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp QSD đất và tài sản trên đất số TN54/17-HĐTCTS ngày 24/3/2017.
4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
4.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày 23/7 đến hết 16h00 ngày 10/8/2021, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung
4.2. 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 theo
quy định.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 05, 06/8/2021, tại Khu vực Lò Ngói, xã Cát Trù (Nay là khu Phú Xuân, xã Hùng Việt), huyện Cẩm Khê, tỉnh
Phú Thọ
6. Tiền đặt trước:
6.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/8 đến hết 16h00 ngày 12/8/2021, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh
Quang Chung số 2700201007782, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
6.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 13/8/2021, tại Hội trường UBND xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
8. Phương thức, hình thức đấu giá:
Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.
Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HỒNG TÂM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUANG CHUNG

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN VIỆT NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 05)
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.Trụ sở: 56 Hiền Vương, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM, tổ chức đấu giá:
Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sài Gòn Hưng Phát tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng theo hạn mức số
6300LAV201801058 ngày 14/05/2018. Giá trị ghi sổ khoản nợ (tính đến ngày 20/05/2021) của Hợp đồng tín dụng theo hạn mức số 6300LAV201801058
ngày 14/05/2018: Dư nợ gốc: 20.900.000.000đ, Nợ lãi: 4.169.167.854đ; gồm nợ lãi trong hạn: 3.247.697.574đ và nợ lãi quá hạn: 921.470.280đ. Tài sản
bảo đảm gồm:
+ QSDĐỞ tại địa chỉ Lô A7.6, khu công nghiệp Chơn Thành, ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, DT: 9.979,1m2; Mục đích
sử dụng: đất khu công nghiệp; Thời hạn sử dụng: đến ngày 14/01/2054;
+ Máy móc, thiết bị theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 6300-LCP-2018.01708 ngày 22/10/2018 gồm: 02 Máy ép viên (MZLH600); 02 Tủ điện
điều khiển; 04 Khuôn máy; 08 Bạc đạn.
+ Máy móc, thiết bị theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 6300-LCP-2018.01754 ngày 01/11/2018 gồm: 01 Máy băm nghiền (MQ1000); 01 Máy sấy
(máy sấy thùng quay liên tục); 01 Khuôn máy.
GKĐ: 23.920.000.000đ, Tiền đặt trước: 2.392.000.000đ.
Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh 9. Địa chỉ: 248 Lê Văn Việt, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Đại diện người có khoản nợ
đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3,
số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.
Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.Phương thức trả giá lên. Xem hồ sơ khoản nợ: từ 08h00 ngày 23/07/2021 đến
17h00 ngày 03/08/2021 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương,
phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Bán hồ sơ, nhận đăng ký: từ 08h00 ngày 23/07/2021 đến 17h00 ngày 03/08/2021 (trong giờ hành
chính). Nhận tiền đặt trước: các ngày 03/08/2021, ngày 04/08/2021 và ngày 05/08/2021 (trong giờ hành chính). Tổ chức đấu giá vào lúc 10h00 ngày
06/08/2021.
Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký và tổ chức đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.
HCM. Điện thoại: 08.88154369 – 08.88164369.
Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ địa chỉ trên.
Thông báo này thay cho thư mời tham dự, tham gia đấu giá.

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu.
Trụ sở: tầng 1, số 15, ngõ 62 phố Đại La, P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.
Phòng đấu giá của công ty: Phòng 236, tầng 02, tòa HH1C, KĐT Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội.
2. Tài sản đấu giá là: QSDĐ & TS gắn liền với đất có DT thực tế khi kê biên là 730,7m2 tại thửa đất số 28, TBĐ 01. Đ/c: thôn Vệ Linh, xã Phù Linh,
Sóc Sơn, Hà Nội (chi tiết trong hồ sơ đấu giá tài sản). Tài sản mang tên bà Dương Thị Định theo GCN QSDĐ QSHNƠ & TS khác gắn liền với đất số BO
869267 do UBND Huyện Sóc Sơn cấp ngày 02/7/2013.
3. Người có tài sản: Chi cục THADS H.Sóc Sơn, Tp.Hà Nội. Đ/c: Thôn Lương Châu, Xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội.
4. Giá khởi điểm: 4.750.096.378 đồng. Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, LPTB nhà đất và các chi phí khác. Người mua được tài sản đấu giá tự
làm các thủ tục chuyển QSH SD và phải chịu nộp các các loại thuế, LPTB nhà đất và các khoản phí khác cho Nhà nước.
5. Thời gian xem tài sản: ngày 29/7/2021 và ngày 30/7/2021 tại địa chỉ của tài sản nêu trên.
6. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết 16h30’ ngày 13/8/2021 tại
Phòng đấu giá của Công ty. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 11/8/2021, ngày 12/8/2021 và đến hết 16h30’ ngày 13/8/2021 theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu
giá của Công ty. Tiền đặt trước: 950.019.000 đồng.
8. Đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức/cá nhân đáp ứng đủ điều kiện và nộp hồ sơ, tiền đặt trước theo Quy chế đấu giá (giờ HC) tại Phòng đấu
giá của Công ty.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: vào 14h00’ ngày 16/8/2021 tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Sóc Sơn, Tp.Hà Nội. Địa
chỉ: Thôn Lương Châu, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Tp.Hà Nội.
10. Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
Liên hệ: Phòng đấu giá của Công ty. ĐT: 02466624364.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: Số 7/109, Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương.
2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn, số 2 phố Hòa Bình, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn
3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá. 8 giờ 30 phút ngày 13/8/2021 tại Hội trường Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn.
4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng diện tích 339m2 tại thửa đất số 379, tờ bản đồ số 01 đứng tên bà Hoàng Thị Loan được UBND huyện Kinh Môn (nay là thị xã
Kinh Môn) Cấp giấy chứng nhận QSD đất số Q930123 ngày 26/8/2001 tại địa chỉ: Thượng Chiểu, Tân Dân, Kinh Môn, Hải Dương cùng tài sản gắn liền
trên đất (gồm: 01 nhà ở 2 tầng+ tum; 01 phòng bếp; 01 phòng ăn; 01 nhà kho;01 bình chứa nước bằng Inox; 01 mái tôn khung thép chống nóng phía
trên nhà ở; 01 chuồng chăn nuôi; 01 mái tôn khung thép quanh nhà; hệ thống tường rào, cổng sắt - Toàn bộ tài sản trên đất thuộc quyền sở hữu của
anh Bùi Quang Vinh và chi Nguyễn Thị Vân).
5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 1.842.896.700 đ; Tiền đặt trước 300.000.000 đ/ hồ sơ.
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
- Thời gian, địa điểm cách thức đăng ký: trực tiếp đăng ký từ ngày 22/7/2021 đến 16 giờ ngày 10/8/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản
tỉnh Hải Dương.
- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự có thể đăng ký tham gia đấu giá tài sản. Chấp nhận giá khởi điểm, thực hiện
quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành. Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký mua một hồ sơ tham gia đấu giá.
7- Phương thức, hình thức đấu giá
- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.
Mọi chi tiết liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương - Địa chỉ số 7/109 Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, điện thoại:
0220.3845363.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm;
Địa chỉ: Số 58, đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn
Địa chỉ: Thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền theo Giấy chứng nhận QSD đất số BT054865, do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 10/12/2013; thửa
đất số 51, tờ bản đồ số 31. Diện tích theo Giấy chứng nhận QSD đất là: 388,4 m² , trong đó đất ở: 200 m² ; đất vườn: 188,4 m² . Diện tích đất thực tế là:
391,5 m² , trong đó đất ở: 200 m² ; đất vườn: 191,4 m².
Tài sản gắn liền với lô đất là ngôi nhà gỗ ba gian có xây bao và các công trình phụ trợ kèm theo.
- Giá khởi điểm: 1.333.829.283 đồng;
- Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng;
- Bước giá: 20.000.000 đồng;
- Chi phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
- Thời gian xem tài sản: Khách hàng xem tài sản vào 01 ngày: 30/7/2021 (trong giờ hành chính).
Địa chỉ xem tài sản: Tổ dân phố 04, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
- Đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 27/7/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/8/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá
hợp danh Hồng Tâm và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn.
- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; theo phương thức: Trả giá lên;
- Điều kiện được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và thuộc đối tượng Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của
Luật đất đai
- Thời hạn, phương thức nộp tiền đặt trước:
+ Thời hạn: Từ 07 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 03/8/2021;
+ Phương thức: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 0201000268899 của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm tại Ngân hàng
Ngoại thương Chi nhánh Hà Tĩnh.
Tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 05/8/2021 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm - Điện thoại: 0918379628 (gặp anh Tâm) hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Hương Sơn - Điện thoại: 0912834984 (gặp chị Đông).
Website: daugiahongtam.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HỒNG TÂM

THÔNG BÁO

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TOÀN CẦU

THÔNG BÁO
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
Ngày 12/7/2021 và ngày 15/7/2021 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đã đăng thông báo đấu giá trên báo Pháp Luật Việt Nam đối với tài sản là
Quyền sử dụng đất ở đối với 15 thửa đất tại khu Gạc Chợ, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thời gian tổ chức cuộc đấu giá là ngày 02/8/2021. Tuy nhiên,
do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, căn cứ công văn số 86/PTQĐ ngày 20/7/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ
về việc điều chỉnh thời gian bán hồ sơ và tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản xin thông báo điều chỉnh kế
hoạch tổ chức đấu giá đối với 15 thửa đất trên như sau:
-Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/7/2021 đến 17h00 ngày 13/8/2021 (trong giờ hành chính) cụ thể như
sau:
+Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/7/2021 đến 17h00 ngày 13/8/2021 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ và Trung tâm dịch
vụ đấu giá tài sản.
+
Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
•
Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ từ ngày 11/8/2021 đến 17h00 ngày 13/8/2021.
•
Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 12/7/2021 đến 17h00 ngày 13/8/2021.
Thời gian thăm thực địa: Ngày 09/8/2021 và ngày 10/8/2021.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/8/2021 đến 17h00 phút ngày 13/8/2021. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt
trước ngoài kế hoạch trên thì liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được phục vụ.
Thời gian, địa điểm xét duyệt khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá: 14h00' ngày 14/8/2021 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ
đất huyện Phúc Thọ.
Thời gian niêm yết danh sách khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá: 08h00' ngày 16/8/2021 tại nơi tổ chức đấu giá, trụ sở
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ và trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 16/8/2021 tại Hội trường Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Phúc
Thọ. Khách hàng tham gia đấu giá có mặt tại hội trường trước 08h30' ngày 16/8/2021 để làm thủ tục phòng dịch Covid-19 và vào phòng đấu giá.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỞ TƯ PHÁP TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai (SN 064, đường Nguyễn Huệ, phường Lào
Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
2. Tên, địa chỉ cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bắc Hà. (Địa chỉ: Tổ dân phố Nậm Sắt 2, TT. Bắc Hà, H. Bắc Hà, T. Lào
Cai).
3. Tên tài sản: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất tại thôn Khởi Xá Ngoài, xã Bảo Nhai, huyện
Bắc cụ thể như sau:
- Số thửa: 05 thửa.
- Tổng diện tích: 500 m2 (Các thửa đất có diện tích 100m2 / thửa).
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.
4. Tổng giá khởi điểm: 1.100.000.000 đồng (Một tỷ một trăm triệu đồng).
5. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng thửa đất đăng ký tham gia đấu giá.
6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện.
7. Phương thức trả giá: Trả giá lên.
8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 29/07/2021 đến hết ngày 30/07/2021 tại thực địa.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 22/07/2021 đến hết ngày 10/08/2021, trong giờ hành chính tại Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bắc
Hà, tỉnh Lào Cai và tại Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai.
9. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước và công bố giá:
- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá gửi qua đường Bưu điện: Hạn cuối cùng trước 16h30’ ngày 10/08/2021 (Trong giờ hành chính).
- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Ngày 10, 11 và ngày 12/08/2020. Nộp vào tài khoản của Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh
tại Lào Cai.
- Tài khoản số: 1012026789 Mở tại: Ngân hàng Vietconbank Lào Cai ( Địa chỉ: Phòng giao dịch Phường Lào Cai – số 263, đường Khánh Yên,
phường Lào Cai, thành phố Lào Cai);
- Thời gian, địa điểm công bố giá: Bắt đầu vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 13/08/2021 tại Hội trường nhà hợp khối huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công
ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá
có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 0983.935.388 hoặc 0369.428.695 (Trong giờ hành chính).

CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT LINH TẠI LÀO CAI

Về kết quả thẩm định giá tài sản kê biên
Căn cứ Bản án số 05/2020/KDTM-ST ngày 30/9/2020 của Toà án nhân dân thành phố Hải Dương;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 20/QĐ-CCTHADS ngày 07/12/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành
phố Hải Dương;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 02 /QĐ-CCTHADS, ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải
Dương;
Ngày 08/01/2020, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương đã ký hợp đồng số 172/2021/HĐTĐG/BCV ngày 16/7/2021 với Công ty cổ
phần tư vấn và thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định tài sản kê biên là:
- Quyền sử dụng 98m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 177, tờ bản đồ số 29, địa chỉ: Khu 7, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải
Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 578610, số vào sổ cấp GCN: CH 000204 do
Ủy ban nhân dân TP. Hải Dương cấp cho ông Nhữ Văn Đoán và bà Nguyễn Thị Phương Thanh ngày 01/6/2012.
Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá doanh nghiệp, đã có chứng thư thẩm định giá xác định giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền
với đất của thửa đất đã kê biên. Theo đó, giá trị Quyền sử dụng đất và mọi công trình, tài sản khác được cải tạo xây dựng gắn liền với thửa đất số 177,
tờ bản đồ số 29 có giá là : 1.151.766.000đ ( Một tỷ một trăm năm mốt triệu bảy trăm sáu sáu nghìn đồng).
Vậy Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương thông báo cho ông Nhữ Văn Đoán và bà Nguyễn Thị Phương Thanh biết về kết quả thẩm
định giá tài sản trên. Nếu các bên đương sự không đồng ý với kết quả thẩm định giá, có quyền có đơn yêu cầu thẩm định giá lại tài sản đã kê biên
trong thời hạn là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản.
Hết thời hạn trên, các bên đương sự không yêu cầu thẩm định giá lại tài sản đã kê biên, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương sẽ xử
lý tài sản đã kê biên theo quy định của pháp luật.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

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
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
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, TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG TIN THI HÀNH ÁN-ĐẤU GIÁ
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai - Địa chỉ: Đường B2, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào
Cai.
3. Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 09/8/2021 tại Phòng đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.
4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:
4.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:
Xe ô tô đã qua sử dụng, số lượng 01 (một) chiếc Sơ mi rơ mooc tải tự đổ; Biển KS 24R-010.25, sản xuất năm 2019; Số loại: DV-DSKS, nhãn hiệu
DOOSUNG, màu sơn xanh; Số khung: RR2FCJXTZKVB07195
- Giá khởi điểm: 366.190.000 đồng (Ba trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng chẵn) – Chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí
(Người trúng đấu giá phải nộp theo quy định hiện hành).
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng / 01hồ sơ;
- Tiền đặt trước: 73.000.000 đồng / 01 hồ sơ.
4.2. Nơi có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 28/7/2021 đến ngày 30/7/2021 (trong giờ hành chính), khách hàng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 22/7/2021 đến ngày 06/8/2021 (trong giờ hành chính), tại Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm
Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.
6. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá gián tiếp gửi qua đường Bưu điện: Hạn cuối cùng đến 17 giờ 00 phút, ngày
06/8/2021.
- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/8/2021 đến hết ngày 06/8/2021. Khách hàng nộp bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển
khoản vào tài khoản số: 37510000114453 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi
nhánh Lào Cai (Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch
vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy
quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.
8. Hình thức, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:
0214.3824. 914 - 0214.3663.168.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH LÀO CAI
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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 VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 2)
1.Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng 54 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 41a, tờ bản đồ số: 17, địa chỉ: xã Ngư Lộc, huyện Hậu
Lộc, Thanh Hóa. Thửa đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CO 064494, số vào sổ cấp
giấy chứng nhận: CH07527 do UBND huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 18/06/2018 cho bà Đồng Thị Nhường.
2. Giá khởi điểm: 570.000.000 đồng(Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi triệu đồng chẵn), Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 57.000.000 đồng/01 hồ
sơ, tiền hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ;
* Hiện trạng tài sản: Tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh 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, 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
(Khách hàng có thể nộp trực tiếp tại Công ty hoặc chuyển phát nhanh thông qua đường bưu điện trước ngày diễn ra cuộc đấu giá 02 ngày).
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, bước giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp không hạn chế số vòng; Phương thức trả giá lên;
Bước giá: 5.000.000 đồng
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 27/07/2021 đến hết ngày 28/8/2021 tại nhà bà Đồng Thị Nhường, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh
Hóa.
- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 27/7/2021 đến hết ngày 28/8/2021 (giờ hành chính).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 26/7/2021; Ngày 27/8/2021 và ngày 30/8/2021 (giờ hành chính).
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 116000081575 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thanh Hóa của Công ty đấu giá
hợp danh Năm Châu;
- Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 31/8/2021.
- Địa điểm thực hiện: 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, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa,
tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0989.589.052 hoặc 0904 235 586.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 05)
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm;
Địa chỉ: Số 58, đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn
Địa chỉ: Thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất, lô đất có diện tích: 183,9m², trong đó đất ở: 172,5m² ; đất vườn: 11,4m² . (Diện tích đất thực tế là: 180,8m² , trong đó đất
ở: 172,5m²; đất vườn: 8,3m² ). Giấy chứng nhận QSD đất số BX 720095, do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 21/12/2014; tại địa chỉ: Tổ dân phố 04,
thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
- Giá khởi điểm: 582.068.861đồng;
- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng;
- Bước giá: 10.000.000 đồng;
- Chi phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
- Thời gian xem tài sản: Khách hàng xem tài sản vào 01 ngày: 30/7/2021 (trong giờ hành chính).
- Địa chỉ xem tài sản: Tổ dân phố 04, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
- Đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 27/7/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/8/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá
hợp danh Hồng Tâm và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn.
- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; theo phương thức: Trả giá lên;
Điều kiện được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và thuộc đối tượng Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định
của Luật đất đai
Thời hạn, phương thức nộp tiền đặt trước:
+ Thời hạn: Từ 07 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 03/8/2021.
+ Phương thức: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 0201000268899 của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm tại Ngân hàng Ngoại
thương Chi nhánh Hà Tĩnh.
Tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 05/8/2021 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm - Điện thoại: 0918379628 (gặp anh Tâm) hoặc Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Hương Sơn - Điện thoại: 0912834984 (gặp chị Đông).
Website: daugiahongtam.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HỒNG TÂM

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 TIN VỀ 2 HỢP ĐỒNG MUA SẢN PHẨM
CỦA ĐỨC VIỆT KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC
Tin thứ nhất:
1. Người nhân thông tin: Ông NGUYỄN ANH TIẾN
Sinh ngày: 16/09/1973
SCMTND: 011893127 do CATPHN cấp 13/9/1999
Phòng 26B Nhà E1 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
2. Người đăng tin: Công ty cổ phần tập đoàn Đức Việt
Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 0435332464.
3. Nội dung đăng tin
Về việc: Giải quyết hợp đồng đặt cọc Số HĐ: 010.1/HĐGC 2010,
Ngày 10 tháng 1 năm 2011, tại Dự án Khu đô thị Đức Việt tại xã Gia Đông,
Thuận Thành, Bắc Ninh.
Sau nhiều lần, Công ty liên lạc với ông Tiến để bàn về việc thực
hiện hợp đồng, nhưng không liên lạc đươc. (mong muốn ông liên lạc
lại với công ty để giải quyết công việc).

l Tổng Biên tập:

TS. ĐÀO VĂN HỘI
l Phó Tổng Biên tập:

TRẦN ĐỨC VINH (Thường trực)
TRẦN NGỌC HÀ
HÀ ÁNH BÌNH
l Trưởng ban Thư ký:

MAI VŨ MINH

Tin thứ hai2:
1.Người nhận thông tin: Ông BÙI MINH TUẤN
Sinh ngày:
SCMTND 012544276 do CA Hà Nội cấp ngày 25/7/2002
Trú tại: 13C ngõ Lò Lợn, Bạch Mai, Hà Nội
2.Người đăng tin: Công ty cổ phần tập đoàn Đức Việt
Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 0435332464.
3.Nội dung đăng tin
Về việc: Giải quyết hợp đồng đặt cọc Số: LK3 – Lô 113.2 /TTGC 2011, Ngày 17 tháng 5 năm 2011, tại Dự án Khu đô thị Đức Việt tại xã
Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh.
Sau nhiều lần, Công ty liên lạc với ông Tuấn để bàn về việc thực
hiện hợp đồng, nhưng không liên lạc đươc. (mong muốn ông liên lạc
lại với công ty để giải quyết công việc).

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

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./.
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