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Phòng chống tham nhũng:

cổ vũ, động viên toàn xã hội
thực hiện tốt mục tiêu kép

Đưa nghị quyết Đại hội Xiii của Đảng vào cuộc sống

C

ông tác tư tưởng của chúng ta ngày càng có chiều sâu,
gắn lý luận với thực tiễn và phù hợp với đối tượng
hơn, từ đó, giữ vững ổn định trận địa tư tưởng, cổ vũ, động
viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
trong đó có thực hiện mục tiêu kép.
(Trang 4)

Chào Ngày mới

H

Rút gọn và rút gọn

ôm qua, Văn phòng Chính phủ có thông báo
hỏa tốc về kết luận của Thủ tướng Phạm Minh
Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một
số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh
nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.
Thời hạn áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế
trước mắt thực hiện trong năm 2021.
(Trang 2)
chương trình Bình chọn,
tôn vinh “gương sáng PháP Luật”

nguyên thứ trưởng thường trực Bộ tư PháP
hoàng thế Liên:

“Kỹ sư” góp công xây “con đường
vô hình” quan trọng

lTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nội dung trên khi phát biểu chủ trì phiên họp
thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, diễn ra hôm qua (5/8).

chung tay đẩy lùi dịch covid-19

(Trang 3)

Không chậm trễ, từ chối
tiếp nhận bệnh nhân
tP hồ chí minh:

l Phòng, chống dịch Covid-19: Thiết thực, hiệu quả và không quan liêu, xa dân (Tr.2)

N

gày 5/8, Giám đốc Sở Y tế
TP Hồ Chí Minh Nguyễn
Tấn Bỉnh đã có văn bản hỏa tốc
gửi Trung tâm Cấp cứu 115;
các bệnh viện trong và ngoài
công lập; các bệnh viện điều trị
Covid-19 và Trung tâm Y tế các
quận, huyện về việc sẵn sàng
tiếp nhận người bệnh đến
khám, cấp cứu, không để xảy ra
tình trạng chậm trễ hoặc từ chối
tiếp nhận người bệnh.
(Trang 7)

X

ây dựng pháp luật theo sự cắt nghĩa của ông là
xây dựng “con đường vô hình” quan trọng vào
bậc nhất cho sự phát triển của đất nước. Cho đến khi
nghỉ hưu năm 2014, GS.TS Hoàng Thế Liên, nguyên
Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng
Bộ Tư pháp, nguyên Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội
đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia xây dựng hơn 260 văn
bản quy phạm pháp luật.
(Trang 6)

Ước mơ của cô gái tày đạt điểm 10
môn lịch sử

L

ịch sử là môn có điểm trung bình thấp nhất (dưới 5)
trong các môn thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Thế
nhưng, tại Trường Hữu Nghị T78 (Trường Hữu Nghị
Việt - Lào, ở Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội) có một nữ
sinh đạt điểm 10 môn này.
(Trang 8)

Màn kịch hoàn hảo của nhóm
chuyên đánh tráo “sổ đỏ”

C

ơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh
Hòa vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với Trần Văn
Mão (SN 1987, ngụ thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú,
huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). Cùng vụ án và tội
danh này, trước đó Dương Thị Hồng (SN 1957),
Đỗ Hữu Bình (SN 1969, cùng ngụ thôn Sơn
Đông, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội)
đã bị khởi tố, tạm giam.
(Trang 10-11)
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PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19:

Thiết thực, hiệu quả và không quan liêu, xa dân

T

hủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính vừa có văn bản về việc chỉ
đạo, điều hành công tác phòng, chống
dịch Covid-19. Theo đó, Thủ tướng sẽ
chỉ đạo, điều phối chung về công tác
phòng, chống dịch. Phó Thủ tướng
Phạm Bình Minh chỉ đạo, điều hành,
xử lý các vấn đề về ngoại giao vaccine,
thuốc chữa bệnh Covid-19; thúc đẩy
chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, mua thuốc chữa bệnh từ nước
ngoài; vận động tài trợ quốc tế về tài
chính, vật tư, trang thiết bị, thuốc, vaccine phục vụ công tác phòng, chống
dịch... Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
chỉ đạo, điều hành, xử lý các vấn đề
liên quan đến chính sách tài chính,
thuế, bảo hiểm, lãi suất ngân hàng, cơ
chế mua sắm, giá các dịch vụ thiết yếu,
các khoản hỗ trợ,… đối với doanh

nghiệp, người dân, đặc biệt là người
lao động xa quê, mất việc làm tại các
địa bàn thực hiện giãn cách xã hội,
phong tỏa, cách ly… Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam chỉ đạo kiện toàn Ban
Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
Covid-19 (BCĐ), nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động của các tiểu ban
thuộc BCĐ; tập trung chỉ đạo công tác
phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo
Bộ Y tế thực hiện mua trang thiết bị,
vật tư y tế, phân bổ vaccine, nhập khẩu
công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước, tổ chức thực hiện
chiến dịch tiêm vaccine kịp thời, an
toàn, hiệu quả phù hợp với tình hình
dịch bệnh. Phó Thủ tướng Lê Văn
Thành được phân công tập trung chỉ
đạo tháo gỡ khó khăn cho các hoạt
động sản xuất kinh doanh, nhất là các

chuỗi sản xuất, cung ứng vật tư, lương
thực, thực phẩm, lưu thông hàng hóa
phục vụ đời sống nhân dân, các nhà
máy sản xuất hàng xuất khẩu lớn, các
điều kiện hỗ trợ việc duy trì sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp.
Lưu ý dịch bệnh Covid-19 với
biến chủng Delta diễn biến phức tạp,
nhanh, khó lường; công tác phòng,
chống dịch Covid-19 chưa có tiền lệ,
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bám
sát thực tiễn, vừa làm, vừa rút kinh
nghiệm, kịp thời bổ sung hoàn thiện
dần, không cầu toàn, không nóng
vội; đặc biệt cần coi trọng tính thiết
thực, hiệu quả, thực chất, không phô
trương hình thức, lơ là, chủ quan mất
cảnh giác; tuyệt đối không quan liêu,
xa dân, không để xảy ra tiêu cực,
lãng phí. BẢO AN

Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa
“Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn
trọng chủ quyền của Việt Nam với quần
đảo Hoàng Sa, chấm dứt và không tái
diễn hành động tương tự làm phức tạp
tình hình Biển Đông”- Người phát
ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị
Thu Hằng ngày 5/8 nêu rõ khi trả lời
câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của
Việt Nam về việc Trung Quốc thông
báo tập trận quân sự tại một khu vực ở
Biển Đông trong đó có quần đảo
Hoàng Sa của Việt Nam.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại
giao, như đã nhiều lần khẳng định,
Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và
bằng chứng lịch sử, khẳng định chủ

quyền của mình với quần đảo Hoàng
Sa và quần đảo Trường Sa, phù hợp
với luật pháp quốc tế. Việc Trung
Quốc tiến hành tập trận ở khu vực
quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã
vi phạm chủ quyền của Việt Nam với
quần đảo này, đi ngược lại tinh thần
Tuyên bố về ứng xử của các bên ở
Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình
hình, không có lợi cho quá trình đàm
phán hiện nay giữa Trung Quốc và
ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử giữa
các bên ở Biển Đông (COC) và việc
duy trì môi trường hòa bình, ổn định
và hợp tác ở Biển Đông.
Về việc Ấn Độ thông báo điều 4

tàu chiến đến Biển Đông tham gia các
cuộc tập trận đa phương và song
phương, trong đó có Việt Nam, Người
phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định
chủ trương nhất quán của Việt Nam là
các hoạt động trên biển của các quốc
gia trong và ngoài khu vực cần tuân
thủ đúng các quy định của Công ước
Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, đóng góp có trách
nhiệm cho việc duy trì hòa bình, ổn
định, an ninh, an toàn, trật tự, thượng
tôn pháp luật, hợp tác trên biển về lợi
ích chung, phù hợp với nguyện vọng
của các nước trong khu vực và cộng
đồng quốc tế. TUỆ MINH

Đề nghị Canada hỗ trợ ASEAN tiếp cận kịp thời, đầy đủ
với vaccine Covid-19

P

hát biểu tại Hội nghị trực tuyến Bộ
trưởng Ngoại giao ASEAN – Canada
sáng 5/8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi
Thanh Sơn hoan nghênh Canada mong
muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với
ASEAN, đóng góp tích cực cho các nỗ
lực chung của ASEAN duy trì hoà bình,
ổn định và phát triển tại khu vực. Bộ
trưởng đề nghị Canada hỗ trợ ASEAN
tiếp cận kịp thời, đầy đủ với vaccine
Covid-19; thúc đẩy các giải pháp cụ thể
trợ giúp các nước đang phát triển như các
nước ASEAN giải quyết các tác động do
đại dịch gây ra và thúc đẩy các nỗ lực
phục hồi và phát triển; tiếp tục hỗ trợ các

doanh nghiệp ASEAN.
Bộ trưởng cho biết Việt Nam ủng hộ
khởi động đàm phán xây dựng Khu vực
mậu dịch tự do (FTA) ASEAN Canada, tạo thuận lợi cho thương mại
và đầu tư.
Chia sẻ ý kiến các nước, Bộ trưởng
Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh duy trì hoà
bình, an ninh, môi trường biển, tự do
hàng hải và hàng không ở Biển Đông,
tuyến hàng hải quan trọng của thế giới,
là lợi ích và trách nhiệm của các nước,
trong đó có ASEAN và Canada. Khẳng
định lập trường nguyên tắc nhất quán
của ASEAN về Biển Đông, Bộ trưởng

nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng
cường xây dựng lòng tin, kiềm chế,
không quân sự hoá, giải quyết hoà bình
các tranh chấp phù hợp với luật pháp
quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Bộ
trưởng khẳng định ASEAN đang tích
cực phối hợp với Trung Quốc xây dựng
bộ Quy tắc ứng xử COC hiệu lực, hiệu
quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và
UNCLOS 1982 và đề nghị Canada tiếp
tục ủng hộ các nỗ lực của ASEAN trong
vấn đề này. Cùng ngày, Bộ trưởng
Ngoại giao cũng đã có bài phát biểu tại
Hội nghị trực tuyến ASEAN – New
Zealand. MINH NGỌC

CHÀO NGÀY MỚI

Rút gọn và rút gọn
H

ôm qua, Văn phòng Chính phủ có
thông báo hỏa tốc về kết luận của
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc
họp Thường trực Chính phủ về một số
giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ
doanh nghiệp, người dân chịu tác động
của dịch Covid-19. Thời hạn áp dụng các
chính sách miễn, giảm thuế trước mắt
thực hiện trong năm 2021.
Không chỉ thế, Thủ tướng nhấn mạnh
tinh thần, các giải pháp khi được ban
hành cần phát huy hiệu quả cao nhất, hỗ
trợ kịp thời cho người dân, doanh
nghiệp, giảm thiểu các thủ tục hành
chính không cần thiết để có thể thực hiện
ngay; cân nhắc phân tích, đánh giá kỹ
tác động giảm thuế thu nhập đối với các

đối tượng, về thuế giá trị gia tăng cân
nhắc mở rộng đối tượng đảm bảo công
bằng, tham vấn thêm ý kiến cộng đồng
doanh nghiệp.
Tinh thần khẩn trương còn thể hiện ở
chỗ Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính
nhanh chóng hoàn thành Đề án gửi Bộ
Tư pháp để thẩm định chậm nhất trong
ngày 6/8 theo trình tự, thủ tục rút gọn,
sau đó 2 ngày phải gửi ý kiến thẩm định
cho Bộ Tài chính; sau đó Bộ Tài chính
tổng hợp và phải hoàn thiện hồ sơ, trình
Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban
Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành.
Thông tin này được doanh nghiệp và
người dân chờ đợi.
Dịch bệnh Covid-19 kéo dài, đặc biệt

với làn sóng lần thứ 4 dâng cao, không
chỉ tác động trực tiếp đối với đời sống
của người dân mà còn gây ảnh hưởng
nặng nề đến hoạt động kinh doanh, nhiều
doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn đến phá
sản, giải thể. Theo thống kê của Cục
Quản lý Đăng ký kinh doanh, trong 6
tháng đầu năm này, số lượng doanh
nghiệp rút khỏi thị trường tăng 24,9% so
với cùng kỳ năm ngoái. Tất nhiên, phần
lớn là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ,
tập trung chủ yếu ở lĩnh vực thương mại,
dịch vụ... là đối tượng liên tiếp chịu tác
động từ những đợt bùng phát dịch.
Chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ
doanh nghiệp mà Chính phủ ban hành
thời gian gần đây thể hiện rõ một “Chính
phủ của dân, do dân và vì dân”. Qua đó
cho thấy Chính phủ thật sự thông cảm
sâu sắc và quan tâm, chia sẻ với những
khó khăn của nhân dân bị tác động từ
dịch Covid-19.
Chính những hành động, sự quan tâm
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TIN VẮN
lBộ Ngoại giao ngày 5/8 ra thông cáo cho

hay, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Ủy viên
Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp
cao Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ thăm
hữu nghị chính thức Lào từ ngày 9 đến 10/8.
Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun
Sisoulith, hội kiến với Thủ tướng Chính phủ
Lào Phankham Viphavanh và Chủ tịch Quốc
hội Lào Saysomphone Phomvihane; tiếp một
số lãnh đạo cấp cao khác của Lào…
M.NGỌC
lChiều 5/8, tại trụ sở Bộ Y tế, Thứ trưởng

Bộ Y tế Trương Quốc Cường và Thứ
trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu
đã tham dự buổi lễ tiếp nhận tượng trưng vật
tư y tế trị giá 500.000 USD do Đại sứ quán
Ả-rập Xê-út tại Việt Nam thay mặt Trung tâm
Cứu trợ và Nhân đạo Quốc vương Salman
trao tặng nhằm hỗ trợ Việt Nam trong công
tác phòng chống dịch Covid-19. H. DUNG
lChiều qua (5/8), Cục Cảnh sát quản lý
hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an
đã giới thiệu hệ thống kê khai Covid để quản
lý di biến động của công dân và quản lý dữ
liệu thông tin tiêm vaccine trên toàn quốc.
Thông tin của công dân kê khai (website:
https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn ) sẽ
được kiểm tra đối chiếu với cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư. Thông qua việc kê khai
trên website và đối chiếu thông tin trong cơ
sở dữ liệu sẽ kịp thời truy vết di chuyển công
dân khi có yêu cầu. Căn cứ vào thông tin nơi
thường trú, tạm trú, nơi đi và nơi đến khi
công dân kê khai, thông tin của công dân sẽ
được gửi về các công an phường/xã thông
qua hệ thống Dữ liệu dân cư để công an
phường xã quản lý và theo dõi. ĐỨC DUY
lTheo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy

văn quốc gia, do ảnh hưởng của gió Tây
Nam gây hiệu ứng phơn kết hợp với trường
phân kỳ trên cao nên hôm nay (6/8), ở khu
vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và
nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất
ngày phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38
độ C, riêng khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến
Phú Yên có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt
với nhiệt độ trên 39 độ C. Nắng nóng ở Bắc
Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 9/8; từ
ngày 10/8 nắng nóng có xu hướng dịu dần.
H.GIANG

của Chính phủ, Thủ tướng và sự chia sẻ,
đùm bọc của người dân cả nước trong
những ngày qua khiến cho người dân ở
những vùng dịch ấm lòng hơn. Đối với
cộng đồng doanh nghiệp chịu sự tác
động của Covid-19, không chỉ là hỗ trợ
họ vượt qua khó khăn mà còn là lòng tin
vào sự đồng hành của Chính phủ.
Trong văn bản hỏa tốc trình tự thủ
tục đều được rút gọn theo quy định của
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật. Công bằng đánh giá, vừa qua một
loạt bộ, ban, ngành đã tháo gỡ nhiều
quy định, thủ tục là rất cần thiết để
người dân nhanh chóng tiếp cận các
gói hỗ trợ của Nhà nước được dễ dàng.
Điều cần lưu ý, Thủ tướng hay Bộ
trưởng không thể “làm thay” mà đội
ngũ cán bộ trực tiếp phải khẩn trương,
rút rọn với tinh thần phục vụ. Có như
vậy chính sách mới sớm đi vào cuộc
sống, đáp ứng yêu cầu.
NGÔ ĐỨC HÀNH

THờI Sự

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vn

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:

Phát động thành phong trào
trong toàn xã hội
Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng nhấn mạnh
nội dung trên khi phát
biểu chủ trì phiên họp
thứ 20 của Ban Chỉ
đạo Trung ương về
phòng chống tham
nhũng, diễn ra hôm
qua (5/8), nhằm
đánh giá tình hình,
kết quả công tác 6
tháng qua, xác định
nhiệm vụ trọng tâm
những tháng cuối
năm và xem xét,
quyết định một số
vấn đề quan trọng
khác thuộc thẩm
quyền Ban Chỉ đạo.
Đấu tranh phòng chống
tham nhũng ngày càng
quyết liệt hơn
Theo Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ
đạo Trung ương về phòng
chống tham nhũng (BCĐ), sau
khi BCĐ được kiện toàn, các
cấp ủy, tổ chức Đảng đã nêu
cao tinh thần trách nhiệm, chủ
động khắc phục những khó
khăn trở ngại, vừa phải phòng
chống dịch, vừa tập trung cao
độ cho công tác phòng chống
tham nhũng (PCTN). Kết quả
đã khẳng định, công tác PCTN
của chúng ta không hề chững
lại hay chùng xuống. Những
việc chúng ta làm được trong
6 tháng vừa qua đã chứng
minh cuộc chiến này không
ngừng không nghỉ, thậm chí
này càng quyết liệt hơn, ngày
càng có hiệu quả cao hơn và
cho chúng ta thêm nhiều bài
học đáng quý hơn, có nhiều
kinh nghiệm tốt hơn.
Đấu tranh PCTN đã trở
thành yêu cầu cấp bách, nhiệm
vụ thường xuyên, trở thành xu
thế tất yếu, không làm không
được. Cắt một vài cành sâu
để cứu cả cây, làm rất quyết
liệt, nhưng nhân văn, nhân
đạo, rất có lý, có tình, tâm
phục, khẩu phục.
Hiện nay, cùng với Trung
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Khẩn trương
xây dựng
dự thảo
Nghị quyết
về cơ chế,
chính sách
đặc thù đối với
Hải
Phòng
ôm qua (5/8), Chủ tịch Quốc hội

H

lTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp của Ban Chỉ đạo.

ương, các cơ quan chức năng,
các bộ, ngành, địa phương đã
triển khai rất đồng bộ công tác
PCTN, từ các khâu thanh tra,
kiểm tra, kiểm toán. Các ngành
Công an, Quân đội, Tòa án
phối hợp với nhau nhịp nhàng.
Mặc dù trong quá trình làm
bao giờ cũng có ý kiến theo
chức năng, nhiệm vụ của mình
nhưng tinh thần là trao đổi
thẳng thắn để tạo sự đồng
thuận cao trong chỉ đạo, điều
hành. Theo Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng, đây chính
là kinh nghiệm để triển khai
thực hiện nhân rộng trong thời
gian tới của BCĐ.
Tổng Bí thư cũng lưu ý,
thời gian tới nhiệm vụ còn rất
khó khăn, nặng nề, không thể
chủ quan, lơ là, bởi nhân dân
vẫn luôn quan tâm theo dõi sát
sao công tác đấu tranh PCTN
của Đảng, Nhà nước. Thực tế
cũng cho thấy trong quá trình
đấu tranh PCTN luôn nảy sinh
những vấn đề mới, những yếu
tố bất ngờ, vì vậy BCĐ phải
chỉ đạo để làm những vụ án
trọng điểm, những vụ án lớn,
có tác động sâu rộng tới toàn
xã hội, với tinh thần làm để răn
đe, cảnh tỉnh, làm để các cơ
quan, bộ, ngành, địa phương
làm theo, chứ BCĐ không làm
thay các cơ quan chức năng.
Nếu các cơ quan, địa phương,
bộ, ngành không làm, BCĐ sẽ
trực tiếp chỉ đạo, làm đến nơi
đến chốn.

Thời gian tới, một số sẽ được khẩn trương đưa ra xét xử như:
Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu
quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi; Vụ án “Tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản
lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại
Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC),
Công ty Phát triển Nam Sai Gòn (SADECO) và các đơn vị liên
quan; Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà
nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty NHH MTV Đầu
tư và Xây dựng Tân Thuận; Vụ án “Đưa hối lộ”; “Môi giới hối lộ”;
“Nhận hối lộ” liên quan đến Phan Văn Anh Vũ; Vụ án “Thiếu
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền
hạn trong khi thi hành công vụ; Buôn bán hàng giả là thuốc chữa
bệnh” xảy ra tại Cục Quản lý dược - Bộ Y tế, Công ty VN Pharma
và các cơ quan, đơn vị có liên quan…

Chỉ rõ những tồn tại, hạn
chế trong thời gian qua, Tổng
Bí thư cho rằng vẫn còn một số
vụ án, vụ việc chưa đảm bảo
đúng tiến độ; tình trạng cấp
dưới ỷ lại cấp trên; sự phối hợp
giữa các các cơ quan chức
năng chưa nhuần nhuyễn…
Do vậy, thời gian tới phải khắc
phục cho được tình trạng này;
các cấp ủy, tổ chức đảng phải
tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh
PCTN trên tinh thần kiên
quyết hơn nữa, mạnh mẽ hơn
nữa, không ngừng, không nghỉ
và liên tục. Phải huy động sức
mạnh của toàn dân, của cả hệ
thống chính trị.
“Bây giờ đúng vai, thuộc
bài rồi, có kinh nghiệm rồi,
huy động được các đoàn thể
quần chúng, Mặt trận vào cuộc
và nhân dân phải tham gia thì
chúng ta mới thắng được. Cho
nên chúng ta phải tiếp tục đẩy
mạnh làm tốt hơn nữa, chất
lượng cao hơn nữa, khắc phục
những khâu yếu, việc khó,
phải chú ý khâu tự kiểm tra,
tự xử lý. Muốn như thế thì
phải giao và yêu cầu các cấp
dưới phải làm, phát động
thành phong trào PCTN
trong toàn xã hội”- Tổng Bí
thư nhấn mạnh.

Tiếp tục điều tra, xử lý
nghiêm các sai phạm
Trước đó, báo cáo tại phiên
họp, ông Phan Đình Trạc, Ủy
viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng ban
Nội chính Trung ương cho
biết, thời gian qua, cấp ủy, ủy
ban kiểm tra (UBKT) các cấp
đã thi hành kỷ luật trên 70 tổ
chức đảng, trên 8.000 đảng
viên vi phạm, trong đó có gần
180 đảng viên bị kỷ luật do
tham nhũng, cố ý làm trái và
hơn 20 đảng viên bị kỷ luật do
vi phạm về kê khai tài sản, thu
nhập. UBKT Trung ương đã
thành lập 14 đoàn kiểm tra, xử
lý, kiến nghị, kỷ luật 1 tổ chức
đảng trực thuộc Trung ương, 7
cán bộ diện Trung ương quản

lý và nhiều cán bộ, lãnh đạo
quản lý. Ngành Thanh tra,
Kiểm toán đã phát hiện sai
phạm về kinh tế 54.474 tỷ
đồng và 1.760 ha đất; kiến
nghị xử lý tài chính hơn 23.499
tỷ đồng, kiến nghị thu hồi
7.017 tỷ đồng và 644ha đất;
kiến nghị xử lý hành chính 851
tập thể và 2.073 cá nhân.
Qua công tác thanh tra, kiểm
tra nội bộ và giải quyết khiếu nại,
tố cáo, ngành Thanh tra đã phát
hiện, xử lý 20 vụ, 35 đối tượng
tham nhũng và có liên quan đến
tham nhũng. Đặc biệt, công tác
điều tra, truy tố, xét xử các vụ án
tham nhũng, kinh tế được tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết
liệt, khởi tố mới nhiều vụ án,
nhiều bị can, trong đó có nhiều
bị can là cán bộ cấp cao.
Trong 6 tháng qua, các cơ
quan tố tụng cả nước đã khởi
tố mới 1.850 vụ án/3.294 bị
can về các tội tham nhũng,
kinh tế, chức vụ, trong đó có
144 vụ án/384 bị can về các tội
tham nhũng. Riêng các vụ án,
vụ việc thuộc diện BCĐ theo
dõi, chỉ đạo, từ sau Phiên họp
19 đến nay, đã khởi tố mới 7
vụ án/35 bị can, khởi tố thêm
55 bị can trong 10 vụ án; phục
hồi điều tra 1 vụ án/7 bị can…
Thời gian tới, để hoàn
thành các nhiệm vụ theo
Chương trình công tác năm
2021 và Kết luận của Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng, BCĐ
sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh
tiến độ xác minh, điều tra, truy
tố, xét xử các vụ án, xử lý các
vụ việc thuộc diện BCĐ theo
dõi, chỉ đạo; phấn đấu đến hết
năm nay kết thúc điều tra 2 vụ
án, xét xử sơ thẩm 9 vụ án, xét
xử phúc thẩm 7 vụ án, kết thúc
xác minh, giải quyết 5 vụ việc
theo kế hoạch của BCĐ. Nhất
là, tiếp tục điều tra, xử lý
nghiêm các sai phạm trong các
vụ án, vụ việc xảy ra tại Đồng
Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí
Minh, Khánh Hòa.
KHÁNH CHI
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(QH) Vương Đình Huệ cùng các
Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã
có buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến tại
điểm cầu Hà Nội với hơn 200 điểm
cầu tại TP Hải Phòng.
Sau khi nghe báo cáo về kết quả Kỳ
họp thứ nhất, QH Khóa XV, các cử tri
tham dự đều bày tỏ phấn khởi về thành
công của Kỳ họp trong bối cảnh rất đặc
biệt. Bên cạnh đó, các cử tri kiến nghị
các chính sách phát triển đất nước, phát
triển TP Hải Phòng, đầu tư phát triển
đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ trở thành
trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá khu
vực phía Bắc…
Nhiều cử tri khác đề nghị Nhà nước
quan tâm thực hiện “mục tiêu kép”,
quyết không để xảy ra cảnh “sau chống
dịch là chống đói”; có cơ chế, chính sách
cụ thể, thiết thực để động viên, biểu
dương, khen ngợi những đóng góp của
các lực lượng chống dịch…
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri,
Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đánh giá
cử tri và nhân dân Hải Phòng có khát
vọng rất lớn để phát triển TP. Vì vậy,
Đảng bộ, chính quyền TP Hải Phòng
cùng với các bộ, ngành của Trung ương
khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị
quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho
Hải Phòng để trình QH xem xét. Trong
đó, cần nghiên cứu đề xuất cả về mô
hình chính quyền đô thị, các cơ chế
chính sách đặc thù về tài chính, ngân
sách, về quy hoạch, quản lý đất đai…
Về tỷ lệ điều tiết ngân sách cho địa
phương, Chủ tịch QH đề nghị UBND
TP Hải Phòng đề xuất cụ thể với Bộ Tài
chính, Chính phủ, trên cơ sở cân đối
tổng thể của cả nước để xem xét, quyết
định. Đồng thời, Hải Phòng cần đẩy
mạnh tiết kiệm chi thường xuyên, tinh
gọn bộ máy để tăng thêm nguồn lực
đầu tư phát triển; Sở Kế hoạch và Đầu
tư cần tham mưu cho UBND TP rà soát
lại tất cả các dự án BT đã bố trí quỹ đất
nhưng không còn được phép thực hiện
để tạo được quỹ đất sạch, đấu giá quyền
sử dụng đất, bổ sung cho đầu tư công
trung hạn của địa phương.
Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cũng
đã trao đổi, làm rõ các nội dung được cử
tri kiến nghị về tiêu chí, nguồn lực xây
dựng nông thôn mới, nông thôn mới
nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu;
phát triển hạ tầng du lịch, sản phẩm du
lịch, bảo tồn môi trường biển…
Chủ tịch QH mong muốn khi điều
kiện cho phép, các đại biểu QH sẽ tiếp
xúc cử tri trực tiếp để lắng nghe được
nhiều hơn các ý kiến, kiến nghị của cử
tri và nhân dân TP; mong cử tri liên tục
giám sát, động viên, nhắc nhở các đại
biểu QH trong việc thực hiện nhiệm vụ
của mình.
H.THƯ –T. LINH
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG:

Cổ vũ, động viên toàn xã hội
thực hiện tốt mục tiêu kép
Công tác tư tưởng của
chúng ta ngày càng có
chiều sâu, gắn lý luận với
thực tiễn và phù hợp với đối
tượng hơn, từ đó, giữ vững
ổn định trận địa tư tưởng, cổ
vũ, động viên cán bộ, đảng
viên và nhân dân thực hiện
tốt chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của
Nhà nước, trong đó có thực
hiện mục tiêu kép.
Một bộ phận cấu thành rất
quan trọng trong hoạt động
lãnh đạo của Đảng
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng đã quyết nghị 12 định
hướng phát triển đất nước giai đoạn
2021 – 2030. Trong định hướng thứ
11 của Nghị quyết Đại hội XIII có đề
cập đến việc làm tốt công tác tư
tưởng, lý luận và chúng ta luôn xác
định công tác tư tưởng là nhiệm vụ
của toàn Đảng, của tất cả đảng viên,
trước hết là cấp ủy các cấp và bí thư
cấp ủy.
Công tác tư tưởng của Đảng Cộng
sản Việt Nam là một bộ phận cấu
thành rất quan trọng trong hoạt động
lãnh đạo của Đảng, là hoạt động
truyền bá, bổ sung và phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối,
chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước nhằm xây
dựng thế giới quan khoa học, nhân
sinh quan cộng sản, giá trị đạo đức
đúng đắn. Công tác tư tưởng góp phần
tạo sự thống nhất cao trong toàn
Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân,
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
tộc, phát huy tính chủ động sáng tạo
của các tầng lớp nhân dân, thực hiện
thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội, “dân
giàu, nước mạnh, công bằng, dân
chủ, văn minh”.
Đảng thông qua công tác tư tưởng
để tạo nên sự tự giác trong hành động
của quần chúng. Công tác tư tưởng
tạo nên sự thống nhất ý chí và hành
động, tạo nên sức mạnh chính trị - tinh
thần to lớn trong Đảng và toàn xã hội,
góp phần tạo nên thắng lợi của sự
nghiệp cách mạng.
Thời gian qua và trong hơn 7
tháng đầu năm nay, mặc dù chịu sự
tác động phức tạp, bất lợi của diễn

l Một hội thảo liên quan đến công tác tư tưởng.

biến tình hình chính trị, kinh tế thế
giới và trong nước, đặc biệt là đại dịch
Covid-19 nhưng việc triển khai Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng vẫn luôn
được chú trọng, đạt nhiều thành quả.
Đáng chú ý, công tác tư tưởng ngày
càng có chiều sâu, gắn lý luận với
thực tiễn và phù hợp với đối tượng
hơn, từ đó, giữ vững ổn định trận địa
tư tưởng, cổ vũ, động viên cán bộ,
đảng viên và nhân dân thực hiện tốt
chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, trong đó có
thực hiện mục tiêu kép.

Nhiệm vụ trước hết của bí thư,
cấp ủy
Báo cáo chính trị được thông
qua tại Đại hội XIII đã chỉ ra: Công
tác tư tưởng có nơi, có lúc chưa
thực sự được cấp ủy coi trọng,
chưa kịp thời, tính thuyết phục
chưa cao. Do đó, trước diễn biến
nhanh chóng, phức tạp, khó lường
của tình hình thế giới, khu vực,
cùng những khó khăn, thách thức
trong nước, nhất là đợt dịch bệnh
Covid-19 đang bùng phát lần thứ 4,
công tác tư tưởng cũng cần phải có
tính chiến đấu cao mới đáp ứng
được yêu cầu nhiệm vụ, đúng
phương châm: “Toàn Đảng làm
công tác tư tưởng”.
Báo cáo chính trị được thông qua
tại Đại hội XIII cũng ghi rõ: “Tiếp tục
đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương
thức công tác tư tưởng theo hướng
chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu
quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo
dục, tính thuyết phục trong tuyên
truyền, học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan
điểm, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước”. Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng thì quyết
nghị phải làm tốt công tác tư tưởng,
lý luận.

Vì vậy, để tiếp tục đổi mới mạnh
mẽ công tác tư tưởng, các chuyên gia
cho rằng, điều đầu tiên là các cấp ủy
đảng, trực tiếp là người đứng đầu phải
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác
tư tưởng, thực hiện tốt phương châm
“Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”.
Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm
của tập thể cấp ủy, người đứng đầu và
từng thành viên đối với công tác tư
tưởng của Đảng; phải chủ động nắm
bắt diễn biến tình hình những vấn đề
thời cuộc đang đặt ra liên quan đến
đất nước và địa phương để kịp thời
cung cấp thông tin chính thống,
định hướng nhận thức trong nội bộ
và nhân dân, tạo sự thông suốt, ổn
định về tư tưởng, sự đoàn kết,
thống nhất trong toàn Đảng bộ và
sự đồng thuận trong xã hội.
Ngoài ra, để công tác tư tưởng
thật sự thuyết phục, hiệu quả, bên
cạnh việc tuyên truyền, giáo dục, cổ
vũ, động viên các tầng lớp nhân dân
bằng lý lẽ, tâm huyết, kinh nghiệm
và bằng thực tiễn cuộc sống, những
người làm công tác tư tưởng phải chú
trọng giáo dục bằng nêu gương, thể
hiện tính gương mẫu về nhân cách,
đạo đức, bản lĩnh chính trị, sự kiên
định vững vàng; tinh thần trách
nhiệm cao trong các phong trào thi
đua yêu nước, phong trào hành động
cách mạng của địa phương; nói đi
đôi với làm, tốt nhất là thực hiện
phương châm: nói ít, làm nhiều, nói
cụ thể, thiết thực không cao xa, lý
luận chung chung, cách nói trúng với
từng đối tượng; vừa nói, vừa làm; nói
được, làm được, tạo sự tin cậy của
nhân dân đối với Đảng bộ và cán
bộ, đảng viên. Bởi “Một tấm
gương sống có giá trị hơn 100 bài
diễn văn tuyên truyền” và gương
của cán bộ lãnh đạo cấp càng cao
càng có giá trị...THÀNH CÔNG

Đề nghị Nhật khẩn trương điều tra,
đưa hung thủ sát hại người Việt ra xét xử

N

gày 5/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại
giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin
thêm về vụ người Việt bị sát hại tại thành
phố Osaka, Nhật Bản.
Theo đó, ngay sau khi có thông tin
trên mạng xã hội về việc một thanh
niên được cho là người Việt Nam bị sát
hại ở khu vực trung tâm thương mại 53,

thành phố Osaka, Tổng Lãnh sự quán
Việt Nam tại Osaka (TLSQ) đã liên hệ
với Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cảnh sát
Osaka và cộng đồng người Việt Nam
tại khu vực để tìm hiểu thông tin về vụ
việc. Ngày 3/8, cảnh sát Osaka đã
thông báo chính thức cho TLSQ, xác
nhận nạn nhân là công dân Việt Nam,

Khẩn trương chi trả tiền
cho người lao động
bị ảnh hưởng dịch Covid-19

T

heo báo cáo của Bộ LĐ-TB& XH về việc triển khai
thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định
số 23/2021/QĐ-TTg, tính đến ngày 4/8, Bảo hiểm xã
hội (BHXH) Việt Nam, cơ quan BHXH đã rà soát và
thông báo cho khoảng 375 nghìn đơn vị sử dụng lao
động với gần 11,2 triệu người lao động được giảm mức
đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ
tháng 7/2021 đến hết tháng 6/2022 với tổng số tiền (tạm
tính) khoảng 4.322 tỷ đồng để người sử dụng lao động
hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch Covid-19
(mua trang thiết bị phòng dịch, tiêm vaccine…).
21/63 tỉnh, TP đã phê duyệt và chi trả cho gần 48.000
lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không
hưởng lương (trong đó có 50 lao động đang mang thai;
750 trẻ em dưới 6 tuổi) với tổng kinh phí hỗ trợ là gần
98,3 tỷ đồng…
37/63 tỉnh, TP đã phê duyệt danh sách gần 765.000
lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác (trong
đó có khoảng trên 100.000 người bán lẻ vé xổ số lưu
động). 20/63 tỉnh, TP trong số này (chủ yếu ở các khu
vực phía Nam) đã chi trả hỗ trợ trên 560.000 người
(chiếm 73% số phê duyệt), với tổng kinh phí gần 790 tỷ
đồng. Ngoài ra, các tỉnh đã thực hiện chi trả hỗ trợ gần
103.500 đối tượng đặc thù của địa phương với tổng kinh
phí hỗ trợ gần 89,5 tỷ đồng.
Thời gian tới, Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo các sở,
ngành, UBND cấp huyện, cấp xã khẩn trương lập danh
sách, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và chi trả
hỗ trợ, nhất là hỗ trợ tiền mặt cho các nhóm đối tượng;
tăng cường rà soát đối tượng, nắm bắt đời sống của
người dân, người lao động, đặc biệt là trong khu vực
đang thực hiện giãn cách xã hội, khu vực phong tỏa, để
có kiến nghị, đề xuất đảm bảo người lao động không bị
thiếu đói… AN HẠ

Cục trưởng THADS Thanh Hóa
giữ chức vụ Ủy viên
chuyên trách Ủy ban Pháp luật
của Quốc hội

N

gày 4/8, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức
Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác
cán bộ.
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn
đồng chí Bùi Mạnh Khoa, Cục trưởng Cục Thi hành án
dân sự (THADS) tỉnh, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa
XV giữ chức vụ Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật
khóa XV.
Đồng thời, Bộ Tư pháp có quyết định giao đồng chí
Dương Thái Sơn, Chấp hành viên trung cấp, Phó Cục
trưởng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa phụ trách Cục
THADS tỉnh Thanh Hóa kể từ ngày 21/7/2021.
Ông Bùi Mạnh Khoa, sinh năm 1972 tại Thanh Hóa,
tốt nghiệp Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Trường
Đại học Luật Hà Nội), từng công tác tại TAND tỉnh
Thanh Hóa. Năm 2007, ông Bùi Mạnh Khoa chuyển đến
công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Thanh Hóa, trực tiếp tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH
tỉnh Thanh Hóa. Tháng 01/2016 ông được Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ định tham gia Ban Chấp hành,
Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn và giữ chức vụ Phó
Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Sơn.
Ngày 01/7/2018 ông Bùi Mạnh Khoa được Bộ
trưởng Bộ Tư pháp tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ
Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa. ĐỨC THỌ

sinh năm 1999, quê quán Hải Phòng.
TLSQ đã liên hệ với gia đình, sơ bộ
thông tin, gửi lời chia buồn tới gia đình
nạn nhân, khẳng định sẽ tiếp tục theo
sát vụ việc và hỗ trợ gia đình trong các
vấn đề hậu sự.
“Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi
vừa nhận được từ TLSQ Việt Nam tại
Osaka, cảnh sát Osaka thông báo là đã bắt
được hung thủ vào 16h10 phút theo giờ địa
phương ngày 5/8”, Người phát ngôn Bộ
Ngoại giao thông tin.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ
quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại
Nhật Bản tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt
chẽ với các cơ quan chức năng Nhật Bản,
đề nghị khẩn trương điều tra và đưa hung
thủ ra xét xử trước pháp luật, đồng thời
triển khai các biện pháp bảo hộ công dân
cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của công dân Việt Nam.
Ở trong nước, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại
giao sẵn sàng hỗ trợ gia đình nạn nhân để
xử lý các vấn đề hậu sự. BẢO AN
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ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM:

Tại Bình Thuận, xác định các
lĩnh vực pháp luật cần tập trung
tuyên truyền, phổ biến gồm:
quản lý, sử dụng đất đai, tài
nguyên, môi trường, khoáng sản;
trật tự an toàn giao thông; an
toàn vệ sinh thực phẩm; phòng
chống tội phạm ma túy, mại
dâm, xâm hại tình dục trẻ em, tín
dụng đen, mua bán người và các

tệ nạn xã hội khác... Trong 5 năm
qua, Sở Tư pháp tỉnh đã biên
soạn và phát hành 41.200 tờ rơi
và 2.740 quyển Sổ tay tuyên
truyền, phổ biến pháp luật cho cán
bộ và nhân dân tại một số địa bàn
trọng điểm vi phạm pháp luật
như: Mũi Né (Phan Thiết), Phan
Rí Cửa, Vĩnh Tân (Tuy Phong),
Phan Rí Thành (Bắc Bình)…
Đồng thời phối hợp với các cơ
quan, đơn vị trong tỉnh xây dựng
nhiều chương trình phỏng vấn, tọa
đàm, tiểu phẩm để phát sóng tại
Chuyên mục “Pháp luật và Cuộc
sống” trên Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh.
Đặc biệt, Sở Tư pháp tỉnh
Bình Thuận đã phối hợp chặt chẽ
với Công an tỉnh tổ chức nhiều
hội nghị tuyên truyền, phổ biến
về tình hình an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội, nhất là tình
hình diễn biến các loại tội phạm
phản động, kích động, gây rối,
lợi dụng nhân dân để chống phá
Nhà nước; phối hợp với UBND
các xã, phường, thị trấn xây
dựng, củng cố, phát huy vai trò
các nhóm nòng cốt, tổ tự quản
tham gia PBGDPL tại địa bàn;
khuyến khích cộng đồng dân cư
xây dựng và thực hiện tốt hương
ước, quy ước, trong đó có tiêu
chí không vi phạm pháp luật…
Còn tại Quảng Bình, qua
triển khai đề án, tỉnh đã xác định
được các mô hình, các làm hiệu
quả như: Câu lạc bộ pháp luật,
Tổ Tư vấn pháp luật, tuyên
truyền thông qua phiên tòa xét
xử lưu động, qua các phong trào
hoạt động của địa phương; thông
qua tổ chức Cuộc thi trực tuyến,
hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở;
mô hình “Điểm sáng chấp hành
pháp luật trong cộng đồng dân
cư”… Các hoạt động trên đã và
đang phát huy vai trò tích cực, tạo
điều kiện để cán bộ và nhân dân
sử dụng pháp luật làm phương
tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của mình.
LÊ HỒNG

đồng thời giúp cho các cơ quan
tiến hành tố tụng, người tiến hành
tố tụng thực hiện vụ án khách
quan, công bằng và đúng pháp
luật.
Bên cạnh những kết quả đạt
được, hoạt động TGPL trong giai
đoạn này còn gặp một số hạn chế
như sau: Do ảnh hưởng của dịch
bệnh Covid-19, tính chất và mức
độ bùng phát của dịch bệnh rất
phức tạp, số lượng vụ việc TGPL
giảm so với cùng kỳ năm trước.
Hoạt động truyền thông về TGPL
cho người khuyết tật ở thời điểm
hiện tại chưa triển khai được,
khiến nhiều người khuyết tật
chưa biết quyền được TGPL hoặc
biết nhưng không thể tiếp cận với
dịch vụ này. Kinh phí dành cho
hoạt động TGPL cho người
khuyết tật (TGPL lưu động, tập
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ...) còn
chưa đảm bảo. Đội ngũ người
thực hiện TGPL trên địa bàn tỉnh
còn mỏng…
Để đảm bảo 100% người
được TGPL, trong đó người
khuyết tật gặp khó khăn về tài
chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

có nhu cầu được cung cấp dịch vụ
TGPL miễn phí và đảm bảo chất
lượng, hiệu quả theo quy định của
pháp luật về TGPL. Trong thời
gian tới Vĩnh Phúc cần phổ biến,
quán triệt các quy định pháp luật
về TGPL lý cho người khuyết tật
để họ dễ dạng tiếp cận và sử dụng
dịch vụ một cách hiệu quả ngay
tại cơ sở.
Đồng thời cần đầu tư các
trang thiết bị để phục vụ hiệu quả
hoạt động TGPL như: máy trợ
thính, sách chữ nổi, lối đi riêng
cho người khuyết tật vận động…
Đặc biệt, cần nâng cao trách
nhiệm của các cơ quan, tổ chức
liên quan, nhất là các cơ quan tiến
hành tố tụng, người tiến hành tố
tụng trong việc thực hiện các vụ án
có người khuyết tật là đương sự.
Tăng cường công tác truyền thông
về TGPL và TGPL cho người
khuyết tật, nâng cao năng lực cho
Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư
ký hợp đồng thực hiện TGPL…
Có như vậy hoạt động TGPL cho
người khuyết tật trong thời gian tới
mới thực sự mang lại hiệu quả
thiết thực. THÚY HẰNG

Nhiều cách làm hiệu quả
giúp giảm thiểu vi phạm pháp luật
Nhằm tăng cường công
tác phổ biến, giáo dục
pháp luật tại một số địa
bàn trọng điểm về vi
phạm pháp luật, nhiều
địa phương đã có những
cách làm thiết thực, qua
đó nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật cho cán
bộ, nhân dân, góp phần
giảm thiểu nhiều vụ vi
phạm do thiếu hiểu biết
pháp luật.
Sóc Trăng với nhiều
mô hình tuyên truyền
rộng khắp
Với vai trò là cơ quan đầu mối
được UBND tỉnh giao chủ trì
triển khai thực hiện Đề án, Sở Tư
pháp tỉnh Sóc Trăng đã chủ động
phối hợp chặt chẽ với các sở, ban,
ngành, đoàn thể tiến hành khảo
sát, nắm tình hình vi phạm pháp
luật tại 75 xã, phường trọng điểm
vi phạm pháp luật về hình sự, ma
túy, an toàn giao thông, bạo lực
học đường, môi trường và các địa
bàn thường xảy ra trường hợp
tranh chấp đất đai, khiếu kiện,
khiếu nại… Từ đó tìm ra cách
thức tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật (PBGDPL) phù
hợp với tình tình ở cơ sở.
Hiện nay, tỉnh có nhiều mô
hình được triển khai rộng khắp
các xã, phường, đạt hiệu quả rất
tích cực như: “Tiếng loa an ninh”
với 54.568 cuộc tuyên truyền, mô
hình “Phòng, chống tội phạm và
tệ nạn xã hội thông qua mạng xã
hội Zalo” với hơn 1.000 lượt
người quan tâm, mô hình “Tủ

lMột buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại tỉnh Sóc Trăng.

sách pháp luật”… Ngoài ra, các
sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và
địa phương còn tổ chức nhiều
hoạt động tuyên truyền pháp luật
với nhiều hình thức như: tuyên
truyền miệng, hội thi, tọa đàm,
hòa giải, trợ giúp pháp lý, mạng
xã hội, phương tiện thông tin đại
chúng… Nhờ đó, giúp các tầng
lớp nhân dân nắm vững được chủ
trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước, từ đó hạn chế phát sinh các
vi phạm pháp luật trên địa bàn.

PBGDPL đóng một vai trò
thiết yếu tại Lạng Sơn
Triển khai Đề án, định kỳ
hàng năm, thành phố Lạng Sơn
đều ban hành kế hoạch thực hiện
công tác PBGDPL trên địa bàn,
trong đó lồng ghép nội dung thực
hiện Đề án, giao nhiệm vụ cụ thể
cho từng đơn vị. Theo đó, giao

Công an thành phố tiến hành
khảo sát, đánh giá tình hình an
ninh, trật tự trên địa bàn, hằng
năm phối hợp với Phòng Tư pháp
và các đơn vị liên quan tham
mưu, đề xuất các địa bàn trọng
điểm, phức tạp về an ninh, trật tự
để tiến hành chuyển hóa. Trên cơ
sở đó tiến hành khảo sát, đánh giá
thực trạng nhu cầu, xây dựng và
nhân rộng các mô hình hiệu quả
như “Ngày Pháp luật”, “Tủ sách
pháp luật”, Câu lạc bộ “Trợ giúp
pháp lý”, Câu lạc bộ “Sức sống
trẻ”, tổ chức diễn đàn “Công an
lắng nghe ý kiến nhân dân”...
Kết quả đã tổ chức được hơn
300 buổi tuyên truyền pháp luật
với hơn 60.000 lượt người tham
gia; phát hơn 7.500 tờ rơi pháp
luật, vận động 90% hộ gia đình
ký cam kết chấp hành pháp luật,
không vi phạm các quy định về
pháo, vũ khí, vật liệu nổ… Qua

VĨNH PHÚC:

Tăng cường trợ giúp pháp lý
cho người khuyết tật
Chỉ tính từ năm 2020
đến hết 06 tháng đầu
năm 2021, Trung tâm
Trợ giúp pháp lý Nhà
nước tỉnh Vĩnh Phúc
(Trung tâm) đã thực hiện
trợ giúp pháp lý miễn phí
cho 589 lượt người có
yêu cầu.
Trong đó, có 45 người là
người khuyết tật được trợ giúp
pháp lý (TGPL) thông qua các
hình thức như: tư vấn pháp luật,
tham gia tố tụng, đại diện người
tố tụng đối với những vụ việc dân
sự, hình sự, hành chính... Trong
thời điểm dịch bệnh Covid-19
diễn biến rất phức tạp, thực hiện
sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư
pháp đã chỉ đạo Trung tâm TGPL
Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc thực

hiện mục tiêu kép, vừa phòng
chống dịch vừa đảm bảo hoàn
thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
Đặc biệt khi thực hiện TGPL cho
người khuyết tật trong các vụ án
dân sự, hình sự, hành chính, hôn
nhân và gia đình mà người
khuyết tật là nguyên đơn, bị đơn,
bị hại, bị cáo trong các vụ án.
Ngoài việc thực hiện TGPL
theo từng vụ việc, việc cho người
khuyết tật, Trung tâm đã cấp phát
miễn phí 25.200 tờ gấp pháp luật,
80 bảng thông tin, 180 hộp tin tại
các UBND xã, cơ quan tiến hành
tố tụng trên địa bàn tỉnh; xây
dựng và cấp phát miễn phí 3.000
cuốn sách pháp luật về TGPL và
TGPL cho người khuyết tật. Tích
cực phối hợp với phòng Tư pháp
các huyện, thành, thị, UBND cấp
xã trên địa bàn tỉnh, để xây dựng
và thực hiện 4 hội nghị phổ biến

giáo dục pháp luật và TGPL cho
một số đối tượng đặc thù tại các
xã thuộc huyện Sông Lô, Vĩnh
Tường, Lập Thạch và Tam Đảo;
triển khai thực hiện 26 hội nghị
truyền thông về TGPL tại các xã,
thuộc các huyện Lập Thạch, Bình
Xuyên, Vĩnh Tường và thành phố
Phúc Yên.
Thời gian qua, TGPL nói
chung và TGPL cho người
khuyết tật nói riêng đã khẳng định
được vị trí, vai trò của mình trong
việc bào chữa, bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp cho người được
TGPL, góp phần vào việc nâng
cao dân trí pháp lý, tạo điều kiện
cho người yếu thế trong xã hội dễ
dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ
pháp lý miễn phí đạt chất lượng,
hiệu quả, góp phần đảm bảo công
lý, công bằng trong những mâu
thuẫn xung đột pháp luật xảy ra,

5

việc triển khai Đề án, số vụ vi
phạm pháp luật, kỷ luật chiếm tỷ
lệ thấp; nhiều cơ quan, đơn vị
không xảy ra vụ việc nghiêm
trọng. Đồng thời khẳng định công
tác tuyên truyền, PBGDPL đóng
một vai trò thiết yếu, quan trọng,
góp phần chuyển hóa thành công
địa bàn phức tạp về an ninh, trật
tự trên địa bàn.

Bình Thuận, Quảng Bình
nhiều mô hình hay, cách
làm hiệu quả

6

CHUYỂN ĐỘNG

Số 218 (8.297) Thứ Sáu 6/8/2021

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vn

baoplvn2014@gmail.com

NGUYÊN THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BỘ TƯ PHÁP HOÀNG THẾ LIÊN:

“Kỹ sư” góp công xây
“con đường vô hình” quan trọng
Xây dựng pháp luật theo sự cắt nghĩa
của ông là xây dựng “con đường vô
hình” quan trọng vào bậc nhất cho sự
phát triển của đất nước. Cho đến khi
nghỉ hưu năm 2014, GS.TS Hoàng Thế
Liên, nguyên Thứ trưởng Thường trực,
Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tư
pháp, nguyên Hiệu trưởng Đại học Luật
Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia
xây dựng hơn 260 văn bản quy phạm
pháp luật. Trong đó, có những bộ luật
lớn như Bộ luật Dân sự 1995, 2005 và
2015, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng
Hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính
và hơn 50 Nghị định hướng dẫn thi
hành… đặc biệt là Hiến pháp 2013.
Đầu tư cho xây dựng
pháp luật là đầu tư phát triển
GS.TS Hoàng Thế Liên cũng
là người từng có nhiều buổi làm
việc với bộ, ngành; chủ trì nhiều
cuộc họp, hội nghị, hội thảo…
Ấn tượng nhất là trong các cuộc
thảo luận, tranh luận sôi nổi,
thậm chí gay gắt về những ý
kiến, quan điểm khác nhau về
một dự thảo văn kiện hay văn
bản pháp luật nào đó, ông vẫn
thường nhắc nhở đồng nghiệp:
Xây dựng pháp luật là quá trình
bền bỉ thuyết phục lẫn nhau vì
lợi ích chung, thống nhất được
với nhau tức là chúng ta bị thuyết
phục bởi lý lẽ, luận chứng, chứ
không phải bị khuất phục bởi
việc nói to hay bất kỳ áp lực nào.
Xây dựng pháp luật theo sự
cắt nghĩa dễ hình dung, dễ hiểu
của ông là đang góp phần xây

lGS.TS Hoàng Thế Liên trong một cuộc họp do Quốc hội tổ chức.

công, có vậy dân chủ mới được
bảo đảm phát triển. Đã nhiều lần
ông khẳng định quan điểm đầu
tư cho xây dựng pháp luật là đầu
tư phát triển, vì vậy cần phải ưu
tiên đầu tư ngang tầm.
Con đường vào ngành luật
của ông Liên cứ như do số phận
an bài. Hồi học phổ thông, ông
học giỏi các môn tự nhiên nên
chọn thi Khối A vào Khoa Toán,
Đại học (ĐH) Tổng hợp Hà Nội.
Với điểm thi cao, ông được Bộ
ĐH ngày đó cử đi học nước
ngoài, nhưng do sức khỏe không
đạt yêu cầu (chủ yếu là do thấp
bé nhẹ cân) nên đành làm thủ tục
học ĐH trong nước. Chưa kịp
nhập lớp thì ông lại nhận được
thông báo là nằm trong số những
người được Bộ trưởng Bộ ĐH
Tạ Quang Bửu chọn và cử đi học
nước ngoài.

lĐã nghỉ hưu, ông vẫn say sưa với công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy,
đảm nhận chức Hiệu trưởng ĐH Ecopark Việt Nam.

dựng “con đường vô hình” quan
trọng vào bậc nhất cho sự phát
triển của đất nước; con đường đó
càng rộng rãi, thoáng đãng,
thuận lợi cho dân, càng tạo nên
nhiều động lực cho sự phát triển.
Ông cũng không quên lưu ý
đồng nghiệp, rằng với công
quyền pháp luật phải chặt chẽ,
không để kẽ hở cho sự lạm
quyền, tha hóa quyền lực. Quyền
lực công phải được sử dụng để
giải quyết việc công, vì lợi ích

Ông được chuyển sang học
tiếng Đức ở ĐH Ngoại ngữ Hà
Nội, năm 1972 lên đường sang
Đức học luật tại Trường Tổng
hợp Các Mác Leipzig. Năm
1980, ông trúng tuyển nghiên
cứu sinh, học tiếng Anh một năm
tại ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, rồi
một lần nữa sang Đức làm
nghiên cứu sinh tại Khoa Luật,
Trường ĐH Humboldt, Berlin.
Bảo vệ thành công luận án
tiến sĩ năm 1985, ông về nước và

Theo thông tin trong hồ sơ đăng ký để được công nhận học hàm
Giáo sư năm 2017, ông Liên đã hướng dẫn hơn 80 nghiên cứu
sinh và học viên cao học bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và thạc sĩ, đã
chủ nhiệm hơn chục đề tài khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ. Đồng thời,
viết và chủ biên trên dưới 30 cuốn sách các loại (trong đó Cuốn sách
riêng “Pháp luật môi trường Việt Nam - Thực trạng và phương hướng
hoàn thiện” được tặng giải Ba, Giải thưởng sách hay Việt Nam năm
2010; và Chủ biên cuốn sách “Bình luận Hiến pháp nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam năm 2013” cũng được trao giải Ba Sách hay toàn
quốc năm 2019), công bố gần 100 bài báo khoa học trên các tạp
chí chuyên ngành.

tiếp tục công tác tại Viện Nhà
nước & Pháp luật thuộc Ủy ban
Khoa học & Xã hội Việt Nam
(nay là Viện Hàn lâm Khoa học
Xã hội Việt Nam), một thời gian
sau được bổ nhiệm làm Phó,
Trưởng phòng, Thư ký Hội đồng
Khoa học, rồi Phó Viện trưởng
lúc còn khá trẻ.
Tháng 8/1993, Bộ trưởng Bộ
Tư pháp Nguyễn Đình Lộc viết
thư mời ông về nhận công tác tại
Bộ. Trong thời gian giữ chức
Viện phó Viện Khoa học pháp lý
(KHPL), ông góp phần khẳng
định vị thế của KHPL trong công
tác của Bộ, ngành Tư pháp, giúp
Viện KHPL trở thành địa chỉ
đáng tin cậy của lãnh đạo Bộ,
các đơn vị trong Bộ và Tư pháp
địa phương.
Ông nhớ lại: “Sau 4 năm làm
Viện phó, năm 1997 tôi được bổ
nhiệm giữ chức Viện trưởng,
đồng thời là Phó Chủ tịch Hội
đồng Khoa học của Bộ. Thật
may mắn là tôi có một cộng sự
không thể tốt hơn là TS Dương
Thị Thanh Mai và một tập thể
cán bộ khoa học trẻ thông minh,
đam mê, nhiệt huyết. Chị Mai và
tôi được mệnh danh là “đôi song
mã” đã gắng sức không biết mệt
mỏi đưa Viện từng bước đi lên
trên nền các giá trị do các thế hệ
trước trao truyền trong sự hợp
tác, cổ vũ, động viên của tập thể
Viện; góp phần nâng Viện lên để
có được thương hiệu mà nhiều
người trìu mến đặt cho là “linh
hồn khoa học” của Bộ, ngành Tư
pháp. Đây cũng là nơi khởi
xướng nhiều tư tưởng đổi mới,
cải cách về lập pháp, tư pháp,
trong đó có nhiều tư tưởng đã

được ghi nhận trong các Nghị
quyết của Đảng và thể chế hóa
thành quy định pháp luật”.

Sống để cho đi lòng tốt,
tri thức, kinh nghiệm
Đến năm 2003, ông rời Viện
KHPL để nhận nhiệm vụ mới
Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Trong
suốt thời gian trên cương vị
Thứ trưởng, rồi Thứ trưởng
Thường trực, Phó Bí thư Ban
Cán sự Đảng Bộ Tư pháp
(2003-2014), ông hoạt động
rộng, có tầm ảnh hưởng lớn,
đóng góp nhiều cho sự phát
triển của Bộ, ngành Tư pháp.
Ở Bộ Tư pháp, ông là một vị
lãnh đạo được phân công chỉ
đạo lần lượt nhiều lĩnh vực
công tác, nhiều đơn vị thuộc Bộ
(chỉ có công tác thi hành án dân
sự và Tổng cục Thi hành án dân
sự là ông chưa được phân công
chỉ đạo trực tiếp), có lẽ nhờ đó
mà ông có kiến thức tổng hợp,
giàu kinh nghiệm về công tác tư
pháp. Ở lĩnh vực nào ông cũng

sát sao, để lại những dấu ấn,
được cán bộ dưới quyền tin yêu
và tâm sự rằng họ học được
nhiều điều bổ ích từ ông.
Ông cho hay còn may mắn
được tham gia nhiều và có hệ
thống vào việc dự thảo các nghị
quyết, văn kiện của Đảng về lập
pháp, tư pháp và cải cách hành
chính. Việc ông được giao
nhiệm vụ là thành viên lâu năm
của Tổ thư ký thuộc các Ban
Chỉ đạo cải cách tư pháp, cải
cách hành chính… đã phần nào
khẳng định đóng góp của ông
cho ngành Tư pháp.
Về xây dựng pháp luật,
không chỉ ngành Tư pháp mà
nhiều bộ, ngành khác cũng đều
ghi nhận và đánh giá cao tư duy
sắc sảo, đổi mới và sự tận tụy
của ông. Cho đến thời điểm
nghỉ hưu (2014), ông đã trực
tiếp chỉ đạo và tham gia xây
dựng hơn 260 văn bản quy
phạm pháp luật các loại. Trong
đó, có những bộ luật lớn như
các Bộ luật Dân sự 1995, 2005
và 2015, Bộ luật Hình sự, Bộ
luật Tố tụng Hình sự, Luật Xử
lý vi phạm hành chính và hơn
50 Nghị định hướng dẫn thi
hành… đặc biệt là Hiến pháp
2013.
Với Hiến pháp 2013, ông
được Chính phủ quyết định là
thành viên Ban Chỉ đạo, kiêm
Tổ trưởng Tổ biên tập về tổng
kết và đề xuất sửa đổi Hiến
pháp 1992 (sửa đổi năm 2001).
Ông đã cùng đội ngũ cán bộ
trong Bộ Tư pháp phối hợp
với nhiều bộ, ngành viết Báo
cáo tổng kết Hiến pháp 1992
và đề xuất các nội dung sửa
đổi. Nhiều đánh giá trong Báo
cáo tổng kết này được đưa vào
báo cáo chung, nhiều đề xuất
được tiếp thu vào Hiến pháp
2013. Ở tầm Quốc hội, ông là
thành viên Tổ biên tập dự thảo
Hiến pháp 2013.
Không chỉ là nhà quản lý
tâm huyết, nhắc đến ông còn có
thể nói đó là một nhà khoa học
uy tín, một người thầy đầy trách
nhiệm. Ông tâm niệm trên đời
có những thứ cần cho đi càng
nhiều càng tốt, đó là lòng tốt, tri
thức, kinh nghiệm... Vì vậy, dù
rất bận bịu, ông vẫn cố gắng
dành nhiều thời gian cho việc
nghiên cứu khoa học và giảng
dạy ở những cơ sở đào tạo luật.
Nay dù đã nghỉ hưu, ông vẫn
say sưa với công tác nghiên cứu
khoa học và giảng dạy, đảm
nhận chức Hiệu trưởng ĐH
Ecopark Việt Nam.
UYÊN SAN

Năm 1995, để tiến tới kỷ niệm 50 năm ngành Tư pháp Việt
Nam, Viện KHPL được Bộ trưởng giao chắp bút Báo cáo tổng
kết chặng đường 50 năm đầy biến động của ngành (1954 – 1995), đặt
Viện vào một thử thách mà hồi bấy giờ ông cảm nhận là “lớn hơn
một cơn bão”.
“Thế rồi, sự nhọc nhằn của tôi, chị Mai và anh em trong Viện đã
mang lại kết quả bất ngờ, đã hoàn thành Báo cáo công phu, với nhiều
đánh giá, bài học rút ra được lập luận, minh chứng thuyết phục bởi các
số liệu dày công tìm kiếm, được Bộ trưởng đánh giá cao và cách làm
được kế thừa, phát triển trong các Báo cáo tổng kết 60 năm, 70 năm
ngành Tư pháp sau này. Đáng quý là, từ những tư liệu thu thập được
về ngành Tư pháp phục vụ cho việc viết báo cáo tổng kết, Viện đã báo
cáo Bộ trưởng lập Tờ trình trình Chính phủ cho phép lấy ngày 28/8 làm
Ngày truyền thống của ngành Tư pháp Việt Nam. Đồng thời, những tư
liệu quý đó được biên soạn thành Biên niên sử ngành Tư pháp 43 tập.
Đến năm 2010 chị Mai chỉ đạo cho xuất bản thành sách làm nên
bộ tư liệu quý lưu truyền cho các thế hệ sau”.

CHUYểN độNG
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CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19
TP HỒ CHÍ MINH:

Không chậm trễ,
từ chối tiếp nhận bệnh nhân
Ngày 5/8, Giám đốc Sở Y
tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn
Tấn Bỉnh đã có văn bản hỏa
tốc gửi Trung tâm Cấp cứu
115; các bệnh viện trong
và ngoài công lập; các
bệnh viện điều trị Covid-19
và Trung tâm Y tế các
quận, huyện về việc sẵn
sàng tiếp nhận người bệnh
đến khám, cấp cứu, không
để xảy ra tình trạng chậm
trễ hoặc từ chối tiếp nhận
người bệnh.
Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn
vị luôn sẵn sàng tiếp nhận người bệnh
đến khám và cấp cứu 24/7; khẩn
trương đánh giá tình trạng người bệnh,
sơ cấp cứu ban đầu. Các đơn vị đảm
bảo trực 24/7, luôn mở cổng bệnh viện
sẵn sàng tiếp nhận khi người dân tự
đến khám hoặc cấp cứu, đặc biệt vào
ban đêm. Tuyệt đối không vì thủ tục
hành chính mà làm chậm trễ việc cấp
cứu người bệnh…
Ngoài ra, các bệnh viện cần chủ
động bố trí thêm giường, băng ca,
bình oxy dự trữ tại khu vực tiếp nhận
và cấp cứu; đảm bảo không để người
bệnh diễn biển nặng hơn do phải chờ
đợi lâu.
Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn
vị triển khai nội dung trên đến toàn thể
nhận viên nhằm thực hiện hướng đến
mục tiêu giảm thấp tỷ lệ tử vong;
không để người bệnh tử vong tại nhà
do chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận.
Thủ trưởng các đơn vị chịu trách
nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm
trễ hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh.

Nhanh chóng triển khai
tiêm vaccine
Theo thống kê mới nhất, thêm
159.389 người được tiêm vaccine
phòng Covid-19, nâng tổng số người
được tiêm vaccine tại TP HCM lên
1.430.828 người trong đợt 5 và 6. TP
đang đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn
tất chích ngừa cho khoảng 70% dân
số trên 18 tuổi, đạt miễn dịch cộng
đồng trong tháng 8/2021.
Hiện TP HCM đang triển khai
tiêm vaccine đợt 6 với số lượng đã

lTP HCM yêu cầu không để chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận bệnh nhân Covid-19.

được phân bổ. Riêng 1 triệu liều vaccine Vero Cell chưa triển khai do đang
chờ Bộ Y tế kiểm tra, thẩm định.
Nguyên tắc tiêm vaccine lần này của
thành phố trên tinh thần tự nguyện của
người dân và hoàn toàn miễn phí.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP
HCM nhận tổng số liều vaccine theo
phân bổ của Bộ Y tế và tiếp nhận tại
kho của Viện Pasteur TP HCM tính
đến 3/8 là 3.177.540 liều. Trong đó,
2.532.350 liều vaccine AstraZeneca,
54.990 liều Pfizer và 571.200 liều
Moderna và 19.000 liều Sinopharm.
Để đảm bảo sử dụng hiệu quả và
chất lượng số vaccine được Bộ Y tế
phân bổ, Sở Y tế TP HCM đã yêu cầu
các UBND, Trung tâm Y tế, Phòng Y
tế TP Thủ Đức và các quận huyện;
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP; các
bệnh viện trực thuộc bộ, ngành, công
lập và ngoài công lập khẩn trương đẩy
nhanh tiến độ tiêm vaccine của Pfizer
và Moderna, trước ngày 8/8.

Lương thực, thực phẩm vẫn rất
cấp thiết
Lương thực và nhu yếu phẩm vẫn
là vấn đề cấp thiết và quan trọng đối
với người dân ở TP HCM. Theo Sở
Công thương TP HCM, hiện còn 33
chợ truyền thống đang hoạt động, chủ
yếu cung cấp thịt, cá, rau củ quả, thực

phẩm khô... Có 201 chợ truyền thống
và 3 chợ đầu mối lớn đang tạm ngưng
hoạt động để phòng dịch.
Từ đầu tháng 8 đến nay, TP HCM
đã khôi phục hoạt động cho 5 chợ
truyền thống để bán lương thực, thực
phẩm và các hàng hoá thiết yếu là
chợ Bình Thới, Thới An, Hiệp Thành,
Phước Thạnh, Nguyễn Tri Phương và
Hòa Hưng.
Theo đại diện các quận, huyện và
TP Thủ Đức lý giải, hiện diễn biến
dịch bệnh còn phức tạp, khu vực xung
quanh chợ hoặc bản thân tiểu thương
chợ, nhân viên ban quản lý chợ có
người dương tính với SARS-CoV2 hoặc đang ở trong khu cách ly,
phong tỏa. Vì vậy, chính quyền địa
phương vẫn đang rà soát, đánh giá,
nếu chợ nào bảo đảm tiêu chí an toàn
phòng, chống dịch sẽ tổ chức mở lại.
Trước mắt, chính quyền địa
phương đang phối hợp cùng các tổ
chức đoàn thể và Sở Công Thương TP
HCM triển khai các giải pháp bán
hàng lưu động, hỗ trợ mua chung,
mua hàng theo combo, bán hàng online... Cùng với đó là thông tin, phối
hợp với các siêu thị, cửa hàng để tính
toán tăng cường hàng hóa về các
điểm bán để cung cấp đủ hàng cho
người dân. DIỆU THẢO

Ngày 5/8, Sở Y tế TP HCM cho biết, TP có 30 ổ dịch đang được khoanh
vùng giám sát chặt, những ngày qua không phát sinh ổ dịch mới. Số bệnh
nhân Covid-19 khỏi bệnh, được xuất viện trong hơn một tuần gần đây tăng liên
tục, trung bình mỗi ngày từ 3.000 - 4.000 người. Tính đến 7h ngày 4/8, đã có
43.751 bệnh nhân được điều trị khỏi từ khi dịch bệnh bắt đầu. Bộ Y tế cũng
thông tin, tính từ ngày 27/4 đến nay, Việt Nam đã có 51.558 người được
công bố khỏi Covid-19, chiếm 29% tổng số ca mắc đợt dịch này.

Dịch vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều tỉnh, thành

T

heo đó, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong vòng 12 giờ
qua (tính từ 18 giờ ngày 4/8 đến 6 giờ 5/8) địa phương
ghi nhận thêm 188 ca mắc mới, chủ yếu nằm trong khu
vực phong tỏa, cơ sở cách ly.
Trước tình hình này, tỉnh đang tập trung tổ chức lấy
mẫu xét nghiệm ngay để bóc tách F0 đưa đi điều trị,
làm sạch địa bàn, giảm mức độ nguy cơ dịch bệnh,
biến “vùng đỏ” dần trở thành “vùng xanh”; bảo vệ
vững chắc và tiến tới mở rộng vùng xanh để sớm đưa
cuộc sống trở lại bình thường.
Ngày 5/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa
phương vừa ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính
mới với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính
trong toàn tỉnh lên 329 người. Hiện tỉnh Quảng Ngãi
yêu cầu các địa phương rà soát lại khu cách ly tập trung
do tỉnh, huyện quản lý, xem xét điều chuyển người từ khu
cách ly tập trung cấp xã quản lý về nhằm giám sát, quản

lý chặt chẽ hơn.
Trước tình trạng dịch Covid-19 xuất hiện nhiều trong
cộng đồng, tại các khu công nghiệp, tỉnh Tiền Giang đã
quyết định phong tỏa tại nhiều đơn vị, địa bàn để phòng
chống dịch. Ngoài ra, tỉnh đã kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ
khẩn cấp. Cụ thể, tỉnh đề nghị Bộ Y tế chi viện thêm 10
bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu; 30 điều dưỡng; 50
nhân sự xét nghiệm, lấy mẫu. Đồng thời, tỉnh đề nghị Bộ
Y tế bổ sung cho Trung tâm Hồi sức bệnh nhân Covid-19
68 máy thở xâm nhập và một máy ECMO; bổ sung cho
cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ 4 máy X-quang
di động, 4 máy siêu âm, 8 máy xét nghiệm sinh hóa, xét
nghiệm huyết học. Bên cạnh đó, tỉnh Tiền Giang rất cần
hỗ trợ khẩn cấp 5.000 khẩu trang N95, 50.000 bộ kit test
kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2, 2 máy thở chức năng
cao, 20 máy thở xâm nhập và không xâm nhập và một xe
tiêm vaccine lưu động. YẾN NHI

TIN TỨC
HẢI PHÒNG:

Sẽ tiêm vaccine Sinopharm
cho 3 nhóm đối tượng ưu tiên

L

iên quan đến việc triển khai tiêm vaccine phòng
chống Covid-19 trên địa bàn TP Hải Phòng, Phó
Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phan Huy Thục cho biết,
ngay sau khi được Bộ Y tế phân bổ vaccine Covid-19,
UBND TP đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến
dịch tiêm vaccine phòng Covid-19; xây dựng Kế hoạch
về triển khai chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 năm
2021; tổ chức các buổi tập huấn cho các nhân viên y tế
đảm bảo an toàn tiêm chủng; rà soát các cơ sở y tế đủ
tiêu chuẩn, điều kiện tổ chức tiêm…
Tuỳ theo lượng vaccine được phân bổ từng đợt,
ngành Y tế TP xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng loại
vaccine. Theo kế hoạch, trong năm 2021 tối thiểu 50%
người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm và đến hết quý
I/2022 có trên 70% người dân TP được tiêm vaccine
phòng Covid-19.
Hiện nay, Hải Phòng có khoảng 1,6 triệu người đủ
điều kiện tiêm vaccine Covid-19 nhưng mới chỉ được
Bộ Y tế cấp gần 165.000 liều tiêm- thấp hơn rất nhiều
so với yêu cầu tạo miễn dịch cộng đồng.
UBND TP đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ 2 triệu liều
vaccine Sinopharm và 1,2 triệu liều vaccine các loại
khác. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu tiêm phòng của
người dân, TP Hải Phòng cũng đề nghị TP. HCM cho
mượn trước 500.000 liều vaccine Sinopharm trong khi
chờ lượng vaccine được Bộ Y tế cấp phát.
Để đảm bảo mục tiêu vừa phát triển kinh tế, vừa
phòng chống dịch hiệu quả, UBND TP đã thống
nhất chủ trương tiêm vaccine phòng Covid-19
Sinopharm theo thứ tự 3 nhóm ưu tiên, gồm: lái xe,
phụ xe đường dài; công nhân đang làm việc tại các
doanh nghiệp Trung Quốc và công nhân đang làm
việc tại các khu, cụm công nghiệp; người dân có
yêu cầu được tiêm. THUỲ LINH

HÀ NỘI:

Tiếp nhận trang thiết bị y tế
chống dịch trị giá
hơn 100 tỉ đồng

S

áng 5/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt
Nam TP Hà Nội tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao
trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch
Covid-19 của các doanh nghiệp trên địa bàn TP trị giá
hơn 100 tỉ đồng.
Tại đợt ủng hộ này, 6 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp
trên địa bàn Thủ đô đồng ủng hộ 50 máy thở, 50 chiếc
monitor theo dõi bệnh nhân, 5 bộ hệ thống Real time
PCR, 12.000 bộ kit test Covid, 30.000 bộ kit test
Covid (của máy tách chiết), 5 bộ micro Pipette đa kênh
thay đổi thể tích trị giá 50 tỷ đồng… Ngay tại lễ tiếp
nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã chuyển
giao toàn bộ trang thiết bị y tế sang Sở Y tế Hà Nội để
phục vụ công tác phòng, chống dịch, đem lại cuộc
sống bình yên cho Nhân dân Thủ đô và cả nước.
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP Hà
Nội Chu Ngọc Anh cảm ơn những doanh nghiệp, tập
đoàn trong việc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của
TP; đặc biệt là trong việc hưởng ứng chiến dịch
“5K+vắc xin” theo chỉ đạo của Thủ tướng. Chủ tịch
UBND TP Chu Ngọc Anh khẳng định, Thành ủy và TP
sẽ bám sát nguyên tắc ưu tiên, công khai, minh bạch,
có vaccine đến đâu sẽ triển khai ngay đến đó để từng
bước sớm bao phủ miễn dịch trong cộng đồng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho hay, bắt đầu
từ chiều 5/8, TP sẽ mở rộng xét nghiệm sàng lọc ở
những địa bàn nguy cơ cao như Chương Dương (Tây
Hồ), Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng), Văn Chương (Đống
Đa)…để tăng cường tận dụng thời cơ vàng kiểm soát
dịch bệnh. Chủ tịch Hà Nội tin tưởng với sự đồng lòng
chung tay của chính quyền, nhân dân, đội ngũ doanh
nghiệp, các nguồn lực xã hội, Thủ đô sẽ bảo vệ vững
chắc thành trì, từ đó phát triển kinh tế, thực hiện “mục
tiêu kép”, duy trì hoạt động đối ngoại, giao thương
quốc tế. BẢO AN

Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
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Ước mơ của cô gái Tày
đạt điểm 10 môn Lịch sử
Lịch sử là môn có điểm
trung bình thấp nhất
(dưới 5) trong các môn
thi tốt nghiệp THPT
vừa qua. Thế nhưng,
tại Trường Hữu Nghị
T78 (Trường Hữu Nghị
Việt - Lào, ở Thọ Lộc,
Phúc Thọ, Hà Nội) có
một nữ sinh đạt điểm
10 môn này.
Hành trình hơn 200km
đến trường
Sinh ra tại một xã nghèo ở
huyện biên giới tỉnh Lạng Sơn,
nữ sinh dân tộc Tày - Dương Thu
Hà luôn ấp ủ ước mơ trở thành cô
giáo dạy môn Lịch sử. Sau 4 năm
học THCS, bằng những nỗ lực và
thành tích học tập tốt, Hà đỗ
Trường Hữu Nghị T78.
Cô bé 15 tuổi xa gia đình,
xuống Hà Nội học tập một mình.
Khi được hỏi về ước mơ của
mình, em chia sẻ: “Em sinh ra
trên mảnh đất Lạng Sơn, nơi nổi
tiếng với bề dày lịch sử kháng
chiến. Tuổi thơ của em gắn liền
với những câu chuyện, giai thoại
các anh hùng của dân tộc Lạng
Sơn. Lớn lên chút thì em ngày
càng tò mò và tìm hiểu nhiều hơn
về lịch sử kháng chiến đấu tranh
của dân tộc, đến khi yêu bộ môn
này từ lúc nào không hay. Em
muốn truyền năng lượng yêu
thích bộ môn này đến nhiều bạn

TIÊU đIểM
Hôm nay 6/8, thí sinh thi
tốt nghiệp THPT đợt 2
bước vào 2 môn thi Văn,
Toán (kỳ thi từ 6 - 7/8).
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và
đào tạo Nguyễn Hữu độ
cho biết, đợt thi này còn
hơn 11.000 thí sinh của
39 tỉnh đăng ký dự thi.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu
Độ, cả nước còn 13 Hội đồng thi
tại: Cao Bằng, Hưng Yên, Bắc
Giang, Hải Phòng, Quảng Ngãi,
Bình Định, Phú Yên, An Giang,
Tiền Giang, Vĩnh Long, Lâm
Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai.
Bắc Giang có số lượng thí sinh
dự thi đợt này đông nhất với 3.106
em. Có 51 thí sinh của 7 tỉnh khác
gửi, gồm: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải
Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc,
Nghệ An, Hà Tĩnh.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào
tạo (GD-ĐT) Bắc Giang Trần Khắc
Nam cho biết, để đảm bảo an toàn
phòng dịch, Sở đã thống nhất với
các đoàn của các tỉnh hạn chế tối đa
số người đi theo; bố trí phương tiện
tập trung, hạn chế dừng đỗ, hạn chế
tiếp xúc với người khác trong quá
trình di chuyển. Phối hợp với Công
an tỉnh, Sở GD-ĐT đã xây dựng
phương án và tổ chức đón - đưa các

lDương Thu Hà (trái) và bạn.

hơn nữa bằng cách trở thành giáo
viên dạy Lịch sử”.
Chia sẻ lý do vượt hơn 200km
để đi học cấp ba tại Hà Nội, Hà
cho biết vì Trường Hữu Nghị T78
là một ngôi trường đã có bề dày
hơn 6 thập kỉ, tiền thân là Khu
học xá miền núi Trung ương (là
cơ sở giúp nước bạn Lào đào tạo
cán bộ trong thời kì chiến tranh),
là cầu nối hữu nghị giữa hai nước
Việt Nam và Lào. Hà quyết định
học tập tại trường để củng cố và
tìm hiểu thêm vốn lịch sử, con
người của nước bạn Lào.

Thời gian đầu mới xuống
trường, Hà rất nhớ nhà vì một
năm học em chỉ được về nhà vào
dịp nghỉ hè và Tết. Nhưng nhờ
sự động viên từ bố mẹ, gia
đình, bạn bè, thầy cô, Hà đã
vượt qua giai đoạn đầu khó
khăn để theo đuổi ước mơ trở
thành giáo viên Lịch sử.

Bí quyết đạt điểm 10 Lịch sử
Trong kì thi THPT quốc gia
vừa qua, với điểm 10 môn Lịch
sử, Hà còn đạt được 9.75 điểm
môn Địa lý và 8.25 điểm môn

Ngữ Văn. Tổng điểm trần khối
C00 của em là 28 điểm.
Để có điểm 10 môn Lịch sử,
với Hà đam mê, yêu thích là chưa
bao giờ đủ. Hà kể phương pháp
học của mình: “Em luôn lên kế
hoạch đầy đủ chi tiết, từ lên lộ
trình đến đề cương học theo từng
tuần, ăn ngủ đúng giờ, không học
bài quá muộn nhưng bắt buộc
phải dậy sớm. Đọc nhiều sách, tài
liệu, xem phim về lịch sử, học bài
nhóm với bạn trong lớp bằng
cách trao đổi, phản biện, tranh
luận với nhau”.
Ngoài thành tích học tập, Hà
còn nổi tiếng là một nữ sinh tốt
bụng, hiền lành, luôn giúp đỡ bạn
bè trong học tập cũng như những
lúc gặp khó khăn. Cô Đào Thị
Minh Thúy, giáo viên môn Lịch
sử của Hà cho biết, Hà là một học
trò ngoan, rất chịu khó, chăm chỉ,
luôn tự tạo “khó khăn” và “thử
thách” cho bản thân bằng cách
hỏi và trả lời những câu hỏi khó
trên lớp. Cô Thúy rất vui và mừng
cho Hà với điểm 10 trong kì thi
lần này, đó là thành quả vô cùng
ngọt ngào. NÔNG THẢO LY
Với điểm tuyệt đối môn Lịch
sử trong kì thi lần này, Hà trở
thành thủ khoa của Trường Hữu
Nghị T78, đó không chỉ là sự nỗ
lực của cô học trò nhỏ trong
những năm học THPT mà còn
khẳng định tình yêu của em với
lịch sử dân tộc.

Giữ ổn định mức
học phí trong
năm học mới

B

ộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT)
vừa có Công văn số
3277/BGDĐT-KHTC gửi các bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương; các cơ sở giáo dục
và đào tạo về việc thực hiện chia sẻ
khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên,
phụ huynh trong tình hình dịch
Covid-19.
Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị giữ
ổn định mức học phí năm học 20212022 như năm học 2020-2021. Đồng
thời, Bộ đã trình Chính phủ xem xét
ban hành Nghị định mới để thay thế
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (dự
kiến Nghị định sẽ ban hành trong
tháng 8/2021 để áp dụng từ năm học
2021-2022), trong đó quy định mức
trần học phí đối với năm học 20212022 của các cơ sở GD-ĐT công lập
giữ ổn định bằng mức trần học phí
của các cơ sở GD-ĐT công lập do
Nhà nước quy định cho năm học
2020-2021.
Thời gian qua, theo phản ánh của
người dân, vẫn còn tình trạng một số
cơ sở GD-ĐT tăng học phí, thu một
số khoản ngoài quy định trong bối
cảnh đời sống, kinh tế của người dân
đang gặp nhiều khó khăn, Bộ GD-ĐT
đề nghị các bộ, ngành, địa phương,
các cơ sở GD-ĐT khẩn trương rà
soát, tổ chức công tác dạy học hợp lý,
đảm bảo yêu cầu chất lượng và cắt
giảm tiết kiệm tối đa các chi phí để
tiết giảm các khoản thu dịch vụ hỗ trợ
hoạt động giáo dục, đào tạo không
cần thiết; giữ ổn định mức học phí của
năm học 2021-2022 như mức học phí
năm học 2020-2021 đã ban hành.
Q.TUẤN

THI TỐT NGHIỆP THPT ĐỢT 2:

Các địa phương chuẩn bị những gì?
đoàn thí sinh đến và rời khỏi Bắc
Giang an toàn, thuận lợi. bố trí cán
bộ, giáo viên hỗ trợ thí sinh trong
suốt thời gian dự thi tại Bắc Giang.
Đợt thi này, Bắc Giang có 8
điểm thi với 139 phòng thi, đặt chủ
yếu tại huyện Lục Ngạn - nơi đông
thí sinh dự thi đợt 2 nhất. Các thí
sinh tỉnh ngoài được bố trí thi tại
các điểm thi gần nơi lưu trú. Hơn
500 cán bộ, giáo viên, nhân viên
các ngành giáo dục, công an, y tế
được Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bắc
Giang điều động tham gia làm
nhiệm vụ trong đợt này.
“Thời điểm tổ chức thi đợt 2,
Bắc Giang cơ bản đã an toàn về
dịch. Do đó, trừ các cán bộ làm thi
đã được tiêm vắc xin từ trước,
chúng tôi chỉ tổ chức xét nghiệm
cho thí sinh tỉnh ngoài gửi sang dự
thi. Việc thí sinh các phải di chuyển
quãng đường dài (khoảng 400km
từ Hà Tĩnh, Nghệ An ra Bắc Giang)
có thể ảnh hưởng đến tâm lý và sức
khỏe. Ngoài ra, khi di chuyển qua
nhiều tỉnh, thành khác, đòi hỏi công
tác đảm bảo an toàn phòng, chống
dịch bệnh phải đặt ở mức rất cao”,
ông Nam cho hay.
Tỉnh An Giang có số thí sinh
đăng ký thi đợt 2 cao nhất cả
nước (4.922 thí sinh), sau khi thí

lThi tốt nghiệp THPT đợt 2 được các địa phương chuẩn bị chu đáo.

sinh xin xét đặc cách tốt nghiệp
THPT, tỉnh còn 1.740 thí sinh có
nguyện vọng dự thi đợt 2. Ba thí
sinh của tỉnh ngoài là Hậu Giang
và Kiên Giang được gửi dự thi tại
Hội đồng thi An Giang.
Giám đốc Sở GD-ĐT An
Giang Trần Thị Ngọc Diễm cho
biết, An Giang đang giãn cách nên
mỗi phòng thi chỉ xếp tối đa 12 thí
sinh. Mỗi điểm thi có ít nhất 2
phòng thi dự phòng cho đối tượng
có dấu hiệu dịch tễ sốt, ho... Hội
đồng thi của tỉnh đồng thời bố trí 4
điểm thi dự phòng, để sẵn sàng
“kích hoạt” trong trường hợp điểm
thi chính thức không thể tổ chức thi.
Hiện toàn bộ cán bộ, giáo viên,
nhân viên và thí sinh tham gia đợt

thi thứ 2 tại Hội đồng thi tỉnh An
Giang đã được lấy mẫu xét nghiệm
PCR; đa số cán bộ làm thi đã tiêm
vắc xin mũi 1.
Tại Hải Phòng, toàn bộ cán bộ
làm nhiệm vụ coi thi và thí sinh
tham dự đợt 2 đã xét nghiệm
Covid-19 bằng PCR. Riêng thí sinh
và cán bộ giáo viên, phụ huynh đi
cùng thí sinh của tỉnh Hải Dương,
Quảng Ninh sang dự thi được xét
nghiệm 3 lần vào các thời điểm có
mặt tại Hải Phòng, trước ngày tập
trung làm thủ tục dự thi và sau khi
kết thúc buổi thi cuối.
Tại Tiền Giang, hơn 80 thí sinh
và những người tham gia làm thi
thực hiện nguyên tắc “3 tại chỗ” ăn, nghỉ, thi tại điểm thi từ ngày làm

Không vì ít thí sinh mà lơ
là, chủ quan
“Đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp
THPT tuy số lượng thí sinh ít
nhưng đòi hỏi tính công bằng
rất cao. Chúng ta không vì ít thí
sinh mà lơ là, chủ quan. Đợt thi
này, ngoài phải tiếp tục đảm
bảo mục tiêu kép là an toàn quy
chế, an toàn phòng dịch thì có
thêm mục tiêu quan trọng nữa
là công bằng và cân bằng giữa
2 đợt thi và tạo điều kiện thuận
lợi nhất cho thí sinh. Những thí
sinh có hoàn cảnh khó khăn
hoặc vướng mắc trong đi lại, ăn
ở, cần được hỗ trợ kịp thời để
đảm bảo không em nào điều
kiện khó mà không thể dự thi”,
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ.

thủ tục đến khi kết thúc buổi thi
cuối cùng.
Việc phòng, chống Covid-19,
đặc biệt với 2 tỉnh An Giang, Tiền
Giang đang phức tạp về dịch, cần
đặt lên hàng đầu, để đảm bảo an
toàn sức khoẻ cho thí sinh và cán
bộ làm thi. Từ bài học xét nghiệm
gộp mẫu nên bị lọt F0 vào điểm
thi của TP HCM, Thứ trưởng
Nguyễn Hữu Độ đề nghị các địa
phương có phương án phù hợp để
sàng lọc chính xác và tổ chức thi
hợp lý cho các trường hợp liên
quan đến dịch bệnh. UYÊN NA
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TỰ TỬ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN:

Tự tử vì thất tình, vì bị
bố mẹ mắng, vì bị điểm
kém... Những chuyện
tưởng như “không có gì”
lại là lý do nhiều người
trong gia đình và căng thẳng
trẻ tìm đến cái chết.

Đừng nghĩ “chuyện trẻ con”

Những lý do “không
muốn sống”
“Hãy quên tôi đi” - lá thư
tuyệt mệnh được cho là của bé gái
12 tuổi tử vong vì rơi từ chung cư
cao tầng ở Hà Nội mới đây đang
được dư luận quan tâm. Tự tử vì
thất tình, vì bị bố mẹ mắng, vì bị
điểm kém… Những chuyện
tưởng như “không có gì” lại là lý
do để nhiều người trẻ tìm đến cái
chết. Qua công việc, các bác sĩ
Bệnh viên Cấp cứu Trưng Vương
(TP.HCM) đã nhận thấy một số
nguyên nhân dẫn đến hành vi tự
tử: do mâu thuẫn trong tình yêu
nam nữ (19%), bất đồng trong
quan hệ cha mẹ - con cái
(17,7%); 6,1% bệnh nhân có
tiền căn bệnh tâm thần trước khi
có hành vi tự tử, trong đó trầm
cảm chiếm 3,2%...
Một nghiên cứu khác thực
hiện ở học sinh học cấp hai cho
thấy tỷ lệ có biểu hiện trầm cảm
chiếm 41%, trong nhóm này 26%
có ý định tự sát và gần 4% đã tự
sát ít nhất một lần. Yếu tố nguy
cơ liên quan đến trầm cảm là sự
bạo hành tinh thần và thể chất

trong việc học tập.
Trong bối cảnh phức tạp của
đại dịch Covid-19, theo một
nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng
Liên Hợp quốc UNICEF vào
năm 2020, thế giới hiện có hơn
1.5 tỷ trẻ em và thanh thiếu niên
đang chịu ảnh hưởng từ việc
trường học bị đóng cửa. Trong
đó bao gồm việc phải đối diện
với nhiều nguy cơ bất đồng từ
các mối quan hệ trong gia đình
khi tất cả đều ở nhà cả ngày và
vấn nạn bắt nạt trên mạng khi
mọi hoạt động giao tiếp với bên
ngoài của trẻ em chỉ có thể diễn
ra trên mạng.

Làm gì để bảo vệ trẻ khỏi
“virus tự tử”?
Ở độ tuổi vị thành niên, những
thay đổi về thể chất, nhận thức,
cảm xúc, xã hội và tâm lý thường
làm cho trẻ khó khăn trong việc
tự điều chỉnh để thích nghi trong
học tập, trong mối quan hệ với
mọi người và những vấn đề khác
trong cuộc sống. Đây là yếu tố có
thể dẫn đến những rối loạn tâm
thần và làm tăng nguy cơ tự sát ở
trẻ vị thành niên.

Từ góc độ cơ quan quản lý, ông Khuất Văn Quý - Phó Vụ
trưởng, Vụ Gia đình, Bộ VH-TT&DL cho biết: “Hiện nay, nhiều
cha mẹ, đặc biệt các phụ huynh ở vùng sâu, vùng xa không được
tiếp cận với việc giáo dục làm cha mẹ. Vì vậy, chúng tôi đã đặt ra
những chỉ tiêu về số lượng cha mẹ được tiếp cận thông tin, hướng
dẫn làm cha mẹ, trong đó, có những tài liệu hướng dẫn cách xây
dựng mối quan hệ với con, cách nói chuyện với con, hướng dẫn cho
con. Để có thể hỗ trợ cha mẹ giáo dục con cái và giải quyết các mâu
thuẫn trong gia đình, Vụ Gia đình đã thực hiện các chương trình
như Giáo dục hệ thống Gia đình, trong đó biên tập các bộ tài liệu
giáo dục trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, thực
hiện những nghiên cứu giáo dục trẻ em… Bên cạnh đó, Vụ cũng
phối hợp với các cơ quan khác để thực hiện các chương trình bảo
vệ trẻ em và làm cha mẹ”.

l Tự sát ở trẻ vị thành niên là vấn đề báo động. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, tư duy muốn
con phải nghe lời tuyệt đối của
nhiều cha mẹ Việt dễ gặp phải sự
chống đối ở trẻ. Với những trẻ
không chống đối, sự dồn nén tâm
lý lâu ngày có thể đưa đến những
hành vi phản ứng không ngờ.
Một số trẻ tự sát vì trầm cảm, một
số khác tự sát vì “giận cha mẹ”,
một số vì lo lắng không đáp ứng
được kỳ vọng của người khác.
Khi con gặp vấn đề, phụ
huynh có rất nhiều kiểu phản ứng
hoặc cho rằng “chuyện nhỏ vậy
cũng lo, cũng buồn” và không
quan tâm, cho qua chuyện; hoặc
trò chuyện với con bằng thái độ
bắt lỗi hoặc bắt con phục tùng
kiểu như “tại sao con làm như
vậy”, “con làm thế là không
được”. Những cách phản ứng này
đều có nguy cơ làm nặng thêm
vấn đề, tăng thêm mâu thuẫn giữa
con và cha mẹ.
Vấn đề này đã được đề cập

CHUYệN TRONG MỗI NHÀ

Trọn nghĩa vẹn tình

N

gười yêu chị hy sinh năm 1984,
lúc đó chị đang mang thai đứa
con anh 2 tháng và quyết định giữ
giọt máu của anh. Chị thổ lộ điều
này với bố của người yêu nhưng
ông gắt: “Cô đừng đổ tiếng cho
con tôi!”. Chị biết ông đang rất đau
đớn nên âm thầm chịu đựng.
Chị không nhập trường Đại học
dù trúng tuyển để sinh con trai. Khi
đứa con được 2 tuổi thì chị thi lại đại
học rồi gửi con cho ông bà ngoại để
đi học. Tốt nghiệp đại học, đi làm, chị
lấy chồng, một bạn học cùng lớp,
kém chị 2 tuổi và biết rõ hoàn cảnh
chị. Chồng chị làm thủ tục khai sinh
lại cho thằng bé, khi đó đã 9 tuổi,
phần người cha để đứng tên mình,
đón nó lên thành phố với bố mẹ để
tiện học hành. Hai vợ chồng chị chỉ
sinh một đứa con vì đã đủ tiêu chuẩn
2 con.
Khi cậu sinh viên tốt nghiệp đại
học vào loại giỏi và nhận việc ở một
công ty danh tiếng thì chồng chị có

buổi chuyện trò với con, nói rõ mọi
chuyện, khuyên con tìm hiểu về người
cha liệt sỹ của mình. Chính bản thân
hai vợ chồng chị năm nào cũng lên
chiến trường xưa thắp hương nhưng
không tìm được mộ của người liệt sỹ,
không biết anh nằm đâu.
Một lần, cậu thanh niên được sự
chỉ dẫn của những người đồng đội cũ
của bố tìm đến một trại thương binh
thăm người bạn chiến đấu thân thiết
của bố. Người thương binh cụt tay,
lúc tỉnh, lúc mê vì mảnh đạn pháo
còn trong đầu, vừa nhìn thấy cậu
đã hét lên: “Thằng Tuấn!” (tên liệt
sỹ) rồi dùng một bàn tay còn lại
vuốt ve mãi cậu thanh niên khen:
“Mày trẻ đẹp quá!”. Tuy nhiên,
người thương binh không thể nhớ
được những gì đã xảy ra với bạn
mình khi anh ngã xuống.
Khi chuẩn bị cưới vợ, cậu thanh
niên đưa vợ chưa cưới về quê ra mắt
ông bà ngoại và sang thăm ông bà
nội đích thực của mình. Bà sung

trong buổi toạ đàm trực tuyến với
chủ đề “Cha mẹ bình dị phi
thường: Mâu thuẫn không là Zero
- Giải quyết mâu thuẫn là Hero”
do Tổ chức World Vision Việt
Nam phối hợp cùng Bộ VHTT&DL và Viện Nghiên cứu
Quản lý Phát triển bền vững
(MSD) tổ chức mới đây.
Bà Phan Thị Kim Liên - Quản
lý Chương trình Bảo vệ Trẻ em,
Tổ chức World Vision Việt Nam
đưa ra gợi ý về cách thức giải
quyết các mâu thuẫn trong gia
đình. Theo đó, cha mẹ đừng coi
những mâu thuẫn của con là số 0,
là không đáng gì vì thực tế trẻ em
nhạy cảm hơn chúng ta rất nhiều.
Việc đầu tiên là chúng ta hãy
quan tâm khi con trẻ có vấn đề,
phát hiện và hỗ trợ xem vấn đề
của con là gì để cùng tìm hiểu và
giúp đỡ con. Khi đã rõ vấn đề thì
mới xét đến chuyện bố mẹ cùng
con xử lý mâu thuẫn hay để con

sướng cười ra nước mắt nhưng ông
vẫn giữ một thái độ trầm lặng vốn có
từ ngày người ta báo tử con ông.
Năm tháng trôi qua, rồi một ngày
người thương binh cụt tay đột ngột
tìm đến nhà anh chị mang theo một
bản sơ đồ ông vẽ tay, chỉ chỗ người
bạn của ông đã nằm xuống, được
ông chôn cất trong một cái hốc
dưới một tảng đá rất to và ông đã
vùi đá lên trên để đánh dấu. Ông
cho biết đã hồi phục trí nhớ và xin
ra khỏi trại.
Họ lập tức tổ chức cuộc tìm
kiếm được sự trợ giúp của các cơ
quan, đơn vị tại địa phương, cuối
cùng, hài cốt hầu như còn nguyên
vẹn của người liệt sỹ ngã xuống lúc
20 tuổi đã được tìm thấy. Ngày đưa
liệt sỹ về nằm trong nghĩa trang quê
hương cũng là ngày đoàn tụ của ông
bà, cháu chắt. Người ông già cả
trầm lặng đã khóc khi nói lời cảm ơn
với “con dâu”, cháu nội và ôm chắt
vào lòng. Chị xúc động nhưng cố giữ
sự bình thản, thầm cảm ơn vong linh
anh vì chị nghĩ hạnh phúc chị có hôm
nay một phần do anh đã linh thiêng
theo chị phù trợ suốt cuộc đời này!
NHIU NHÍU

tự xử lý. Cha mẹ hãy xây dựng
mối quan hệ thân thiết với con cái
bằng những hành động nhỏ như
việc nói lời yêu thương, lời xin
lỗi, hỏi thăm. Những việc làm
như thế tuy rất nhỏ và đơn giản
nhưng lại có tác động rất phi
thường vì sẽ tạo nên sự thân thiết,
niềm tin của con cái với bố mẹ, là
động lực lớn với trẻ.
Trong một bài viết về tâm lý,
chuyên gia tâm lý Nhan Cẩm
Nghi - Đơn vị tâm lý, Bệnh viện
Nhi đồng TP.HCM từng khẳng
định mối quan hệ tích cực, hỗ trợ
từ gia đình và xã hội đóng vai trò
quan trọng bảo vệ trẻ khỏi “virus
tự tử”. Sự gắn kết vững chắc giữa
ba mẹ và con cái tạo cảm giác an
toàn và là tiền đề giúp trẻ phát
triển nhận thức về giá trị bản thân:
“Mình không đơn độc” “Mình
xứng đáng nhận được tình yêu
thương từ ba mẹ và mọi người
xung quanh”… HỒNG MINH

Người cho con bú được
khuyến nghị tiêm vắc xin
Covid-19

N

gày 1-7/8 hàng năm là Tuần lễ “Nuôi con bằng
sữa mẹ”. Năm nay Tuần lễ “Nuôi con bằng
sữa mẹ” diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19
diễn biến phức tạp, do đó nhiều chị em đang cho
con bú rất quan tâm đến sức khỏe bản thân và trẻ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vaccine phòng Covid19 là loại vắc xin tái tổ hợp, không phải vắc xin virus
sống gây bệnh Covid-19, nên về mặt sinh học và lâm
sàng nó không có khả năng gây rủi ro cho người được
tiêm và trẻ đang bú mẹ. Vì thế, phụ nữ đang cho con
bú thuộc nhóm được khuyến nghị tiêm chủng vắc xin
Covid-19 theo lộ trình ưu tiên của Tổ chức Y tế thế
giới, đồng thời sau khi tiêm vẫn tiếp tục cho con bú
bình thường. Hơn nữa, kháng thể có trong sữa mẹ còn
có tác dụng bảo vệ trẻ trước các bệnh nhiễm trùng,
nhiễm virus, nâng cao sức đề kháng cho trẻ.
ThS. BS Nguyễn Văn Tiến - Trung tâm Giáo dục
Truyền thông dinh dưỡng - Viện Dinh dưỡng Quốc
gia cho biết, nuôi con bằng sữa mẹ đóng vai trò hết
sức quan trọng đối với việc phát triển bền vững, giúp
cải thiện dinh dưỡng, giảm nguy cơ mắc các bệnh
truyền nhiễm. Hiệu quả của vắc xin phòng Covid-19
được mong đợi ở phụ nữ đang cho con bú cũng tương
tự như ở những người trưởng thành khác. Tuy nhiên,
chưa có nghiên cứu về tính an toàn, hay ảnh hưởng
của vắc xin đối với phụ nữ đang cho con bú và trẻ em
đang bú sữa mẹ. N.K
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THAM GIA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ:

Đừng tùy tiện
cung cấp thông tin
cá nhân

baoplvn20

Màn kịch hoàn hảo của nhóm
chuyên đánh tráo “sổ đỏ”

Tuy việc doanh nghiệp thu thập thông tin
khách hàng khi giao dịch điện tử đã được
pháp luật quy định nhưng thời gian gần đây
xảy ra hiện tượng mua bán thông tin cá
nhân khiến nhiều người hết sức lo lắng.
Pháp luật hiện nay cho phép các doanh nghiệp (DN) cung
cấp dịch vụ thương mại điện tử thu thập thông tin cá nhân
của người tiêu dùng (và các bên liên quan) khi tham gia hoạt
động thương mại điện tử; theo Điều 17 Luật An toàn Thông
tin mạng, Nghị định 52/2013/NĐ-CP, Thông tư 59/2015/TTBTC…; sau khi được sự chấp thuận của khách hàng.
Theo Thông tư số 23/2019/TT-NHNN hướng dẫn về dịch
vụ trung gian thanh toán, tại khoản 4, Điều 9 quy định hoạt
động cung ứng ví điện tử đã yêu cầu bắt buộc tổ chức cung ứng
dịch vụ ví điện tử phải xác thực thông tin khách hàng mở ví điện
tử bằng việc kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo hồ sơ mở ví điện tử
của khách hàng là đầy đủ, hợp lệ. Thành phần hồ sơ phải có căn
cước công dân (CCCD), chứng minh nhân dân (CMND), hộ
chiếu, giấy khai sinh (với người chưa đủ 14 tuổi)…
Hiện nay, để thuận tiện hơn cho khách hàng trong việc
thanh toán, các Cty kinh doanh app (ứng dụng) thường liên
kết với các loại hình ví điện tử (momo, zalopay…). Thậm
chí, có app còn đăng ký mở một loại ví điện tử riêng (như
ví moca của Grab) chỉ để phục vụ thanh toán trên ứng dụng
của mình. Khi đó, để đăng ký, kích hoạt ví điện tử, các app
này đã thu thập thông tin cá nhân của khách hàng để hoàn
thiện hồ sơ.
Trong khi đó, theo quy định trên, có thể hiểu chỉ các Cty
kinh doanh app mở một ví điện tử riêng phục vụ cho ứng
dụng của mình (như Grab) mới được phép thu thập thông
tin cá nhân của khách. Các trường hợp khác được coi là thu
thập trái phép thông tin cá nhân.
Với việc cung cấp thông tin cá nhân cho các DN, khách
hàng sẽ đối mặt với nhiều rủi ro nếu lộ thông tin cá nhân.
Số CMND, CCCD của một người có thể xác định được nơi
sinh, giới tính, năm sinh người đó. Nếu biết được các thông
tin này, đối tượng xấu có thể lợi dụng để giả dạng cán bộ
thẩm quyền gọi điện lừa tiền.
Còn có những trường hợp các DN dùng CMND, CCCD
của khách để đăng ký mã số thuế mà người này không hề
biết. Chỉ tới khi muốn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân,
kiểm tra mới phát hiện đã có mã số thuế, trong khi chưa
từng đi làm ở đâu hay đăng ký mã số thuế trước đó. Lúc này
sẽ phải mất thời gian liên hệ với cơ quan thuế để được giải
quyết. Bên cạnh đó, hiện tượng mua bán thông tin cá nhân
đang diễn ra phổ biến…
Theo quy định pháp luật, đi đôi với quyền thu thập thông
tin cá nhân khách hàng, DN cũng phải có trách nhiệm bảo
vệ, bảo mật tuyệt đối các thông tin này. Với các DN kinh
doanh app, không được cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin
cá nhân mà mình đã thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên
thứ ba, trừ trường hợp có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá
nhân đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền. Trường
hợp không kinh doanh app nữa, DN phải hủy bỏ thông tin
cá nhân đã được lưu trữ khi đã hoàn thành mục đích.
Vì vậy, trường hợp các DN để xảy ra việc bị mất/đánh
cắp hoặc bán lại dữ liệu khách hàng cho bên thứ 3 khi DN
đó không kinh doanh app thì Nghị định 15/2020/NĐ-CP, có
thể bị xử phạt đến 140 triệu đồng. Khi khách hàng bị thiệt
hại vì lộ thông tin cá nhân do hành vi vi phạm của DN thì
DN còn có thể phải bồi thường thiệt hại.
Theo ThS.LS Nguyễn Đức Hùng, PGĐ Cty Luật TNHH
TGS (Đoàn LS Hà Nội), chế tài xử phạt với DN để lộ hay
mua bán thông tin người tiêu dùng chưa có tính răn đe cao
nên các đối tượng vẫn vi phạm, chạy theo lợi nhuận.
Để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra, LS Hùng cho rằng
pháp luật cần quy định chặt chẽ, nghiêm ngặt, cụ thể và rõ
ràng hơn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu
dùng. Với người dân, cần chú trọng việc bảo mật số CMND,
thẻ CCCD và thông tin cá nhân khác. “Tất nhiên, có thể
không tránh được việc phải cung cấp các thông tin liên quan
nhưng người dùng không nên tùy tiện mà chỉ cung cấp khi
cảm thấy cần thiết và an toàn”, LS Hùng nói.
C.THÀNH

l Ba đối tượng Dương Thị Hồng, Đỗ Hữu Bình, Trần Văn Mão.

Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an tỉnh Khánh Hòa vừa
khởi tố bị can và ra lệnh
tạm giam về tội “Lừa đảo
chiếm đoạt tài sản” với Trần
Văn Mão (SN 1987, ngụ
thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú,
huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).
Cùng vụ án và tội danh này,
trước đó Dương Thị Hồng
(SN 1957), Đỗ Hữu Bình
(SN 1969, cùng ngụ thôn
Sơn Đông, xã Tân Minh,
huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội)
đã bị khởi tố, tạm giam.
Trước đó, cuối tháng 5/2021,
một cặp vợ chồng sinh sống tại
phường 11, quận 5, TP HCM về
Khánh Hòa chơi. Tình cờ thấy một
trang mạng rao bán thửa đất ở phố
Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP
Nha Trang với giá “mềm”, họ xem
đất, nhập Zalo liên hệ con trai chủ
đất để xem “sổ đỏ”. Thuận giá hơn

5,1 tỷ đồng, sáng 31/5, người tự
xưng chủ đất và con rể cùng bên
mua mua đến một văn phòng công
chứng (VPCC) ở Nha Trang làm
thủ tục mua bán.
Sau khi hai bên ký tên, điểm chỉ
hợp đồng, nhân viên VPCC mang
toàn bộ hồ sơ lên tầng hai trình
công chứng viên chứng thực, thì
bên mua giao tiền cọc 1,2 tỷ đồng.
Nhận tiền xong, bà chủ đất kêu đau
bụng phải đi vệ sinh, người con rể
lấy cớ ra ngoài hút thuốc. Lát sau,
khi nhân viên VPCC thông báo phải
có chồng chủ đất ký tên, điểm chỉ
vào hợp đồng, thì bà chủ đất và con
rể đã…biến mất, vợ chồng nạn
nhân mới biết bị lừa.
Tiếp nhận nguồn tin ngày 8/6,
Công an Khánh Hòa vào cuộc xác
minh. Thế nhưng chính chủ thửa
đất Trần Thị Hường đang ở Khu đô
thị Mỹ Gia - Nha Trang lại không
phải là người đã đến ký giấy tờ bán
đất tại VPCC. Như vậy, đã có hai đối
tượng giả danh bà Hường và tự xưng

con rể bà Hường.
Bà Hường cho biết, trước đó có
người đến xem “sổ đỏ” nhưng sau đó
không mua. Điều bất ngờ là kết quả
giám định “sổ đỏ” kẻ lừa đảo bỏ lại ở
VPCC cho thấy đây là giấy tờ thật,
còn “sổ đỏ” chính chủ bà Hường
đang giữ là giấy tờ… giả.
Truy xuất camera nhà bà Hường,
xác định trước đó 1 tuần có ghi lại
hình ảnh nam thanh niên đến xem
“sổ đỏ” và CMND rồi đi. Truy từ
camera VPCC đến nhà dân ngoài
phố, phát hiện hai đối tượng về một
khách sạn ở đường Đinh Tiên
Hoàng, TP Nha Trang, đến trưa 1/6
họ đi taxi vào sân bay Cam Ranh. Lễ
tân khách sạn chỉ ghi tên Đỗ Hữu
Hiệp (SN 1985, ngụ huyện Sóc Sơn,
TP Hà Nội). Trích xuất camera sân
bay Cam Ranh thấy hai nghi can làm
thủ tục bay Hà Nội, nhưng lại là Đỗ
Hữu Bình (SN 1969, ngụ huyện Sóc
Sơn, TP Hà Nội) và người đồng
hương Dương Thị Hồng.
Cảnh sát nhận định kẻ gian lấy

ĐỨA BÉ BỊ NGƯỜI TÌNH CỦA MẸ ĐÁNH DÃ MAN:

Đối tượng sẽ bị xử lý ra sao?
Tối 4/8, mạng xã hội lan
truyền đoạn clip ghi lại
hình ảnh một bé trai
không mặc quần áo bị
đánh đập dã man. Đứa trẻ
khóc lóc van xin, liên tục
gọi "ba, ba" nhưng người
đàn ông ở trần vẫn chửi
bới, đe dọa, đấm đá tới
tấp, thậm chí có lúc
người này còn nhấc bổng
bé trai lên ném xuống.
Cùng thời điểm này, clip ghi hình
xuất hiện một người phụ nữ đi qua,
có lúc chạy đến can ngăn nhưng sau
đó vẫn để bé trai chịu đòn. Đoạn clip
được chia sẻ nhanh chóng gây phẫn
nộ dư luận về hành động bạo hành dã
man trẻ em của người đàn ông trên.
Tiếp nhận thông tin, Công an
phường Bình Chuẩn (TP Thuận An,
tỉnh Bình Dương) vào cuộc xác
minh, xác định vụ việc xảy ra tại

phòng trọ ở khu phố Bình Quới B.
Cảnh sát sau đó đã tạm giữ Lê Hoài
Nam (29 tuổi, ngụ TP HCM, tạm trú
tại Bình Quới B, phường Bình
Chuẩn) để làm rõ.
Tại cơ quan công an, Nam khai từ
năm 2020 sống chung như vợ chồng
với người phụ nữ 29 tuổi (quê TP
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, là mẹ của
đứa trẻ bị hành hạ dã man trong clip).
Từ đầu tháng 5 đến nay, Nam thuê
nhà ở Khu phố Bình Quới B làm nơi
bán cà phê, sống cùng “vợ hờ” và
đứa bé. Thời gian sinh sống tại đây,
Nam thường xuyên đánh đập, quát
mắng đứa bé.
Khoảng 20h ngày 3/8, Nam tiếp
tục đánh đập, chửi mắng đứa bé.
Người dân ở cạnh nhà tới can ngăn
thì bị hăm dọa nên đã quay video sự
việc đăng tải lên mạng xã hội.
Công an cơ sở đã lập hồ sơ ban
đầu chuyển lên Cơ quan CSĐT
Công an TP Thuận An xử lý theo
thẩm quyền.

Một lãnh đạo Sở LĐTB&XH
tỉnh Bình Dương cho biết: "Ngay
tối cùng ngày, Sở đã cử cán bộ
xuống địa phương tìm hiểu vụ việc
và thăm hỏi bé trai cùng gia đình.
Hiện bé trai đã được giao cho mẹ
ruột chăm sóc với sức khỏe ổn
định". Sở đã báo cáo UBND tỉnh
Bình Dương, Cục Bảo vệ Trẻ em
về vụ việc và yêu cầu cơ quan chức
năng địa phương xử lý nghiêm theo
đúng quy định pháp luật.
Trả lời báo chí, Luật sư (LS) Trần
Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội
Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ
em TP HCM), cho rằng hành vi của
Nam có dấu hiệu phạm vào tội "Cố ý
gây thương tích" quy định tại Điều
134 BLHS. Tuy nhiên, để xác định
chính xác, cần kết quả giám định
thương tích của nạn nhân.
Một LS khác cho rằng hành vi
của Nam có dấu hiệu cấu thành tội
hành hạ người khác theo Điều 140
BLHS: "Người nào đối xử tàn ác
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hình ảnh “sổ đỏ” chủ đất rao bán trên
mạng để làm sổ giả, sau đó đến gặp
bà Hường để tráo sổ, chụp lại CMND
để làm giả cho người sắm vai chủ đất,
rồi đăng tin trên mạng để lừa đảo.
Vụ lừa đảo có nhiều đối tượng ở
phía Bắc tham gia, liên quan giả mạo
giấy tờ, nên ngày 10/6, Giám đốc
Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định
xác lập chuyên án trinh sát. Ngày
15/6, một mũi trinh sát chạy xe ô tô ra
Hà Nội truy tìm kẻ lừa đảo, khi có
thông tin tại Hà Nội, Cần Thơ, Đà
Nẵng và Lâm Đồng đã xảy ra một số
vụ tương tự.
Được sự hỗ trợ tích cực của Cục
Cảnh sát hình sự (CSHS) - Bộ Công
an, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội
và Đội CSHS Công an huyện Sóc
Sơn, đến ngày 18/6 đã xác định hành
tung hai nghi can, nhưng chỉ một
người ở nhà.
Bí mật giám sát 4 ngày theo dõi
mối quan hệ nghi can, sáng 22/6 các
trinh sát tác động người sắm vai chủ
nhân thửa đất là Dương Thị Hồng (SN
1957, ngụ thôn Sơn Đông, xã Tân
Minh) ra đầu thú.
Chiều hôm đó mũi trinh sát tiếp
tục vào Quảng Trị lùng tìm người
đồng hương, đồng phạm với nghi
phạm Hồng là Đỗ Hữu Bình (SN
1969). Đến Thanh Hóa trong đêm,
biết tin Bình đã về nhà nên mũi trinh
sát trở lại Hà Nội tác động Bình đầu
thú sáng 23/6.
Hồng và Bình lần lượt được hai
trinh sát dẫn giải đi máy bay từ Hà
Nội về Khánh Hòa. Hai cán bộ còn lại
đi ô tô về tới Nha Trang đón hai đồng
đội lên Lâm Đồng xác minh thông tin
nghi can trong nhóm lừa đảo, đến đêm
1/7 mới về lại đơn vị, tạm kết thúc
cuộc truy lùng 15 ngày ngược xuôi
gần 4.000 km khi dịch Covid-19 đang
bùng phát ở nhiều nơi.
Cùng lúc này, hai đối tượng bị bắt
khai nhận sau khi chiếm đoạt 1,2 tỷ
đồng của nạn nhân, họ đưa cho kẻ
sắm vai “con rể” chủ đất là Trần Văn
Mão (SN 1987, ngụ thôn Phú Tàng,
xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn) chờ
bên ngoài VPCC. Ngày 14/7, Công
an Khánh Hòa khởi tố bị can, quyết

định truy nã Mão về tộị “Lừa đảo
chiếm đoạt tài sản”. Hai ngày sau
Mão đến xã Thanh Lâm, huyện Mê
Linh, TP Hà Nội thì bị công an địa
phương vây bắt.
Trong hành trình truy bắt có một
thông tin đắt giá góp phần đấu tranh
làm rõ vụ án, đó là các trinh sát
Phòng CSHS Công an TP Hà Nội
khẳng định “khách hàng” đến nhà
bà Hường để hỏi mua đất đã được
camera ghi lại chính là Võ Quý Lãm
(SN 1986, ngụ thôn Vân Am, xã Yết
Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải
Dương), là một bị can đang bị Công
an TP Hà Nội truy nã về tội “Lừa
đảo chiếm đoạt tài sản” cùng với
Nguyễn Thị Hậu (SN 1969, ngụ
thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, huyện
Sóc Sơn). Không chỉ tại Khánh Hòa,
nghi vấn Lãm và Hậu còn “đạo

diễn” nhiều vụ diễn trò “tráo sổ đỏ,
rao bán đất, chiếm đoạt tiền”; với
hơn 20 vụ tại Hà Nội, Cần Thơ, Đà
Nẵng, Lâm Đồng...
Trong đường dây này, Lãm khai
thác thông tin rồi tổ chức, chỉ đạo lừa
đảo, bày vẽ đồng bọn xóa dấu vết nơi
đến và né tránh, đối phó công an…
Hậu tìm người làm giấy tờ giả, thuê
người sắm vai chủ đất, rồi cùng Lãm
tiếp cận chủ đất để đánh tráo “sổ đỏ”,
sao chụp CMND để làm giả cho
người sắm vai chủ đất, dàn dựng kịch
bản từng vụ lừa đảo.
Ngày 21/7, Công an Khánh Hòa
khởi tố thêm hai bị can Võ Quý Lãm,
Nguyễn Thị Hậu về tội “Lừa đảo
chiếm đoạt tài sản” và đang phối hợp
Cục CSHS cùng các địa phương ráo
riết truy bắt các đối tượng còn lại.
VĂN SƠN (tổng hợp)

hoặc làm nhục người lệ thuộc mình
nếu không thuộc các trường hợp quy
định tại Điều 185 của Bộ luật này,
thì bị phạt cải tạo không giam giữ
đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng
đến 2 năm”.
“Về hành vi để cấu thành tội này,
là có hành vi đối xử tàn ác đối với
người lệ thuộc mình: Đối xử tàn ác,
được hiểu là hành vi gây ra sự đau
đớn về thể xác và tinh thần với nạn
nhân dưới các hình thức như đánh

đập, bỏ đói, có hoặc không kèm theo
việc chửi mắng thậm tệ… Tuy
nhiên, việc đối xử tàn ác phải chưa
đạt đến mức độ nghiêm trọng để
truy cứu trách nhiệm hình sự về tội
cố ý gây thương tích hoặc gây tổn
hại cho sức khỏe”, LS nói.
“Một điểm khác cần chú ý là việc
đối xử tàn ác thông thường phải lặp đi
lặp lại và kéo dài trong một thời gian
nhất định. Người bị hại phải là người
có quan hệ lệ thuộc đối với người

phạm tội”, vẫn lời LS.
Theo LS này, hiện do chưa có
thêm thông tin gì về tỉ lệ phần trăm
thương tích của em bé trong đoạn
clip; có khả năng đối tượng chỉ bị
phạt tiền từ 5-10 triệu đồng về hành
vi xâm phạm thân thể, gây tổn hại
đến sức khỏe của trẻ em theo điểm
a khoản 1 Điều 27 Nghị định
144/2013/NĐ-CP.
"Nhưng dù bị xử lý về tội danh
nào, hình sự hay hành chính, thì
hành vi của đối tượng Nam cũng rất
tàn nhẫn và đáng lên án. Ngoài cơ
quan điều tra, các cơ quan, tổ chức
bảo vệ trẻ em cũng cần phải lên
tiếng về vụ việc. Đồng thời có
những biện pháp can thiệp, hỗ trợ
kịp thời cháu bé để tránh những
nguy cơ tiếp theo có thể xảy ra", LS
nhấn mạnh.
Theo LS, pháp luật nghiêm cấm
hành vi đánh đập hành hạ, xúc phạm
danh dự, nhân phẩm của trẻ em dù bất
cứ lý do gì. Luật Trẻ em năm 2016,
Luật Hôn nhân và Gia đình và các văn
bản pháp luật khác có liên quan đều
quy định trách nhiệm của gia đình,
nhà trường và xã hội trong việc chăm
sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em.
ĐÔNG HÒA

lĐối tượng Nam.
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Giả lực lượng phòng chống dịch
để cưỡng đoạt tài sản

C

lHai đối tượng Bình và Hồng (quần áo màu tối) đang làm thủ tục tại sân bay Cam Ranh
đi Hà Nội sau khi thực hiện vụ lừa đảo tại Nha Trang.

ông an Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tạm giữ
Nguyễn Đức Anh (SN 2004), Phạm Việt Đức (SN
2004), Nguyễn Đức Quân (SN 2006), Trần Minh Sang
(SN 2006), Nguyễn Đắc Thắng (SN 2004, cùng quê
Hà Nội) và Nguyễn Văn Tường Huy (SN 2006, quê
Thừa Thiên - Huế).
Những đối tượng này đã có hành vi bàn bạc, thống
nhất với nhau sẽ mặc quần áo dân quân tự vệ, ra đường
tìm người đi đường không đội mũ bảo hiểm, không đeo
khẩu trang, vi phạm quy tắc phòng chống dịch. Khi phát
hiện người vi phạm, nhóm đối tượng yêu cầu dừng xe
tiến hành kiểm tra và đe dọa người vi phạm về trụ sở
phường để xử lý. Mục đích làm người vi phạm sợ phải
đưa ra một số tiền.
Rạng sáng 3/8/2021 đòi một người đi đường “bồi
dưỡng”, chiếm đoạt 340 ngàn đồng, bị công an phát hiện
bắt quả tang, thu giữ 3 dùi cui gỗ, 1 gậy chỉ huy giao
thông, 2 dùi cui điện, 3 bộ đàm, 1 súng bắn đạn nhựa.
Các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cưỡng
đoạt tài sản tương tự tại khu vực phố Ô Chợ Dừa, Chợ
Giời (quận Hai Bà Trưng)… NGỌC DIỆP

HÀ NỘI:

Án mạng tại quán ăn đêm
lĐối tượng Lãm đến nhà bà Trần Thị Hường dò hỏi mua đất để đánh tráo "sổ đỏ" giả,
lấy "số đỏ thật".

V

KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Đỗ
Văn Thanh (SN 1991, ngụ Hà Nội) về tội “Giết
người”. Bị hại trong vụ án là anh Đỗ Tiến Thịnh.
Theo hồ sơ, Thanh là bạn bè với Nguyễn Đức Duy,
và Duy có mâu thuẫn với anh Thịnh. Rạng sáng
15/3/2018, Duy cùng Trương Văn Tài và nhóm bạn đến
quán ăn đêm tại phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm),
gặp anh Thịnh cũng đến ăn ở quán. Duy nói Tài gọi điện
thoại cho một số người mang hung khí tới. Thanh cùng
đồng bọn đi xe máy đến. Tài cầm tuýp gắn dao cùng đồng
bọn xông tới chém anh Thịnh tử vong, Thanh cùng một
số người khác đứng bên ngoài quán.
Khi biết tin anh Thịnh tử vong, Thanh cho Duy 20
triệu đồng để đi trốn; rồi Thanh và một số đối tượng cũng
trốn khỏi địa phương. Ngày 4/2/2021, Thanh ra đầu thú,
cho rằng không tham gia đánh nhau. Nhưng căn cứ lời
khai các bị can và tài liệu điều tra thu thập được, đủ cơ
sở xác định, rạng sáng ngày 15/3/2018, Thanh biết việc
được gọi đi đánh nhau, đã tham gia, đi đến hiện trường,
còn đưa tiền để Duy đi trốn; nên Thanh là đồng phạm
“giết người”. VÂN THANH

NGHỆ AN:

Chủ thuyền máy đưa người
xuất cảnh trái phép

N

gày 5/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử Lô
Văn Dậu (SN 1983) và Lương Du Lan (SN 1988,
cùng ngụ xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) về tội “Tổ chức
cho người khác xuất cảnh trái phép”. Đây là hai bị cáo
trong đường dây đưa người xuất cảnh trái phép do
Nguyễn Anh Tuấn (SN 1988, ngụ huyện Diễn Châu)
cầm đầu.
Theo CQĐT, vì hám lợi, lợi dụng địa bàn biên giới,
Tuấn đã tổ chức đưa 4 người sang Lào (ngoài ra còn có
một em nhỏ 4 tuổi đi theo mẹ). Mỗi người phải trả cho
Tuấn 7 triệu đồng.
3h ngày 5/3/2021, nhóm người quê ở huyện Yên
Thành được Tuấn đón bằng xe ô tô chở lên huyện Kỳ
Sơn, tới nhà Dậu và trả tiền công 4 triệu đồng. Dậu dùng
1 triệu đồng mua xăng dầu đổ vào thuyền máy, 500 nghìn
lo tiền ăn uống. Dậu rủ em họ là Lan đi cùng, hứa trả tiền
công. Khi thuyền vượt sông Nậm Nơn thì bị Bộ đội biên
phòng phát hiện.
Tại phiên tòa, Dậu khai cần tiền lo học hành cho con
nên mới có hành vi. Lan cũng thừa nhận hành vi, cho hay
chưa được hưởng khoản tiền công nào.
HĐXX nhận định các bị cáo đưa người xuất cảnh trái
phép trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp nên
cần xử lý nghiêm, nhưng cũng cần xem xét một số tình
tiết giảm nhẹ. Tòa tuyên Dậu 9 tháng tù giam, Lan 8
tháng tù treo.
Với Tuấn, do đã trốn khỏi địa phương, cơ quan chức
năng đã ra quyết định truy nã. Với những đối tượng xuất
cảnh trái phép, đã bị ra quyết định xử phạt hành chính.
KIM LONG

12

KINH Tế - XÃ HộI

Số 218 (8.297) Thứ Sáu 6/8/2021

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vn

kinhtebplvn@gmail.com

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

TIN TứC
HÀ NỘI:

Đề xuất trưng dụng
sân vận động, bến xe làm
điểm trung chuyển nông sản

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HỒ CHÍ MINH:

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp,
T
người lao động vượt qua dịch Covid-19
Bảo hiểm xã hội TP
Hồ Chí Minh đã giảm
mức đóng bảo hiểm
tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp từ
0,5% xuống 0% từ
ngày 1/7/2021 đến
ngày 30/6/2022
cho gần 101.400 đơn
vị, tương đương hơn
2,3 triệu lao động, với
số tiền 1.061 tỷ
đồng, giúp doanh
nghiệp hỗ trợ người
lao động phòng,
chống dịch Covid-19.
Thời gian qua, dịch Covid19 đã ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sự phát triển kinh tế
- xã hội của đất nước nói
chung, của TP Hồ Chí Minh
(TP HCM) nói riêng cũng như
đời sống của người lao động
nơi đây.
Trước tình hình đó, để hỗ
trợ doanh nghiệp và người lao
động gặp khó khăn do dịch
Covid-19, ngày 1/7/2021
Chính phủ đã có Nghị quyết
số 68; ngày 7/7/2021 Thủ
tướng Chính phủ đã có Quyết
định số 23 và ngày 25/6/2021
HĐND TP HCM đã có Nghị
quyết số 09 về hỗ trợ doanh
nghiệp và người lao động ảnh
hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Để đưa chính sách vào
cuộc sống, Bảo hiểm xã hội
(BHXH) TP HCM đã phối
hợp với Sở Lao độngThương binh và Xã hội (LĐTB&XH ) TP HCM và các
sở, ban, ngành, cùng các địa
phương, tham mưu UBND
TP chỉ đạo và tổ chức kịp thời
chính sách hỗ trợ.
Ông Phan Văn Mến,
Giám đốc BHXH TP HCM
cho biết: Đến nay, BHXH TP

lGần 101.400 đơn vị được cơ quan Bảo hiểm xã hội TP HCM thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ Bảo
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

HCM đã thực hiện giảm mức
đóng bảo hiểm tai nạn lao
động - bệnh nghề nghiệp từ
0,5% xuống 0% từ ngày
1/7/2021 đến ngày 30/6/2022
đối với gần 101.400 đơn vị với
hơn 2,3 triệu lao động. Số tiền
giảm là 1.061 tỷ đồng sẽ giúp
doanh nghiệp hỗ trợ người lao
động phòng, chống dịch
Covid-19.
Bên cạnh đó, BHXH TP
Hồ Chí Minh cũng thực hiện
tạm dừng đóng vào quỹ hưu
trí và tử tuất cho các doanh
nghiệp do gặp khó khăn trong
hoạt động kinh doanh.
BHXH TP cũng phối hợp
với Sở LĐ-TB&XH nhanh
chóng xác nhận cho 112.000
lao động nghỉ không lương,
tạm hoãn hợp đồng lao động,
không đủ điều kiện hưởng bảo
hiểm thất nghiệp để được
nhận hỗ trợ từ 1,8 triệu đồng
đến 3,71 triệu đồng. Chính từ
chính sách hỗ trợ nêu trên đã
giúp cho doanh nghiệp và
người lao động bớt phần khó
khăn để vươn lên.
“Mặt khác, để tạo thuận lợi
cho người dân thành phố được
khám chữa bệnh và thanh toán
chi phí khám chữa bệnh

BHYT trong thời gian thực
hiện giãn cách xã hội theo Chỉ
thị 16 của Thủ tướng và Chỉ
thị 12 của Thành ủy TP HCM,
bệnh nhân tại các khu vực bị
cách ly, phong tỏa được khám
chữa bệnh ở bất kỳ cơ sở
khám chữa bệnh nào vẫn
được hưởng đầy đủ quyền lợi
bảo hiểm y tế (BHYT) theo
luật định” – ông Phan Văn
Mến cho biết.
Quan tâm đến các bệnh
nhân mắc bệnh mãn tính,
ngành Y tế TP HCM chỉ đạo
tổ chức quản lý khám, cấp
thuốc tại các cơ sở tuyến dưới
đủ năng lực hoặc khám chữa
bệnh từ xa, cấp thuốc qua
người thân hoặc gửi bưu điện
tới người bệnh. Thực hiện
chuyển tuyến người bệnh theo
yêu cầu chuyên môn và khả
năng tiếp nhận của tuyến trên.
Đối với bệnh nhân đang
điều trị tại bệnh viện dã chiến,
cơ sở thu dung điều trị Covid19, khi khám chữa bệnh được
ngân sách chi trả, nếu bệnh
nhân có thẻ BHYT mắc các
bệnh khác thì được quỹ
BHYT thanh toán, tuyệt đối
không để người bệnh phải tự
chi trả chi phí khám chữa

bệnh thuộc phạm vi quyền lợi
và mức hưởng BHYT. Người
bệnh BHYT được làm các
xét nghiệm chẩn đoán Covid19 theo hướng dẫn của Bộ Y
tế và được quỹ BHYT hoặc
ngân sách nhà nước chi trả
theo quy định.
“Để cùng Đảng bộ, Chính
quyền và nhân dân TP HCM
chiến thắng đại dịch Covid19, BHXH TP HCM sẽ tiếp
tục tích cực phối hợp với các
sở, ban, ngành, các địa
phương luôn đồng hành cùng
doanh nghiệp để tổ chức thật
tốt chính sách BHXH, bảo
hiểm thất nghiệp, BHYT và
các chính sách hỗ trợ của Nhà
nước, của TP HCM đối với
doanh nghiệp và người lao
động, góp phần tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp và
đảm bảo ổn định đời sống
người lao động. Người lao
động cần bình tĩnh, tin tưởng,
chung sức, đồng lòng cùng
thành phố và cả nước sớm
chiến thắng dịch bệnh Covid19 để TP Hồ Chí Minh sớm
trở về trạng thái bình thường
mới” – Giám đốc BHXH TP
Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
TUỆ AN

BÌNH ĐỊNH:

Vi phạm quy định phòng chống dịch, Phó Cục trưởng Cục Thuế
và Giám đốc Sở Du lịch tạm đình chỉ công tác

H

ôm qua (5/8), ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Định đã ký quyết định về việc tạm
đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông Nguyễn Văn Dũng,
Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Dũng, để xem xét, xử
lý vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khẳng
định tỉnh sẽ xử lý nghiêm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp
và thống nhất trước hết là tạm đình chỉ công tác của ông
Nguyễn Văn Dũng. Trên cơ sở đó, khi hết thời hạn cách
ly sẽ tiến hành kiểm điểm, xử lý theo quy định. Vi phạm
ở mức độ nào thì xử lý ở mức độ đó. Các cơ quan chức
năng sẽ xét đề xuất xử lý theo quy định, tỉnh không bao
che, bao biện. Quan điểm của tỉnh không bao che, không
nương nhẹ việc này.

Trước đó, vào ngày 3/8, Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn đã
báo cáo về trường hợp bà Q - công nhân sân golf dương tính
với SARS-CoV-2, xác định có 4 người tiếp xúc gần với bà
Q, trong đó có ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch
và ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh
Bình Định. Bốn người này sau đó được đưa đi cách ly tập
trung và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
Ngay sau đó, vào ngày 04/8/2021, Tổng cục trưởng Tổng
cục Thuế đã có Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối
với ông Nguyễn Công Thành, để xem xét kiểm điểm trách
nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn trong bối cảnh Bình Định đã có thông
báo tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trên địa
bàn để phòng chống dịch, trong đó có sân golf. TÔ MY

rước thực trạng cung ứng nông sản cho người
dân gặp khó khăn do một số chợ, siêu thị, cửa
hàng trên địa bàn TP Hà Nội đã thực hiện phong
tỏa hoặc tạm dừng hoạt động do có liên quan đến
trường hợp F0, Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị
UBND Thành phố xem xét, đề xuất Bộ
NN&PTNT cho thành phố sử dụng Trung tâm
Xúc tiến thương mại của Bộ NN&PTNT (địa chỉ
489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) làm nơi
tập kết trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh, các
huyện lân cận của Hà Nội để giảm tải cho chợ đầu
mối hoặc các chợ tính chất đầu mối bị phong tỏa.
Bên cạnh đó, đề nghị Sở GTVT hỗ trợ giải quyết
nhanh nhất việc xác nhận cho các xe chuyên chở
hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, vật tư nông
nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung ứng
hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trên địa bàn
do việc quá tải của ngành giao thông. Sở Công
Thương nghiên cứu, phối hợp quận, huyện, thị xã rà
soát đề xuất 5 vị trí trung chuyển hàng hóa từ các
tỉnh, thành phố và các huyện để giảm tải cho chợ
đầu mối, để sẵn sàng bố trí cho hàng hóa, thực phẩm
nông - lâm - thủy sản từ các tỉnh chuyển về Hà Nội
phục vụ người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh
trên địa bàn. Cụ thể: Bến xe Yên Nghĩa (quận Hà
Đông); Sân vận động huyện Thanh Trì; Sân vận
động huyện Hoài Đức và một số điểm khác của
huyện Gia Lâm.
Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, Sở
NN&PTNT Hà Nội đề xuất cần phối hợp với Sở
Công Thương chuẩn bị, có phương án bố trí 5 điểm
trung chuyển hàng hóa nông sản từ các tỉnh, thành
phố về Hà Nội để giảm tải cho các chợ đầu mối.
Đồng thời tổng hợp, cập nhật thông tin các cơ sở,
hợp tác xã, trang trại sản xuất, chế biến nông - lâm thủy sản, phương tiện tham gia vận chuyển thực
phẩm, vật tư nông nghiệp thiết yếu trên địa bàn, các
khó khăn, vướng mắc về Sở NN&PTNT để tổng
hợp theo quy định. T.LAN

Hàng trăm ngàn tấn
nông sản ở Sóc Trăng
đang tìm hướng tiêu thụ

S

ở Công Thương Sóc Trăng vừa gửi công văn
đến Bộ Công Thương, Tổ Công tác phía Nam
và Sở Công Thương các tỉnh, thành trên cả nước
với mong muốn được hỗ trợ kết nối, tìm đầu ra
cho các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh trong
bối cảnh dịch bệnh.
Trong công văn, hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
có lượng lớn nông sản tới vụ cần được kết nối tiêu
thụ, với 24.443 tấn nhãn (thời điểm thu hoạch kéo
dài từ tháng 7-12/2021); 15.373 tấn bưởi, sản lượng
thu hoạch trung bình khoảng 1.500 tấn/tháng từ
tháng 7-11, cao điểm trong tháng 12 là 7.826 tấn;
4.600 tấn vú sữa, dự kiến sẽ tập trung thu hoạch vào
2 tháng cuối năm, cao điểm là tháng 12 với sản
lượng 4.500 tấn; 15.800 tấn cam sành được thu
hoạch từ nay đến cuối năm; 15.535 tấn xoài sẽ được
thu hoạch vào tháng 11-12; 20.496 tấn chanh cũng
được thu hoạch từ nay đến cuối năm. Đặc biệt, Sóc
Trăng hiện đang vào mùa thu hoạch vụ lúa hè thu,
bắt đầu từ tháng 7-10, dự kiến tổng sản lượng đạt
800.370 tấn.
Do đó, Sở mong muốn được hỗ trợ thông tin,
quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm
nông sản của tỉnh Sóc Trăng vào các hệ thống siêu
thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối và truyền
thống, các doanh nghiệp phân phối và các doanh
nghiệp sơ chế, chế biến trên cả nước. HOÀNG TÚ

THươNG TRườNG
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Nguy cơ gián đoạn
hoạt động tại cảng
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PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI CẢNG BIỂN:

Theo báo cáo của Tổng Công
ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT), hiện
nay lượng hàng hóa, container
tồn bãi ở cảng Cát Lái luôn gần
hết công suất, nhất là dung lượng
dành cho hàng nhập chạm
ngưỡng 100% công suất. Cùng
với đó, nhiều doanh nghiệp (DN)
vận tải hàng hóa phản ánh tình
trạng ùn tắc giao thông bên ngoài
cảng Cát Lái làm các DN luôn
rơi vào tình cảnh giao nhận hàng
không đúng thời gian quy định
trong hợp đồng. Năng lực vận
chuyển hàng hóa cũng giảm hẳn,
thay vì vận chuyển được từ 13 14 container/ngày nhưng vì ùn
tắc giảm chỉ còn 5-7
container/ngày.
Bộ Công Thương đánh giá,
với đặc thù hoạt động của cảng
Cát Lái (thường xuyên trong tình
trạng gần hết công suất), nếu
hàng hóa tiếp tục chậm luân
chuyển sẽ làm cho cảng hết sức
chứa, phải tạm thời ngưng tiếp
nhận tàu, chờ giải phóng bớt
hàng trên bãi, dẫn đến nguy cơ
phải gián đoạn hoạt động như đã
xảy ra tại các cảng của Mỹ,
Châu Âu, Trung Quốc trong các
đợt dịch vừa qua. Điều này sẽ
gây tác động tiêu cực cho hoạt
động xuất nhập khẩu (XNK)
hàng hóa của vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam.
Nhận định về nguyên nhân
gây ra tình trạng ùn tắc tại cảng
Cát Lái, Bộ Công Thương cho
rằng, do nhiều nhà máy DN
XNK phải dừng hoạt động theo
yêu cầu tại các địa phương đang
thực hiện giãn cách xã hội. Một

qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử
hải quan. Các chứng từ thuộc hồ
sơ hải quan có thể ở dạng dữ liệu
điện tử hoặc chứng từ giấy được
chuyển đổi sang chứng từ điện tử
(bản scan có xác nhận bằng chữ
ký số). Trường hợp theo quy định
phải nộp bản chính các chứng từ
dưới dạng giấy thì bản chính đó
phải được nộp trực tiếp hoặc gửi
qua đường bưu chính cho cơ quan
hải quan.
“Như vậy, quy định pháp luật
hiện nay đã có đầy đủ các quy
định về việc nộp chứng từ điện tử
(bản scan) cho cơ quan hải quan
khi làm thủ tục. Trường hợp các
chứng từ được cấp trên CTTMCQG, cơ quan hải quan sẽ căn cứ
chứng từ trên CTTMCQG để
giải quyết thủ tục cho DN và
không yêu cầu xuất trình hồ sơ
giấy. Trường hợp theo quy định
phải nộp bản chính các chứng từ
dưới dạng giấy thì người khai
hải quan có thể lựa chọn gửi
qua đường bưu chính cho
CQHQ để giải quyết thủ tục hải
quan…” - Công văn của Bộ Tài
chính lưu ý. THANH THANH

lSự quá tải của cảng Cát Lái có thể khiến cảng này phải dừng hoạt động.

ngày (3 ca sản xuất) khoảng 500
người, tuy nhiên, hiện con số này
đã giảm xuống khoảng 50%,
nhất là công nhân xếp dỡ tàu
ngày càng thiếu trầm trọng.

Kiến nghị về cơ chế đặc thù
Trước tình hình ùn tắc hàng
hóa tại cảng Cát Lái còn có thể
kéo dài và lan sang các cảng
khác như Cái Mép, Hải Phòng,
tác động tiêu cực đến hoạt
XNK, Bộ Công Thương đã có
văn bản gửi Thủ tướng Chính
phủ kiến nghị một số biện pháp
cấp bách để tạm thời gỡ khó

Đẩy mạnh thực hiện
thủ tục điện tử
Nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng
Cát Lái diễn ra trong thời gian qua, bên cạnh triển
khai các vấn đề mang tính tình thế, Bộ Tài chính đề
nghị cần đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính
thông qua cơ chế một cửa quốc gia…

Ngày 02/8/2021, Bộ Tài
chính có văn bản chỉ đạo cơ quan
hải quan phối hợp với Tổng
Công ty Tân Cảng Sài Gòn
(TCT) triển khai áp dụng thủ tục
hải quan tạm thời trong giai đoạn
dịch Covid-19 để giải quyết tình
trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng
Cát Lái.
Theo đó, hàng hóa nhập khẩu
(NK) đang lưu giữ tại cảng Cát
Lái được vận chuyển đến cảng
biển khác trên địa bàn TP Hồ Chí
Minh và các cảng cạn/ICD tại
các tỉnh, thành phố khác để lưu
giữ gồm: Hàng hóa NK của các
doanh nghiệp (DN) tại tỉnh Đồng
Nai được vận chuyển về ICD
Tân Cảng Long Bình hoặc ICD
Tân Cảng Nhơn Trạch; Hàng hóa
NK của các DN tại tỉnh Bình
Dương được vận chuyển về ICD
Tân Cảng Sóng Thần; Hàng hóa

nhận kết quả xử lý và thông báo
từ hệ thống xử lý chuyên ngành;
Phản hồi kết quả xử lý cho người
khai và hệ thống xử lý chuyên
ngành có liên quan.
Như vậy, trong giai đoạn
dịch bệnh Covid-19 hiện nay,
CTTMCQG đã hỗ trợ DN làm
thủ tục hạn chế tiếp xúc trực
tiếp giữa DN và cơ quan Nhà
nước có liên quan...
Trong Công văn 8708/BTCTCHQ ngày 4/8/2021 gửi Bộ
GTVT về việc tham gia xử lý khó
khăn để giải phóng hàng ở cảng
Cát Lái, Bộ Tài chính đã dẫn các
quy định về hồ sơ hải quan.
Theo đó, khi khai hải quan,
người khai hải quan phải khai đầy
đủ các thông tin trên tờ khai theo
các chỉ tiêu thông tin quy định tại
mẫu số 01 hoặc mẫu số 02 Phụ
lục I ban hành kèm Thông tư
39/2018/TT-BTC và gửi các
chứng từ thuộc hồ sơ hải quan
theo quy định tại Điều 16 Thông
tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi,
bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông
tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài
chính cho cơ quan hải quan thông

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất các hướng tháo gỡ tình trạng
ùn tắc hàng hóa hiện thời cho cảng Cát Lái, Bộ Công Thương đề nghị cần có
cơ chế phòng chống Covid-19 đặc thù cho cảng biển…

GIẢI PHÓNG HÀNG Ở CẢNG CÁT LÁI:

Phân luồng để giải quyết
tình trạng ùn tắc

khăn cho cảng Cát Lái nói
riêng, cảng biển nói chung.
Theo đó, kiến nghị Thủ
tướng giao Bộ Tài chính chỉ
đạo Tổng cục Hải quan nghiên
cứu cơ chế cho phép cảng Cát
Lái vận chuyển container hàng
nhập khẩu nói chung, trong đó
có cả loại container tồn đọng
trên 90 ngày từ cảng Cát Lái về
lưu giữ, thông quan, giao cho
khách hàng tại các cơ sở của
TCT, qua đó giảm tải và tăng
năng lực chứa tại cảng Cát Lái,
giảm tình trạng ùn tắc hiện nay.

Đặc biệt, Bộ Công Thương
cho rằng, do tính chất đặc thù của
hoạt động tại cảng biển nói
chung, Bộ kiến nghị Thủ tướng
Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì,
phối hợp với các địa phương có
cảng biển xem xét phương án khi
có ca nhiễm Covid-19 thì một
mặt cách ly những đối tượng liên
quan, mặt khác vẫn cho phép
cảng hoạt động nhằm đảm bảo
mục tiêu kép “vừa chống dịch,
vừa phát triển kinh tế”.
Ngoài ra, Bộ này cũng kiến
nghị Chính phủ giao TCT xem
xét giảm giá lưu container, lưu
bãi cho hàng hóa ở cảng Cát Lái
của các DN đang bị dừng sản
xuất do tác động của dịch Covid19; Giao UBND TP Hồ Chí
Minh và UBND các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương có
cảng biển ưu tiên tiêm vaccine
chống dịch Covid-19 cho những
người công tác tại cảng, kể cả các
nhân viên giao nhận, lái xe.
Bộ Công Thương cũng kiến
nghị Thủ tướng Chính phủ giao
Bộ GTVT chủ trì, làm việc với
cảng Cát Lái nói riêng và các
cảng biển lớn khác trên cả nước
nói chung để khẩn trương đưa ra
giải pháp cụ thể nhằm nâng cao
năng lực giải phóng hàng hóa ra
khỏi cảng, rà soát và làm việc cụ
thể với từng chủ hàng có hàng
tồn tại cảng để đưa ra phương án
thống nhất tháo gỡ vướng mắc
sớm nhận hàng; Điều chuyển
bớt các container rỗng ra ngoài
phạm vi cảng, điều chỉnh thời
gian tiếp nhận container hàng
xuất phù hợp. NHẬT THU

Cần có cơ chế đặc thù

số ít DN đủ điều kiện thực hiện
“3 tại chỗ”, “2 địa điểm, 1 cung
đường” nhưng đều phải cắt giảm
sản lượng khiến cho DN không
thể tiếp nhận các container
nguyên liệu nhập khẩu gây ùn tắc
tại cảng.
Bên cạnh đó, tình trạng thiếu
nhân lực cho dây chuyền sản
xuất tại cảng đã liên tục xảy ra.
Theo báo cáo của Tổng Công ty
Tân Cảng Sài Gòn (TCT), để duy
trì hoạt động liên tục cho cảng
Cát Lái, lượng nhân sự cần thiết
phải có mặt tại hiện trường trong

NK của các DN tại các tỉnh miền
Tây được vận chuyển về cảng
Tân Cảng Hiệp Phước.
Hàng hóa tồn đọng đã hoàn
thành việc kiểm kê, phân loại,
định giá hàng hóa tồn đọng theo
quy định tại Điều 12 Thông tư
203/2014/TT-BTC được sửa đổi,
bổ sung tại Thông tư
57/2018/TT-BTC của Bộ Tài
chính được vận chuyển từ cảng
Cát Lái về lưu giữ tại cảng Tân
Cảng Hiệp Phước.
Bộ Tài chính cũng đề nghị
TCT thông báo cho các khách
hàng là DN xuất nhập khẩu, hãng
tàu/đại lý hãng tàu về tình trạng
ùn tắc tại cảng Cát Lái để khách
hàng có phương án dỡ hàng và
lưu giữ hàng hóa tại cảng Cái
Mép, đồng thời, điều chỉnh cảng
đích từ cảng Cát Lái về cảng Cái
Mép để DN NK thực hiện thủ tục
hải quan NK theo quy định của
pháp luật. TCT có ý kiến gửi các

đơn vị kiểm tra chuyên ngành tại
cảng biển để các đơn vị đẩy
nhanh tiến độ kiểm tra và trả kết
quả kiểm tra chuyên ngành nhằm
giảm thời gian thông quan đối
với hàng hóa NK và sớm giải
phóng hàng hóa ra khỏi cảng.

Không yêu cầu hồ sơ giấy
khi đã làm thủ tục thông
qua cơ chế một cửa quốc gia
Báo cáo của Bộ Tài chính cho
biết, tính đến tháng 6/2021, cơ
chế một cửa quốc gia đã có 226
thủ tục hành chính (TTHC) của
13 bộ, ngành kết nối, với trên
3,93 triệu bộ hồ sơ của hơn
48.000 DN và đang tạo thuận lợi
cho các DN trong quá trình làm
thủ tục đối với hàng hóa xuất
nhập khẩu với chức năng tiếp
nhận chứng từ điện tử, thông tin
khai và các thông tin có liên
quan, xác thực chữ ký số của
người khai và các cơ quan xử lý;
chuyển chứng từ điện tử, thông
tin khai và các thông tin có liên
quan của người khai đến hệ
thống xử lý chuyên ngành, đồng
thời lưu trữ thông tin từ người
khai trên Cổng thông tin một cửa
quốc gia (CTTMCQG) nhằm
mục đích tra cứu, thống kê; tiếp
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Doanh nghiệp muốn thông tin minh bạch từ các cơ quan chức năng

Tại hội thảo trực tuyến “Duy trì sản xuất trong thời kỳ dịch
Covid-19 - Vấn đề và giải pháp” do VCCI tổ chức hôm 4/5, Tổng Thư ký
Hiệp hội Logistics Việt Nam (VLA) - ông Nguyễn Duy Minh đề nghị phải
minh bạch thông tin về tình trạng ùn tắc tại cảng Cát Lái cũng như các
giải pháp giải phóng ùn tắc. Theo đại diện VLA, hiện DN không biết tình
trạng kẹt như thế nào, bao nhiêu %, tàu có vào được cảng không? Nếu sắp
tới không giải quyết được thì phương án điều chuyển như thế nào? “DN
cần biết càng sớm càng tốt để chủ động có kế hoạch, không thể nằm
chờ 1- 2 tuần, mà không biết như thế nào?” - ông Minh đề nghị.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
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KON PLÔNG (KON TUM):

Nhiều dự án đầu tư chậm trễ,
chưa hiệu quả

lĐã xảy ra tình trạng mất rừng tại một số dự án tại Kon Plông.

Huyện Kon Plông là một
trong ba vùng kinh tế
động lực của tỉnh Kon
Tum, đã được đưa vào
quy hoạch tổng thể phát
triển du lịch Việt Nam đến
2030. Kỳ vọng Kon Plông
sẽ trở thành Khu du lịch
sinh thái tầm quốc gia,
nhưng đến nay nhiều dự
án đang triển khai tại đây
còn có thiếu sót.
Có diện tích tự nhiên
138.116ha, khí hậu ôn đới, quanh
năm mát mẻ nhiệt độ chỉ dao động
từ 16-20 độ C, với nhiều danh lam
thắng cảnh, rừng có độ che phủ
hơn 80% diện tích tự nhiên... Khu
du lịch sinh thái Măng Đen, một
trong những địa điểm nổi tiếng
nhất của huyện Kon Plông được
kỳ vọng sẽ là điểm khởi đầu của
tuyến du lịch mang tên “Con
đường xanh Tây Nguyên”.
Với lợi thế “trời cho” nên
trong thời gian ngắn, Kon Plông
đã thu hút được hàng chục dự án
triển khai thực hiện. Thống kê đến
cuối 2020, trên địa bàn huyện đã

Thanh tra Chính phủ
khẳng định, việc Bộ
Xây dựng ban hành văn
bản hướng dẫn Cty CP
Đầu tư An Lộc thuộc
đối tượng miễn giấy
phép xây dựng với Khu
nhà ở thấp tầng của Dự
án tổ hợp khách sạn,
thương mại văn phòng
và nhà ở thấp tầng
107 Xuân La (phường
Xuân Tảo, quận Bắc
Từ Liêm, TP Hà Nội) là
không phù hợp Luật
Xây dựng 2014.
Dự án trên do Liên danh Cty
An Lộc và Cty CP Đầu tư Xây
lắp Thương mại & Dịch vụ làm
chủ đầu tư, khởi công từ tháng
12/2016, có diện tích sử dụng
đất 10.771 m2, tổng mức đầu tư
485.6 tỷ đồng; thời gian thực
hiện từ quý 3/2012 đến quý
3/2018.
Tại Thông báo Kết luận
thanh tra 1183/TB-TTCP ngày
23/7/2021, Thanh tra Chính
phủ (TTCP) chỉ rõ, chủ đầu tư
dự án đã khởi công xây dựng
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lHiện trạng một dự án tại Kon Plông.

thu hút được 88 dự án đăng ký đầu
tư với tổng diện tích đăng ký hơn
8.425ha, tổng vốn đăng ký đầu tư
hơn 23.000 tỷ đồng. Trong đó 52
dự án đã được cấp Giấy chứng
nhận đầu tư (GCNĐT), đã được
giao, cho thuê đất; 15 dự án đã
được thông báo giới thiệu địa
điểm đất, đang hoàn thiện các thủ
tục để cấp GCNĐT.
Trong số 88 dự án, có các dự
án được giới thiệu tầm cỡ như: Dự
án quản lý, bảo vệ rừng, kinh
doanh du lịch và nhân giống,
trồng, phát triển cây dược liệu kết
hợp chăn nuôi dê sữa công nghệ
cao của Cty CP Dược liệu & Thực
phẩm Măng Đen quy mô 1.350ha,
tổng mức đầu tư 5.100 tỷ đồng;
Dự án nông trại hữu cơ của Cty
TNHH Kon Tum Bellest liên
doanh với Hàn Quốc quy mô
100ha, tổng mức đầu tư 70 tỷ
đồng; Dự án nông nghiệp công
nghệ cao của Cty TNHH Kon
Plông AGRI -TOURISM liên
doanh với Úc tổng mức đầu tư 5
triệu USD…
Theo một Báo cáo của Huyện
ủy Kon Plông gửi Thường trực
Tỉnh ủy Kon Tum ngày

12/10/2020, cho thấy tình hình các
dự án triển khai trên địa bàn huyện
này còn một số vấn đề. Ban
Thường vụ Huyện ủy báo cáo đã
rút ra được nhiều “bài học kinh
nghiệm” từ việc kêu gọi, thu hút
đầu tư trên địa bàn.
Theo Huyện ủy Kon Plông,
thời gian qua, tình trạng lựa chọn,
thẩm định các dự án đầu tư còn
nhiều bất cập dẫn đến hiệu quả
kinh tế - xã hội chưa cao, nhiều dự
án nhà đầu tư chưa đủ năng lực
thực hiện, triển khai chậm so với
tiến độ đã cam kết, không đảm
bảo về quy mô mục tiêu đầu tư,
thậm chí có sự lợi dụng chính sách
thu hút đầu tư để chiếm đất, giữ
chỗ, sang nhượng dự án...
Theo tìm hiểu của PV, một số
dự án trên địa bàn huyện đăng ký
hàng ngàn ha đất đã triển khai khi
chưa hoàn thiện các thủ tục như
phương án bảo vệ môi trường, bảo
vệ rừng, hợp đồng cho thuê đất,
giấy phép xây dựng...
Tại Dự án xây dựng trang trại
trồng cây ăn quả lâu năm, kết hợp
chăn nuôi gia súc, gia cầm của bà
Đào Thị Hương, mới chỉ có Công
văn cho chủ trương đầu tư và

Thông báo giới thiệu địa điểm đầu
tư nhưng nhà đầu tư đã trồng cây,
đào ao nuôi cá, làm chuồng nuôi
lợn, nuôi gà, làm đường nội bộ,
làm nhà cho công nhân…
Hay ở dự án 10,5 ha trồng rau,
hoa xứ lạnh và cây có giá trị kinh
tế cao của ông Võ Quang Lương;
mới có Thông báo thỏa thuận địa
điểm nhưng đã trồng trọt trên
hàng ngàn m2, đang chuẩn bị triển
khai trồng trên nhiều ha và xây
nhà cho công nhân…
Ở một số dự án thuộc thẩm
quyền phê duyệt của cấp tỉnh cũng
có vi phạm. Theo một Kết luận
Thanh tra của Bộ KH&ĐT mới
đây, ở Dự án đầu tư khu vui chơi
giải trí và du lịch sinh thái Măng
Đen; Dự án Xây dựng nhà máy
chế biến rượu vang sim và trưng
bày sản phẩm; cơ quan đăng ký
đầu tư đã “quên” không ghi tiến
độ góp vốn và huy động nguồn
vốn của nhà đầu tư. Nhà đầu tư
chưa ký quỹ nhưng UBND tỉnh,
Sở TN&MT đã giao, cho thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng đất là vi
phạm khoản 2 Điều 27 Nghị định
118/2015/NĐ-CP.
NGUYÊN TÂY

DỰ ÁN 107 XUÂN LA (HÀ NỘI):

Cty An Lộc được miễn giấy phép
xây dựng sai quy định

lMột góc dự án 107 Xuân La.

công trình khi chưa đủ điều
kiện. Dự án xây dựng khi chưa
được bàn giao hồ sơ mốc giới
giao đất tại thực địa; chưa có
quyết định phê duyệt thu tiền
sử dụng đất, tiền thuê đất; chủ
đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ
tài chính, chưa có giấp phép
xây dựng (GPXD); xây dựng

khu nhà ở thấp tầng 46 căn,
vượt 6 căn so với quy hoạch
tổng mặt bằng được duyệt.
Những hành vi này là vi phạm
khoản 4 Điều 12, khoản 3
Điều 170 Luật Đất đai; khoản
2, khoản 4 Điều 12, khoản 1
Điều 89 Luật Xây dựng.
Theo TTCP, việc Bộ Xây

dựng ban hành Văn bản
13/BXD-HĐXD
ngày
17/1/2017 hướng dẫn An Lộc
thuộc đối tượng miễn GPXD
với khu nhà ở thấp tầng của Dự
án trên là không phù hợp điểm
e khoản 2 Điều 89 Luật Xây
dựng 2014, vì bản vẽ tổng mặt
bằng và phương án kiến trúc
theo quy định không phải là quy
hoạch chi tiết 1/500.
TTCP kiến nghị Thủ tướng
giao Chủ tịch UBND Hà Nội
xem xét, xử lý với 6 căn nhà ở
thấp tầng tại dự án xây vượt so
với quy hoạch được duyệt; yêu
cầu chủ đầu tư hoàn thiện các
thủ tục về đầu tư xây dựng theo
quy định.
TTCP kiến nghị Bộ Xây
dựng tổ chức kiểm điểm trách
nhiệm trong việc hướng dẫn
Cty An Lộc được miễn GPXD
công trình không đúng quy định
tại dự án trên.
BÙI ANH

Cảnh báo
6 hình thức lừa đảo
lĩnh vực tài chính ngân hàng

C

ục Cạnh tranh và Bảo vệ
người
tiêu
dùng
(CT&BVNTD),
Bộ
Công
Thương vừa cảnh báo về các
hình thức lừa đảo phổ biến
trong lĩnh vực tài chính - ngân
hàng để người dân biết và tránh
bị “mắc bẫy”.
Thứ nhất, lừa đảo qua thư điện
tử (email). Đối tượng thường mạo
danh cán bộ ngân hàng, cán bộ Cty
đối tác gửi email đề nghị người tiêu
dùng cung cấp thông tin cá nhân,
thông tin tài khoản (tên đăng
nhập, mật khẩu…) để đăng nhập
lại tài khoản đã bị khóa, hoặc để
nhận một khoản tiền thưởng lớn
hoặc đề nghị nộp phí để nhận
thưởng. Từ đó, đối tượng sẽ đánh
cắp thông tin cá nhân/tài khoản và
thực hiện giao dịch nhằm chiếm
đoạt tiền trong tài khoản.
Thứ hai, qua tin nhắn điện thoại
(SMS). Đối tượng giả mạo tên của
ngân hàng gửi tin nhắn vào thời
điểm ngân hàng không hoạt động
(đêm, rạng sáng, ngày cuối tuần,
dịp lễ, Tết), trong đó có chứa link
giả với nội dung thông báo nâng
cấp hệ thống, thông báo trúng
thưởng, yêu cầu nạn nhân truy
cập vào các website/đường link
giả gần giống như website ngân
hàng, yêu cầu nhập tài khoản, mật
khẩu OTP giao dịch qua Internet
Banking, Mobile Banking trên
website giả mạo… Sau khi có các
thông tin này, đối tượng thực hiện
giao dịch chiếm đoạt toàn bộ tiền
từ tài khoản.
Thứ ba, qua cuộc gọi điện thoại.
Các đối tượng sử dụng các dịch vụ
có chức năng giả mạo đầu số điện
thoại, giả mạo số điện thoại, mạo
danh cán bộ cơ quan thực thi pháp
luật hoặc cán bộ thu tiền điện, tiền
nước gọi điện để lừa đảo, gây sức
ép, đe dọa nạn nhân có dính líu đến
các vi phạm hình sự, yêu cầu
chuyển một số tiền lớn vào một tài
khoản do các đối tượng cung cấp.
Thứ tư, qua trang mạng (website) giả mạo. Đối tượng lừa đảo
yêu cầu nạn nhân truy cập vào các
website giả gần giống như website
ngân hàng, yêu cầu nhập tài khoản,
mật khẩu OTP giao dịch qua Internet Banking, Mobile Banking trên
địa chỉ giả mạo. Sau khi có các
thông tin này đối tượng thực hiện
giao dịch chuyển toàn bộ tiền từ tài
khoản của người tiêu dùng.
Thứ năm, qua mạng xã hội. Đối
tượng chiếm quyền điều khiển
(hack) tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo… bắt chước thói quen
nhắn tin, xưng hô của chủ tài khoản
để lừa đảo, đề nghị người thân, bạn
bè nạn nhân thực hiện các giao dịch
tài chính.
Thứ sáu, qua giao dịch thương
mại điện tử. Đối tượng mở các
trang cá nhân bán hàng online,
quảng cáo, rao bán các mặt hàng.
Sau khi nhận cọc hay được chuyển
khoản trước để đặt mua hàng, đối
tượng không giao hàng hoặc giao
hàng giả, kém chất lượng. C. BẢN
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Cần cơ chế hữu hiệu nâng cao
địa vị pháp lý của chấp hành viên
q THS. HOÀNG THANH

HOA

Số lượng công việc thi hành
án nhiều dễ dẫn đến rủi ro trong
khi thời hạn, trình tự, thủ tục,
trách nhiệm pháp lý đã được luật
hóa. Những sai sót trong quá trình
tổ chức THA có thể đó là lỗi vô
ý, lỗi do khách quan (ví dụ, số
lượng, áp lực công việc nhiều dẫn
đến không thể thực hiện được các
thủ tục THA đúng thời gian luật
định…). Do đó, rất cần có một cơ
chế bảo vệ CHV khi những rủi ro,
những vi phạm đó là do quá tải
công việc.
Thực tiễn tổ chức THA cho
thấy, trình tự thủ tục THA hiện
nay vẫn còn một số điểm bất cập,
chưa phát huy được quyền chủ
động của CHV. Một số yêu cầu
của CHV không được tôn trọng,
không đạt được mục đích và hiệu

quả đề ra nhưng chế tài pháp lý
lại chưa đủ mạnh. Ví dụ việc xử
lý khi người phải THA vi phạm
nghĩa vụ tự kê khai thông tin về
tài sản, thu nhập, điều kiện
THA; người phải THA không
có mặt dù đã được triệu tập hợp
lệ nhiều lần…
Điều 20 Luật THADS quy
định: “Khi thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn của mình, CHV được
pháp luật bảo vệ tính mạng, sức
khỏe, danh dự, nhân phẩm và uy
tín”. Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn,
việc đảm bảo quyền được bảo vệ
của CHV vẫn chưa thực sự được
chú trọng. Thủ tục hay cơ chế xử
lý những người, những hành vi
xâm phạm sức khỏe, danh dự, uy
tín, nhân phẩm của CHV chưa
thật sự rõ ràng và mang lại hiệu
quả như mong đợi. Ví dụ:
đương sự lợi dụng quyền khiếu
nại, tố cáo CHV để nhằm kéo
dài thời gian THA hoặc gây áp
lực cho CHV; đương sự cố tình
tung tin thất thiệt, bôi nhọ, nói
xấu CHV…
Những hành vi lợi dụng
quyền khiếu nại, quyền tố cáo
hoặc những trường hợp xâm
phạm trực tiếp đến uy tín, danh
dự, nhân phẩm của CHV vẫn còn
diễn ra nhưng lại chưa có chế tài
xử lý thích đáng, đủ sức răn đe.
Phát huy đầy đủ và toàn diện
những quyền hạn, trách nhiệm
của CHV có một ý nghĩa rất quan
trọng không chỉ đối với quá trình
tổ chức THA mà còn góp phần
hoàn thiện các quy định về chức
danh tư pháp. Do đó, rất cần có
một cơ chế pháp lý thật sự hữu
hiệu để nâng cao địa vị pháp lý
của CHV, tương xứng với yêu
cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình
hình mới.n

công tác phối hợp đôi lúc còn
chưa được kịp thời…
Trong những tháng cuối năm
2021 và trong năm 2022, hệ thống
cơ quan THADS Quảng Nam sẽ
tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải
pháp để bảo đảm đạt và vượt các
chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo
dõi thi hành án hành chính được
giao. Theo đó, tiếp tục đổi mới
công tác quản lý, chỉ đạo, điều
hành của Cục, các Chi cục theo
hướng sâu sát, quyết liệt; nâng cao
nhận thức, đề cao vai trò, trách
nhiệm của người đứng đầu, phát
huy vai trò gương mẫu đi đầu
trong công tác. Tăng cường công
tác nắm tình hình, có biện pháp
giải quyết kịp thời đối với những
khó khăn, vướng mắc của các đơn
vị trực thuộc.
Nâng cao hiệu quả công tác
chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ;
tập trung giải quyết dứt điểm
các vụ việc có điều kiện thi
hành, các vụ việc thi hành án
phức tạp, có giá trị phải thi hành
lớn, các khoản nợ của các tổ
chức tín dụng phấn đấu hoàn

thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Toàn ngành chủ động, quyết liệt
chỉ đạo, đôn đốc, xây dựng kế
hoạch, đẩy nhanh tốc độ thi
hành án đối với vụ việc liên
quan đến thu hồi tiền, tài sản bị
chiếm đoạt, thất thoát trong vụ
án tham nhũng, kinh tế.
Thực hiện nghiêm túc công tác
tiếp công dân, Thủ trưởng các đơn
vị định kỳ trực tiếp tiếp công dân.
Tập trung giải quyết triệt để đơn,
thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm
quyền đúng thời hạn, đúng trình
tự, thủ tục và nội dung theo quy
định, hạn chế đến mức thấp nhất
các khiếu nại vượt cấp, kéo dài.
Cùng với đó, chú trọng công
tác giáo dục chính trị, tư tưởng;
xử lý nghiêm đối với những cán
bộ vi phạm đạo đức, lối sống,
chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp
tục tổ chức thực hiện có hiệu
quả các Quy chế phối hợp liên
ngành đã ký kết trong công tác
THADS, định kỳ sơ kết, tổng
kết việc thực hiện các Quy chế
phối hợp để tiếp tục hoàn thiện
cơ chế phối hợp. BẢO NGỌC

Theo quy định tại Điều
17 Luật Thi hành án dân
sự sửa đổi, bổ sung năm
2014 thì chấp hành viên
là người được Nhà nước
giao nhiệm vụ thi hành
các bản án, quyết định
theo quy định. Trong quá
trình tổ chức thi hành
án, chấp hành viên có
vai trò đặc biệt quan
trọng, giữ vị trí trung
tâm của mọi hoạt động
thi hành án dân sự.
Mỗi chấp hành viên phải
thi hành hơn 200 việc/năm

lChấp hành viên có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động thi hành án dân sự.

Theo số liệu thống kê của
Tổng cục Thi hành án dân sự
(THADS), trong năm 2019, số
lượng phải thi hành án là 959.508
việc, tương ứng với số tiền là
273.748 tỷ đồng; năm 2020, tổng
số phải thi hành là 885.833 việc,
tương ứng với số tiền trên
293.869 tỷ đồng.
Năm 2020, toàn ngành có
4.099 chấp hành viên (giảm 39
CHV so với năm 2019), trong đó
có 34 CHV cao cấp, 1382 CHV
trung cấp và 2683 CHV sơ cấp.
Như vậy, số lượng việc, tiền
phải thi hành án ngày càng tăng,
với tính chất các ngày càng
phức tạp nhưng số lượng CHV
còn hạn chế. Trong khi đó, lực
lượng trực tiếp tổ chức THA
chủ yếu là đội ngũ CHV sơ cấp
và CHV trung cấp.
Tỷ lệ bình quân số việc
THADS phải thi hành trên mỗi
CHV năm 2020 là 216 việc,
tương ứng với số tiền 72 tỷ đồng.
Có thể thấy, ngành THADS

đang đứng trước sức ép rất lớn về
tình trạng quá tải trong công việc,
đặc biệt là đối với CHV ở những
tỉnh, thành phố có lượng việc
THADS lớn.
Cùng với áp lực gia tăng về
công việc, CHV còn phải đối
mặt với nhiều khó khăn khác,
đến từ phía các đương sự trong
việc cố tình trốn tránh, gây sức
ép, chống đối, trì hoãn nghĩa vụ
thi hành án…
Trong mỗi vụ việc, ở mỗi
vùng miền, CHV lại gặp những
khó khăn khác nhau khi thực hiện
nhiệm vụ. Ví dụ như CHV tại các
vùng sông nước, để xuống thực
địa phải đi bằng phương tiện giao
thông đường thủy, với chi phí cao
hơn nhiều so với các phương tiện
giao thông đường bộ. Ở những
địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng
xa và đương sự là người dân tộc
thiểu số, ngoài việc khắc phục
những khó khăn về điều kiện đi
lại, các CHV còn phải gặp khó
khăn về ngôn ngữ giao tiếp,

phong tục, tập quán… của các
dân tộc.
Pháp luật quy định rất nhiều
trình tự, thủ tục yêu cầu CHV
phải thực hiện trong quá trình tổ
chức THA, nhưng hiện nay vẫn
chưa có kết quả đánh giá một
cách chính xác, khoa học và cụ
thể về khoảng thời gian và công
sức cần thiết để CHV thực hiện
hiệu quả mỗi trình tự, thủ tục
THA. Ngoài ra, khả năng mỗi
ngạch CHV khác nhau (cao cấp,
trung cấp, sơ cấp) trung bình mỗi
năm thi hành được bao nhiêu việc
THADS (việc THADS đơn giản,
phức tạp, trọng điểm…) cũng
khác nhau.
Thực tế, rất khó để quy định
“mức trần” cho CHV một năm
phải thực thi bao nhiêu vụ việc
THA, qua đó giao chỉ tiêu nhiệm
vụ THADS, biên chế cũng như
đánh giá mức độ hoàn thành
nhiệm vụ và năng lực của CHV.
Về nguyên tắc, trách nhiệm,
quyền lợi, mức lương, phụ cấp

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẢNG NAM:

Nỗ lực vượt chỉ tiêu được giao
Tuy tình hình dịch bệnh
Covid-19 diễn biến phức
tạp nhưng bằng nhiều
giải pháp, các cơ quan
Thi hành án dân sự tỉnh
Quảng Nam đã hoàn
thành đạt và vượt chỉ
tiêu được giao (vượt
30,4% về tiền).
Cụ thể, trong 10 tháng năm
2021 (từ 30/9/2020 - 31/7/2021),
trong số có điều kiện thi hành, các
cơ quan THADS tỉnh Quảng
Nam đã thi hành xong 5.374 việc,
đạt tỉ lệ 73,8% (tăng 1,4% so với
cùng kỳ năm 2020, còn thiếu
8,7% so với chỉ tiêu được giao).
Về tiền, đã thi hành xong
1.013.369.013 nghìn đồng, đạt tỉ
lệ 70,5% (tăng 43,7% so với cùng
kỳ năm 2020, vượt 30,4% so với
chỉ tiêu được giao.

Một số Chi cục THADS mặc
dù trong một số thời điểm phải
thực hiện việc giãn cách toàn xã
hội (như thành phố Hội An, thị
xã Điện Bàn) nhưng kết quả thi
hành án về tiền vẫn vượt chỉ
tiêu được giao.
Về công tác theo dõi thi hành
án hành chính, các cơ quan
THADS thực hiện theo dõi 35 vụ
việc có quyết định buộc thi hành
án hành chính.
Đối với các mặt công tác
khác, lãnh đạo Cục THADS tỉnh
luôn sát sao trong công tác quản
lý, chỉ đạo, điều hành theo
phương châm hướng về cơ sở gắn
với ứng dụng mạnh mẽ công
nghệ thông tin; chủ động nắm bắt
tình hình, tích cực chỉ đạo 18 Chi
cục THADS trực thuộc khẩn
trương triển khai thực hiện ngay
công tác tổ chức thi hành án khi
tình hình dịch bệnh chưa diễn

biến phức tạp. Công tác đào tạo
trình độ chuyên môn, chính trị
cho đội ngũ công chức được chú
trọng; cơ sở vật chất, điều kiện
làm việc được trang bị đầy đủ;
công tác tiếp công dân được quan
tâm thường xuyên, các đơn thư
khiếu nại được giải quyết đúng
trình tự, thủ tục quy định; công
tác hướng dẫn nghiệp vụ THADS
mang lại hiệu quả cao và kịp thời
tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng
mắc cho các Chi cục…
Tuy nhiên, bên cạnh những
kết quả đạt được, công tác
THADS trên địa bàn vẫn còn
nhiều bất cập, hạn chế như: kết
quả thi hành án còn chưa đáp ứng
yêu cầu đặt ra, đặc biệt là đối với
các vụ liên quan đến tổ chức tín
dụng, ngân hàng, các vụ việc liên
quan đến các tội phạm về tham
nhũng, kinh tế; chất lượng đội
ngũ công chức chưa đồng đều;

của các ngạch CHV như nhau là
ngang nhau, các yêu cầu từ các
quy phạm pháp luật phải thực
hiện cũng như nhau.

Xử lý nghiêm việc lợi dụng
quyền khiếu nại, tố cáo
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Hoạt động thực tập trong chương trình
đào tạo chung nguồn Thẩm phán,
Kiểm sát viên, Luật sư

l Học viên Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khoá 1 tại Hà Nội tham gia kiến tập tại trại giam Tân Lập.

Trong những năm gần
đây, bên cạnh việc triển khai
đào tạo riêng từng chức
danh, Học viện Tư pháp đã
triển khai mô hình đào tạo
chung nguồn thẩm phán,
kiểm sát viên, luật sư.
Với tính chất là chương
trình đào tạo nghề, các thành
tố của chương trình đều có
tính thực tiễn và chú trọng
giảng dạy về kỹ năng thực
hành cho học viên. Trong
xây dựng và triển khai
chương trình đào tạo, Học
viện Tư pháp đã đặc biệt chú
trọng kết nối giữa lý thuyết
và thực tiễn hành nghề của
thẩm phán, kiểm sát viên,
luật sư. Điều này được thể
hiện rõ nét trong học phần
thực tập (đào tạo thực tế) của
chương trình đào tạo. Cụ thể
như sau:
Về thời lượng: Phần thực
tập trong chương trình đào
tạo hiện hành là 09 tín chỉ
(chiếm tỉ lệ 17,3% tổng số
tín chỉ của chương trình đào
tạo) được chia thành 03 học
phần tương ứng với việc
thực hành nghề nghiệp của
từng chức danh thẩm phán,

kiểm sát viên, luật sư (TT1,
TT2, TT3). Việc phân chia
các học phần theo từng chức
danh nhằm tạo thuận lợi cho
quá trình tổ chức thực tập
của Học viện, tạo điều kiện
tốt nhất cho học viên. Theo
đó, có thể xếp lịch thực tập
từng môn trong các thời
điểm phù hợp của khóa học
thay vì tổ chức thực tập toàn
bộ cả 09 tín chỉ vào một giai
đoạn; tạo thuận lợi cho học
viên tham gia thực tập, học
viên chưa hoàn thành phần
thực tập đối với chức danh
nào chỉ phải thực tập lại học
phần tương ứng với chức
danh đó không phải học lại
toàn bộ 09 tín chỉ thực tập;
tăng tính liên thông với
chương trình đào tạo nghề
luật sư vì có thể liên thông
học học phần Thực tập kỹ
năng nghề nghiệp của luật sư
(TT3) trong chương trình
đào tạo luật sư.
Về nội dung: Trong thời
gian thực tập, học viên trực
tiếp được thực hiện hoặc
quan sát, đúc rút kinh
nghiệm thực hiện các hoạt
động nghề nghiệp của mỗi

chức danh như nghiên cứu
hồ sơ; trao đổi, tiếp xúc với
khách hàng; điều khiển
phiên họp kiểm tra việc tiếp
cận, giao nộp, công khai
chứng cứ và hòa giải; tham
dự phiên tòa sơ thẩm… Các
hoạt động thực tập đều
được sự hướng dẫn trực tiếp
của các Thẩm phán, Kiểm
sát viên, Luật sư giàu kinh
nghiệm. Qua các hoạt động
thực tập, học viên có cơ hội,
điều kiện kiểm chứng kiến
thức, kỹ năng đã được trang
bị tại nhà trường; phát hiện
và điều chỉnh khoảng cách
giữa lý thuyết và thực tiễn
giải quyết vụ việc; trải

nghiệm và tích lũy kinh
nghiệm nghề nghiệp; giúp
cho việc định hướng lựa
chọn nghề nghiệp sau khi
tốt nghiệp.
Về cách thức tổ chức:
Trong thời gian thực tập, học
viên thực hành nghề tại các
Tòa án, Viện kiểm sát, tổ
chức hành nghề luật sư đồng
thời có cơ hội được hướng
dẫn, học hỏi kinh nghiệm từ
các thẩm phán, kiểm sát
viên, luật sư giàu kinh
nghiệm qua các buổi thực
hành, trao đổi kinh nghiệm
tại đơn vị tiếp nhận thực tập
hoặc tại Học viện. Việc thiết
kế một thời gian hợp lý cho

học viên thực tập tại Học
viện Tư pháp phù hợp với
đặc thù về các đối tượng học
viên theo học Lớp đào tạo
chung nguồn Thẩm phán,
Kiểm sát viên, Luật sư đại đa
số là những người đang đi
làm ở nhiều lĩnh vực ngành
nghề khác nhau, thời gian
học là thứ Bảy, Chủ nhật, vì
vậy nếu phải dành thời gian
liên tục trong nhiều tháng để
tham gia thực tập theo
chương trình đào tạo sẽ khó
khăn cho các học viên trong
quá trình thực hiện, bởi lẽ
công việc sẽ bị gián đoạn
trong thời gian dài. Hoạt
động hướng dẫn thực hành,
trao đổi kinh nghiệm nghề
nghiệp tại Học viện Tư pháp
được thực hiện bởi các giảng
viên cơ hữu, các Thẩm phán,
Kiểm sát viên, Luật sư giàu
kinh nghiệm nên bảo đảm
chất lượng, hiệu quả cao.
Có thể nói, tăng cường tính
thực tiễn của chương trình đào
tạo là một trong những định
hướng lớn trong việc xây
dựng, phát triển các chương
trình đào tạo tại Học viện Tư
pháp nói chung và chương
trình đào tạo chung nguồn
Thẩm phán, Kiểm sát viên,
Luật sư nói riêng, phù hơp với
nền tảng triết lý đào tạo “thực
học, thực nghề”. Thực tế tổ
chức thực tập các kỹ năng
nghề nghiệp cho học viên Lớp
đào tạo chung nguồn Thẩm
phán, Kiểm sát viên, Luật sư
trong thời gian qua cho thấy
cơ chế thực tập hiện nay đã
phù hợp với đối tượng học
viên; tăng cường khả năng tiếp
cận và thực hành các kỹ năng
nghề nghiệp trong môi trường
hành nghề thực tế.n

Chương trình đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư có mục tiêu
đào tạo nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư từ những người có trình độ cử nhân
luật trở lên, trang bị cho học viên đạo đức nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề
nghiệp để tạo nguồn bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, công nhận luật sư, góp phần tạo
sự đột phá trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, góp phần xây dựng nguồn nhân lực tư
pháp có chất lượng cao phục vụ cho công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách tư
pháp và hội nhập quốc tế của đất nước.
Chương trình được thiết kế theo hệ thống tín chỉ, gồm 52 tín chỉ, cụ thể:
- Khối kiến thức và kỹ năng về nghề luật và môi trường nghề luật: 4 tín chỉ
- Khối kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản: 31 tín chỉ
- Khối kiến thực hành nghề: 9 tín chỉ
- Khối kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu: 8 tín chỉ
Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo và thông tin tuyển sinh xin xem tại website:
www.hocvientuphap.edu.vn
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Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Trần Gia tại Nam Định – Trụ sở: số 101 TT Yên Định, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;
Thông báo bán đấu giá các tài sản sau:
1. Các tài sản bán đấu giá gồm:
1. 01 tàu cá vỏ thép lưới rê, tên tàu Hoàng Hiệp 89 (Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá NĐ 95988-TS do Chi cục Thủy sản Nam
Định cấp ngày 28/12/2016 mang tên ông Nguyễn Minh Hiển. Tổng công suất 02 máy chính 1300CV (máy chính 1 hiệu YANMAR
số máy 3343 công suất 650 CV và máy chính 2 hiệu YANMAR số máy 3344 công suất 650 CV nơi chế tạo Nhật Bản. Tàu được
đóng năm 2016, mẫu thiết kế SLR295.06 do Công ty CPKT và PTCN hàng Hải Việt Nam thiết kế.
2. 01 bộ lưới rê gồm: 194 treo đã cũ, đã qua sử dụng, độ dài 45m/treo.
- Người có tài sản: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hải Hậu.
2. Giá khởi điểm của tài sản:
- Giá khởi điểm tàu NĐ-95988: 2.961.615.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm sáu mươi mốt triệu, sáu trăm mười lăm nghìn đồng);
- Giá khởi điểm bộ lưới rê 194 treo: 263.820.000 đồng (Hai trăm sáu mươi ba triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng);
Giá khởi điểm và giá bán tài sản chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có), các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác do
người mua được tài sản nộp theo quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản.
3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ (Năm trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ cho một tài sản). Tiền mua hồ
sơ không hoàn lại.
4. Thời gian xem tài sản: ngày 19 và ngày 20/08/2021, địa chỉ tại Cảng của Công ty TNHH Đóng tàu Thịnh Long, Thị trấn
Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
5. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: từ ngày thông báo đấu giá tài sản đến 16 giờ ngày 24/08/2021
tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hải Hậu - Khu 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; hoặc Chi nhánh Công ty
Đấu giá hợp danh Trần Gia tại Nam Định – số 101 TT Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
6. Thời gian nộp tiền đặt trước: 24/08/2021, ngày 25/08/2021 và trước 16h ngày 26/08/2021 theo hướng dẫn tại Quy chế
đấu giá tài sản của Công ty.
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: tổ chức, cá nhân đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện và nộp đủ khoản
tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành, đăng ký trực tiếp tại Chi cục
Thi hành án Dân sự huyện Hải Hậu - Khu 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; hoặc Chi nhánh Công ty Đấu giá
hợp danh Trần Gia tại Nam Định – số 101 TT Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (trong giờ hành chính).
8. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 27/08/2021 tại Hội trường Nhà Văn hóa huyện Hải Hậu –thị trấn
Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Chi tiết xin liên hệ: VPGD Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Trần Gia (Địa chỉ: Số 101, Khu 1, TT Yên Định, Huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định; Điện thoại: 098 204 56 65 - 0912 855 533 – 038 902 88 47).
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến xem tài sản, đăng ký và tham gia đấu giá./.

1. Tài sản đấu giá Là quyền sử dụng đất và tài sản (cây trồng) gắn liền với đất tại thửa đất số 06, tờ bản đồ số14 Bản đồ địa
chính xã Ngọc Khê (nay là thị trấn Ngọc Lặc), diện tích 118,4m2, trong đó đất ở nông thôn: 20,15m2, đất trồng cây hàng năm:
98,25m2 địa chỉ tại phố 1, xã Ngọc Khê (nay là thị trấn Ngọc Lặc), huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa theo giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất số CQ 767501 số vào sổ cấp GCN: CH05013 do UBND huyện Ngọc Lặc cấp ngày 15/5/2019 mang tên ông Vũ Xuân
Bình.
* Giá khởi điểm: 537.596.215 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi bảy triệu năm trăm chín mươi sáu nghìn hai trăm mười
lăm đồng).
* Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 100.000.000 đồng/1 hồ sơ, Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ;
2. Nguồn gốc tài sản:Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục THA dân sự huyện Ngọc Lặc.
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá:
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá
nhân); Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức). Khách hàng có thể ủy quyền
bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá;
3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại
mục 5 dưới đây.
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được
thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, xem giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 11/8/2021 đến hết ngày
24/8/2021 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và CCTHADS huyện Ngọc Lặc.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/8/2021 đến hết ngày 26/8/2021.
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 09h30 ngày 27/8/2021 tại CCTHADS huyện Ngọc Lặc.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên,
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0329869890.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU

CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRẦN GIA TẠI NAM ĐỊNH

THÔNG BÁO

Về việc thi hành án dân sự
Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐST-KDTM ngày 25/3/2021 của Tòa án nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 401/QĐ-CCTHADS ngày 23/4/2021 và số 511/QĐ-CCTHADS ngày 18/6/2021 của Chi
cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai,
- Người phải thi hành án là: Ông Đỗ Văn Cương và bà Phạm Thị Cúc Hoa – Địa chỉ: Thôn Thyanh Hà 1, xã Ia Yok, huyện Ia
Grai, tỉnh Gia Lai.
Phải thi hành án khoản:
1. Án phí kinh doanh thương mại: 22.359.777đồng
2. Ông Đỗ Văn Cương và bà Phạm Thị Cúc Hoa phải trả nợ cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam số tiền tính đến
ngày 17/3/2021 là 1.090.651.852đồng và toàn bộ tiền lãi phát sinh theo Hợp đồng tín dụng.
Trường hợp Đỗ Văn Cương và bà Phạm Thị Cúc Hoa không thực hiện nghãi vụ trả nợ thì Ngân hàng TMCP Ngoại Thương
Việt Nam có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xử lý tài sản thế chấp gồm:
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Thửa đất số 34, tờ bản đồ số 85, diện tích 4.090m2 tại xã Ia Bă, huyện
Ia Grai, tỉnh Gia Lai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 114127 do UBND huyện Ia Grai cấp ngày 09/7/2007.
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 01, diện tích 27.232,0m2 tại xã Ia Bă,
huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 765232
do UBND huyện Ia Grai cấp ngày 22/6/2011.
Nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai thông báo cho ông Đỗ Văn Cương và bà Phạm Thị Cúc Hoa như sau:
1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo này đăng trên báo Pháp luật Việt Nam thì ông Đỗ Văn Cương và bà Phạm
Thị Cúc Hoa phải có mặt tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai – Số 199 Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia
Grai, tỉnh Gia Lai để giải quyết việc thi hành án.
2. Hết thời hạn thông báo mà ông Đỗ Văn Cương và bà Phạm Thị Cúc Hoa không có mặt để giải quyết việc thi hành án thì
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thế chấp để đảm bảo việc thi hành án. Chi
phí phát sinh do việc cưỡng chế ông Cương, bà Hoa phải chịu.
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai thông báo để ông Đỗ Văn Cương và bà Phạm Thị Cúc Hoa biết và thực hiện
quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật

CHI CỤC THADS, HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI

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 Hoà Bình, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá. 08 giờ 30 phút ngày 27/8/2021 tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự thị xã
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:
- Quyền sử dụng đất diện tích 330m2 , địa chỉ: Khu dân cư dịch vụ thương mại văn hoá thể thao Minh Tân, TT Minh Tân,
huyện Kinh Môn (Nay là phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn), tỉnh Hải Dương (Gồm: 165m2 , ô 11, lô 25 theo Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất CA353924 do UBND huyện Kinh Môn cấp ngày 05/6/2015
cho người sử dụng là anh Nguyễn Tùng Dương và 165m2 , ô 12, lô 25 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu
nhà ở và các tài sản gắn liền với đất CA353910 do UBND huyện Kinh Môn cấp ngày 05/6/2015 cho người sử dụng là ông Nguyễn
Văn Giang, bà Nguyễn Thị Hường).
- Tài sản gắn liền với đất thuộc ô 11, ô 12, lô 25, gồm: 01 nhà 02 tầng, kết cấu khung sàn bê tông cốt thép, diện tích xây
dựng 151,4m2, diện tích sàn 302,8m2 (Trong đó, phần diện tích xây dựng 116,7m2 của nhà ở nằm trên ô 11 lô 25, một phần nhà
ở của anh Nguyễn Tùng Dương xây dựng lấn chiếm trên phần đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà Hường, ông Giang có
diện tích xây dựng là 34,7m2 nằm trên ô 12, lô 25); Tường bao xây gạch; Chòi lục giác; Bể tiểu cảnh non bộ; Cây lộc vừng đường
kính 35cm; Cột điện có bóng đèn thắp sáng; Cổng ra vào; Bồn nước Sơn Hà 1000 lít.
5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 4.219.479.825 đồng, tiền đặt trước 600.000.000 đồng/hồ sơ.
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
- Thời gian, cách thức đăng ký: trực tiếp đăng ký từ ngày 06/8/2021 đến 16 giờ ngày 24/8/2021.
- Địa điểm: 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 của cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành. Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký mua một hồ.
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
Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014;
Căn cứ Bản án số: 04/2019/DSST ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số: 231/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 02 năm 2020; 288/QĐ-CCTHADS ngày 16 tháng 03 năm
2020 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 13/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Chi cục thi hành
án dân sự huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Căn cứ Thông báo số: 04-12/2021/TB-GLKT ngày 02 tháng 08 năm 2021 của Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai - Kon Tum.
Chi cục thi hành án dân sự huyện Đăk Hà thông báo bán đấu giá tài sản:
Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 99 , tờ bản đồ số 50, diện tích 26.676,3m2 , địa chỉ thửa đất tại Thôn
Kon Teo, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Hình thức sử dụng riêng 26.676,3m2 ; mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, thời
hạn sử dụng đến năm 2066. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 319162 do ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cấp ngày
29/01/2016 mang tên ông Nguyễn Ngọc Ảnh và bà Đinh Thị Thủy (Theo biên bản kê biên xử lý tài sản ngày 06/8/2020 của Chi cục thi
hành án dân sự huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum)
Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 24/8/2021.
- Địa điểm xem tài sản: Thôn Kon Teo, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 24/8/2021 tại
444 Trần Phú, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 267.396.129đồng (Hai trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm chín mươi sáu nghìn, một trăm hai
mươi chín đồng).
Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:
- Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng;
- Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/bộ/ lô
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp vào ngày 24,25,26/8/2021
Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản:
Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum
+ Số tài khoản: 0761 002378899 - Tại ngân hàng Vietcombank tỉnh Kon Tum.
+ Hoặc số tài khoản: 110600200444 - Tại ngân hàng Vietinbank tỉnh Kon Tum.
- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 24/8/2021.
- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá tài sản
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Xem quy chế đấu giá tài sản và đăng ký tại Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai
Kon Tum.
- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 444 Trần Phú, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Bước giá: tối thiếu 2.000.000 đồng/lô
Thời gian tổ chức cuộc công bố giá: 14h00 phút ngày 27/8/2021
Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum. Địa chỉ: 444 Trần Phú, thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum.
Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp
Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.
Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp Danh Gia lai Kon Tum, địa chỉ: 444 Trần Phú, Tp. Kon Tum, tỉnh
Kon Tum. ĐT: 02603.850789.
Ông Nguyễn Ngọc Ảnh và bà Đinh Thị Thủy có quyền nhận lại tài sản trên nếu nộp đủ số tiền thi hành án và các chi phí phát sinh
trước khi mở cuộc bán đấu giá tài sản một (01) ngày làm việc.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐĂK HÀ , KON TUM

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 Hoà Bình, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá. 09 giờ 30 phút ngày 27/8/2021 tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải
Dương
4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ Khu Tử Lạc, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, cụ thể:
a - Quyền sử dụng đất: 108,0m2 thuộc thửa số 523, tờ bản đồ 06, địa chỉ: Khu Tử Lạc, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất số CI 110978 do UBND huyện Kinh Môn (nay là thị xã Kinh
Môn) cấp ngày 12/6/2017 cho người sử dụng là ông Nguyễn Văn Giang và bà Nguyễn Thị Hường.
b - Tài sản gắn liền với đất, gồm:
- Nhà ở 02 tầng, kết cấu khung sàn bê tông cốt thép, diện tích xây dựng 82,1m2 , diện tích sàn 164,2m2 ; Mái tôn diện tích 63,0m2 ; Cổng chính.
- Nhà cấp 4, diện tích 18,6m2 ; Cổng phụ; Tường bao xây gạch chỉ và rào sắt; Mái che bằng tôn khung thép phía trước và bên trái nhà (xây dựng
trái phép trên hành lang đường, không thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá 647.254.244 đồng, tiền đặt trước 100.000.000 đồng/hồ sơ/hồ sơ.
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
- Thời gian, cách thức đăng ký: trực tiếp đăng ký từ ngày 06/8/2021 đến 16 giờ ngày 24/8/2021.
- Địa điểm: 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 của 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
TSĐG 01: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu Huyndai Grand i10, BKS: 19A-086.70theo GCN đăng ký xe ô tô số 004544 do Phòng
CSGT – CA Phú Thọ cấp ngày 04/02/2015. GKĐ: 158.000.000 đồng.
TSĐG 02: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu Huyndai Grand i10, BKS: 19A-087.12 theo GCN đăng ký xe ô tô số 004554 do Phòng
CSGT – CA Phú Thọ cấp ngày 04/02/2015. GKĐ: 167.000.000 đồng.
TCĐG: CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành – Đ/c: P 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa,
Hà Nội.
Người có TS: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), địa chỉ: Số 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN.
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký TGĐG: Tổ chức cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật
mua và nộp hồ sơ đăng ký TGĐG trực tiếp từ ngày niêm yết công khai việc đấu giá tại CN Hà Nội CTy ĐGHD Bến Thành hoặc tại
Khối QL & XLN SHB (Địa chỉ: 71B Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) đến 17h00 ngày 20/08/2021.
Tiền đặt trước nộp vào TK CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành nộp trong giờ hành chính các ngày 18, 19, 20/08/2021. Số tiền
nộp: TS01: 15.800.000 đồng; TS 02: 16.700.000 đồng.
Đấu giá tại CN Bắc Ninh Cty ĐGHD Bến Thành TS01 lúc 15h00 ngày 23/08/2021; TS02 lúc 15h30 ngày 23/08/2021.

CN HÀ NỘI CTY ĐGHD BẾN THÀNH
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
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, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mường Khương – Địa chỉ: Tổ dân phố Xóm Mới, thị trấn Mường Khương, huyện
Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
3. Tên tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 20 thửa đất tại xã Tả Ngải Chồ và thị
trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Cụ thể như sau:
- Loại đất: Đất ở chia lô; Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
- Diện tích: Từ 98,5 m2 đến 210,1 m2/ thửa đất;
- Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Giá khởi điểm: Từ 2.100.000 đồng/ m2 đến 6.240.000 đồng /m2.
(Chi tiết về tài sản và thông tin liên quan, khách hàng tham khảo tại hồ sơ đấu giá)
4. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:
a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/hồ sơ.
b. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 11/8/2021 (trong giờ hành chính), khách hàng liên hệ với Trung tâm Dịch
vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 03/8/2021 đến ngày 23/8/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai và Trung tâm Phát
triển Quỹ đất huyện Mường Khương.
6. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và công bố giá:
- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ gửi qua đường Bưu điện: Hạn cuối cùng đến 17 giờ 00 phút, ngày 23/8/2021 (tính theo dấu
đến của Bưu điện).
- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 25/8/2021, khách hàng nộp vào Tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá
tài sản tỉnh Lào Cai mở tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Mường Khương.
- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 26/8/2021 tại Hội trường nhà Văn hóa thị trấn Mường Khương (Tổ dân phố Na
Khui – Na Pên, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, 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

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: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Km3, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường,
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
3. Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:
3.1. Tài sản đấu giá: Xe ô tô đã qua sử dụng, số lượng một chiếc, nhãn hiệu FORD EVEREST, biển kiểm soát 24A -001.95; Màu sơn: đen, ghi; Số
chỗ ngồi: 7 chỗ; Số máy: G6355051; Số khung: RL05SULMM7ER04405; Sản xuất năm 2007 tại Việt Nam. Đăng ký xe mang tên Trung tâm Giám định
chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai. Đăng ký lần đầu do Công an tỉnh Lào Cai cấp ngày 30/5/2007.
- Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn) – Không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT);
- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01hồ sơ;
- Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng/ 01 hồ sơ;
- Bước giá quy định: Tối thiểu 500.000 đồng.
3.2. Nơi có tài sản đấu giá: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 10/8/2021 (trong giờ hành chính), khách hàng liên hệ với Trung tâm
Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/8/2021 đến hết ngày 16/8/2021 (trong giờ hành chính)
tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.
6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:
Từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 18/8/2021, khách hàng nộp bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 37510000114453
của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai (Địa chỉ: Phố 30 tháng 4,
phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch
vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy
quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.
8. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 19/8/2021 tại Phòng đấu giá tầng II, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
Lào Cai.
9. Hình thức, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 02143.824. 914.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH LÀO CAI

THÔNG BÁO
Tìm chủ sở hữu hợp pháp tài sản
Căn cứ Bản án số 31/2021/HSST ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 282/QĐ-CTHADS ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Cục trưởng Cục Thi hành
án dân sự tỉnh Khánh Hòa;
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa thông báo trong thời hạn 01 năm để chủ sỡ hữu hợp pháp đến
nhận đối với xe mô tô hiệu Dream biển kiểm soát 79K9-9878 và xe mô tô hiệu Angel biển kiểm soát 79N6-8102,
nếu hết thời hạn trên kể từ ngày Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tiến hành thông báo mà không có chủ
sỡ hữu hợp pháp liên hệ nhận thì tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật./.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KHÁNH HÒA

THÔNG BÁO THI HÀNH ÁN
Căn cứ khoản Điều 20 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014); điểm b, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP
ngày 18/7/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự ;
Căn cứ Bản án, Quyết định số 100/2010/QĐST-KDTM ngày 17/8/2010 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Thông báo sửa chữa bổ sung bản
án số 04/2011/TBT-TA ngày 31/5/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 1115/QĐ-CCTHADS ngày 05/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm thành
phố Hà Nội;
Căn cứ bản sao Trích lục khai tử số 05/TLKT-BS ngày 04/10/2018 của UBND phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội về việc bà
Nguyễn Thị Xuân đã chết vào ngày 16/01/2018;
Căn cứ Đơn yêu cầu kê biên phát mại tài sản thế chấp của Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Thương Tín- Chi nhánh Hàng Bài,
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN BẮC TỪ LIÊM THÔNG BÁO :

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi bổ sung năm
2014;
Căn cứ bản án số: 19/2020/DSST ngày 07/9/2020 của Tòa án nhân
dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số: 83/QĐ-CCTHADS ngày
13/10/2020; 107/QĐ-CCTHADS ngày 27/10/2020 của Chi cục trưởng Chi
cục thi hành án dân sự huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số:
12/QĐ-CCTHADS ngày 28/12/2020 của Chi cục thi hành án dân sự
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Căn cứ Thông báo số:.03-32/2021 /TBĐG-GLKT ngày 02 tháng 08
năm 2021 của Công ty đấu giá hợp danh giá Gia Lai - Kon Tum.
Chi cục thi hành án dân sự huyện Đăk Hà thông báo bán đấu giá
tài sản:
1. Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất
số 47 , tờ bản đồ số 29, diện tích 4.865m2, hình thức sử dụng: riêng
4.865m2 , mục đích sử dụng: đất nuôi trồng thủy sản (4.865m2), thời
hạn sử dụng đến năm 2018, (chỉnh lý biến động: cho phép chuyển mục
đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất nông nghiệp trồng
cây lâu năm theo hồ sơ đăng ký biến động ngày 15/4/2014, thời hạn
sử dụng đến năm 2048); địa chỉ thửa đất tại Thôn 4, xã Đăk Ngok, huyện
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 564954
do ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cấp ngày 21/3/2014
mang tên Ông Vi Văn Hòa và bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga. ( Thay đổi người
sử dụng đất từ ông Vi Văn Hòa và bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga thành ông
Vi Văn Hòa, thay đổi địa chỉ thường trú và địa chỉ thửa đất từ thôn 4, xã
Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà thành thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk, huyện
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.)
2. Gồm 02 thửa đất
Thửa đất số 1: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất
tại Thửa đất số 48 , tờ bản đồ số 29 diện tích 8068m2, hình thức sử dụng:
riêng 8068m2 , mục đích sử dụng: đất nông nghiệp (8068m2), thời hạn
sử dụng đến năm 2048; địa chỉ thửa đất tại Thôn 10, xã Đăk Ui, huyện
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA
235648 do ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cấp ngày
20/1/2010 mang tên Ông Vi Văn Hòa và bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga. (
Thay đổi người sử dụng đất từ ông Vi Văn Hòa và bà Nguyễn Thị Huỳnh
Nga thành ông Vi Văn Hòa, thay đổi địa chỉ thường trú và địa chỉ thửa
đất từ thôn 10, xã Đăk Ui thành thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk, huyện
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
Thửa đất số 2: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất
tại Thửa đất số 80 , tờ bản đồ số 29 diện tích 1325m2, hình thức sử dụng:
riêng 1325m2 , mục đích sử dụng: đất nông nghiệp (1325m2), thời hạn
sử dụng đến năm 2018; địa chỉ thửa đất tại Thôn 10, xã Đăk Ui , huyện
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA
235648 do ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cấp ngày
20/1/2010 mang tên Ông Vi Văn Hòa và bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga. (
Thay đổi người sử dụng đất từ ông Vi Văn Hòa và bà Nguyễn Thị Huỳnh
Nga thành ông Vi Văn Hòa, thay đổi địa chỉ thường trú và địa chỉ thửa
đất từ thôn 10, xã Đăk Ui thành thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk, huyện
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.)
3. Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất
số 08 , tờ bản đồ số 10, diện tích 2.045m2, hình thức sử dụng: riêng
2.045m2 , mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn (400m2), đất vườn
(1.645m2 ), thời hạn sử dụng lâu dài (ONT), ( đất vườn) đến năm 2020;
địa chỉ thửa đất tại Thôn 10, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 597596 do ủy ban nhân dân
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cấp ngày 09/7/2012 mang tên Ông Vi Văn
Hòa. ( Thay đổi địa chỉ thường trú và địa chỉ thửa đất từ thôn 10, xã Đăk
Ui, huyện Đăk Hà, thành thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum.)
(Theo biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 20/01/2021 của Chi cục
thi hành án dân sự huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum)

•

Đấu giá theo từng tài sản:
Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước
17 giờ 00 ngày 24/8/2021.
- Địa điểm xem tài sản: Thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk, huyện
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ
ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 24/8/2021 tại 444
Trần Phú, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Tài sản 1: 98.517.039 đồng ( Chín mươi tám triệu năm trăm
mười bảy nghìn không trăm ba mươi chín đồng).
Tài sản 2 gồm:
+ Thửa đất 1: 160.644.535đồng (Một trăm sáu mươi triệu sáu trăm
bốn mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi lăm đồng).
+ Thửa đất 2: 109.430.315đ (Một trăm lẻ chín triệu bốn
trăm ba mươi nghìn ba trăm mười lăm đồng).
Tài sản 2 (thửa đất 1 + thửa đất 2): 270.074.850 đồng (Hai trăm bảy
mươi triệu, không trăm bảy mươi bốn nghìn, tám trăm năm mươi đồng).
Tài sản 3: 224.748.070đ ( Hai trăm hai mươi bốn triệu bảy
trăm bốn mươi tám nghìn không trăm bảy mươi đồng).
Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:
- Tiền đặt trước:
Tài sản 1: 15.000.000đồng
Tài sản 2: 40.000.000 đồng
Tài sản 3: 33.000.000 đồng
- Tiền hồ sơ: Tài sản 1:150.000 đồng/bộ; Tài sản 2; 3:200.000
đồng/bộ/ tài sản.
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia
đấu giá:
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp vào ngày 24,25,26/8/2021
Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản:
Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum
+ Số tài khoản: 0761 002378899 - Tại ngân hàng Vietcombank
tỉnh Kon Tum.
+ Hoặc số tài khoản: 110600200444 - Tại ngân hàng Vietinbank
tỉnh Kon Tum.
- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm
yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 24/8/2021.
- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá
tài sản
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Xem quy chế
đấu giá tài sản và đăng ký tại Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum.
- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 444 Trần Phú, tp Kon Tum,
tỉnh Kon Tum.
- Bước giá: tối thiếu 2.000.000 đồng/tài sản. Tùy vào tình hình
diễn biến của cuốc đấu giá, đấu giá viên có thể trao đổi và thống nhất
với người mua tài sản để điều chỉnh bước giá cho phù hợp nhưng không
được thấp hơn mức tối thiểu.
Thời gian tổ chức cuộc công bố giá: 14h30 phút ngày 27/8/2021
Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh
Gia Lai Kon Tum. Địa chỉ: 444 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon
Tum.
Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp
Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.
Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp
Danh Gia lai Kon Tum, địa chỉ: 444 Trần Phú, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
ĐT: 02603.850789.
Ông Vi Văn Hòa có quyền nhận lại tài sản trên nếu nộp đủ số tiền
thi hành án và các chi phí phát sinh trước khi mở cuộc bán đấu giá tài
sản một (01) ngày làm việc.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
HUYỆN ĐĂK HÀ, KON TUM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đối với: Những người thừa kế quyền và nghĩa vụ của bà Nguyễn Thị Xuân gồm: Ông Phạm Anh Tuấn; Bà Phan Thị Sửu; ông Đoàn Minh Tiến
(cùng địa chỉ): Số nhà 27/355, TDP Lộc 2, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Bà Phan Thị Thìn (địa chỉ): Số nhà 21/355, TDP Xuân Lộc 2,
phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Ông Đoàn Văn Nam (địa chỉ): Số 365 đường Xuân Đỉnh, TDP Xuân Lộc 2, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc
Từ Liêm, Hà Nội biết và thực hiện như sau:
Theo Quyết định thi hành án số 1115/QĐ-CCTHADS ngày 05/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, TP Hà
Nội thì ông Phạm Anh Tuấn; bà Phan Thị Thìn phải thanh toán trả Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín) tổng
số tiền là: 1.526.634.913 đồng (Một tỷ, năm trăm hai mươi sáu triệu, sáu trăm ba mươi tư nghìn, chín trăm mười ba đồng).+ Lãi chậm thi hành án.
Trường hợp ông Phạm Anh Tuấn; bà Phan Thị Thìn không thanh toán trả Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Thương Tín) số tiền nói trên thì Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội sẽ tiến hành phát mại tài sản đảm bảo là: Quyền sử dụng đất ở diện tích
90m2 tại thửa đất số 95, tờ bản đồ số 32, tọa lạc tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số
T516990 do UBND huyện Từ Liêm cấp ngày 29/10/2004 cho Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Xuân và đính chính chủ sử dụng đất là cá nhân bà Nguyễn
Thị Xuân ngày 04/4/2006 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm); Trên cơ sở hợp đồng thế chấp tài sản của người thứ ba ký ngày
31/12/2009 tại Văn phòng Công chứng Mỹ Đình, thành phố Hà Nội, số công chứng 12091982/TCQSDĐ để thu hồi nợ.
Kể từ khi Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín) có đơn yêu cầu thi hành án mà ông Phạm Anh Tuấn và
bà Phan Thị Thìn chưa trả tiền thì còn phải chịu lãi suất trên số tiền chậm trả theo mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng
với số tiền và thời gian chưa thi hành án.
Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thông báo những người thừa kế của bà Nguyễn Thị Xuân có quyền liên hệ với Chi cục thi hành án dân sự
quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội để thực hiện nghĩa vụ thi hành án của bà Nguyễn Thị Xuân để lại.
Hết thời hạn này, nếu không có người khai nhận thừa kế thì Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội sẽ xử lý tài sản bảo đảm
theo quy định của pháp luật.
Vậy, Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội thông báo cho những người thừa kế theo pháp luật của bà Nguyễn Thị Xuân biết
để thực hiện.

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt.
2. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) – Số 28C - 28D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội.
3. Thông tin về tài sản đấu giá:
TS1: 01 Xe ô tô khách đã qua sử dụng, Nhãn hiệu FORD, Số loại TRANSIT, Số khung: T4MFHRR60873, Số máy: RATORQ4D244L,
Năm sản xuất: 2017, Biển kiểm soát: 29B – 162.59, Màu sơn: Đen, Số chỗ ngồi: 10. Theo Giấy chứng nhận Đăng ký xe ô tô số:
342813 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/10/2017 cho Công ty TNHH Khai Phát.
TS2: 01 Xe ô tô khách đã qua sử dụng, Nhãn hiệu FORD, Số loại TRANSIT, Số khung: T4MFHRR60872, Số máy: RATORQ4D244L,
Năm sản xuất: 2017, Biển kiểm soát: 29B – 163.69, Màu sơn: Đen, Số chỗ ngồi: 10. Theo Giấy chứng nhận Đăng ký xe ô tô số:
342815 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/10/2017 cho Công ty TNHH Khai Phát.
TS3: 01 Xe ô tô khách đã qua sử dụng, Nhãn hiệu FORD, Số loại TRANSIT, Số khung: T4MFHRR60868, Số máy: RATORQ4D244L,
Năm sản xuất: 2017, Biển kiểm soát: 29B – 163.21, Màu sơn: Đen, Số chỗ ngồi: 10. Theo Giấy chứng nhận Đăng ký xe ô tô số:
407913 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 26/08/2017 cho Công ty TNHH Khai Phát.
- Giá khởi điểm: 380.950.000 VNĐ; TS2: 384.750.000 VNĐ; TS3: 380.950.000 VNĐ;
Tiền đặt trước: 38.000.000 VNĐ; TS2: 38.000.000 VNĐ; TS3: 38.000.000 VNĐ
4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, TS1,2,3: từ ngày 06/08/2021 đến hết
20/08/2021 tại Trụ sở Công ty Sao Việt.
5. Thời gian địa điểm đấu giá TS1,2,3: 15h00 ngày 23/08/2021 tại Công ty Sao Việt - Số 1 Lô B11c KĐT Đầm Trấu, Bạch Đằng,
Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt: Số 1 Lô B11c Khu đô thị Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội - ĐT: 0246.6505360

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN BẮC TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT

THÔNG TIN THI HÀNH ÁN-ĐẤU GIÁ

XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vn

Số 218 (8.297) Thứ Sáu 6/8/2021

sinhhungplvn@gmail.com
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THÔNG BÁO

Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản lần 02 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)
- Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
- Địa chỉ : số 4B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ : Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá là: Khoản nợ của Công ty CP Thương mại và đầu tư xây dựng giao thông vận tải tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam – Chi nhánh Hà Nội, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ.
(chi tiết trong hồ sơ đấu giá).
* Giá khởi điểm: 15.487.290.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ bốn trăm tám mươi bảy triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng).
* Tiền đặt trước: 1.548.729.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm hai mươi chín nghìn đồng).
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/08/2021 đến ngày 14/08/2021 (trong giờ hành chính) tại:
Trung tâm giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
hoặc tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: số 4B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ và tài liệu liên quan: Từ ngày 12/08/2021 đến ngày 16/08/2021 (trong giờ hành chính) tại: Trung tâm
giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: số 4B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/08/2021 đến ngày 16/08/2021
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu giá tài sản sẽ được tổ chức vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 17/08/2021 tại: Trung tâm giao
dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận
Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. ĐT: - 0386131313.

Về việc thi hành án dân sự
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Căn cứ Bản án số 10/2018/DS-ST ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 112/QĐ-CCTHADS ngày 05/01/2019 và Quyết định thi hành án số 96/QĐ-CCTHADS ngày 12/11/2020 của Chi
cục Thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Đối với người phải thi hành án là ông, bà: Đinh Ngọc Tuấn - Hoàng Thị Nga; địa chỉ: Thôn Vĩnh Lộc, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng
Bình, phải trả nợ cho ngân hàngTMCP Sài Gòn Thương Tín 73.463.290 đồng và lãi phát sinh theo quyết định Bản án.
Kể từ ngày nguyên đơn có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị đơn không thanh toán tiền hoặc thanh toán không đầy đủ thì nguyên đơn có quyền
yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý tài sản bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số 73/PGD/2014/HĐTC ký ngày 19/3/2014.
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình thông báo để ông Đinh Ngọc Tuấn, bà Hoàng Thị Nga được biết:
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Thông báo này được đăng trên Báo Pháp luật, ông Đinh Ngọc Tuấn, bà Hoàng Thị Nga phải có mặt tại Chi
cục Thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, số 26 đường Lâm Úy, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình để giải quyết việc thi
hành án.
Hết thời hạn thông báo trên mà ông bà Đinh Ngọc Tuấn - Hoàng Thị Nga không có mặt để giải quyết việc thi hành án, Chi cục Thi hành án dân
sự thị xã Ba Đồn sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thế chấp để đảm bảo thi hành án. Mọi chi phí cưỡng chế ông, bà phải chịu, mọi thắc
mắc, khiếu nại về sau sẻ không được xem xét giải quyết.
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Thông báo cho ông bà Đinh Ngọc Tuấn - Hoàng Thị Nga biết để thực hiện.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VIỆC
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình - Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.
2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới - Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Văn Linh, Đồng Hới, Quảng
Bình

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM
1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Chi nhánh Nam Định - Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia
Địa chỉ: Tầng 2, Số 125 (số 177 cũ) Đường Đặng Xuân Bảng, Phường Cửa Nam, TP Nam Định, T. Nam Định.
2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Tổ 18, Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, 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: 01 xe ô tô nhãn hiệu CHEVROLET CRUZE màu trắng, BKS: 18A-110.64, số khung 696ETH950496, số máy 603173390030 theo
giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 017214 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 09/3/2018 đứng tên anh Nguyễn Phi
Hùng.
- Giá khởi điểm: 171.000.000 đồng (Bằng chữ:Một trăm bảy mươi mốt triệu đồng). Ghi chú: Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT. Khách
hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí, lưu giữ, phí đường bộ từ khi dừng đăng ký và đăng kiểm.
- Bước giá: 3.000.000 đồng ( Ba triệu đồng chẵn./.).
- Nguồn gốc: Là tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án
- Phương thức: Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Tiền đặt trước: 30.000.000 đ (Ba mươi triệu đồng chẵn./.).
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: 03 ngày từ ngày 10,11,12/08/2021 (Trong giờ hành chính. Hình thức nộp: Chuyển khoản vào Tài khoản số: 3203
20100 9252 tại Ngân hàng Agribank – CN Bắc Nam Định của Chi nhánh Nam Định - Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia.
- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng ( Hai trăm nghìn đồng/ 1 bộ hồ sơ )
4. Tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá.
- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 03/08/2021 đến 11h ngày 12/08/2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ).
- Thời gian nộp hồ sơ, phiếu trả: Từ 10/8/2021 đến ngày 12/8/2021 (trong giờ hành chính).
Tại Chi nhánh Nam Định - Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia; Địa chỉ: số 125 (số 177 cũ) Đường Đặng Xuân Bảng, P. Cửa Nam, TP Nam
Định, Tỉnh Nam Định.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 05/08/2021 và 06/08/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.
Địa chỉ: Tổ 18, Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
Vào hồi 14giờ 00 phút, ngày 13/08/2021.
Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Nam Định - Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia. Địa chỉ: Số 125 (số 177 cũ) đường Đặng Xuân Bảng, P. Cửa
Nam, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định.
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ : 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. Số điện thoại: 0969562362 (Ms Thủy)

CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 6 QUỐC GIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).
2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Văn Phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng TC - KH Mường Khương (Địa chỉ: Thị trấn Mường
Khương, huyện Mường Khương).
3. Tài sản đấu giá gồm: 02 xe ô tô con và 35 xe máy đã qua sử dụng. Chi tiết như sau:
a. Xe ô tô đã qua sử dụng, số lượng 01 chiếc, biển kiểm soát 24C- 2258, loại xe Mitsubibishi Pajero, màu sơn: Xám; số khung RLA00V33V31000573,
số máy 6G72 – QT1472, năm sản xuất 2003. Nơi sản xuất tại Việt Nam.
b. Xe ô tô đã qua sử dụng, số lượng 01 chiếc, biển kiểm soát 24C- 2368, loại xe Mitsubibishi Pajero, màu sơn: Xám; số chỗ ngồi 07 chỗ; số
khung RLA00V33V41000215, số máy 6G72 - RK 8834, năm sản xuất 2004.
c. Xe máy, số lượng 35 chiếc xe máy đã qua sử dụng( xe máy hiệu HONDA 05 chiếc và xe máy các nhãn hiệu khác 30 chiếc).
4. Giá khởi điểm, Tiền đặt trước và Tiền hồ sơ tham gia đấu giá.
a) Giá khởi điểm:
- Đối với xe ô tô biển kiểm soát 24C- 2258 và 24C - 2368 là: 70.000.000,00 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn)/ 01 xe.
- Đối với 35 xe máy đã qua sử dụng là: 51.000.000,00 đồng (Năm mươi mốt triệu đồng chẵn).
b) Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản.
- Thời gian nộp tiền đặt trước mua tài sản: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong 3 ngày, từ ngày 16/8 đến đến hết ngày 18/8/2021
(trong giờ hành chính).
Lưu ý: Tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình trước 17giờ
00 phút ngày 18/8/2021 mới được công nhận hợp lệ, đủ điều kiện tham gia đấu giá.
c) Hoàn trả tiền đặt trước (trường hợp không trúng đấu giá): Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.
d) Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000,0 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ngàn)/hồ sơ.
5. Hình thức, phương thức đấu giá:
a) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
b) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản và tổ chức đấu giá:
- Thời gian tổ chức bán hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 06/8/2021 đến ngày 16/8/2021 tại trụ sở Công ty
( số nhà 048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai) và Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Mường Khương (Số 293 đường Giải phóng 11/11, Thị trấn
Mường Khương, huyện Mường Khương).
- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Hồ sơ tham gia đấu giá được gửi qua đường bưu điện trong giờ hành chính, liên
tục kể từ ngày 06/8/2021 đến trước 17 giờ 00 phút 16/8/2021 tới Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Mường Khương( Số 293 đường Giải phóng 11/11,
Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương).
- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): 02 ngày, từ ngày 10 và 11/8/2021 tại nơi có tài sản
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 19/8/2021, tại hội trường Phòng TC- KH huyện Mường Khương (Số 293 đường
Giải phóng 11/11, Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương).
7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.
Mọi chi tiết, xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3845 428 – 0214 3840 683.
(Trong giờ hành chính).

3. Tài sản đấu giá: Xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet (số loại Cruze) đã qua sử dụng, màu đen, 05 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát 73A - 087.48, số
khung 696EHH948890, số máy 6D3172480148.
Hiện trạng: Tại thời điểm kê biên, xe vẫn khởi động nổ máy được. Số km hiện tại của xe là 66.194 km. Xe đã hết hạn đăng kiểm ngày 06/6/2020.
(Chi tiết, hiện trạng các tài sản trên theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 15/7/2021 tại kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự thành
phố Đồng Hới)
- Giá khởi điểm: 350.000.000 đồng (Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và chi phi khác theo quy định pháp luật)
- Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (không giới hạn số
vòng).
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá (thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc):
Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 03/8/2021 đến 16h30/ ngày 17/8/2021 tại trụ sở Trung
tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.
Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 11/8/2021 và ngày 12/8/2021 tại Kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng
Hới - Địa chỉ: Số 56 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài
sản tỉnh Quảng Bình để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 13/8/2021 đến 16h30/ ngày 17/8/2021 vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo
quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham
gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.
6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 14h00/ ngày 20/8/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0232.3533568 (Đấu giá viên Lê Thị Hồng Nhung).
Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO
“Căn cứ các bản án, quyết định số: 06/2021/HSST ngày 12/01/2021 và số 185/2015/HSST ngày 28/9/2015 của Tòa án nhân dân quận
Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.
Căn cứ các Quyết định thi hành án số: 1394/QĐ-CCTHADS ngày 19/4/2021 và số 1363/QĐ-CCTHADS ngày 14/4/2021 của Chi cục
trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp đối với tài sản sau:
- 01 xe ba bánh hiệu Zongshen có biển số 71A1-000.08, số máy: 162FMK-JC039838, số khung: LZXHCLZ11B1361542 (đã bị mài sâu
đục lại).
- 01 xe gắn máy dạng Future Neo màu đỏ có gắn biển số 67M1-028.49, số khung: RPAWCH5UM6A123138, số máy VUMYG150FMH135138.
- 01 xe xe gắn máy Honda Wave, biển số 54R5-0082, số khung: MN9H-0015802, số máy: FMHV-0115802.
- 01 chiếc xe xe gắn máy hiệu Wave ZX, biển số 52K8-4298, số khung: VTHPCH0021A011859, số máy: 1P53FMH-10952578.
Vậy ai là người chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp các chiếc xe trên. Xin liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú, địa chỉ:
320/21 Độc Lập, phường Tân Qúy, quận Tân Phú để được giải quyết.
Quá thời hạn 06 tháng nếu không có người chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp đến nhận thì các chiếc xe trên sẽ được xử lý theo
quy định chung, tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.”.

CHI CỤC THADS QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM

THÔNG BÁO
Về việc không có người đăng ký mua tài sản đấu giá
Căn cứ Quyết định thi hành án số 1241/QĐCCTHA-DS ngày 04 tháng 5 năm 2018, Quyết định thi hành án số 1247/QĐCCTHA-DS ngày 04 tháng
5 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc;
Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 64/2021/HĐDVĐG-TĐĐT ngày 23/6/2021 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc và
Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp.
Căn cứ thông báo tài sản đấu giá số 38/2021/TBĐG-TĐĐT ngày 25/6/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp.
Căn cứ thông báo không có người đăng ký mua tài sản đấu giá số 54/2021/TBHH-TĐĐT ngày 22/7/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô
Đồng Tháp.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 64/2021/HĐDVĐG-TĐĐT ngày 23/6/2021
giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc và Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp để bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất thuộc
thửa 71, tờ bản đồ số 42, diện tích 40m2 do bà Huỳnh Thị Lệ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền
đất số CM561886, số vào số cấp giấy chứng nhận CS04459 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 18/5/2018 tọa lạc tại 1/44C,
Rạch Bình Tiên, khóm Hòa An, phường 2, thành phố Sa Đéc. Công trình xây dựng trên đất gồm nhà ở cất trên phần đất thuộc thửa đất số 71, tờ bản
đồ số 42, diện tích 38m2 .
Giá khởi điểm: 203.332.200đ (Hai trăm lẻ ba triệu, ba trăm ba mươi hai ngàn, hai trăm đồng).
Tuy nhiên hết thời hạn đăng ký là 15 giờ 00 ngày 19/7/2021 không có người đăng ký mua tài sản đấu giá. Nay Chi cục Thi hành án dân sự thành
phố Sa Đéc thông báo cho người được thi hành án là bà Phan Thị Ngọc Thanh, địa chỉ: 1/106, khóm Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc và người
phải thi hành án là bà Huỳnh Thị Lệ, địa chỉ: 1/44C, rạch Bình Tiên, khóm Hòa An, phường 2, thành phố Sa Đéc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận
được thông báo hợp lệ hoặc đăng trên Báo pháp luật Việt Nam nếu có ý kiến về việc giảm giá tài sản (quy định giảm từ 1% đến 10%) thì đề nghị gởi
bằng văn bản về Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc, địa chỉ: 09, Nguyễn Cư Trinh, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Quá thời hạn thông báo nếu bà Huỳnh Thị Lệ và bà Phan Thị Ngọc Thanh không có ý kiến về việc giảm giá tài sản kê biên thi Chi cục Thi hành
án dân sự thành phố Sa Đéc sẽ ra Quyết định giảm giá tài sản kê biên, đồng thời tiếp tục ký hợp đống bán đấu giá tài sản trên với công ty đấu giá hợp
danh Tây Đô Đồng Tháp theo quy định.
Nay Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc sẽ thông báo nội dung trên trên Báo pháp luật Việt Nam và niêm yết thông báo tại Ủy ban
nhân dân phường 2 cho bà Huỳnh Thị Lệ, bà Phan Thị Ngọc Thanh được biết./.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÒA BÌNH

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

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.

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

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP

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

MÃ ĐẶT BÁO: B51

Giá: 6.800Đ
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THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

XUẤT BẢN TỪ NĂm 1985
http://baophapluat.vn

sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Đăk Lăk - 269 đường Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh
Đắk Lắk.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long - Số 99 đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Phạm Ngọc Đon, bà H Kũi Mlô, địa chỉ: Thôn 1, xã Ea Drông, thị xã Buôn
Hồ, tỉnh Đăk Lăk. Cụ thể như sau:
3.1. Tài sản số 01: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA
961665 do UBND thị xã Buôn Hồ cấp ngày 21/07/2016
- Thửa đất số: 260; Tờ bản đồ số: 7; Diện tích: 1913,1 m2; đất trồng cây lâu năm
3.2. Tài sản số 02: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA
961666 do UBND thị xã Buôn Hồ cấp ngày 21/07/2016
- Thửa đất số: 256; Tờ bản đồ số: 07; Diện tích: 7316.8 m2 đất trồng cây lâu năm.
- Tài sản gắn liền với đất: 150 cây Tiêu đang kinh doanh leo trụ cây sống (loại C).
3.3: Tài sản số 03: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU
054477 do UBND thị xã Buôn Hồ cấp ngày 03/07/2014
- Thửa đất số: 120c; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 6760 m2 đất trồng cây lâu năm.
- Tài sản gắn liền với đất: 255 cây Cà phê đang kinh doanh (loại C).
3.4. Tài sản số 04: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU
054476 do UBND thị xã Buôn Hồ cấp ngày 03/07/2014
- Thửa đất số: 81; Tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 5230 m2 đất trồng cây lâu năm.
- Tài sản gắn liền với đất: 155 cây Cà phê đang kinh doanh (loại C).
3.5. Tài sản số 05: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ
103383 do UBND thị xã Buôn Hồ cấp ngày 22/01/2014
- Thửa đất số: 9; Tờ bản đồ số: 7; Diện tích: 7577,8 m2 đất trồng cây lâu năm.
- Tài sản gắn liền với đất: 215 cây Cà phê đang kinh doanh (loại C).
=> Địa chỉ 05 tài sản trên : Xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk. Tất cả tài sản trên đều đứng tên ông Phạm Ngọc Đon, bà H Kũi Mlô, địa chỉ:
Thôn 1, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk.
4. Giá bán khởi điểm:
- Tài sản số 01: 55.786.320 đồng ; Tài sản số 02: 244.802.250 đồng; Tài sản số 03: 232.008.300 đồng; Tài sản số 04: 173.712.600 đồng; Tài sản số
05: 250.383.150 đồng
6. Khoản tiền đặt trước:
- Tài sản số 01: 5.000.000 đồng; tài sản số 02: 24.000.000 đồng; tài sản số 03: 23.000.000 đồng; tài sản số 04: 17.000.000 đồng; tài sản số 05:
25.000.000 đồng
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo cho đến 16 giờ 30 phút ngày 18/08/2021 tại công ty Đấu giá
Hợp danh Bảo Long.
7. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 20/08/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không thuộc các trường hợp quy
định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long - Số 99 Phạm Ngũ Lão, tp Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đăk Lăk – ĐT: 0947.071217

cÔNG TY ĐẤU GIÁ Hợp dANH BẢO LONG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Đăk Lăk - 269 đường Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh
Đắk Lắk.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long - Số 99 Phạm Ngũ Lão, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Y Bi ơi và bà H’Dj Ring, địa chỉ: Bon Đăk Săk, xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil,
tỉnh Đăk Nông. Cụ thể như sau:
Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 319549 do UBND huyện Krông Nô
cấp ngày 04/04/2018 cho cho ông Y Bi ơi và bà H’Dj Ring.
- Thửa đất số: 212
Tờ bản đồ số: 18 Diện tích: 26690,3 m2 đất trồng cây lâu năm
- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 01/07/2064
- Địa chỉ thửa đất: Thôn Đăk Na, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.
4. Giá bán khởi điểm: 551.517.660 đồng
5. Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá tài: 500.000.000 đồng/bộ
6. Khoản tiền đặt trước: 55.000.000 đồng
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 16/08/2021 đến 18/08/2021 tại nơi có tài sản tọa lạc.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo cho đến 16 giờ 30 phút ngày 18/08/2021 tại công ty Đấu giá
Hợp danh Bảo Long.
7. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20/08/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long.
8. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
9. Phương thức đấu giá: Trả giá lên
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không thuộc các trường hợp quy
định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long, địa chỉ: Số 99 Phạm Ngũ Lão, tp Buôn
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

cÔNG TY ĐẤU GIÁ Hợp dANH BẢO LONG

THÔNG BÁO
về việc thi hành án dân sự
Căn cứ Quyết định giám đốc thẩm số 03/2021/KDTM-GĐT ngày 05/02/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao Đà Nẵng và Bản án số 06/2017/KDTMST ngày 20/10/2017 của Tòa án nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 445/QĐ-CCTHADS và số 443/QĐ-CCTHADS cung ngày 14/5/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Ia Grai, tỉnh Gia Lai,
- Người phải thi hành án là: Bà Trần Thị Tám – Địa chỉ: Thôn Thái Hà, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
- Người có quyền và nghĩa vụ liên quan là: Ông Hồ Văn Hiếu – Địa chỉ: Thôn Thái Hà, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
Phải thi hành án khoản:
1. Án phí kinh doanh thương mại: 6.389.448đồng
2. Bà Trần Thị Tám có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - thông qua Chi nhánh Gia Lai toàn bộ khoản nợ vay
theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 01/2012/HĐ ngày 17/9/2012, tính đến ngày 20/10/2017 là 127.788.958đồng và toàn bộ tiền lãi phát sinh theo
Hợp đồng tín dụng.
Trường hợp bà Trần Thị Tám không trả được nợ gốc và lãi nêu trên thì Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có quyền yêu cầu cơ quan
thi hành án phát mãi tài sản gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Hợp đồng thế chấp bất
động sản số 01/2012/HĐ ngày 14/9/2012 đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC
042540 do UBND huyện Ia Grai cấp ngày 29/9/2010 mang tên Hồ Văn Hiếu và Trần Thị Tám để đảm bảo việc thu hồi nợ.
Nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai thông báo cho ông Hồ Văn Hiếu và bà Trần Thị Tám như sau:
1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo này đăng trên báo Pháp luật Việt Nam thì ông Hồ Văn Hiếu và bà Trần Thị Tám phải có mặt tại
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai – Số 199 Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai để giải quyết việc thi hành án.
2. Hết thời hạn thông báo mà ông Hồ Văn Hiếu và bà Trần Thị Tám không có mặt để giải quyết việc thi hành án thì Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Ia Grai sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thế chấp để đảm bảo việc thi hành án. Chi phí phát sinh do việc cưỡng chế bà Trần Thị Tám
phải chịu.
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai thông báo để ông Hồ Văn Hiếu và bà Trần Thị Tám biết và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình
theo quy định pháp luật

cHI cục THAdS HUYỆN IA GrAI, TỉNH GIA LAI

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¬, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Sở tài chính tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 15, Nguyễn Du, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ, ngày 26/08/2021 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương
(Địa chỉ: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
4. Tài sản đấu giá: 02 lô tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu xác lập quyền sở hữu toàn dân. Cụ thể như sau:
- Lô 01: 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại xe VIOS E, màu nâu vàng, BKS: 30F-279.02; mức giá khởi điểm là: 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng).
- Lô 02: 01 chiếc tàu thủy, loại vỏ xi măng, không biển kiểm soát và 42,2m3 cát; mức giá khởi điểm là: 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng).
5. Tổng giá khởi điểm của 02 lô tài sản: 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng)
Mức giá trên không bao gồm chi phí vận chuyển và các loại thuế theo luật định, ng¬ười mua phải chịu. Tài sản bán theo từng lô, bán theo hiện
trạng và giao tại nơi có tài sản.
6. Tiền hồ sơ, tiền đặt trước:
a. Tiền hồ sơ: 200.000đ/01 hồ sơ/01 lô (Hai trăm nghìn đồng - không hoàn trả lại)
b. Tiền đặt trước:
- Lô 01: 40.000.000đ/01 hồ sơ (Bốn mươi triệu đồng)
- Lô 02: 60.000.000đ/01 hồ sơ (Sáu mươi triệu đồng)
7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
- Thời gian, địa điểm, cách thức đăng kí: Từ ngày 11/08/2021 đến 16 giờ ngày 23/08/2021 (Trong giờ hành chính), khách hàng đến đăng ký trực
tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương (Địa chỉ: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão¬, TPHD, tỉnh Hải Dương).
- Điều kiện tham gia đấu giá:
+ Mọi tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự; tuân thủ quy chế đấu giá và giá khởi điểm có thể tham gia đấu giá tài sản.
8. Hình thức và phương thức đấu giá:
a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một lần cho từng lô tài sản tại cuộc đấu giá. Giá khởi điểm công khai, khách hàng tham
gia đấu giá phải trả từ giá khởi điểm trở lên (theo điều 58, Luật Đấu giá tài sản). Người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất hoặc bằng giá khởi điểm
trong trường hợp không có người trả giá cao hơn.
b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.
Mọi chi tiết liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương - Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương. Điện thoại: 0320.3845363.
Email: daugiahaiduong@gmail.com.

TrUNG Tâm dịcH vụ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỉNH HẢI dươNG

