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THỦ TƯỚNG LÀM VIỆC VỚI ĐẠI SỨ HÀN QUỐC, DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM:

Chính phủ tiếp tục lắng nghe với tinh thần cầu thị,
trách nhiệm cao

Gỡ vướng khai sinh điện tử

N

Đ

ó là tinh thần được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại buổi làm việc với Đại sứ, đại diện một số
tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản
xuất, đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra hôm qua (14/9).
(Trang 2)

hằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong khai
sinh điện tử, Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi Sở
Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số
định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào
Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử.
(Trang 5)

CHÀO NGÀY MớI

CÔNG TÁC KIỂM TOÁN:

C

Thực tiễn là thước đo

ho đến nay Cao Bằng là tỉnh duy nhất đang giữ
vững thành quả chưa có ca mắc Covid-19. Không
phải vì Cao Bằng xa các vùng động lực kinh tế, tỉnh
này có đến 300 km đường biên giới chứ không hề ít,
giao thông đã kết nối thuận lợi.
(Trang 2)

CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN,
TÔN VINH “GƯƠNG SÁNG PHÁP LUẬT”
CHUYÊN GIA PHÁP LÝ NGUYỄN QUỐC VIỆT:

Kiến thức và tâm huyết gửi vào
3 “đời” Bộ luật Hình sự

G

ần 40 năm công tác trong ngành Tư pháp, nguyên
Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính (Bộ
Tư pháp) đã ghi dấu ấn trong nhiều Bộ luật Hình sự
(BLHS), góp phần hoàn thiện BLHS 1999, đóng góp
chuyên môn hoàn thiện BLHS 2015.
(Trang 6)

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong chuyển đổi số

B

ộ Thông tin và Truyền thông vừa đề xuất xây dựng
Nghị định mới thay thế Nghị định số 64 về ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan
Nhà nước và có tên gọi mới là Nghị định về chuyển đổi
số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. (Trang 4)

Mùa trung thu giãn cách
Đây là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
nhấn mạnh trong phát biểu tại phiên họp của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm
2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán Nhà
nước sáng 14/9.

T

hiếu vắng những không gian phố phường nhộn nhịp
như mọi năm, nhiều gia đình đã tìm đến các hoạt
động Trung thu online, quây quần tại nhà.
(Trang 9)
(Trang 3)

l Kiểm toán nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

BẤT THƯỜNG TRONG QUYẾT ĐỊNH GIẢM ÁN TÙ
VỚI PHAN SÀO NAM:

Viện kiểm sát kháng nghị
là có cơ sở pháp lý

CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19
PHÒNG CHỐNG DỊCH TẠI TP HCM:

Sự tham gia của
các tổ chức, cá nhân
thiện nguyện rất lớn
l

K

háng nghị quyết định giảm án tù đối với Phan
Sào Nam đang nhận được một số ý kiến khác
nhau. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia pháp lý,
việc kháng nghị này là hoàn toàn có cơ sở pháp lý.

Hà Nội: Xem xét nới lỏng một số
dịch vụ

H

ôm qua (14/9), Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ
Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức
Hội nghị lần thứ 8 mở rộng, xem xét cho ý kiến về tờ
trình của Ban Cán sự đảng UBND TP về kế hoạch
phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên
địa bàn thành phố từ sau 15/9.
(Trang 7)

(Trang 10 - 11)

BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHÁT HÀNH TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN TRÊN TOÀN QUỐC l ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 098.344.0666 - 091.357.7883 l GIÁ: 6.800Đ
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Chính phủ tiếp tục lắng nghe
với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao

Đ

ó là tinh thần được Thủ tướng Phạm
Minh Chính nhấn mạnh tại buổi làm
việc với Đại sứ, đại diện một số tổ chức, hiệp
hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam để
bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản
xuất, đầu tư, kinh doanh cho các doanh
nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
ngày hôm qua (14/9).
Thủ tướng nhấn mạnh đây chỉ là những
khó khăn nhất thời, Chính phủ Việt Nam
đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để
kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời chỉ
đạo xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế thích
ứng an toàn với dịch bệnh cả trước mắt và
lâu dài, tận dụng cơ hội để đẩy mạnh chuyển

Việt Nam sẽ
áp dụng thuế suất 0%
cho 31 mặt hàng
của Campuchia

C

hính phủ vừa ban hành Nghị định
83/2021/NĐ-CP biểu thuế nhập
khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để
thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương
mại song phương giữa Chính phủ Việt
Nam và Chính phủ Campuchia giai đoạn
2021-2022.
Theo Nghị định, phía Việt Nam sẽ áp
dụng thuế suất 0% cho phía Campuchia
gồm 31 mặt hàng như gia cầm sống, thịt
và phụ phẩm gia cầm, chanh, lúa gạo, chế
phẩm chứa thịt lợn (dạng đóng bao bì kín
khí để bán lẻ), lá thuốc lá chưa chế biến...
Danh mục hàng hóa bao gồm lúa gạo và
lá thuốc lá chưa chế biến áp dụng thuế suất
0% đối với lượng nằm trong hạn ngạch
được quy định tại phụ lục II. Cụ thể, lúa
gạo (với hạn ngạch 300.000 tấn/năm), lá
thuốc lá chưa chế biến (với hạn ngạch
3.000 tấn lá thuốc lá/năm).
Nghị định quy định hàng hóa nhập
khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập
khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực
hiện Bản thỏa thuận Việt Nam-Campuchia
giai đoạn 2021-2022 phải đáp ứng đủ các
điều kiện thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu
đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận
Việt Nam-Campuchia từ ngày 1/1/2021
đến ngày 31/12/2022 tại Phụ lục I ban
hành kèm theo Nghị định; có giấy chứng
nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form
S) do cơ quan có thẩm quyền của Vương
quốc Campuchia cấp; thông quan qua các
cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục III ban hành
kèm theo Nghị định này. TUỆ MINH

đổi số, cải cách thủ tục hành chính…
Thủ tướng đề nghị Đại sứ và cộng đồng
doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp
tục ủng hộ và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp
tác Việt Nam - Hàn Quốc cùng có lợi trên tất
cả các lĩnh vực. Thủ tướng đề nghị phía Hàn
Quốc tiếp tục hỗ trợ giúp Việt Nam có vaccine nhiều nhất, nhanh nhất bằng nhiều hình
thức khác nhau, nhất là trong tháng 9, tháng
10 này và hợp tác chuyển giao công nghệ,
sản xuất vaccine, thuốc điều trị, trang thiết bị
y tế; các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục
chung tay, chung sức cùng phía Việt Nam
thực hiện các biện pháp để chiến thắng dịch
bệnh và có nhiều sáng kiến, chủ động tích

Nâng cao tiềm lực viễn thông và cơ yếu
Công an nhân dân

Đ

ó là tinh thần chỉ đạo của Đại tướng
Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ
trưởng Bộ Công an khi chủ trì buổi làm
việc với Cục Viễn thông và Cơ yếu, diễn ra
chiều 14/9.
Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Viễn
thông và Cơ yếu cần xác định nhiệm vụ
củng cố, phát triển và nâng cao tiềm lực
của lực lượng thông tin liên lạc và cơ yếu
công an nhân dân (CAND) một cách đồng
bộ, vững chắc, tiến thẳng lên hiện đại, đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an.
Để đạt được mục tiêu trên, Bộ trưởng Tô
Lâm yêu cầu Cục Viễn thông và Cơ yếu
khẩn trương xây dựng Đề án riêng của hệ
lực lượng viễn thông - cơ yếu thực sự có
luận chứng khoa học, sát thực tiễn và có
tính khả thi.
Song song với việc xây dựng Đề án,
phải nghiên cứu xây dựng quy hoạch,
chiến lược phát triển viễn thông cơ yếu

T

heo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy
văn quốc gia, không khí lạnh có khả
năng hoạt động sớm từ cuối tháng 9 và đầu
tháng 10/2021; xu hướng gia tăng tần suất
trong các tháng chính đông. Rét đậm, rét hại
trong mùa đông năm 2021-2022 có thể xảy
ra sớm, tập trung nhiều trong thời kỳ từ
khoảng giữa tháng 12/2021 cho đến tháng
2/2022.
Dự báo, trong tháng 10 và tháng 11
nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và
Bắc Trung Bộ thấp hơn 0,5 – 1 độ C so với
trung bình nhiều năm. Không khí lạnh có
khả năng ảnh hưởng sớm, nhiệt độ trung
bình mùa Đông năm 2021 - 2022 có xu

Thực tiễn là thước đo

C

CAND gắn với Đề án hiện đại hóa hệ lực
lượng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
2030 và xa hơn; định hướng bảo đảm liên
lạc, sẵn sàng tình huống, an toàn thông tin,
đồng bộ công nghệ, bền vững hệ thống, đa
dạng ứng dụng. Bộ trưởng Tô Lâm cho
rằng, việc đầu tư, hiện đại hóa hệ thống
viễn thông, cơ yếu là nhiệm vụ trọng tâm
nhằm giải quyết kịp thời, có hiệu quả các
yêu cầu nâng cao chất lượng công tác
Công an, đáp ứng yêu cầu thực tế của lực
lượng nghiệp vụ trực tiếp chiến đấu, đấu
tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng
CAND. Cùng với đó, cần xây dựng kế
hoạch, sẵn sàng cung cấp chứng thư số,
mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2022 đạt
100% cơ quan và lãnh đạo cấp cục, địa
phương và tương đương được cấp chứng
thư số để phục vụ gửi, nhận văn bản điện
tử, xử lý công việc qua mạng.
BẢO LAM

Miền Bắc đón không khí lạnh từ cuối tháng 9

CHÀO NGÀY MớI

ho đến nay Cao Bằng là tỉnh
duy nhất đang giữ vững
thành quả chưa có ca mắc
Covid-19. Không phải vì Cao
Bằng xa các vùng động lực kinh
tế, tỉnh này có đến 300 km đường
biên giới chứ không hề ít, giao
thông đã kết nối thuận lợi. Thắng
lợi của Cao Bằng nhờ chiến lược
“phòng dịch từ xa” với phương
châm đi trước một bước và cao
hơn một mức để không phải
chống dịch.
Toàn hệ thống chính trị của
tỉnh ngay từ đầu đã kích hoạt
đồng bộ phương án phòng dịch từ
xa, làm việc tập trung ở mức cao

cực khắc phục tác động của dịch bệnh, duy
trì hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định
Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe
với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao các đề
xuất, kiến nghị của doanh nghiệp và sẵn sàng
đáp ứng trong điều kiện cho phép. Những gì
đã làm được phải làm tốt hơn, khi chưa có
giải pháp căn cơ thì chọn giải pháp tốt nhất
trong các giải pháp có thể. Chính phủ Việt
Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng
doanh nghiệp để củng cố niềm tin và có động
lực mạnh mẽ hơn nhằm khắc phục thiệt hại,
vực dậy sản xuất kinh doanh, vượt qua giai
đoạn khó khăn. K.CHI

nhất. Nguyên tắc phòng chống
dịch của Cao Bằng là siết chặt
kiểm soát từ bên ngoài, không
buông lỏng quản lý từ bên trong.
Từ thời điểm trước mốc thời gian
29/4, khi “làn sóng thứ 4” Covid19 xâm nhập vào Việt Nam, Cao
Bằng đã ra văn bản quy định
người dân, cán bộ, công chức trở
về từ các địa phương phải được
kiểm soát chặt chẽ. Thời điểm đó
nhiều ý kiến cho rằng cách làm
này là cực đoan nhưng khi nhìn lại
nhiều người nhận ra giá trị của
việc chủ động phòng chống dịch
có ý nghĩa rất lớn.
Các “Tổ Covid cộng đồng”

hướng thấp hơn so với mùa Đông năm
2020 - 2021. Mùa mưa tại khu vực Tây
Nguyên và Nam Bộ có khả năng kết thúc
muộn; trong mùa khô, nhiều khả năng xuất
hiện các đợt mưa trái mùa.
Các chuyên gia khí tượng nhận định, dự
báo từ giữa tháng 9 đến hết năm 2021, trên
khu vực Biển Đông, khả năng xuất hiện
khoảng 6 - 8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới,
trong đó có khoảng 3 - 4 cơn bão ảnh
hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Nhiều
khả năng trong tháng 1/2022 vẫn còn xuất
hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực
phía Nam Biển Đông và có thể ảnh hưởng
đến khu vực Nam Bộ. MINH TÚ

được thành lập ở các xã, phường,
thị trấn thực chất, kịp thời tuyên
truyền và nắm bắt dịch bệnh ở
từng ngõ ngách, từng nhà dân.
Ngoài ra, Cao Bằng xây dựng các
kịch bản, phương án về cách ly,
thu dung và dập ổ dịch để ứng
phó với cấp độ, tình huống dịch
bệnh có thể xảy ra để tránh bị
động. Nhận diện và dự báo trước
các nguy cơ để lên phương án,
giải pháp, Cao Bằng cho thấy
tỉnh này đã vận dụng sáng tạo
“sức dân” tạo nên thế trận phòng
chống dịch hiệu quả.
Ở phía Nam, An Giang cũng
thành công trong công tác phòng,
chống dịch nhờ quyết liệt ngay từ
đầu. Xin nói thêm, An Giang là
tỉnh được xếp vào nguy cơ rất cao.
Địa phương này có 100km đường

NHÂN Sự MớI
l Ngày 14/9, tại Trụ sở Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính đã làm việc với lãnh đạo chủ
chốt của Thông tấn xã Việt Nam
(TTXVN) về tình hình hoạt động và
những định hướng lớn, trọng tâm phát
triển TTXVN trong thời kỳ mới; trao
Quyết định bổ nhiệm đồng chí Vũ Việt
Trang, Phó Tổng Giám đốc giữ chức
Tổng Giám đốc TTXVN. Thủ tướng đề
nghị TTXVN tiếp tục kế thừa truyền
thống, lịch sử anh hùng vẻ vang của
mình, phát huy tinh thần đoàn kết, không
ngừng đổi mới, phát triển, giữ vững vị
thế là cơ quan thông tin chiến lược của
Đảng và Nhà nước, xứng đáng với sự tin
yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
l Ngày 14/9, Ban Tuyên giáo T.Ư
tổ chức Hội nghị triển khai quyết định
của Bộ Chính trị về công tác cán
bộ. Theo Quyết định số 326-QĐNS/TW
của Bộ Chính trị, ông Lại Xuân Môn,
Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao
Bằng nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh
Cao Bằng thôi tham gia Ban Chấp
hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ
2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu
Quốc hội khóa XV tỉnh Cao Bằng; điều
động, phân công giữ chức Phó Trưởng
Ban Tuyên giáo T.Ư. Đ.DUY

TIN VắN
l Theo tin từ Tổ công tác của
Chính phủ về ngoại giao vaccine, sáng
14/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn
ra lễ tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều
vaccine Astra Zenecaphòng Covid-19
do Chính phủ Pháp và Italia tài trợ cho
Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Tại
buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô
Anh Dũng cảm ơn và đánh giá cao sự
hỗ trợ quý báu và kịp thời của Chính
phủ và nhân dân Pháp và Italia, góp
phần thiết thực cho công tác phòng
chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.M.N
l Nhằm tăng tốc độ xử lý tự động
của hệ thống kiểm soát di chuyển,
tránh ùn tắc tại chốt kiểm soát dịch
bệnh, ngày 14/9, Công an TP Hà Nội
phối hợp cùng Cục Cảnh sát quản lý
hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công
an) đã lắp đặt các camera quét mã QR
tại 67 Chốt kiểm soát phòng, chống
dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, cả
các chốt kiểm soát đều được trang bị
mạng không dây (wifi) để thuận tiện cho
công tác tra cứu, truyền tải dữ liệu về
các cấp quản lý. AN BÌNH

biên giới giáp với Campuchia,
phía nước bạn cũng bùng phát
dịch bệnh; ở trong nước, TP.HCM,
Bình Dương, Long An, Tiền
Giang… đều diễn biến phức tạp.
An Giang đã thực hiện giãn cách
xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ
rất sớm, đặt ra mục tiêu bóc tách
F0 ra khỏi cộng đồng, cùng với đó
phải ngăn chặn dịch bệnh từ bên
ngoài vào. Từ rất sớm, An Giang
đã phát động phong trào mỗi tổ
dân phố là một pháo đài, mỗi
người dân là một chiến sĩ trong
công tác phòng, chống dịch bệnh
thực chất và tự giác.
Bên cạnh bài học thành công
của Cao Bằng, An Giang, nhiều
nơi vẫn còn chưa chủ động trong
triển khai phòng, chống dịch.
Chính vì thế, cách đây 2 ngày

Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ
đạo Quốc gia phòng chống dịch
Covid-19 đã phải làm việc, kiểm
tra trực tuyến công tác phòng
chống dịch với các tỉnh Kiên
Giang, Tiền Giang, 2 tỉnh dịch
đang diễn biến đáng lo ngại.
Để đưa đất nước trở lại bình
thường, rõ ràng phải tiếp tục
phải thực hiện hiệu quả công tác
phòng, chống dịch ngay tại cơ
sở; xã, phường, thị trấn phải thật
sự là “pháo đài”; người dân
phải thật sự là “chiến sĩ”; người
dân phải thật sự là trung tâm
phục vụ, là chủ thể trong phòng,
chống dịch. Phòng, chống
Covid-19 đang là sự “sát hạch”
chuẩn xác về nhiều mặt, trong đó
có cán bộ. TỪ TÂM
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CÔNG TÁC KIỂM TOÁN:

Cần sắc sảo, quyết liệt hơn
Đây là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình
Huệ nhấn mạnh trong phát biểu tại phiên họp của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công
tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022
của Kiểm toán Nhà nước sáng 14/9.
Tỷ lệ thực hiện kết luận,
kiến nghị kiểm toán thấp
Trình bày báo cáo tại phiên
họp, Tổng Kiểm toán nhà nước
(KTNN) Trần Sỹ Thanh cho
biết, năm 2021, theo kế hoạch,
KTNN sẽ thực hiện 188 cuộc
và dự kiến tổ chức thành 211
đoàn. Đến ngày 31/8, đã triển
khai 144/211 đoàn, kết thúc
108 đoàn (đạt 51% kế hoạch),
phát hành 83 báo cáo kiểm
toán, thấp hơn so với cùng kỳ
năm trước. Nguyên nhân của
việc này, theo Tổng KTNN, là
do ảnh hưởng của dịch Covid19 nên nhiều đoàn đang triển
khai phải dừng thực hiện (37
đoàn). Tổng hợp sơ bộ, đến
31/8, đối với 91 báo cáo kiểm
toán đã phát hành, KTNN kiến
nghị xử lý tài chính 52.095 tỷ
đồng; hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung
67 văn bản pháp luật.
Theo Tổng KTNN Trần Sỹ
Thanh, kết quả kiểm toán cho
thấy các đơn vị còn chưa chấp
hành đầy đủ quy định của pháp
luật trong quản lý, điều hành
thu, chi ngân sách; quản lý tài
sản, đất đai, tài nguyên khoáng
sản; quản lý quy hoạch, cấp
phép xây dựng tại các đô thị;
quản lý doanh thu, chi phí,
công nợ,…; thậm chí có trường
hợp hạch toán vào chi phí hợp
lý một số khoản không hợp lý,
không có căn cứ, làm giảm lớn
số thuế thu nhập doanh nghiệp
phải nộp NSNN; một số cơ chế
chính sách chậm được sửa đổi
và chưa sát thực tế, hiệu quả
chính sách chưa cao…
Vẫn theo Tổng KTNN,
trong 8 tháng đầu năm 2021,
KTNN đã chuyển Cơ quan
Cảnh sát điều tra để điều tra,
làm rõ và xử lý theo quy định
1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm
pháp luật được phát hiện qua
hoạt động kiểm toán; cung cấp
151 báo cáo kiểm toán và các
tài liệu có liên quan cho các cơ

quan có thẩm quyền để phục
vụ công tác điều tra, kiểm tra,
giám sát và xây dựng chương
trình công tác. Về kết quả thực
hiện kiến nghị kiểm toán, tổng
hợp sơ bộ đến 31/8, các đơn vị
đã thực hiện 30.834 tỷ đồng,
đạt 49,9% số kiến nghị, thấp
hơn cùng kỳ năm trước
(55,9%). “Do ảnh hưởng của
dịch Covid-19 nên nhiều đơn
vị KTNN không kiểm tra trực
tiếp theo dự kiến. Trong 4
tháng còn lại của năm 2021,
KTNN sẽ tiếp tục theo dõi,
đôn đốc để báo cáo Quốc hội
tại kỳ họp đầu năm 2022 theo
luật”, Tổng KTNN Trần Sỹ
Thanh cho hay.
Trình bày báo cáo thẩm tra,
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính,
Ngân sách của Quốc hội (QH)
Nguyễn Phú Cường băn khoăn
về việc tỷ lệ thực hiện các kết
luận, kiến nghị của KTNN năm
2021 thấp hơn so với các năm
trước; đến ngày 31/8/2021 chỉ
đạt 49,9% (năm 2020 đạt
55,9%; năm 2019 đạt 51,3%).
Trong đó, việc thực hiện các
kiến nghị liên quan đến sửa đổi,
bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế
văn bản các năm gần đây đạt tỷ
lệ thấp. Từ thực tế này, Chủ
nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân
sách của QH đề nghị KTNN bổ
sung, làm rõ chi tiết danh mục
các văn bản kiến nghị sửa đổi,
bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế;
bổ sung báo cáo việc kiểm tra,
đôn đốc thực hiện các kết luận,
kiến nghị còn tồn đọng từ
những năm trước; làm rõ
nguyên nhân khách quan, chủ
quan và cung cấp danh sách cụ
thể các cơ quan, đơn vị không
thực thiện đầy đủ, kịp thời các
kết luận, kiến nghị của KTNN
qua từng năm.

Công khai các đơn vị
không thực hiện kết luận
kiểm toán
Cho ý kiến tại phiên họp,

l Chủ tịch QH Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của
QH Lê Thị Nga lưu ý việc tỷ lệ
thực hiện các kiến nghị của
kiểm toán trong năm 2021 rất
thấp, chỉ đạt 49,9%; thấp hơn
cùng kỳ năm trước (55,9%).
“Đáng chú ý, trong 3 năm gần
đây, kết quả thực hiện các kiến
nghị của kiểm toán đều thấp và
năm 2021 là thấp nhất. Đây là
vấn đề đã nói nhiều năm cho
nên cần lưu ý và có giải pháp”,
bà Nga nhấn mạnh. Chủ nhiệm
Ủy ban Tư pháp của QH đề
nghị công khai những đơn vị
không thực hiện kết luận của
KTNN để báo cáo QH. Bà Nga
đồng thời cũng bày tỏ băn
khoăn về việc số vụ có dấu hiệu
vi phạm chuyển hồ sơ cho cơ

gày 14/9, Ban Vì sự tiến bộ của
phụ nữ (VSTBPN) ngành Tư
pháp, Bộ Tư pháp đã phối hợp tổ chức
trực tuyến Chương trình Tập huấn thử
nghiệm “Tài liệu hướng dẫn lồng ghép
vấn đề giới trong công tác xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật và phổ biến,
giáo dục pháp luật dành cho các cơ
quan tư pháp địa phương”.
Phát biểu khai mạc Chương trình,
Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
Phó Trưởng ban VSTBPN ngành Tư

công khai, minh bạch hoạt
động kiểm toán. Theo Chủ tịch
QH, một mặt, việc này sẽ tạo
sức ép công luận rất lớn để siết
chặt kỷ luật, kỷ cương về tài
chính, ngân sách và việc thực
hiện kết luận kiểm toán. Mặt
khác, thông qua công khai kết
quả kiểm toán, người dân và xã
hội giám sát trở lại hoạt động
kiểm toán. “Điều này có tác
dụng rất tốt cho hoạt động
kiểm toán nên cần công khai
bằng nhiều cách”, Chủ tịch QH
nhấn mạnh.
Cơ bản đồng tình với kế
hoạch kiểm toán trong năm
2022, Chủ tịch QH Vương
Đình Huệ lưu ý, trong mục tiêu
kiểm toán chung cần đặt tăng
cường củng cố nền tảng kinh tế
vĩ mô lên hàng đầu; đảm bảo kỷ
luật kỷ cương về tài chính ngân
sách; thực hiện chính sách tài
khóa, chính sách tiền tệ; đảm
bảo an toàn, bền vững của nợ
công; cơ cấu lại tổ chức tín
dụng, trích lập dự phòng, xử lý
nợ xấu... Chủ tịch QH cũng lưu
ý kiểm toán việc sử dụng quỹ
tiền lương cho đầu tư xây dựng
cơ bản trong khi nguồn thực
hiện cải cách tiền lương chưa
bảo đảm.
Cùng với đó, Chủ tịch QH đề
nghị chú trọng việc huy động,
phân bổ và sử dụng các nguồn
lực cho công tác phòng, chống
dịch Covid-19, đảm bảo sử dụng
hiệu quả. “Nước ta là nước
nghèo, chống dịch phải có hiệu
quả nhưng cũng phải tiết kiệm.
Phải xem xét việc tập trung
nguồn lực, nhân lực, tài lực cho
công tác phòng, chống dịch là
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
của ngành kiểm toán trong năm
nay nhưng sử dụng phải tiết
kiệm, kể cả nguồn huy động xã
hội”, ông Huệ nhấn mạnh.
MINH NGỌC

Nghiên cứu kỹ đề xuất thu hẹp phạm vi xử lý hành chính
Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ tại phiên họp chiều
cùng ngày, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng đề xuất thu hẹp phạm
vi xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo tờ trình của
Chính phủ, đa số thành viên Chính phủ thống nhất phương án quy định biện pháp xử phạt hành chính
chỉ áp dụng đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý,
giống cây trồng; còn các hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố
trí, tên thương mại, bí mật kinh doanh và hành vi cạnh tranh không lành mạnh sẽ không bị xử phạt
hành chính mà chỉ bị xử lý bằng biện pháp dân sự.
Chủ tịch QH nhấn mạnh bản chất hành chính và dân sự là 2 quan hệ khác nhau, không loại trừ nhau.
Thêm vào đó, về chi phí để tuân thủ pháp luật, Chủ tịch QH chỉ ra rằng, nếu để xử phạt hành chính sẽ rất
nhanh, các bên sẽ chấp hành rất nghiêm túc. “Cho đến nay, trên thực tế, khi có phán quyết hành chính, các
bên sẽ thực hiện ngay chứ nếu để theo vụ kiện dân sự thì “được vạ thì má đã sưng” mà còn chưa chắc đã theo
đuổi được, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh. Thông lệ quốc tế cũng không thu hẹp việc này.
Việc triển khai thực hiện thực tế không có gì vướng mắc”, Chủ tịch QH phân tích.

Lồng ghép vấn đề giới trong
phổ biến pháp luật

N

quan điều tra ít. Theo bà, việc
này có biểu hiện thiên về xử lý
hành chính và nương nhẹ.
Đồng quan điểm, Chủ nhiệm
Ủy ban Kinh tế của QH Vũ
Hồng Thanh nhận định, việc xử
lý tài chính sau kiểm toán nếu
thực hiện tốt sẽ là nguồn lực lớn
cho đầu tư phát triển.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ
tịch QH Vương Đình Huệ đề
nghị trong thời gian tới, công
tác kiểm toán cần được triển
khai toàn diện, có trọng tâm,
trọng điểm, trách nhiệm và sắc
sảo, quyết liệt hơn, bám sát quy
định của pháp luật. Nhận định
công khai là “vũ khí” rất quan
trọng của hoạt động kiểm toán,
Chủ tịch QH cũng đề nghị
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pháp Phan Thị Hồng Hà nhấn mạnh
bình đẳng là quyền con người cơ bản và
là thước đo quan trọng để đánh giá mức
độ tiến bộ và phát triển của xã hội.
Chính vì vậy, bên cạnh các mục tiêu về
tăng trưởng kinh tế, bình đẳng giới luôn
là mục tiêu ưu tiên mà các quốc gia
hướng đến.
Do đó, để góp phần khắc phục những
hạn chế trong công tác bình đẳng giới và
thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao,
trong thời gian qua, Ban VSTBPN ngành

Tư pháp đã chủ động tham mưu với Lãnh
đạo Bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả lồng ghép giới trong hoạt động
quản lý nhà nước của Bộ, Ngành. Một
trong những giải pháp đó là xây dựng Tài
liệu hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình
đẳng giới trong xây dựng văn bản quy
phạm pháp luật và PBGDPL dành cho
các cơ quan tư pháp địa phương.
Bà Phan Thị Hồng Hà cũng bày tỏ
sự tin tưởng, Tài liệu hướng dẫn này sẽ
là công cụ hữu ích, được các cán bộ Tư
pháp địa phương quan tâm, tích cực
nghiên cứu, áp dụng hiệu quả vào công
việc thực tiễn hằng ngày, từ đó góp
phần thực hiện mục tiêu và cũng là

nhiệm vụ của Bộ, ngành trong việc
nâng cao chất lượng công tác lồng ghép
vấn đề bình đẳng giới trong các lĩnh
vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước
của Bộ, ngành Tư pháp, góp phần quan
trọng vào việc thực hiện các mục tiêu
quốc gia về bình đẳng giới, phòng
chống bạo lực trên cơ sở giới.
Tại Chương trình, các đại biểu được
trao đổi, thảo luận về các nội dung cụ
thể như: khái niệm, vấn đề chung về
giới và bạo lực trên cơ sở giới; một số
vấn đề trọng tâm về lồng ghép vấn đề
bình đẳng giới trong công tác xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật, công tác
PBGDPL. P.MAI
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Đoàn kết, đồng lòng
đẩy lùi dịch bệnh
Hưởng ứng Lời kêu gọi
của lãnh đạo Đảng, Nhà
nước và Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, hôm qua
(14/9), nhiều cơ quan,
đơn vị đã tổ chức lễ phát
động phong trào thi đua
chung sức, đồng lòng
chiến thắng đại dịch
Covid-19.
Tại Hà Nội, Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ
hưởng ứng phong trào thi đua đặc
biệt do Thủ tướng Chính phủ phát
động “Cả nước đoàn kết, chung sức,
đồng lòng thi đua phòng, chống và
chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Buổi lễ được tổ chức theo hình thức
trực tuyến với các điểm cầu tại các
học viện khu vực.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ủy
viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận
Trung ương Nguyễn Xuân Thắng
nhấn mạnh, để thiết thực hưởng ứng
Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết
phòng, chống đại dịch Covid-19 của
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và
phong trào thi đua đặc biệt do Thủ
tướng Chính phủ phát động, toàn thể
cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động, học viên, sinh viên trong
toàn hệ thống Học viện cần tiếp tục
tăng cường công tác phòng, chống
dịch với tinh thần “chống dịch như
chống giặc”, “coi sức khỏe và tính
mạng con người là trên hết, trước
hết”; tuyệt đối không chủ quan, lơ
là, mất cảnh giác, không hoang
mang, lo sợ trước mọi tình huống
dịch bệnh. Đồng thời nắm chắc tình
hình, dự báo khả năng xấu nhất, kịp
thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để
kiểm soát, ngăn chặn bằng được sự
lan rộng lây nhiễm.
Trên tinh thần đó, chủ đề của
năm học mới “Trọng tâm - Trách
nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương Sáng tạo” không chỉ được quán triệt
trong thực hiện nhiệm vụ năm học
mới mà còn trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn
Xuân Thắng yêu cầu Học viện cần

l Quang cảnh Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt tại Học viện Chính trị
Quốc gia Hồ Chí Minh.

đẩy mạnh vai trò, cá thể hóa trách
nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch, tổ Covid cộng đồng
trong Học viện; nêu cao trách nhiệm
kiểm tra, đôn đốc, giám sát người
đứng đầu các đơn vị trong Học viện.
Giám đốc Học viện Chính trị quốc
gia Hồ Chí Minh cũng đề nghị Hội
đồng Thi đua-Khen thưởng Học
viện lấy tiêu chí đảm bảo an toàn
trong phòng, chống dịch của đơn vị
để đánh giá chất lượng trong năm
học này.
Cùng ngày, Đảng ủy Khối các cơ
quan T.Ư đã tổ chức lễ phát động
tiếp tục vận động quyên góp “Toàn
dân đoàn kết, ra sức phòng, chống
dịch Covid-19”. Phát biểu tại lễ phát
động, ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy
Khối các cơ quan T.Ư cho biết, thời
gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo
quyết liệt của Trung ương Đảng,
Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị và sự hưởng ứng,
đồng tình, trách nhiệm của toàn thể
nhân dân, Thường trực Đảng ủy
Khối các cơ quan T.Ư, Thường trực
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 của cơ quan Đảng ủy Khối
đã tích cực chuẩn bị các điều kiện
ứng phó với tình huống dịch bệnh;
đã kiểm soát chặt chẽ, sát sao, toàn
cơ quan áp dụng biện pháp hạn chế
tập trung đông người, tạm dừng các
đoàn kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin trong
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Thay mặt Thường trực Đảng ủy
Khối, ông Huỳnh Tấn Việt kêu gọi
các cán bộ, công chức, người lao

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong chuyển đổi số

B

ộ Thông tin và Truyền thông
(TT&TT) vừa đề xuất xây
dựng Nghị định mới thay thế Nghị
định số 64 về ứng dụng công nghệ
thông tin (CNTT) trong hoạt động
của cơ quan Nhà nước và có tên
gọi mới là Nghị định về chuyển
đổi số trong hoạt động của cơ quan
Nhà nước. Dự thảo nhấn mạnh các
nguyên tắc triển khai chuyển đổi
số trong hoạt động của cơ quan
Nhà nước, yêu cầu công khai,
minh bạch thông tin trên môi
trường số, bảo vệ dữ liệu cá nhân
do cơ quan Nhà nước nắm giữ trên
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môi trường số, bảo đảm an toàn
thông tin, an ninh mạng và bảo
đảm hiệu quả, tiết kiệm.
Về điều kiện bảo đảm phát triển
chính phủ số, dự thảo quy định về
yêu cầu triển khai các nội dung
mang tính nền tảng, tạo điều kiện
thực hiện chuyển đổi số trong hoạt
động của cơ quan Nhà nước, phát
triển chính phủ số, bao gồm các nội
dung chính như, xây dựng hạ tầng
số, bao gồm xây dựng hạ tầng
mạng, xây dựng nền tảng điện toán
đám mây chính phủ, xây dựng hạ
tầng internet vạn vật… Љ

động cơ quan Đảng ủy Khối với
truyền thống đoàn kết “tương thân
tương ái”, với tình cảm, trách nhiệm
vì cộng đồng, tích cực tham gia vận
động, quyên góp, ủng hộ Quỹ
Phòng, chống dịch Covid-19 để góp
thêm nguồn lực chung tay cùng
nhân dân và cả nước tăng cường các
biện pháp chống dịch, bảo đảm an
sinh xã hội, an toàn đời sống và sức
khỏe của nhân dân. Ông Việt khẳng
định, nguồn kinh phí vận động được
sẽ được sử dụng hiệu quả, minh
bạch và được chuyển ngay đến Uỷ
ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ
Việt Nam để phục vụ việc mua vaccine phòng Covid-19, hỗ trợ các đơn
vị, cá nhân trực tiếp tham gia phòng
chống dịch và những người gặp
hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh.
Hưởng ứng Lễ phát động, mỗi
cán bộ, công chức, người lao động
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung
ương ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương,
tổng số tiền quyên góp, ủng hộ là
hơn 60 triệu đồng.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ
MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt
Nam Lê Tiến Châu ghi nhận, biểu
dương và đánh giá cao Đảng ủy Khối
các cơ quan Trung ương đã tích cực,
đi đầu trong việc hưởng ứng tiếp tục
đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra
sức phòng, chống dịch Covid-19”;
đồng thời tri ân các nhà hảo tâm, các
tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân
dân đã san sẻ yêu thương, góp công,
góp sức cùng với cả nước nỗ lực
phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo
an sinh xã hội. VIỆT NGA
Dự thảo quy định về trách
nhiệm, yêu cầu triển khai các
hoạt động của cơ quan Nhà nước
trên môi trường số, bao gồm quy
trình công việc (chuẩn hóa, cải
tiến, thiết kế lại quy trình công
việc của cơ quan Nhà nước, yêu
cầu đồng bộ, kết nối, liên thông
quy trình công việc giữa các cơ
quan Nhà nước...); trao đổi văn
bản điện tử, như tăng cường sử
dụng văn bản điện tử, giá trị pháp
lý của văn bản điện tử, hoạt động
gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý
văn bản điện tử, sử dụng chữ ký
số, lưu trữ văn bản điện tử.
HÀ SƠN

HÀ NỘI:

Xem xét nới lỏng một số
dịch vụ

T

hông tin về định hướng lớn của Hà Nội sau 2 tháng
thực hiện giãn cách, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh
Tiến Dũng khẳng định, Hà Nội đang khẩn trương chỉ đạo
chính quyền xây dựng nhanh kịch bản để “mở cửa,” cho
phép nhiều dịch vụ hoạt động trở lại và chuẩn bị phát triển
kinh tế, đón nhiều làn sóng đầu tư mới. Nhưng tinh thần
chỉ đạo chung vẫn là tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.
Coi phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; bảo
vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân là trên
hết, trước hết”, ông Dũng quán triệt.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguy cơ bùng phát dịch ở
thủ đô luôn thường trực nhưng TP không thể cứ tiếp tục giãn
cách kéo dài thêm nữa, mà cần những giải pháp mạnh, quyết
liệt, thực chất và hiệu quả hơn.
Với sự hỗ trợ kịp thời của gần 8.000 y, bác sĩ, nhân viên
xét nghiệm, kỹ thuật viên, sinh viên đã được 12 địa phương
được cử tới hỗ trợ Thủ đô, chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm
thần tốc đã đạt kết quả ngoài mong đợi. Chỉ trong chưa đầy
một tuần lễ Hà Nội đã gần hoàn thành việc xét nghiệm sàng
lọc, tiêm vaccine mũi 1 cho tất cả người dân trên địa bàn. Hà
Nội cũng đã kích hoạt phương án 20.000 giường bệnh điều
trị F0; đang tiếp tục chuẩn bị cho phương án 30.000-40.000
giường với quyết tâm không để phải điều trị F0 tại nhà...
Còn ít thời gian nữa là đến thời hạn hoàn thành mục tiêu
tiêm vaccine theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Hà
Nội yêu cầu các cấp, ngành tận dụng từng phút, từng giờ để
đạt mục tiêu tiêm chủng bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao.
Sở Y tế tiếp tục phát huy vai trò “nhạc trưởng” điều phối công
tác tiêm vaccine nhịp nhàng, hiệu quả; vaccine về đến đâu
tiêm ngay cho người dân đến đó. Cố gắng cao nhất để trong
ngày 15/9, hoàn thành mục tiêu tiêm mũi 1 cho tất cả người
dân từ 18 tuổi trở lên.
Cho rằng công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn đang
đặt ra những khó khăn, thách thức lớn; Bí thư Thành ủy Hà
Nội kêu gọi người dân tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp
phòng, chống dịch của Trung ương và TP; nhất là tự giác thực
hiện các biện pháp phòng, chống lây lan dịch bệnh khi đi tiêm
vaccine. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải nhận
định, công tác phòng, chống dịch của TP đang đi đúng hướng,
bảo đảm theo nguyên tắc chỉ đạo chung, vừa đảm bảo an sinh
xã hội vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh. Ông Hải cho rằng,
các địa phương cần chủ động chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho
giai đoạn sau ngày 15/9 và ngày 21/9. Cụ thể, đối với việc
phong tỏa, cách ly các trường hợp F0, các đơn vị phải triển
khai các phương án với phương châm nhanh nhất, gọn nhất,
khoanh đúng và thu hẹp tối đa điểm phong tỏa, cách ly để
tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.
TP Hà Nội cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với
các sở, ngành liên quan để rà soát lại phương án phục hồi sản
xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là
cho giai đoạn sau ngày 15/9… DIỆU THẢO

Hải Phòng cho mở lại
nhiều hoạt động

T

ừ hôm nay (15/9), Hải Phòng cho phép các nhà hàng
ăn uống, vườn hoa, công viên, thể thao trong nhà,
spa... được mở cửa trở lại nhưng phải đảm bảo yêu cầu
phòng dịch, theo Văn bản số 6459 điều chỉnh một số biện
pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới trên toàn địa
bàn vừa được TP Hải Phòng ban hành.
Cụ thể, UBND TP Hải Phòng cho phép các vườn hoa,
công viên được hoạt động trở lại nhưng không được tập trung
quá 10 người một chỗ trong cùng thời điểm và phải đảm bảo
giãn cách tối thiểu 2m. Các nhà hàng ăn uống được hoạt động
trở lại nhưng không phục vụ quá 10 khách trong cùng một
phòng hoặc một khu vực riêng, phải đóng cửa trước 22h. Các
dịch vụ ăn uống hè phố được bán hàng tại chỗ từ 5-9h, thời
gian còn lại trong ngày chỉ được bán mang về. Các cơ sở kinh
doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, spa, gội đầu, hoạt
động không quá 50% công suất và phục vụ không quá 10
người cùng thời điểm.
Các phòng khám răng – hàm – mặt, phòng khám tai mũi – họng tư nhân được hoạt động nhưng phải thực hiện
nghiêm khai báo y tế. Nếu phát hiện các trường hợp ho sốt
đến khám phải thông báo ngay cơ quan y tế để phối hợp lấy
mẫu xét nghiệm.
Ngoài ra, TP Hải Phòng yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt
người từ tỉnh, TP vào Hải Phòng. Người từ các địa phương
vào TP Hải Phòng phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2
âm tính bằng phương pháp RT-PCR. THÙY LINH

Tư PHÁP
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Gỡ vướng khai sinh điện tử
Nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong khai sinh điện tử,
Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong
tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh
vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử.

l Hướng dẫn đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Tư pháp địa phương gặp khó
Từ 1/7/2021, Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư đã được Bộ Công an chính
thức đưa vào vận hành nên việc kết nối
với Hệ thống thông tin đăng ký và quản
lý hộ tịch để cấp sổ định danh cá nhân
(ĐDCN) đã được thực hiện theo mô
hình mới, thông qua Trục tích hợp quốc
gia (NGSP) của Bộ Thông tin và
Truyền thông.
Qua theo dõi của Bộ Tư pháp và
phản ánh từ các địa phương, việc tiếp
nhận số định danh cá nhân cho các dữ
liệu khai sinh được cập nhật vào Phần
mềm đăng ký khai sinh điện tử đã phát
sinh một số vướng mắc, gây khó khăn
không nhỏ cho các Phòng Tư pháp cấp
huyện và UBND cấp xã trên toàn quốc.
Cụ thể, khi thực hiện đăng ký khai

sinh (ĐKKS), nhiều trường hợp do Cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa trả
ngay số ĐDCN cho công dân theo quy
định, thậm chí Cơ quan đăng ký hộ tịch
phải chờ sau nhiều ngày mới nhận được
số ĐDCN. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi
cho trẻ em, các địa phương đã thực hiện
việc cấp Giấy khai sinh chưa có số
ĐDCN (Giấy khai sinh này vẫn được
xem là hợp lệ) cho công dân.
Ngoài ra, từ ngày 1/7/2021 đến nay,
Bộ Công an tạm thời chưa tiếp nhận các
thông tin điều chỉnh dữ liệu khai sinh
trên Phần mềm ĐKKS điện tử (do chỉnh
sửa sai sót hoặc do thực hiện thủ tục
thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác
định lại dân tộc...) để cập nhật, đồng bộ
vào thông tin công dân tương ứng trong
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó,

trong thực tiễn xảy ra tình trạng sai lệch
thông tin giữa thông tin khai sinh và
thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư.

Hướng dẫn gỡ vướng
Trước thực trạng trên, ngày 13/9, Bộ
Tư pháp có văn bản gửi Sở Tư pháp các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
hướng dẫn xử lý một số vướng mắc
trong tiếp nhận số ĐDCN khi cập nhật
dữ liệu khai sinh vào Phần mềm ĐKKS
điện tử.
Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư
pháp chỉ đạo công chức tư pháp-hộ tịch
tăng cường rà soát, kiểm tra các trường
hợp khai sinh đủ điều kiện được cấp số
định danh cá nhân đã được nhập vào
phần mềm, đảm bảo dữ liệu được nhập
là chính xác so với Sổ, hồ sơ đăng ký
khai sinh và thực hiện gửi yêu cầu cấp
số định danh cá nhân.
Trường hợp có vướng mắc khi tiếp
nhận số ĐDCN thì thực hiện như sau:
Đối với các trường hợp đủ điều kiện cấp
số ĐDCN nhưng phần mềm thông báo
trạng thái “Đã có lỗi”, đề nghị công
chức Tư pháp-Hộ tịch xem chi tiết lỗi và
thực hiện theo Hướng dẫn xử lý lỗi tại
phần Phụ lục được Bộ Tư pháp gửi kèm
theo Công văn.
Đối với các dữ liệu khai sinh đủ điều
kiện được cấp số ĐDCN nhưng phần
mềm thông báo trạng thái “Chờ BCA cấp
Số ĐDCN” trong thời gian dài (từ 24 giờ
trở lên) vẫn chưa được cấp số ĐDCN, đề
nghị công chức Tư pháp-Hộ tịch liên hệ
với Bộ phận hỗ trợ phần mềm hộ tịch của
Bộ Tư pháp để được hỗ trợ.
Trường hợp nếu việc ĐKKS của
công dân là hợp lệ nhưng dữ liệu khai
sinh chưa thể “hoàn thành” do Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư chưa trả về số
ĐDCN, đề nghị công chức Tư pháp-Hộ

tịch vẫn thực hiện in Giấy khai sinh từ
Phần mềm ĐKKS điện tử và trả Giấy
khai sinh (chưa có số ĐDCN) cho công
dân. Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư trả về số ĐDCN, công chức Tư phápHộ tịch thực hiện theo hướng dẫn của
Bộ Tư pháp tại Công văn số 4756/BTPHTQTCT ngày 18/12/2020.
Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các địa
phương chỉ đạo các Phòng Tư pháp cấp
huyện tăng cường rà soát, kiểm tra các dữ
liệu ĐKKS điện tử, đôn đốc các UBND
cấp xã kịp thời cập nhật, hoàn thành các dữ
liệu đã được nhập vào phần mềm, không
để các dữ liệu ở tình trạng “Lưu nháp”,
“Đã có lỗi”, “Từ chối hủy”, gây khó khăn
cho công tác thống kê dữ liệu.
Đồng thời Sở Tư pháp địa phương
trao đổi với Công an tỉnh/thành phố,
quán triệt cơ quan có thẩm quyền đăng
ký cư trú khi tiếp nhận thông tin đăng ký
cư trú của công dân, nếu thấy có sai lệch
thông tin giữa Giấy khai sinh và thông
tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư, cần trao đổi ngay với
công chức tư pháp-hộ tịch để xác minh,
nếu thông tin trong Giấy khai sinh là
đúng thì cần kịp thời cập nhật thông tin
công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư cho phù hợp với thông tin khai
sinh theo đúng quy định tại Khoản 2
Điều 60 của Luật Hộ tịch.
Bộ Tư pháp cũng lưu ý, Giấy khai
sinh (chưa có số định danh cá nhân)
được cấp cho các trường hợp được nêu
trên là do lỗi của hệ thống, thuộc trách
nhiệm của các cơ quan quản lý nhà
nước, Giấy khai sinh được cấp vẫn là
hợp lệ nên Sở Tư pháp cần trao đổi
thống nhất với Cơ quan công an và Cơ
quan bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố để
các Cơ quan này có chỉ đạo tiếp nhận
và giải quyết yêu cầu đăng ký cư trú,
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6
tuổi theo đúng quy định, không được từ
chối với lý do “không có số định danh
cá nhân”. PHI HÙNG

PHÁT TRIỂN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI:

Ưu tiên các địa phương
kinh tế phát triển
Nhằm xã hội hóa một số hoạt động Tư pháp, thời
gian gần đây nhiều UBND tỉnh, thành phố đã ban
hành các Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại
với mục tiêu giảm tải công việc cho cơ quan nhà
nước, đáp ứng kịp thời yêu cầu của các tổ chức,
cá nhân.
Theo đánh giá của UBND
tỉnh Tuyên Quang, sự hiện diện
của các Văn phòng Thừa phát lại
bên cạnh các cơ quan THADS
của Nhà nước sẽ tạo điều kiện để
tổ chức, cá nhân có thêm sự lựa
chọn phù hợp với năng lực, điều
kiện của cá nhân khi yêu cầu thi
hành án dân sự. Đồng thời, việc
xác lập chứng cứ chứng minh
thông qua hoạt động lập vi bằng
của Văn phòng Thừa phát lại sẽ
góp phần giúp các bên thực hiện
quyền được xác lập chứng cứ để
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của mình.
Với những tiện ích của Thừa
phát lại, mới đây UBND tỉnh
Tuyên Quang đã phê duyệt Đề án
phát triển Văn phòng thừa phát
lại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
giai đoạn 2021-2030, Theo đó,
Tuyên Quang sẽ thành lập không

quá 02 Văn phòng Thừa phát lại
đối với địa bàn TP Tuyên Quang;
Thành lập không quá 1 Văn
phòng Thừa phát lại/1 đơn vị đối
với địa bàn các huyện. Tuyên
Quang cũng xác định, trước mắt
ưu tiên cho các địa phương có
điều kiện về kinh tế - xã hội phát
triển, số lượng vụ việc thụ lý của
Tòa án, cơ quan thi hành án dân
sự ở mức cao; có mật độ dân cư
đông và các khu công nghiệp tập
trung nhiều.
Tương tự, theo Quyết định
phê duyệt Đề án “Phát triển Văn
phòng Thừa phát lại trên địa bàn
thành phố Hà Nội”, UBND thành
phố chỉ đạo tập trung phát triển
Văn phòng Thừa phát lại gắn với
địa bàn dân cư; bảo đảm tổng số
Văn phòng Thừa phát lại trên địa
bàn thành phố không quá 43 tổ
chức; mỗi địa bàn quận, thị xã có

l Ảnh minh họa.

2 Văn phòng Thừa phát lại, địa
bàn huyện có 1 Văn phòng Thừa
phát lại. Hiện Hà Nội đang có 8
Văn phòng Thừa phát lại. Trong
3 năm (từ 2018-2020), các văn
phòng thừa phát lại trên địa bàn
Hà Nội đã lập gần 36 ngàn vi
bằng với tổng doanh thu do lập vi
bằng 40.382.015.000 đồng.
UBND tỉnh Bắc Giang cũng
đã ban hành Quyết định Phê
duyệt Đề án phát triển Văn phòng
Thừa phát lại trên địa bàn. Theo
đó, tỉnh yêu cầu huy động các
nguồn lực xã hội tham gia hoạt
động Thừa phát lại nhằm hỗ trợ
tích cực cho hoạt động tư pháp,
trước hết là hoạt động thi hành án
dân sự và hoạt động tố tụng của
Tòa án; góp phần giảm tải công
việc, chi tiêu ngân sách, nâng cao
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hiệu quả hoạt động của cơ quan
Thi hành án dân sự, cơ quan Tòa
án các cấp trên địa bàn tỉnh; thành
lập tổ chức Thừa phát lại theo lộ
trình, đảm bảo không quá 11 tổ
chức Thừa phát lại trên địa bàn
toàn tỉnh, trong đó, tại thành phố
Bắc Giang không quá 02 tổ chức
Thừa phát lại, tại các huyện
không quá 01 tổ chức Thừa phát
lại/01 huyện. Việc phát triển các
Văn phòng Thừa phát lại trên địa
bàn tỉnh được thực hiện trên cơ sở
nhu cầu của cá nhân có đủ điều
kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
Tại Tây Ninh, theo Đề án
phát triển Văn phòng Thừa phát
lại trên địa bàn tỉnh này, từ năm
2021 đến năm 2025, trong giai
đoạn đầu, Đề án tập trung xây
dựng, thành lập Văn phòng Thừa

phát lại, bước đầu đáp ứng nhu
cầu của Nhân dân, đồng thời tạo
điều kiện thuận lợi cho hoạt động
Thừa phát lại tại tỉnh. Còn tại
Nghệ An, từ nay đến năm 2030,
tỉnh được phép thành lập 23 Văn
phòng Thừa phát lại theo Đề án
UBND tỉnh này mới ban hành.
Hiện nay Nghệ An đã có 3 Văn
phòng Thừa phát lại được thành
lập; giai đoạn 2021-2025 thành
lập 10 Văn phòng Thừa phát lại;
giai 2026-2030 thành lập thêm
10 Văn phòng. Trường hợp khi
đến năm kết thúc giai đoạn
nhưng chưa phát triển đủ số
lượng Văn phòng Thừa phát lại
theo lộ trình trên thì vẫn tiếp tục
cho phép thành lập Văn phòng
Thừa phát lại trong những năm
tiếp theo.
Việc các tỉnh phê duyệt Đề
án phát triển Văn phòng Thừa
phát lại với những lộ trình cụ thể
nhằm phù hợp với tình hình phát
triển kinh tế - xã hội của từng địa
bàn; nâng cao vai trò của cơ
quan quản lý, đáp ứng tốt các
nhu cầu của tổ chức cá nhân và
giảm tải cho cơ quan nhà nước.
Tuy nhiên, để các Văn phòng
Thừa phát lại thực sự hoạt động
hiệu quả thì cần phải có cơ chế
huy động nguồn lực, cơ chế phối
hợp tốt giữa các ngành liên quan
cũng như tăng cường kiểm tra,
giám sát. BÌNH AN
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Kiến thức và tâm huyết
gửi vào 3 “đời” Bộ luật Hình sự
Gần 40 năm công tác trong ngành Tư pháp, nguyên
Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính (Bộ Tư
pháp) đã ghi dấu ấn trong nhiều Bộ luật Hình sự
(BLHS), góp phần hoàn thiện BLHS 1999, đóng góp
chuyên môn hoàn thiện BLHS 2015.
Biết từ động cơ máy bay
đến kiến thức luật pháp
Câu chuyện đến với lĩnh
vực pháp lý của ông Việt khá
bất ngờ. Thời học sinh, ông học
một trường phổ thông công
nghiệp ở gần Nhà thờ Lớn (Hà
Nội) để ra làm công nhân bậc
4/7. Tốt nghiệp, ông được cử
sang Liên Xô (cũ) học chế tạo
động cơ máy bay, rồi bất ngờ
được phân công học luật.
Thời gian ban đầu chuyển
sang học luật, ông gặp khá
nhiều khó khăn bỡ ngỡ bởi kiến
thức từng được đào tạo là khoa
học tự nhiên; trong khi luật
thuộc lĩnh vực khoa học xã hội;
từ ngữ, chuyên môn khác nhau
hoàn toàn. “Song với nhiệt
huyết của tuổi trẻ cùng suy nghĩ
“Nhà nước phân công, giao
việc gì thì mình phải cố gắng
hoàn thành việc ấy”, tôi đã vượt
qua những khó khăn ban đầu,
hoàn thành tốt việc học, trở về
cống hiến”, ông hồi ức.

l Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật
Hình sự - Hành chính Nguyễn Quốc Việt

Năm 1973, ông Việt trở về
nước, được nhận vào làm tại
Ủy ban Pháp chế (tiền thân của
Bộ Tư pháp ngày nay). Khi Bộ
Tư pháp tái thành lập với nhiệm
vụ tham mưu giúp Chính phủ
xây dựng pháp luật và quản lý
các mảng hoạt động bổ trợ tư
pháp, gồm các đơn vị chính là
Vụ Pháp luật chung và Vụ Pháp
luật Kinh tế, ông Việt vẫn tiếp
tục công tác tại đây.
Năm 1987, ông được đề bạt
làm Vụ phó Vụ Pháp luật Hình
sự - Hành chính (được tách ra
từ Vụ Pháp luật chung). Ba
năm sau, ông được cử đi biệt
phái đến Văn phòng Chính phủ
tham gia công tác chống tham
nhũng. Năm 1993, ông quay lại
Vụ Pháp luật Hình sự - Hành
chính, tiếp tục giữ cương vị Vụ
phó. Đến năm 1999, ông chính

thức được bổ nhiệm chức Vụ
trưởng cho đến khi nghỉ chế độ
vào 2009.
Phần lớn thời gian công tác
của ông Việt gắn liền cùng Vụ
Pháp luật Hình sự - Hành
chính. Trong quá trình công tác
ấy, ông được đánh giá cùng tập
thể luôn tích cực tham mưu cho
lãnh đạo Bộ trong công tác
pháp luật, xây dựng nhiều
BLHS.
Đầu tiên phải kể đến BLHS
1985, là BLHS đầu tiên của
Việt Nam; ra đời trong bối cảnh
nền kinh tế bao cấp và thực tiễn
tình hình tội phạm thời kỳ đó;
nhưng đã rất tiến bộ. Khi xây
dựng BLHS 1985, ông Việt
thuộc Ban Thư ký, cùng một
thành viên khác được phân
công dịch BLHS 1960 của Nga
để tham khảo. Trên cơ sở
BLHS của Nga, các nhà làm
luật đã xây dựng BLHS năm
1985 của nước ta với hai phần:
Phần chung và phần tội phạm.
Từ 44 tội danh có hình phạt
cao nhất là tử hình trong BLHS
1985; đến BLHS năm 1999 chỉ
còn 29 tội. Việc này phù hợp
định hướng nhân đạo trong
chính sách hình sự, bảo vệ
quyền con người, quyền công
dân. Theo kinh nghiệm của ông
Việt, không phải cứ hình phạt
nặng thì sẽ giảm tội phạm, điều
quan trọng là giáo dục hướng
thiện, các hành vi phạm tội phải
được phát hiện kịp thời, xử lý
nghiêm minh. BLHS năm 1999
được Quốc hội thông qua đã góp
phần giữ vững trật tự an toàn xã
hội trong suốt nhiều năm.

“Các cấu thành tội phạm khi đó
rất đơn giản, ngắn gọn, căn cứ
vào thực tiễn của nước ta thời
đó. Dù sơ khai nhưng BLHS
năm 1985 cũng đã là một tiến
bộ rất lớn”, ông Việt đánh giá.
Sau một thời gian dài thi
hành BLHS 1985, tình hình
kinh tế xã hội đất nước có
những thay đổi to lớn, đòi hỏi
phải sửa đổi cơ bản, toàn diện
BLHS để đáp ứng yêu cầu công
tác đấu tranh phòng, chống tội
phạm trong bối cảnh mới. Thực
hiện chủ trương sửa đổi toàn
diện BLHS, năm 1993 Vụ Pháp
luật Hình sự - Hành chính được
giao là cơ quan chủ trì soạn
thảo, ông Việt là Tổ phó Tổ
Biên tập.
Quá trình thực hiện, ông
Việt hồi ức luôn đau đáu làm
sao hoàn thiện hệ thống pháp

l Dù đã nghỉ chế độ, ông Việt vẫn miệt mài nghiên cứu, tiếp tục cống hiến cho
đất nước.

luật hình sự nên gửi gắm rất
nhiều tâm huyết của mình.
Trước hết là vấn đề nhân đạo
trong chính sách hình sự. Khi
được giao làm về vấn đề này,
ông và mọi người trong Vụ đã
nghiên cứu kỹ lưỡng, tham
khảo luật của nước ngoài, so
sánh với tình hình thực tế của
Việt Nam.
Từ 44 tội danh có hình phạt
cao nhất là tử hình trong
BLHS 1985; đến BLHS năm
1999 chỉ còn 29 tội. Việc này
phù hợp định hướng nhân đạo
trong chính sách hình sự, bảo
vệ quyền con người, quyền
công dân. Theo kinh nghiệm
của ông Việt, không phải cứ
hình phạt nặng thì sẽ giảm tội
phạm, điều quan trọng là giáo
dục hướng thiện, các hành vi
phạm tội phải được phát hiện
kịp thời, xử lý nghiêm minh.
BLHS năm 1999 được Quốc
hội thông qua đã góp phần giữ
vững trật tự an toàn xã hội
trong suốt nhiều năm.
Một vấn đề khá thú vị, là
ngay từ BLHS 1999, ông Việt
đã mạnh dạn đề xuất một số
định hướng mới, trong đó có
việc bỏ tội “Cố ý làm trái quy
định của Nhà nước về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm
trọng”. “Bởi theo tôi, cấu thành
tội phạm của tội này không rõ,
quá rộng. Thời điểm đó, cơ
quan chủ trì soạn thảo đã mời
các nhà khoa học, các cán bộ
công an, VKS, tòa án đến để
bàn về vấn đề trên. Tôi e ngại
nếu xử lý không chính xác có
thể dẫn đến hình sự hóa các
quan hệ dân sự, các nhà kinh
doanh rất sợ”, ông Việt nhớ lại.
Khi ấy, ông Việt đặt vấn đề
xem từ trước đến nay có biểu
hiện gì của “cố ý làm trái” đã
điều tra, truy tố, xét xử, đưa ra

để mọi người xem xét, đánh giá;
nhưng không thể liệt kê được vì
thực tiễn cố ý làm trái rất
phong phú, trong khi về nguyên
tắc, pháp luật phải bám sát thực
tiễn, phản ánh đúng thực tiễn.
Qua các cuộc họp, mọi người
thống nhất đặt ra 2 phương án:
Bỏ tội danh trên bằng một số
tội danh cụ thể khác (quan điểm
của Bộ Tư pháp và doanh
nghiệp); và giữ tội danh trên
(quan điểm của một số cán bộ
tố tụng) để xin ý kiến.
Sau khi lấy phiếu biểu quyết
của các đại biểu, Quốc hội thấy
số phiếu đồng ý giữ tội danh
trên nhiều hơn nên vẫn giữ tội
“Cố ý làm trái quy định của
Nhà nước về quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng”
trong BLHS 1999. Phải đến
BLHS năm 2015, tội danh trên
mới bị bãi bỏ.
“Năm 1999, quan điểm bỏ
tội danh trên chưa được Quốc
hội thông qua là do chúng tôi
chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Đến
2015 khi chuẩn bị kỹ hơn, lập
luận rõ ràng hơn, mới được
Quốc hội thông qua”, ông Việt
chia sẻ.
Dù một vài đề xuất chưa
được Quốc hội thông qua trong
BLHS 1999, nhưng ông Việt
cho hay không nản chí; mà luôn
nghiêm khắc với mình phải cố
gắng tự hoàn thiện học hỏi để
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao
của công việc; đồng thời không
ngừng truyền đạt kinh nghiệm
cho đồng nghiệp.

Đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục
cống hiến
Năm 2009 ông Việt nghỉ
theo chế độ. Nhưng khi được
mời tham gia đóng góp ý kiến
để sửa đổi, hoàn thiện BLHS
2015, ông lập tức nhận lời.

Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính (Bộ Tư pháp) nơi
ông Việt nhiều năm lãnh đạo
nhiều lần được nhận Cờ Thi
đua, Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ, của Bộ trưởng.
Ông Việt cũng vinh dự được
tặng thưởng Huân chương Lao
động hạng Nhì; là phần thưởng
mà Đảng, Nhà nước ghi nhận
những đóng góp của ông trong
công cuộc xây dựng hoàn thiện
pháp luật.

Ông Việt cho biết nhờ sự
chuẩn bị kỹ lưỡng, những ý
kiến đề xuất trong BLHS 1999
chưa được Quốc hội thông qua
thì nay đã được thông qua hết.
Như tội “Cố ý làm trái quy định
của Nhà nước về quản lý kinh
tế gây hậu quả nghiêm trọng”
được thay thế bằng 15 tội danh
khác cụ thể trong lĩnh vực đất
đai, tài chính, ngân hàng, bảo
hiểm xã hội, sử dụng tài sản
công, bán đấu giá… “Thay 1 tội
bằng 15 tội danh khác, đến giờ
cũng chưa thấy phát sinh ra tội
danh mới nào mà cần phải bổ
sung”, ông Việt đánh giá.
Khi tham gia xây dựng, sửa
đổi hoàn thiện BLHS 2015 với
vai trò chuyên gia, ông tiếp tục
quan tâm chính sách hình sự với
người chưa thành niên phạm tội.
Ông cho hay bản thân đã nghiên
cứu “đông tây kim cổ”, Công
ước của Liên Hợp quốc về
quyền con người, quyền trẻ em
thì thấy BLHS năm 1999 “chưa
đáp ứng được”.
“BLHS năm 1999 chỉ quy
định người từ 14 đến dưới 16
tuổi chịu trách nhiệm hình sự
với các tội rất nghiêm trọng do
cố ý và tội đặc biệt nghiêm
trọng. Từ ngữ này không chính
xác, khó hiểu”, ông Việt nói.
Theo ông Việt, “rất nghiêm
trọng do cố ý”, là từ khó hiểu
với nhiều người dân bình
thường. Làm sao để các em biết
hành vi nào là rất nghiêm trọng
và đặc biệt nghiêm trọng để
phòng ngừa? Ông Việt đã “tìm
lời giải” bằng cách đưa vấn đề
người từ 14 đến dưới 16 tuổi
chịu TNHS với một số tội nhất
định (15 tội) gồm tội “Giết
người”, “Cướp tài sản”… ra Tổ
biên tập. Tại đây, các thành viên
thảo luận rồi thêm bớt một số
khác vào, sau đó trình Quốc hội.
“Quốc hội sau đó đã quyết
định người thành niên chỉ phải
chịu TNHS với 28 tội danh.
Đây cũng là một cái đạt được
trong quá trình sửa đổi BLHS
2015. Bởi một trong những
định hướng của BLHS sửa đổi
là phải hội nhập quốc tế, phù
hợp các hiệp ước, điều ước
quốc tế mà Việt Nam là thành
viên”, ông Việt nói.
Không chỉ tham gia góp ý
sửa đổi BLHS, ông Việt còn
tham gia nhiều dự án nước
ngoài, viết bài nghiên cứu cho
các tạp chí trong lĩnh vực pháp
lý… Nhiệt huyết với ngành Tư
pháp, với việc hoàn thiện các
lĩnh vực pháp luật chưa bao giờ
vơi bớt trong ông.
HỒNG MÂY
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CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19
PHÒNG CHỐNG DỊCH TẠI TP HỒ CHÍ MINH:

Sự tham gia của các tổ chức, cá nhân
thiện nguyện rất lớn
Hôm qua (14/9), Ban
Chấp hành Đảng bộ TP
HCM khóa XI (nhiệm kỳ
2020-2025) tổ chức Hội
nghị lần thứ 8 mở rộng,
xem xét cho ý kiến về
tờ trình của Ban Cán sự
đảng UBND TP về kế
hoạch phòng, chống
dịch Covid-19 và phục
hồi kinh tế trên địa bàn
TP từ sau 15/9.
Tiếp tục giãn cách 2 tuần
theo Chỉ thị 16
Hội nghị được tổ chức theo
hình thức trực tuyến, kết nối từ
điểm cầu chính tới điểm cầu tại
Thủ Đức và 21 quận, huyện.
Theo Bí thư Thành ủy
Nguyễn Văn Nên, sáng 14/9 TP
đã xin ý kiến Thủ tướng Chính
phủ và được thống nhất về tiếp
tục thực hiện giãn cách thêm 2
tuần theo tinh thần Chỉ thị 16.
Ông Nên cho biết, đa số các địa
phương chưa đạt cho nên TP cần
phấn đấu tiếp tục thực hiện giãn
cách. Thủ tướng cũng đã thống
nhất với đề xuất của TP HCM.
Trong đó, những địa phương đã
kiểm soát được thì từng bước mở
dần theo nguyên tắc an toàn là
trên hết, không chủ quan nôn
nóng, làm chặt chẽ, chắc chắn.
Theo ông Nên, TP đã đạt
những kết quả trong việc thực
hiện giãn cách xã hội: Xét
nghiệm diện rộng và triển khai
“thần tốc”; điều trị F0 với nhiệm
vụ ưu tiên hàng đầu là giảm tử
vong; đảm bảo an sinh xã hội là
nhiệm vụ trọng yếu; vaccine và
thuốc điều trị là nhiệm vụ chiến
lược trong phòng chống dịch.
Ông Nên cũng chỉ đạo đối
chiếu, rà soát từng kết quả với
các tiêu chí để thực hiện kiểm

l Một doanh nghiệp tặng thuốc, vật tư y tế cho bệnh viện điều trị Covid-19
tại Thủ Đức (TP HCM).

soát dịch bệnh theo Quyết định
3979 của Bộ Y tế. Theo ông
Nên, khi toàn TP đối chiếu lại
các tiêu chí kiểm soát dịch bệnh,
nhìn chung là chưa đạt. Tuy
nhiên, từng địa phương có thể
chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 là
những địa phương có khả năng
cơ bản đạt tiêu chí đề ra. Nhóm
2 những địa phương gần đạt tiêu
chí đề ra. Nhóm 3 là những địa
phương cần tiếp tục nỗ lực phấn
đấu thêm một thời gian nữa.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND
TP Phan Văn Mãi báo cáo kết quả
nổi bật về công tác phòng chống
dịch Covid-19 và trình bày tờ
trình của Ban Cán sự đảng
UBND TP về kế hoạch phòng
chống dịch và phục hồi kinh tế
trên địa bàn từ sau ngày 15/9.
Ông Mãi đánh giá, việc xây
dựng mỗi xã, phường, thị trấn là
“pháo đài” chống dịch, mỗi người
dân là “một chiến sĩ” trong phòng
chống dịch đã đạt được kết quả
nhất định. Người dân đồng thuận,
chấp hành tốt, thực hiện nghiêm
giãn cách xã hội. Thời gian tới,
TP tiếp tục thực hiện các mục
tiêu, nhiệm vụ ở “pháo đài” để

củng cố hơn nữa kết quả phòng
chống dịch vào cuối tháng
9/2021.

Chuẩn bị gói an sinh thứ 3
Trong đảm bảo cung ứng
hàng hóa và chăm lo đời sống
người dân gặp khó khăn do dịch
Covid-19, Chủ tịch UBND TP
đánh giá, TP đã có nhiều nỗ lực
và kịp thời điều chỉnh khi triển
khai các hoạt động. Trong quá

Trong văn bản Sở TT&TT TP HCM gửi UBND
quận 7, Củ Chi, Cần Giờ và BQL các khu chế xuất
và công nghiệp; BQL Khu công nghệ cao mới đây;
có nội dung dự kiến mã QR sẽ được cấp cho người
dân quận 7, Củ Chi, Cần Giờ qua ứng dụng Y tế
HCM để kiểm soát việc đi lại, tham gia hoạt động
sản xuất an toàn sau ngày 15/9.
Theo đó, người dân ở những khu vực này được
cấp một mã QR trên ứng dụng điện thoại thông
minh (Y tế HCM). Người không dùng điện thoại
thông minh sẽ được cấp mã số qua tin nhắn điện
thoại hoặc được cơ quan nhà nước, đơn vị sử dụng
lao động in mã QR ra thẻ. Mã QR sẽ có thông tin
khai báo y tế, lịch sử tiêm vaccine, kết quả xét
nghiệm và thông tin theo dõi sức khỏe F0 tại nhà.
Người dân khai báo y tế điện tử trên ứng dụng
điện thoại di động hoặc ở địa chỉ
www.khaibaoyte.tphcm.gov.vn trước khi ra đường.

Đồng Nai, Long An, Kiên Giang kéo dài Chỉ thị 16
Sáng 14/9, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Đồng Nai cho biết quyết định kéo dài
giãn cách đến 20/9 để các địa phương có thời
gian đánh giá lại nguy cơ dịch, tỷ lệ tiêm vaccine,
chuẩn bị mọi thứ, tránh bị động trước khi nới lỏng,
trở lại trạng thái “bình thường mới”. Với quyết định
trên, người dân Đồng Nai phải thực hiện Chỉ thị 16
tròn 70 ngày.
Theo bà Hoàng, tỉnh dự kiến
sau ngày 20/9, các khu vực có từ
70% người trên 18 tuổi được tiêm
mũi 1 vaccine và 20% mũi 2 sẽ
được nới lỏng xuống Chỉ thị 15 ở
“vùng đỏ”, Chỉ thị 19 ở “vùng
cam”, và trạng thái “bình thường
mới” ở “vùng vàng” và “vùng

xanh”. Các địa phương toàn
quyền quyết định việc điều chỉnh
sau khi đánh giá diễn biến dịch ở
địa bàn.
Hiện UBND tỉnh Đồng Nai
lấy ý kiến sở ngành, địa phương
về dự thảo mở cửa kinh tế xã hội
ở các “vùng xanh”. Toàn tỉnh

trình điều chỉnh, cơ bản đã đáp
ứng được cơ bản nhu cầu của
người dân. Sau tuần đầu tiên tăng
cường siết chặt giãn cách, TP đã
điều chỉnh nới lỏng cho shipper
hoạt động, sau đó cho rộng thời
gian hoạt động của hệ thống siêu
thị, mở cửa một số dịch vụ sau
ngày 6/9. Một số địa phương có
sáng kiến, mô hình hay trong
cung ứng hàng hóa cho người
dân. Những việc này đã góp phần
làm giảm áp lực trong cung ứng
hàng hóa và đáp ứng nhu cầu tiếp
cận hàng hóa của người dân.
Về gói an sinh, ông Mãi thông
tin, đến nay các xã, phường, thị
trấn đã chi xong gói 1 và đạt 98%
gói 2 theo danh sách. Những
trường hợp chưa nhận gói 2 là các
trường hợp đang cách ly tập
trung, và một số người trong danh
sách đi về quê, đi khỏi địa bàn…
Các địa phương đã nhận và phát
14.100 tấn gạo hỗ trợ đợt 1 của
Chính phủ và cấp phát gần 1,8
triệu túi an sinh do TP vận động
cũng như phát nhiều túi an sinh
khác do quận, huyện, xã, phường
triển khai. Sự tham gia của các tổ
chức, cá nhân thiện nguyện là rất

đang có 75 xã “vùng xanh”; 40 xã
“vùng đỏ”, 28 xã “vùng cam”, 27
xã “vùng vàng”.
Tại Long An, tỉnh tiếp tục
giãn cách theo Chỉ thị 16 đến
ngày 20/9 ở một số địa phương:
phần lớn các xã phường ở TP Tân
An, các huyện Đức Hòa, Bến
Lức, Cần Giuộc, Cần Đước và
Thủ Thừa.
Các địa phương “vùng xanh”
gồm thị xã Kiến Tường và các
huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng,
Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh
Hóa, Tân Trụ, Châu Thành và
Đức Huệ giãn cách xã hội theo
Chỉ thị 15 từ 0h ngày 14/9. Ngoài
lực lượng đang phòng chống

lớn, góp phần đảm bảo an sinh,
đảm bảo đời sống cho người dân
trong lúc giãn cách xã hội.
Tuy nhiên, ông Mãi cho rằng,
quá trình cung ứng hàng hóa và
đảm bảo an sinh cho người dân
vẫn còn một số hạn chế cần được
phân tích để làm tốt hơn trong
thời gian tới.
Về an sinh xã hội, việc ban
hành chính sách được tiến hành
trong thời gian ngắn nên chưa
tính toán đầy đủ, gây khó khăn
cho cơ sở trong quá trình thực
hiện. Việc thống kê danh sách
người cần được hỗ trợ, cũng như
tổ chức cấp phát các gói chính
sách ở cơ sở cũng có một số sai
sót gây bức xúc cho người dân, và
một số trường hợp sai sót đã được
xử lý. Việc lập danh sách gói hỗ
trợ lần thứ ba – gói chuẩn bị triển
khai, vẫn còn chậm, nhiều nơi
còn lúng túng trong xác định đối
tượng, chậm lập danh sách.
Ông Mãi nêu rõ, trong việc
cung hàng hóa và đảm bảo an
sinh xã hội trong thời gian tới, TP
tiếp tục mở rộng hệ thống cung
ứng hàng hóa, phát huy hoạt động
của lực lượng shipper. Trước mắt
là từ nay đến cuối tháng 9/2021,
shipper sẽ hoạt động liên quận và
người dân ở các vùng kiểm soát
được dịch sẽ trực tiếp đi chợ theo
quy định của địa phương. Về gói
an sinh, sẽ tập trung phát dứt
điểm cho các hộ còn lại trong
danh sách gói 1, gói 2 và chuẩn bị
triển khai gói 3. NGUYỄN HÀ

Họ sẽ xuất trình mã QR tại trạm kiểm soát, trụ sở
sản xuất kinh doanh, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cơ
sở bán thực phẩm... F0 cách ly tại nhà cũng sẽ khai
báo sức khỏe trên ứng dụng này.
Đơn vị sản xuất, kinh doanh sẽ lập và duyệt danh
sách lao động được tham gia hoạt động sản xuất, kinh
doanh theo số lượng và điều kiện của chính quyền các
quận huyện. Doanh nghiệp kiểm tra người ra vào tại
khu vực cần kiểm soát; kiểm tra, giám sát yếu tố dịch
tễ khi phát hiện các cảnh báo từ hệ thống.
Ứng dụng “Y tế HCM” do Sở TT&TT TP phối
hợp phát triển trên nguyên tắc liên thông, kết nối cơ
sở dữ liệu quốc gia, các nền tảng công nghệ phòng
chống dịch của Bộ TT&TT, Y tế thông qua nền tảng
kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) và thành
phố (HCM LGSP). Nền tảng sử dụng mã QR cá
nhân thống nhất quốc gia, dùng chung giữa các ứng
dụng như Bluezone, NCOVI, VHD, VNEID.

dịch, người tiêm đủ 2 mũi sẽ
được tạo điều kiện qua chốt.
Tại Kiên Giang, UBND
tỉnh quyết định kéo dài giãn
cách theo Chỉ thị 16 (từ 0h
ngày 14/9 đến 20/9) với 6 địa
bàn: Rạch Giá, Hà Tiên, các
huyện Châu Thành, Hòn Đất,
Giang Thành, Kiên Lương.
Chín địa phương còn lại thực
hiện Chỉ thị 15.
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên
Giang Lâm Minh Thành yêu
cầu các địa phương thực hiện
nghiêm Chỉ thị 16, tuyệt đối
không để tình trạng “chặt ngoài
lỏng trong” và phấn đấu kiểm
soát được dịch trước 20/9.
Tại Bình Dương, Chủ tịch
UBND tỉnh Võ Văn Minh cho
biết, tỉnh đã cơ bản kiểm soát

được Covid-19, song việc mở cửa
kinh tế - xã hội sẽ tiến hành từng
bước, không nóng vội. “Tỉnh sẽ
mở cửa từng bước ở các địa
phương vùng xanh, tiếp tục siết
chặt, dập dịch ở vùng đỏ”, ông
Minh trả lời báo chí về kế hoạch
nới lỏng giãn cách, trở lại trạng
thái “bình thường mới” của Bình
Dương sau ngày 15/9.
Trong đợt dịch thứ tư, Bình
Dương đã ghi nhận hơn 160.000
ca Covid-19, trong đó 1.420 ca tử
vong (chiếm 0,8%) và 104.000 ca
được chữa khỏi. Theo ông Minh,
tình hình dịch bệnh ở tỉnh 10
ngày qua cơ bản được kiểm soát
khi số ca chữa khỏi, xuất viện mỗi
ngày đều cao hơn số ca mắc mới,
cho rằng “đỉnh dịch đã qua”.
H.NGUYỄN

Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
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Ít nhất 1 vaccine trong nước sẽ được
cấp phép lưu hành vào cuối năm
Từ nay đến cuối năm 2021,
Việt Nam sẽ có ít nhất 1
vaccine phòng Covid-19 được
cấp phép khẩn cấp và triển
khai tiêm trong nước từ đầu
năm 2022.
Đây là thông tin được đưa ra tại buổi
làm việc chiều 14/9 của Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19
với Bộ Y tế, Hội đồng đạo đức trong
nghiên cứu y sinh học quốc gia (Hội
đồng đạo đức) và Hội đồng tư vấn cấp
giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu
làm thuốc (Hội đồng tư vấn) cùng các
nhà khoa học, các chuyên gia về nghiên
cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm
lâm sàng, sản xuất thuốc, vaccine phòng,
chống dịch Covid-19.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, Việt Nam
là một trong số ít nước trong khu vực đã
chủ động nghiên cứu vaccine, với có 3
ứng viên vaccine đang được thử nghiệm
lâm sàng ở các giai đoạn khác nhau.
Trong đó, 2 loại vaccine là phát triển
trong nước (vaccine Nanocovax của
Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học
Dược Nanogen và vaccine COVIVAC
của Viện Vaccine và sinh phẩm Nha
Trang) và 1 vaccine được chuyển giao
công nghệ nước ngoài (vaccine ARCT154 của Công ty Acturus Mỹ).
Dự kiến hôm nay (15/9), Hội đồng
đạo đức sẽ họp thẩm định kết quả thử

lViệt Nam đang tích cực nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước.

nghiệm lâm sàng của vaccine Nanocovax. Sau đó, Hội đồng tư vấn sẽ xem xét
hồ sơ. Kỳ vọng, từ nay đến cuối năm
2021, Việt Nam sẽ có ít nhất có 1 vaccine
được cấp phép khẩn cấp và triển khai
tiêm trong nước từ đầu năm 2022.
Bên cạnh đó, Việt Nam thỏa thuận
đóng ống vaccine Sputnik-V của Nga và
Bộ Y tế cũng đang hỗ trợ các đơn vị đàm
phán nhận chuyển giao công nghệ sản
xuất vaccine Covid-19 từ các đối tác của
Nhật Bản, Tây Ban Nha và Cuba.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn
cho biết, để sớm phát triển vaccine Covid19 trong nước theo tinh thần rút gọn tối đa
các trình tự, thủ tục hành chính nhưng vẫn
bảo đảm các nguyên tắc, quy định về pháp
lý, khoa học và thực tiễn, các Hội đồng
chuyên môn, các Vụ, Cục chức năng của
Bộ Y tế đã chủ động hướng dẫn, hỗ trợ,

các đơn vị nghiên cứu, các nhà sản xuất
trong triển khai nghiên cứu, hoàn thiện hồ
sơ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, hồ sơ
đăng ký lưu hành vaccine.
Các chuyên gia tiếp tục khẳng định,
trong điều kiện cấp thiết cần phải có vaccine cho nhu cầu phòng, chống đại dịch
Covid-19, hướng tới có vaccine cho trẻ
em. Đối với việc thử nghiệm thuốc trong
điều trị, hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân
Covid-19, Bộ Y tế đã đánh giá tính an
toàn, hiệu quả giảm tải virus SARS-CoV2 đối với một số loại thuốc Tây y và
Đông y.
Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Vũ
Đức Đam đề nghị Hội đồng đạo đức, Hội
đồng tư vấn và các cơ quan liên quan
hoàn tất thủ tục thử nghiệm, đánh giá, cấp
phép trên tinh thần lấy sức khỏe nhân dân
là trên hết. ANH THƯ

6 địa phương ở Bình Dương bắt đầu trạng thái bình thường mới

N

gày 14/9, UBND TX Bến Cát tổ chức công bố “vùng
xanh” trên bản đồ Covid-19 của tỉnh, mở rộng “vùng
xanh” tại Bình Dương lên 6 đơn vị hành chính cấp huyện.
TX Bến Cát có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường:
Tân Định, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Thới Hòa, Mỹ Phước và
3 xã: Phú An, An Tây, An Điền; tổng cộng 44 ấp, khu phố.
Với mục tiêu xanh hóa địa bàn, sớm trở về trạng thái bình
thường mới, TX Bến Cát đã thực hiện đồng bộ, liên tục các
nhóm giải pháp. Trong đó trọng tâm là xét nghiệm sàng lọc kết
hợp với thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Nhiều mô hình hay,
cách làm hiệu quả được triển khai như: lập các chốt kiểm soát
giữa các vùng an toàn và vùng nguy cơ, phát huy vai trò tự quản
của nhân dân, đẩy mạnh vai trò của các chốt kiểm soát, tăng
cường tuần tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm

và thông tin công khai để răn đe, giáo dục chung, nâng cao ý
thức chấp hành pháp luật của người dân.
Công tác lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện thường xuyên,
quyết liệt, cơ bản đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Việc thực hiện
các chế độ, chính sách hỗ trợ theo quy định được quan tâm thực
hiện, cơ bản kịp thời, đúng đối tượng.
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đánh
giá cao công tác phòng, chống dịch của TX. Bến Cát trong suốt
thời gian qua và yêu cầu sau khi công bố "vùng xanh", thị xã
này tiếp tục tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nới lỏng giãn
cách, thực hiện lưu thông giữa các "vùng xanh" trên địa bàn và
với các "vùng xanh" lân cận; triển khai mô hình “3 xanh”, dần
dần khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân.
DUY TRƯỜNG – DI LINH

Phú Quốc sẵn sàng chờ ngày
mở cửa du lịch
Tổng cục Du lịch vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị
tỉnh Kiên Giang chuẩn bị nội dung xúc tiến các
bước chuẩn bị cho du lịch Phú Quốc hồi phục
trở lại.
Trao đổi với PLVN, ông Lê
Việt Bắc – Giám đốc Sở GTVT
Kiên Giang cho hay, hiện nay
đảo Phú Quốc đang thực hiện
phòng chống dịch Covid-19 theo
tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ
tướng Chính phủ. Do đó, các
hoạt động vận tải của Phú Quốc
hiện gần như “đóng băng”, trừ
các hoạt động vận tải hàng hoá.
Giám đốc Sở GTVT Kiên

Giang cho biết, sau một thời gian
dài ngưng hoạt động, hiện các
đơn vị vận tải hành khách, đặc
biệt là hệ thống taxi tại Phú Quốc
luôn sẵn sàng hoạt động, với số
lượng hàng chục hãng xe khác
nhau. Ngoài ra, hệ thống phương
tiện của các công ty lữ hành cũng
đang “nằm chờ” từng ngày. “Khi
được phép hoạt động, hệ thống
giao thông tại Phú Quốc sẽ

đxược “kích hoạt” trở lại. Hiện
hệ thống nhân sự, phương tiện
vận tải luôn trong trạng thái sẵn
sàng”, ông Bắc nói.
Cũng theo lãnh đạo ngành
GTVT Kiên Giang, theo kế
hoạch, khi khách quốc tế tới Phú
Quốc, sẽ được tổ chức đưa đón
ngay tại sân bay theo lộ trình
khép kín, tức khách được chở
thẳng tới nơi lưu trú bằng hệ
thống xe riêng. Ngoài ra, khách
muốn đến Phú Quốc phải đã tiêm
2 liều vắc xin phòng chống
Covid-19, có xét nghiệm âm tính
trước khi lên máy bay. Hành
khách cũng phải đăng ký lưu trú
tối thiểu 5 ngày ở Phú Quốc.
Trong thời gian ở đảo, du khách
sẽ được xét nghiệm Covid-19.

VăN HÓA ứNG Xử

Đạo lý biết ơn

B

iết ơn - không chỉ là một thái độ ứng
xử văn hóa mà còn thuộc phạm trù
đạo lý, biểu hiện nhân cách làm người.
Tuy vậy, biết ơn một người cụ thể hoặc
cha mẹ của mình là chuyện dễ dàng, phổ
biến, nhưng biết ơn cả một đội ngũ lại là
câu chuyện hoàn toàn khác đối với mỗi
cá nhân.
Điều này lý giải vì sao trong đại dịch
Covid-19, vai trò của đội ngũ cán bộ
nhân viên y tế cực kỳ lớn, đội quân tuyến
đầu chống dịch mà lại có những ý kiến
khác nhau hoặc trái chiều về sự đãi ngộ
cho đội ngũ này. Chúng ta biết họ là
những người cực kỳ vất vả để phòng,
chống dịch. Những hình ảnh vô cùng xúc
động đến rơi nước mắt về công việc của
người thầy thuốc trong cơn đại dịch. Trái
với thái độ biết ơn, do một vài sự cố đáng
tiếc không kịp cứu chữa người bệnh mà
thể hiện sự bất bình, quy chụp hoặc thậm
chí lên án, công kích, "vơ đũa cả nắm" rõ
ràng là không nên và gây cho đội ngũ
"tuyến đầu" sự chán nản là điều không
thể chấp nhận.
Chúng ta thể hiện sự biết ơn đối với ân
nhân của mình bằng thái độ trân trọng,
tình cảm quý mến và cả sự thể hiện bằng
vật chất nữa. Đền ơn thường đi liền với
đáp nghĩa. Nhà nước thì thể hiện sự biết
ơn bằng chính sách và chế độ đãi ngộ, đặc
biệt là trong hoàn cảnh hiện nay. Số tiền
vài trăm ngàn đồng một ngày đối với bác
sỹ tham gia chống dịch thì quả là chưa
xứng đáng với sức lực và tâm huyết của
họ, chưa nói đến sự hiểm nguy luôn rình
rập khi phải tiếp xúc trực tiếp với người bị
bệnh dịch và trong một môi trường khắc
nghiệt. Việc nhà nước ta phong liệt sỹ cho
những người hy sinh khi làm nhiệm vụ
chống dịch là thể hiện sự tri ân sâu sắc và
được cả xã hội đồng tình.
Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên y tế
tình nguyện, trong đó có các sinh viên
ngành Y cần được quan tâm với một sự
đãi ngộ tương xứng và không chỉ hiện
tại mà cần có chế độ ưu đãi cho họ kể
cả sau này.
Nhân dân biết ơn đồng thời chia sẻ,
cảm thông với gian khổ, khó khăn mà đội
ngũ cán bộ nhân viên y tế đang trải qua.
Nếu Nhà nước có chính sách và chế độ đãi
ngộ hợp lý hơn nữa cho đội ngũ này thì là
việc làm hợp lòng dân. PHALY

Du khách cũng được khuyến
nghị hạn chế tụ tập đông người,
thực hiện nghiêm 5K…
Đại diện Tổng công ty Cảng
hàng không Việt Nam (AVC),
đơn vị quản lý Cảng hàng không
quốc tế Phú Quốc cho hay, hệ
thống cảng hàng không này sẵn
sàng hoạt động trở lại khi Phú
Quốc được đón khách du lịch.
Liên quan đến công tác phòng
chống dịch, đại diện ACV cho
biết, toàn bộ cán bộ nhân viên
Cảng hàng không quốc tế Phú
Quốc đã được tiêm vắc xin
phòng chống Covid-19. Khi Phú
Quốc đón khách trở lại, các biện
pháp phòng chống dịch sẽ được
cảng hàng không này siết chặt
với những kế hoạch cụ thể.

Điều kiện quan trọng khác
để Phú Quốc đón khách du lịch
trở lại là tỷ lệ người dân đảo này
được tiêm vắc xin. Theo thông
tin từ ông Tống Phước Trường Bí thư Thành phố Phú Quốc,
đến nay đã tiêm vắc xin mũi 1
cho khoảng 35.000 người, mũi
2 khoảng 5.000 người dân trên
đảo. Nếu tính độ tuổi từ 18 - 65
tuổi, tỷ lệ tiêm tương ứng là
35% mũi 1 và 5% mũi 2. Đến
cuối tháng 10/2021, dự kiến
người dân Phú Quốc hoàn tất
tiêm 2 mũi vắc xin (trừ trẻ em
dưới 18 tuổi và người trên 65
tuổi). Đây cũng chính là một yếu
tố thuận lợi để “đảo ngọc” đón
khách sớm nhất có thể.
MINH HỮU
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Mùa trung thu giãn cách

B

Phố phường đìu hiu

Vui trung thu qua chương trình
online
Dù phố vắng người nhưng nhiều

l Phố Hàng Mã đìu hiu chưa từng có.

người vẫn rất hào hứng với mùa
Trung thu năm nay. Theo nhiều ý
kiến, đây là mùa Trung thu đặc biệt
mà họ không cần phải đi ra ngoài hay
mất nhiều thời gian để tìm được một
địa điểm vui chơi dành cho bản thân
và gia đình, tránh được tình trạng
đông đúc, chen lấn như mọi năm.
Nhiều gia đình đã tự tổ chức
những hoạt động vui chơi Trung thu
như tour học làm bánh tại gia, tour du
lịch Trung thu tại gia hay tìm hiểu
kiến thức lịch sử, văn hoá thông qua
những trưng bày, triển lãm online của
các bảo tàng. Điển hình, dù vắng
khách nhưng hoạt động lễ hội, sự kiện
cho mùa trăng rằm cũng được Ban
quản lý Hoàng thành Thăng Long
chuẩn bị đầy đủ, mang lại trải nghiệm
cho các gia đình không khí Trung thu
dù ở nhà giãn cách nhưng không hề
buồn chán.
Trên website của Hoàng thành
Thăng Long giới thiệu đến khách
tham quan triển lãm “Lung linh mùa
trăng rằm” về những hoạt động
Trung thu trong cung đình xưa, ý
nghĩa của việc rước đèn hay biểu
tượng múa lân, sư tử trong dịp lễ
này. Trưng bày trực tuyến “Trung
thu sum vầy” gửi gắm những hình
ảnh, câu chuyện về phong tục Trung
thu truyền thống, xung quanh mâm
cỗ Trung thu, ấm áp, giàu tình thân
cùng những món đồ chơi Trung thu
đầy yêu thương mà ông bà cha mẹ
dành tặng cho các bạn nhỏ. Trưng
bày phỏng dựng mâm cỗ Trung thu
truyền thống của người Hà Nội đầu
thế kỷ 20 dựa trên các tư liệu tranh
vẽ, bút ký của Henri Oger, Nguyễn
Tuân, Phan Kế Bính, Vũ Bằng…
“Truy cập trưng bày trực tuyến,

Những vần thơ gửi gắm tình cảm đến
tuyến đầu chống dịch

N

hững hình ảnh từng đoàn xe từ
Bắc vào Nam, mang theo
những con người nhiệt huyết, họ ra
đi không chút do dự, với tấm lòng
không sợ gian khó, hiểm nguy đã
được tác giả Trần Nhật Sinh (hiện là
Chủ tịch Công đoàn khối cơ sở Bộ
VHTTDL) thể hiện qua bài thơ
“Con sẽ về khi đất nước bình yên”
với những câu thơ mộc mạc đầy

Đẩy mạnh đào tạo và thực hành

nghề chất lượng cao

Thiếu vắng những không
gian phố phường nhộn nhịp
như mọi năm, nhiều gia
đình đã tìm đến các hoạt
động Trung thu online, quây
quần tại nhà.
Tại Hà Nội, tuyến phố Hàng Mã –
Phùng Hưng vốn nổi tiếng là chốn
sầm uất bậc nhất mỗi mùa Trung thu.
Mọi năm, khung cảnh tại đây trong
vòng 1 tuần trước ngày Rằm tháng 8
luôn trong tình trạng kẹt cứng người
du lịch, mua sắm. Thế nhưng năm
nay, có một Hàng Mã rất khác với dây
giăng phong toả để phục vụ phòng,
chống dịch, chỉ lác đác vài tiệm bánh
hé cửa đủ một người lách qua.
Bà Nguyễn Xuân Mai, ở số 25
Hàng Mã, cho biết phải đóng cửa
hàng trong thời gian dài, đặc biệt vào
thời điểm mà người dân sinh sống tại
phố Hàng Mã "vào vụ" như Rằm
tháng 7. Tuy nhiên 2 tháng nay gia
đình bà chưa buôn bán được gì, chỉ
đành lấy của để dành ra trang trải.
Không chỉ các tuyến phố du lịch,
cảnh ảm đạm, đìu hiu cũng diễn ở
những làng nghề nổi tiếng làm đồ chơi
truyền thống. Vốn là địa điểm du lịch
lý tưởng trong những ngày Trung thu,
nay tại các làng nghề cũng vắng bóng
khách tham quan. Thị trường tiêu thụ
lớn như Hà Nội, TP.HCM ngưng lại
khiến các đơn đặt hàng cũng gần như
không có, vì vậy nghệ nhân làm đồ
chơi truyền thống cũng chỉ còn cảnh
chờ hết dịch. Một số hộ gia đình
chuyển sang kinh doanh trên các sàn
điện tử, tuy nhiên đơn đặt hàng cũng
không là bao. Mặt khác, mặt hàng
truyền thống cũng khó cạnh tranh với
những loại đồ chơi ngoại giá rẻ, hình
thức và mẫu mã bắt mắt hơn trên thị
trường này.
Làng Ông Hảo, xã Liêu Xá, tỉnh
Hưng Yên vốn nổi tiếng là làng nghề
chuyên làm đồ chơi Trung thu truyền
thống năm nay chứng kiến cảnh
“đóng băng” chưa từng thấy. Tương
tự, các địa điểm du lịch dành cho gia
đình như Bảo tàng Dân tộc học hay
Hoàng thành Thăng Long ở Thủ đô
vốn rất hút người tham quan mỗi độ
Trung thu cận kề nhưng năm nay cũng
vắng lặng.

TIN TứC

cảm động: “Đất nước bây giờ không
tiếng đạn bom/ Nhưng mẹ ơi miền
Nam đang khổ lắm/ Đồng nghiệp
con đã xông pha tuyến đầu/ Không
lẽ nào êm ấm chỉ mình con/ Trước
mắt con nhìn cả miền Nam đang
thức/ Cơm nuốt vội, đêm chưa lần
tròn giấc/ Từng ngày qua xin giữ
trọn nỗi niềm/ Hiến sức mình vì
miền Nam thân yêu/ Con sẽ trở về

người xem còn được gặp gỡ nhà sử
học Lê Văn Lan qua các video clip nói
chuyện về tết Trung thu truyền thống:
Chủ đề Trung thu sum vầy trong bối
cảnh dịch Covid; Tục bày cỗ của
người Hà Nội với các tích truyện đặc
sắc như ông Lã Vọng câu cá, Tiến sĩ
vinh quy, Người con hiếu thảo, tục
rước đèn; Tục thưởng trăng của người
Hà Nội…; cùng tìm hiểu về nghệ
thuật làm thiên nga bằng bông, món
đồ chơi Trung thu đặc sắc của người
Hà Nội với nghệ nhân Quách Thị
Bắc”, website Hoàng thành Thăng
Long giới thiệu.
Năm nay dịch vụ tổ chức sự kiện
Trung thu trực tuyến cũng hút lượng
quan tâm của nhiều đơn vị. Với mức
giá 499.000 đồng đối với cá nhân và
2.990.000 đồng đối với doanh
nghiệp, những người tham gia sẽ
được trực tiếp giao lưu cùng chị
Hằng, chú Cuội và tìm hiểu về các
loại đồ chơi dân gian.
Tại một số địa phương không áp
dụng giãn cách xã hội, thay vì vui chơi
rước đèn, nhiều đơn vị thay đổi chủ
đề, chuyển sang hỗ trợ thực phẩm,
nhu yếu phẩm cần thiết cho các gia
đình. Đây là món quà Trung thu quý
giá, thể hiện được ý nghĩa cộng đồng
và tình đồng bào cùng nhau san sẻ khó
khăn vượt qua đại dịch.
Trên các group cộng đồng, nhiều
nhóm tình nguyện viên, thanh niên đã
cùng nhau tự làm nên những chiếc
bánh Trung thu, chuẩn bị quà tặng cho
các em nhỏ khó khăn. Đây cũng là
một hoạt động thú vị nhân dịp mùa
Trung thu, dù không thể đi du lịch
nhưng cũng là hoạt động góp phần lan
toả hình ảnh đẹp mua Trăng rằm.
HÀ TRANG
bên mẹ, mẹ ơi!/ Đôi chân con bước
dẫu hành trang trĩu nặng/ Không lời
oán than, không một lời nhắn nhủ/
Đồng lòng sẻ chia gian khó với
miền Nam…".
Ngay sau đó, tác phẩm được
nhạc sĩ Trần Duy Phương phổ nhạc
với phần trình bày của ca sĩ Võ
Thành Tâm. Tác phẩm ra đời với
mong muốn được gửi đến lực lượng
y bác sĩ, chiến sĩ nơi tuyến đầu miền
Nam những tình cảm yêu thương và
trân quý. H.H

ộ LĐTB&XH đang xúc tiến chủ trương thành
lập 3 trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành
nghề chất lượng cao, dự kiến đặt tại 3 miền. Theo
ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng
cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH), mô
hình này phải là trung tâm chất lượng cao về đào tạo
nghề, có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với các cơ sở giáo
dục nghề nghiệp (GDNN); có đổi mới công nghệ và
kỹ thuật số, thúc đẩy sáng tạo và đi đầu trong phương
pháp thiết kế, chuyển giao các chương trình giảng
dạy mới. Trung tâm được kỳ vọng sẽ cung cấp các
kỹ năng chất lượng cao theo quan điểm học tập suốt
đời, thúc đẩy nghiên cứu và sự đổi mới.
Trung tâm được thành lập trên cơ sở đầu tư, cấu
trúc lại 3 trường cao đẳng của Bộ LĐTB&XH
gồm: Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Hà
Nội, Trường cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất (Quãng
Ngãi), Trường cao đẳng Kỹ nghệ II (TPHCM).
Các trung tâm này được đặt trong mạng lưới
trường cao đẳng chất lượng cao, có tính chất dẫn
dắt trong hệ thống GDNN.
Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, Việt Nam sẽ
hình thành 3 trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành
nghề chất lượng cao, đồng thời có 70 trường cao
đẳng chất lượng cao, trong đó 40 trường tiếp cận trình
độ các nước ASEAN 4 và 3 trường tiếp cận các nước
phát triển trong G20. Đến năm 2030, hình thành thêm
3 đến 5 trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề
chất lượng cao, có 90 trường chất lượng cao...
Chuyên gia Gabriel, đại diện Tổ chức Lao động
quốc tế (ILO) khuyến nghị hệ thống GDNN Việt
Nam cần xem xét điểm mạnh, điểm yếu của các mô
hình đào tạo nghề chất lượng cao trên thế giới. Xem
xét các khuyến nghị quốc tế từ góc cạnh khác nhau.
Ông Gabriel cũng cho rằng, đào tạo nghề cần đáp
ứng các yêu cầu thị trường, đưa doanh nghiệp trở
thành đối tác trong đào tạo nghề, cũng như nâng cao
vai trò của GDNN trong suy nghĩ của phụ huynh và
học sinh. T.CÚC

Ở nhà vẫn có thể tham quan
Bảo tàng Lịch sử quốc gia
Buổi tham quan bảo tàng trực tuyến (Tourday online) đầu tiên vừa được Câu lạc bộ Tình nguyện viên
Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức với chủ đề “Theo
dòng lịch sử: Văn hóa Đại Việt thời Lý - Trần”. Theo
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Tourday là cơ hội tham
quan bảo tàng miễn phí, là sự kiện hoạt động văn hóa
được Câu lạc bộ Tình nguyện viên của Bảo tàng thực
hiện từ năm 2017. Đến nay đã tổ chức được 12 buổi,
đón 820 khách tham quan. Từ đầu năm 2020, khi
dịch bệnh Covid-19 bùng phát, hoạt động này tạm
dừng do phải giãn cách xã hội. Ý tưởng thực hiện
tham quan bảo tàng trực tuyến miễn phí (Tourday online) của Câu lạc bộ Tình nguyện viên Bảo tàng Lịch
sử quốc gia đã được hình thành trong tình hình dịch
bệnh đang có những diễn biến phức tạp.
Buổi tham quan bảo tàng trực tuyến đầu tiên
được Câu lạc bộ Tình nguyện viên tổ chức với chủ
đề Theo dòng lịch sử: Văn hóa Đại Việt thời Lý Trần. Sau chưa đầy 24 giờ mở link đăng ký trên
Fanpage: facebook.com/BTLSQG.VNMH, sự
kiện đã được sự đón nhận và quan tâm của đông
đảo công chúng với gần 100 khách tham dự, phân
vào 2 phòng Zoom.
Qua công nghệ thuyết minh 3D mang lại trải
nghiệm chân thật, dù không trực tiếp xuất hiện tại
Bảo tàng, nhưng du khách tham gia Tourday online
vẫn có thể tham quan, chiêm ngưỡng và tìm hiểu về
các hiện vật nhờ công nghệ trình chiếu 3D. Những
không gian trưng bày về hai triều đại Lý - Trần đã
được tái hiện một cách chân thực giúp việc truyền tải
nội dung đến khách tham quan không hề kém phần
hấp dẫn so với những buổi Tourday trực tiếp. D.N
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TP HỒ CHÍ MINH:

Đề nghị TW bố trí
hơn 17 nghìn tỷ
làm 3 dự án trọng điểm

U

BND TP HCM vừa có văn bản gửi Bộ KH&ĐT về việc bố
trí vốn từ ngân sách TW giai đoạn 2021-2025 để đầu tư 3 dự
án trọng điểm cấp bách của TP.
Theo UBND TP, hiện TP đã và đang ưu tiên sử dụng nguồn vốn
ngân sách TP để đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch
Covid-19 nên nguồn vốn ngân sách phân bổ cho các dự án đầu tư
công rất khó khăn.
Do đó, TP đề nghị Bộ KH&ĐT quan tâm hỗ trợ, kiến nghị Thủ
tướng xem xét, chấp thuận phân bổ vốn ngân sách TW giai đoạn 20212025 cho TP để đầu tư 3 dự án trọng điểm cấp bách.
Thứ nhất là xây dựng đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài. Dự
án này giúp giảm tải cho QL22; là tuyến giao thông cao tốc Xuyên
Á giúp kết nối các trung tâm kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, các đô
thị của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các đầu mối cảng
biển, cảng hàng không quốc tế của vùng và khu vực kinh tế
ASEAN.
Về quy mô, toàn tuyến có chiều dài khoảng 50km (trong đó đoạn
qua TP là 23,7km với quy hoạch 8 làn xe, Tây Ninh là 26,3km với
quy hoạch 6 làn xe);
Tổng mức đầu tư (giai đoạn 1) dự kiến là 15.900 tỷ đồng. Trong
đó, chi phí xây dựng 5.417 tỷ đồng; Chi phí bồi thường giải phóng
mặt bằng là 7.433 tỷ đồng (trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng
mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP là 5.901 tỷ đồng, trên địa
bàn tỉnh Tây Ninh là 1.532 tỷ đồng).
Thứ hai là nạo vét, cải tạo môi trường , xây dựng hạ tầng rạch
Xuyên Tâm. Quy mô đầu tư dự án này gồm nạo vét và kè bờ với tổng
chiều dài tuyến khoảng 8,2km, gồm tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc
- Thị Nghè đến cửa sông Vàm Thuật có chiều dài 6,42Km và 3 tuyến
nhánh có tổng chiều dài 1,78km (cầu Sơn, Bình Triệu, Bình Lợi); Xây
dựng tuyến đường giao thông từ 4 đến 6 làn xe hai bên rạch và trên
cống bê tông; Xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải đấu nối
vào hệ thống thu gom nước thải của TP, đáp ứng nhu cầu thoát nước,
cải tạo môi trường với phạm vi lưu vực 703ha.
Tổng mức đầu tư dự kiến là 9.353 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây
dựng là 3.867 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là
4.860 tỷ đồng.
Thứ ba là cải tạo kênh Hy Vọng. Quy mô đầu tư dự án gồm xây
dựng tuyến kênh với tổng chiều dài 1.117,5m; Xây dựng đường giao
thông dọc hai bên bờ kênh với mặt cắt ngang là 10m.
Tổng mức đầu tư dự kiến là 1.980 tỷ đồng, trong đó chi phí
xây dựng là 168 tỷ, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là
1.596 tỷ đồng.
Như vậy, với 3 dự án nêu trên, TP đề nghị ngân sách TW giai đoạn
2021 - 2025 bố trí 17.234 tỷ để thực hiện.
UBND TP cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp
lý để triển khai các dự án, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần
cho sự phát triển ổn định và bền vững của TP, nâng cao chất lượng
sống cho người dân và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của
cả nước. HOÀNG NGỌC

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO:

Yêu cầu đảm bảo đúng quy định trong
thi hành án hình sự

baoplvn2014

BẤT THƯỜNG TRONG QUYẾT ĐỊNH GIẢM ÁN

Viện kiểm sát kháng nghị

Kháng nghị quyết định giảm án tù đối với Phan Sào Nam đang nhận được một số ý
kiến khác nhau. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia pháp lý, việc kháng nghị này là h
toàn có cơ sở pháp lý.
VKSND cấp cao tại Hà Nội
gần đây đã ban hành quyết định
kháng nghị giám đốc thẩm với các
quyết định giảm thời hạn chấp
hành án phạt tù của TAND tỉnh
Quảng Ninh với phạm nhân Phan
Sào Nam (cựu giám đốc Cty CP
VTC, bị kết án về các tội “Tổ
chức đánh bạc” và “Rửa tiền”).
Có ý kiến cho rằng, không thể
kháng nghị được sự việc này, vì
đây là quyết định giảm án tù.
Ngược lại, một số ý kiến cho
rằng, việc kháng nghị trên là có cơ
sở, có căn cứ pháp luật. Một LS
phân tích, với trường hợp chấp
hành hình phạt tù 5 năm, phải đủ
các điều kiện quy định tại Thông tư
liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQPTANDTC-VKSNDTC. Điều 6
Thông tư này nêu rõ, với trường
hợp chấp hành án phạt tù 5 năm,
ngoài điều kiện đã chấp hành được
ít nhất 1/3 thời hạn phạt tù; thì
phạm nhân phải có ít nhất 6 tháng
hoặc 2 quý liền kề thời điểm xét
giảm được xếp loại từ khá trở lên.
Tuy nhiên, Sào Nam mới được xếp
loại khá quý 3/2019, quý 4/2019
xếp loại trung bình.
Điều 8 Thông tư 02 quy định
trong trường hợp đặc biệt như
phạm nhân đủ điều kiện và đã lập
công; hoặc đã quá già yếu; hoặc
mắc bệnh hiểm nghèo; sẽ được
giảm thời hạn chấp hành án phạt
tù. Như vậy, khi Phan Sào Nam
không đạt đủ điều kiện về xếp loại
phạm nhân và không lập công;
nhưng TAND tỉnh Quảng Ninh

vẫn ra quyết định giảm thời hạn
chấp hành án phạt tù; thì việc
VKSND cấp cao ra quyết định
kháng nghị giám đốc thẩm là hoàn
toàn có cơ sở.
Đồng tình, TS. LS Lê Ngọc
Khánh (Đoàn LS TP Hà Nội) chỉ
rõ, theo phân tích của VKS, quyết
định giảm thời hạn chấp hành án
phạt tù số 587 ngày 29/4/2019
được xác định không có căn cứ,
dẫn đến quyết định giảm thời hạn
chấp hành án phạt tù số 80 của
TAND tỉnh Quảng Ninh cũng
không đủ điều kiện và không có
căn cứ theo quy định pháp luật. Vì
vậy, VKSND cấp cao đề nghị
TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử
theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy
các quyết định giảm thời hạn chấp
hành án phạt tù số 587 và 80 của
TAND tỉnh Quảng Ninh với Sào
Nam là có cơ sở pháp lý, có căn
cứ pháp luật.
Theo khoản 1 Điều 5 Luật Tổ
chức VKSND 2014 thì: “Trường
hợp hành vi, bản án, quyết định
của cơ quan, cá nhân có thẩm
quyền trong hoạt động tư pháp có
vi phạm pháp luật nghiêm trọng,
xâm phạm quyền con người,
quyền công dân, lợi ích của Nhà
nước, quyền và lợi ích hợp pháp
của tổ chức, cá nhân thì VKSND
phải kháng nghị. Cơ quan, người
có thẩm quyền phải giải quyết
kháng nghị của VKSND theo quy
định pháp luật”.
Ngoài ra, khoản 5 Điều 167
Luật Thi hành án hình sự

CẦN THƠ:

Biến xe cá viên chiên
thành xe xét nghiệm lưu động
Những cán bộ y tế mặc đồ bảo hộ, đạp xe cá viên chiên
đi lấy mẫu xét nghiệm là hình ảnh vừa ngộ nghĩnh, đáng
yêu, vừa phát huy được hiệu quả công tác xét nghiệm
và đảm bảo sự yên tâm cho người dân.

N

gày 13/9/2021, TAND Tối cao ban hành Văn bản 156/TANDTCPC đặt ra một số yêu cầu về việc ra quyết định thi hành án, theo
dõi việc thi hành án hình sự (THAHS). Căn cứ khoản 2 Điều 197 Luật
THAHS, TAND Tối cao yêu cầu các Tòa án:
Thứ nhất, về ra quyết định thi hành án (THA), yêu cầu Tòa đã xử sơ
thẩm phải ra quyết định THA, gửi quyết định THA đúng thời hạn, thành
phần, thủ tục theo Điều 364 Bộ luật TTHS và Điều 21, 22, 77, 84, 96
Luật THAHS.
Thứ hai, về ủy thác ra quyết định THA và gửi quyết định THA,
yêu cầu Tòa án ra quyết định ủy thác cho Tòa án khác cùng cấp phải
gửi quyết định ủy thác cho VKS cùng cấp trong thời hạn 3 ngày làm
việc kể từ ngày ra quyết định. Tòa án được ủy thác phải tiến hành
xác minh điều kiện THA.
Trường hợp Tòa án được ủy thác không biết địa chỉ người bị kết án
thì thông báo bằng văn bản cho Tòa án đã ủy thác. Tòa án đã ủy thác ra
quyết định THA và yêu cầu cơ quan THAHS Công an cấp tỉnh nơi người
bị kết án phạt tù đang tại ngoại ra quyết định truy nã.
Thứ ba, về theo dõi việc thi hành án, các Tòa án thực hiện nghiêm
việc vào số thụ lý và theo dõi việc thi hành bản án, quyết định của Tòa
án. Đặc biệt chú ý các trường hợp bị kết án phạt tù nhưng đang hoãn, tạm
đình chỉ chấp hành án phạt tù, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
GIA KHÁNH

(THAHS) 2019 quy định n
vụ, quyền hạn của VKS t
kiểm sát THAHS như
“Kháng nghị, kiến nghị, yêu
Tòa án, cơ quan THAHS
cấp, cấp dưới, cơ quan được
một số nhiệm vụ THAHS, n
có thẩm quyền và cá nhân có
quan trong THAHS; yêu cầu
chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặ
bỏ quyết định có vi phạm
luật trong THAHS; chấm
hành vi vi phạm pháp luật”.
Cùng với đó, tại khoản 2
42 Quyết định 501/QĐ-VK
năm 2017 của VKSNDTC
định về thực hiện quyền k
nghị thì: “VKS kháng nghị
thủ tục phúc thẩm, giám
thẩm, tái thẩm những quyết
sau đây của Tòa án cùng cấ
cấp dưới: Quyết định miễn,
thời hạn chấp hành án phạ
quyết định tha tù trước thời hạ
điều kiện, quyết định hủy q
định tha tù trước thời hạn có
kiện…”.
Do vậy, LS Khánh nhận
VKSND cấp cao tại Hà Nội
toàn có quyền kháng nghị the
tục giám đốc thẩm các quyết
giảm thời hạn chấp hành án
tù với bị án Phan Sào Nam
TAND tỉnh Quảng Ninh khi
hiện có hành vi vi phạm pháp
theo quy định.
Theo LS Khánh, trường
TAND cấp cao chấp nhận k
nghị và có căn cứ để hủy
quyết định giám thời hạn

l Nhân viên y tế đạp xe cá viên chiên đi lấy mẫu xét nghiệm.

TP Cần Thơ đang thực hiện
chiến dịch xét nghiệm trong toàn
dân. Chiến dịch diễn ra trong 3 đợt:
Đợt 1 từ 9 – 12/9, đợt 2 từ 12 – 14/9,
đợt 3 từ 15-17/9. Trong đó, nhóm
nguy cơ rất cao, nguy cơ cao được

lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Nhóm
nguy cơ, khu vực khác (vùng xanh)
lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 1 lần.
Cụ thể, 4 quận huyện thuộc
nhóm nguy cơ rất cao của TP Cần
Thơ gồm: Bình Thủy, Ninh Kiều,

Cái Răng, Thốt Nốt sẽ tổ chứ
mẫu xét nghiệm tại nhà hộ gia
ít nhất 3 lần. Với 5 quận, huyện
lại thuộc nhóm nguy cơ gồm
Thạnh, Phong Điền, Thới La
Môn, Cờ Đỏ, lấy mẫu xét nghiệ
nhà cho toàn bộ người dân, ít n
lần trong chiến dịch.
Tuy nhiên, tại một số
phương đang gặp phải khó
liên quan cơ sở vật chất phư
tiện để lấy mẫu xét nghiệm.
khó ló cái khôn”, nhiều địa phư
đã tự chế xe lưu động “đi từng
gõ từng nhà” lấy mẫu xét ngh
đảm bảo bóc tách triệt để F0
cộng đồng.
Trong những ngày đầu ra q
quận Bình Thủy đã tự chế 32 x
động len lỏi khắp các ngõ hẻm
tận nhà, đảm bảo không tập t
đông người, đảm bảo phòng
Mỗi xe có 3 - 4 nhân viên y tế
nguyện viên, công an và dân
đi theo, vào từng ngõ hẻm, gõ
từng nhà lấy mẫu xét nghiệm.
Cách làm này được ngườ
rất đồng thuận vì tính tiện lợi v
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lĐối tượng Phan Sào Nam.

hành án phạt tù của TAND tỉnh
Quảng Ninh, thì Phan Sào Nam
phải tiếp tục thi hành án theo bản
án đã có hiệu lực của pháp luật.
Với các cá nhân có sai phạm
trong vụ việc, nếu cơ quan chức
năng vào cuộc điều tra xác minh
có hành vi vi phạm pháp luật thì
có thể phải chịu trách nhiệm hình
sự về “Tội ra quyết định trái pháp
luật” theo Điều 371 BLHS hoặc
“Tội tha trái pháp luật người bị
bắt, người đang bị tạm giữ, tạm
giam, người đang chấp hành án
phạt tù” theo Điều 378 BLHS.
Liên quan sự việc này, mới đây
Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận
định, Ban cán sự đảng, cá nhân Bí
thư Ban cán sự đảng các nhiệm kỳ
2015-2020 và 2020-2025, một số

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, lãnh
đạo và cán bộ TAND tỉnh Quảng
Ninh đã vi phạm các quy định của
Đảng, pháp luật Nhà nước; vi
phạm các Quy chế làm việc của
Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng TAND
tỉnh; vi phạm nguyên tắc tập trung
dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông
lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc
xét, quyết định giảm thời hạn
chấp hành án phạt tù cho phạm
nhân Phan Sào Nam khi không đủ
điều kiện.
Vi phạm này là nghiêm trọng,
gây bức xúc trong xã hội, ảnh
hưởng xấu đến công tác đấu tranh
phòng, chống tội phạm, chính
sách khoan hồng của Đảng, Nhà
nước và uy tín của tổ chức đảng,
của ngành Tòa án. C.THÀNH

toàn. Trước đây nhiều người ngại
lấy mẫu xét nghiệm do sợ tập trung
đông người, dễ lây lan dịch bệnh;
thì giờ đây nỗi lo đó đã được giải
quyết bằng xe lưu động nhỏ, gọn,
hiệu quả.
Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch
quận Bình Thủy cho biết, quận có
35 “vùng xanh” trên tổng số 46 khu
vực, đạt tỉ lệ 76%, còn lại 24% là
khu vực nguy cơ cao, rất cao. Quận
sẽ tập trung lấy mẫu để kịp thời
phát hiện F0 đưa đến cơ sở điều trị.
Song song đó tiến hành truy vết,
khoanh vùng lây, dập dịch và tập
trung công tác phòng chống dịch
trên địa bàn, đến 17/9 sẽ hoàn thành
chiến dịch.
Bà Trần Thị Toàn, cán bộ y tế
phường Trà Nóc (quận Bình Thủy)

cho biết, xe lấy mẫu di động rất tiện
lợi. Chỉ cần 2 người đẩy xe là có thể
đi lấy mẫu cho người dân được ở
các hẻm nhỏ. Mỗi buổi với xe xét
nghiệm này, nhân viên y tế có thể
lấy mẫu được 100 người.
Tại phường Tân Hưng (quận
Thốt Nốt) nhiều xe bán cá viên
chiên đã được biến thành xe lưu
động xét nghiệm Covid-19. Những
cán bộ y tế mặc đồ bảo hộ, đạp xe
cá viên chiên đi lấy mẫu xét nghiệm
là hình ảnh vừa ngộ nghĩnh, đáng
yêu, vừa phát huy được hiệu quả
công tác xét nghiệm và đảm bảo sự
yên tâm cho người dân.
Ông Trần Văn Lực (người dân
phường Tân Hưng) cho biết, “nhìn
chiếc xe này rất thú vị, lúc đầu cứ
nghĩ là bán cá viên chiên thật,

quân,
xe lưu
m, đến
trung
dịch.
ế, tình
quân
õ cửa

ời dân
và an

lNhững chiếc xe lưu động đến lấy mẫu tận nhà cho từng người dân.

Liên quan đối tượng Sào Nam,
Cục THADS tỉnh Phú Thọ vừa cho
biết, cơ quan này đang tổ chức thi
hành Bản án hình sự sơ thẩm
55/2018 của TAND tỉnh Phú Thọ
và Bản án hình sự phúc thẩm
110/2019 của TAND Cấp cao tại
Hà Nội với Phan Sào Nam.
Tổng số tiền Phan Sào Nam
phải thi hành án là trên 1.475 tỷ
đồng. Tính đến hết 10/9/2021, số
tiền Phan Sào Nam còn phải thi
hành được xác định có điều kiện
thi hành là trên 13,2 tỷ đồng.
Riêng với số tiền thu hồi 3,5
triệu USD tại ngân hàng Bank
of Singapore (tương đương 80 tỷ
đồng), Cục cho biết đang đề nghị
TAND Tối cao giám đốc thẩm;
đồng thời đã ra quyết định chưa
có điều kiện thi hành.
Đại diện Tổng cục THADS
(Bộ Tư pháp) cũng cho biết, bản
án sơ thẩm và phúc thẩm đều
tuyên thu hồi khoản tiền 3,5
triệu USD đứng tên Phan Sào
Nam gửi tại ngân hàng Bank of
Singapore. Tuy nhiên, khi cơ
quan có thẩm quyền của Việt
Nam xác minh từ phía cơ quan
chức năng Singapore, phát hiện
khoản tiền 3,5 triệu USD này
không có từ trước khi TAND
tỉnh Phú Thọ tuyên án sơ thẩm.
Hiện Cục THADS Phú Thọ
và Tổng cục THADS đều đang
chờ ý kiến phản hồi, giải quyết
từ phía TAND Tối cao để có cơ
sở xem phải giải quyết với nội
dung này.
Cục THADS Phú Thọ cũng
cho biết đã ủy thác việc thi hành
án dân sự cho Chi cục THADS
huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xử
lý tài sản là thửa đất số 26, tờ
bản đồ B2-36 thuộc dự án
Golden Hill City, khu A, xã Hòa
Liên, huyện Hòa Vang, diện tích
125m2, đứng tên vợ chồng
Phan Sào Nam.

nhưng sau đó mới biết xe đi lấy
mẫu xét nghiệm. Làm được như
vậy, đến tận nhà lấy mẫu là bà con
mừng lắm”. Những ngăn tủ chứa cá
viên, bò viên trở thành nơi chứa
dụng cụ y tế; nhân viên y tế thay
vào người bán cá viên chiên.
Ông Phạm Lạc Tiên, Phó Chủ
tịch UBND phường Tân Hưng cho
biết, nhận thấy ở phường có nhiều
người bán cá viên chiên bằng xe
đẩy, lại đang trong lúc nghỉ bán vì
giãn cách xã hội, nên phường có ý
tưởng tận dụng các phương tiện
này làm xe xét nghiệm lưu động.
Khi đến vận động, bà con nào cũng
ủng hộ hết mình, cho mượn các xe
bán cá viên chiên, sau đó phường
cải tạo lại cho phù hợp. “Xe có kết
cấu thiết kế phù hợp nên đi vào
những tuyến đường nhỏ đất đá lởm
chởm cũng không sợ, di chuyển rất
thuận tiện. Vừa đẩy được, vừa đạp
được rất khoẻ cho các anh em”,
ông Tiên nói.
Ông Phạm Phú Trường Giang,
Phó GĐ phụ trách Sở Y tế TP Cần
Thơ cho biết, trong đợt xét nghiệm
lần này có 977 đội tham gia lấy
mẫu, huy động cả nhân viên y tế và
sinh viên y dược tình nguyện. Trung
bình mỗi ngày TP phải thực hiện
20.000 mẫu PCR, gồm mẫu gộp
theo hộ gia đình (gộp 10) và thực
hiện 23.800 test nhanh (gộp 2).
ĐÌNH THƯƠNG
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HÀ NỘI: Truy tố đối tượng người

Trung Quốc làm giả giấy tờ

V

KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị
can Li Ye Sheng (SN 1971, quốc tịch Trung Quốc)
về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Sheng là
người đã có hành vi làm giả chứng minh thư người Việt
Nam để giả làm người Việt nhằm mục đích cư trú bất
hợp pháp.
Theo cáo trạng, khoảng 22h30 ngày 11/12/2020, tổ
công tác Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội
phối hợp Công an phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm)
kiểm tra hành chính tại số nhà 23 ngõ 223 đường Đại
Mỗ thuộc tổ dân phố Chợ, phường Đại Mỗ. Quá trình
kiểm tra lực lượng chức năng thấy Li Ye Sheng xuất
trình Giấy CMND, Giấy phép lái xe mang tên Lê
Nghiệp Sinh (SN 1971, ngụ xã An Sinh, huyện Đông
Triều, tỉnh Quảng Ninh) và nói bằng tiếng Việt rằng
mình là người Việt Nam. Nhận thấy giấy tờ trên có dấu
hiệu giả mạo, tổ công tác đưa đối tượng về Công an
phường Đại Mỗ làm việc.
Tại trụ sở, đối tượng khai nhận tên thật là Li Ye Sheng
(quốc tịch Trung Quốc). Li cho biết tháng 2/2020 nhập
cảnh trái phép vào Việt Nam và ở lại trái phép.
Tháng 5/2020, khi đang làm việc tại Cty TNHH xúc
tiến thương mại Hương Linh, Li đặt mua Giấy CMND
và Giấy phép lái xe giả mang tên Lê Nghiệp Sinh như
trên với giá 11,5 triệu đồng của một người không rõ nhân
thân lai lịch trên mạng xã hội. Mục đích làm giả giấy tờ
trên để Li cư trú và làm việc lâu dài tại Việt Nam.
Li thừa nhận bản thân biết việc mua các giấy tờ trên
không do cơ quan chức năng Việt Nam cấp là sai, vi
phạm pháp luật Việt Nam.
Về căn nhà bị kiểm tra, Li khai khi làm việc tại Cty
Hương Linh, quen biết và nhờ đồng nghiệp đứng tên
thuê nhà giúp. Tuy nhiên Li không thường xuyên cư trú,
không khai báo với chính quyền địa phương.
Cũng theo lời khai của Li, anh ta thành thạo tiếng
Việt nên khi làm việc tại Cty Hương Linh và cư trú ở
địa chỉ số 23, ngõ 223, đường Đại Mỗ, Li đều giới thiệu
mình là người Việt Nam, không giới thiệu là người
Trung Quốc. Do đó không ai phát hiện Li là người Trung
Quốc, kể cả chủ nhà thuê trọ và đồng nghiệp của Li tại
Cty Hương Linh.
Ngoài hành vi trên, trước đó, Li còn bị chị Dư Thị
Lương (SN 1988, ngụ huyện Thanh Oai, Hà Nội) tố giác
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị số tiền 23
triệu đồng qua việc nhận tiền đặt cọc mua vật liệu xây
dựng. Theo đơn tố cáo, sau khi nhận tiền đặt cọc của chị
Lương, Li không mua hàng, không trả tiền mà bỏ trốn.
Chị Lương đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan
công an. Tuy nhiên sau đó Li và những người liên quan
đã hoàn trả lại số tiền trên cho chị Lương nên người phụ
nữ này đã rút đơn và không đề nghị xử lý đối với Li. Do
vậy CQĐT không xem xét xử lý hình sự với Li về hành
vi này. VÂN THANH

HÀ TĨNH: Bắt nghi phạm

lừa bán hàng qua mạng

P

hòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp Công
an huyện Thạch Thất (Hà Nội) bắt đối tượng Phùng Việt
Trinh (SN 1997, ngụ xã Động Trúc, huyện Thạch Thất)
để điều tra, xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, ngày 10/9/2021, đơn vị nhận được tin báo
của anh Đặng Xuân Hồng (SN 1985, ngụ huyện Đức
Thọ, Hà Tĩnh) về việc thông qua mạng xã hội Facebook
anh Hồng biết được thông tin của một nick Facebook
có đăng tải nội dung rao bán hộp sắt và để lại số điện
thoại liên lạc cho khách mua hàng. Khi anh Hồng trao
đổi mua hàng người này cho anh Hồng một số điện
thoại khác có liên kết Zalo để thỏa thuận giá cả mua
bán giữa hai bên.
Sau khi đã thương lượng, anh Hồng đồng ý mua một
lượng hộp sắt với giá 44.000.000 đồng. Để nhận được
hàng đã mua, người này yêu cầu anh Hồng phải chuyển
tiền trước. Tuy nhiên khi chuyển đủ số tiền vào tài khoản
của người này anh Hồng bị đối tượng chặn liên lạc.
Quá trình vào cuộc xác minh, Công an Hà Tĩnh xác
định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài
sản của anh Hồng là Phùng Việt Trinh. Quá trình điều
tra, được biết Trinh từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài
sản và liên quan 4 tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác
của các khách hàng. HỮU ANH
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Hải quan & Phát triển

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

Đề xuất cho phép hàng miễn thuế
tiếp tục lưu giữ tại Việt Nam

Bộ Tài chính kiến nghị sửa đổi
một số điều khoản của Luật
Hải quan để Bộ Tư pháp tổng
hợp, xây dựng tại dự án Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều
của 10 Luật trình Quốc hội,
trong đó có đề xuất cho phép
hàng miễn thuế tiếp tục lưu
giữ tại Việt Nam trong bối
cảnh dịch bệnh.
Giá trị hàng tồn kho lên tới hàng
chục triệu USD
Bộ Tài chính đã nêu rõ một số khó
khăn, vướng mắc liên quan đến thời hạn
lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế,
kho chứa hàng miễn thuế. Cụ thể, điểm a
khoản 2 Điều 47 Luật Hải quan hiện hành
quy định: “Hàng hóa bán tại cửa hàng
miễn thuế phải được lưu giữ tại cửa hàng
miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng
miễn thuế đáp ứng yêu cầu giám sát hải
quan. Thời hạn lưu giữ hàng hóa không
quá 12 tháng kể từ ngày hoàn thành thủ tục
hải quan. Trường hợp có lý do chính đáng
thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản
lý cửa hàng miễn thuế gia hạn một lần
không quá 12 tháng”.
Trong giai đoạn bệnh dịch, hàng hóa
tồn đọng tại cửa hàng miễn thuế không
bán được cho khách, hết thời hạn tạm
nhập, doanh nghiệp phải thực hiện tái
xuất/chuyển tiêu thụ nội địa/tiêu hủy. Tuy
nhiên, việc tái xuất, chuyển tiêu thụ nội địa
hoặc tiêu hủy đều khó khăn vì nhiều
nguyên nhân.
Chẳng hạn, doanh nghiệp kinh doanh
hàng miễn thuế đã nhập khẩu hàng hóa
theo phương thức mua đứt bán đoạn nên
việc xuất trả cho đối tác nước ngoài là
không khả thi. Trường hợp chuyển tiêu thụ
nội địa thì phải nộp thuế và tuân thủ chính
sách quản lý, trong khi hàng hóa tại cửa
hàng miễn thuế chủ yếu là mặt hàng thuốc
lá, rượu và mỹ phẩm mà theo quy định
hiện nay thì thuốc lá không được chuyển

l Cửa hàng miễn thuế.

tiêu thụ nội địa (làm thủ tục nhập khẩu),
mặt hàng rượu được chuyển tiêu thụ nội
địa nhưng chỉ có doanh nghiệp có giấy
phép phân phối rượu mới được làm thủ tục
nhập khẩu. Trường hợp tiêu hủy hàng hóa
thì gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp,
nhất là trong giai đoạn khó khăn này.
Thống kê đến tháng 6/2021 của cơ
quan Hải quan cho thấy, tổng số tờ khai
tạm nhập cửa hàng miễn thuế quá hạn là
3.183 tờ khai và trị giá hàng hóa gửi kho
miễn thuế quá thời hạn lưu giữ là
54.602.024 USD.
Còn đối với thời hạn lưu giữ đối với
hàng hóa nhập khẩu gửi kho ngoại quan,
khoản 1 Điều 61 Luật Hải quan quy định:
“Hàng hóa gửi kho ngoại quan được lưu
giữ trong thời gian không quá 12 tháng kể
từ ngày được gửi vào kho; trường hợp có
lý do chính đáng thì được Cục trưởng Cục
Hải quan đang quản lý kho ngoại quan gia
hạn một lần không quá 12 tháng”.
Cũng do ảnh hưởng Covid-19, một
khối lượng lớn hàng hóa nhập khẩu từ
nước ngoài, gửi vào kho ngoại quan để
xuất khẩu sang nước thứ ba không thể xuất
khẩu được, tồn đọng tại các cửa khẩu biên

ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC:

Gần 97% yêu cầu của khách hàng được tiếp
nhận và giải quyết theo phương thức điện tử
Theo báo cáo của TCty
Điện lực miền Bắc (EVNNPC), trong tháng 8/2021,
TCty đã đảm bảo cung cấp
điện ổn định sinh hoạt của
nhân dân cho 27 tỉnh, thành
phía Bắc, cấp điện an toàn ổn
định cho các khu cách ly, điều
trị người nhiễm và nghi
nhiễm Covid-19.
Sản lượng điện thương
phẩm tháng 8/2021 đạt 7,95 tỷ
kWh, tăng 10,82% so với cùng
kỳ năm 2020, là đơn vị có tổng
sản lượng điện thương phẩm
cao nhất trong các TCty phân
phối thuộc EVN. Cụ thể, mặc
dù trong giai đoạn ảnh hưởng
Covid-19 nhưng thành phần
công nghiệp xây dựng vẫn tăng
trưởng ổn định với tỷ lệ đạt
60,79%, tăng 11,82%; Quản lý
tiêu dùng chiếm 32,94%, tăng
11,22%...
Lũy kế 8 tháng đầu năm sản

lượng điện thương phẩm EVNNPC đạt 54,211 tỷ kWh, tăng
10,67% so với cùng kỳ năm
2020. Tỷ lệ tổn thất điện năng
tháng 8 thực hiện đạt 4,82%,
giảm 0,22% so với cùng kỳ
2020. Tỷ lệ tổn thất điện năng
thực hiện lũy kế 8 tháng là
4,58%, giảm 0,42% so với cùng
kỳ 2020. Cùng với đó, tất cả 14
chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều
đạt theo quy định.
Trong 8 tháng đầu năm 2021
toàn EVNNPC giải quyết cấp
điện cho 1.517 khách hàng
trung áp, thời gian trung bình
giải quyết các thủ tục của ngành
điện là 4,17 ngày; có 288.581
yêu cầu được tiếp nhận và giải
quyết theo phương thức điện tử,
đạt tỷ lệ 96,94%; trong đó có
193.947 yêu cầu đăng ký qua
Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Đến hết tháng 8/2021, EVNNPC đã thực chuyển đổi số

giới phía Bắc hoặc đang lưu giữ trong kho
ngoại quan để chờ tìm đối tác xuất khẩu
hoặc chờ thời điểm phù hợp để xuất khẩu
theo yêu cầu của đối tác. Số liệu thống kê
trị giá hàng hóa gửi kho ngoại quan quá
thời hạn lưu giữ tính đến tháng 6/2021 là
439.931.267,54 USD. Tổng số tờ khai quá
hạn là 2.804, trị giá 108.426.237,87 USD.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 88
Nghị định 08/2015/NĐ-CP thì hàng hóa
gửi kho ngoại quan khi hết thời hạn lưu
giữ tại Việt Nam, chủ sở hữu hàng phải
thực hiện một trong những hoạt động: xuất
khẩu hoặc tái xuất ra nước ngoài; nhập
khẩu vào nội địa; thực hiện tiêu hủy với
hàng hóa. Trường hợp nhập vào nội địa
phải chịu chính sách thuế và chính sách
mặt hàng như với hàng nhập khẩu, ngoài
ra đối với một số mặt hàng gửi kho ngoại
quan không được đưa vào nội địa (rượu,
thuốc lá). Trường hợp thực hiện tiêu hủy,
đối với hàng hóa được bảo quản trong tình
trạng tiêu chuẩn, nguyên vẹn, bình thường
sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Giải pháp nào gỡ khó?
Trong tương lai có thể xảy ra dịch bệnh

được gần 7,94 triệu hợp đồng,
đạt 85,8% tổng số hợp đồng cần
phải chuyển đổi số. Dự kiến đến
tháng 11/2021, toàn Tổng công
ty sẽ hoàn thành việc chuyển
đổi số các hợp đồng mua bán
điện theo kế hoạch.
Đại diện EVNNPC cho biết,
mặc dù tình hình dịch bệnh khu
vực các tỉnh miền Bắc vẫn diễn
biến khá phức tạp, một số tỉnh
thành hiện vẫn xuất hiện các ca
lây nhiễm mới trong cộng đồng,
nhưng công tác đầu tư xây dựng
của TCty đã và đang nỗ lực đảm
bảo tiến độ các dự án trong tình
hình diễn biến dịch phức tạp ở
nhiều tỉnh miền Bắc. 8 tháng đầu
năm 2021 đã khởi công được 56
dự án, đóng điện 44 dự án.
Trong tháng 9 và các tháng
cuối năm 2021, EVNNPC tiếp
tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép,
vừa phòng, chống dịch Covid19 vừa đảm bảo sản xuất, cung
ứng điện cho hoạt động sản
xuất kinh doanh và sinh hoạt
người dân trên địa bàn 27 tỉnh
miền Bắc. HOÀNG TÚ

khác ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Do vậy,
việc sửa đổi quy định của Luật Hải quan
nhằm cho phép hàng hóa bán tại cửa hàng
miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan
tiếp tục lưu giữ tại Việt Nam trong trường
hợp xảy ra dịch bệnh là cần thiết nhằm
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung
điểm a khoản 2 Điều 47 Luật Hải quan
quy định sau: “Trường hợp xảy ra dịch
bệnh theo công bố của cơ quan, người có
thẩm quyền, hàng hóa đã hết thời hạn lưu
giữ, kể cả thời gian đã gia hạn được tiếp
tục lưu giữ đến ngày cơ quan, người có
thẩm quyền công bố hết dịch và được Chi
cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý cửa
hàng miễn thuế gia hạn một lần không quá
12 tháng kể từ thời điểm công bố hết dịch.
Trường hợp đặc biệt khác phát sinh giao
Chính phủ quy định”.
Bên cạnh đó, Bộ cũng đề xuất bổ sung
khoản 1 Điều 61 theo hướng trường hợp
xảy ra dịch bệnh theo công bố của cơ
quan, người có thẩm quyền, hàng hóa đã
hết thời hạn lưu giữ, kể cả thời gian đã gia
hạn được tiếp tục lưu giữ đến ngày cơ
quan, người có thẩm quyền công bố hết
dịch và được Cục trưởng Cục Hải quan
quản lý kho ngoại quan gia hạn một lần
không quá 12 tháng kể từ thời điểm công
bố hết dịch. Khi xuất khẩu chỉ được xuất
qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.
Trường hợp đặc biệt khác phát sinh giao
Chính phủ quy định.
Đồng thời, để đảm bảo quy định
chuyển tiếp, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của 10 Luật do Bộ Tư pháp
được giao chủ trì soạn thảo cũng quy định:
“Hàng hóa đang lưu giữ tại cửa hàng miễn
thuế, kho miễn thuế của doanh nghiệp,
hàng hóa gửi kho ngoại quan nhưng hết
thời hạn lưu giữ phát sinh trong thời gian
cơ quan có thẩm quyền công bố dịch trước
ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì
được tiếp tục lưu giữ và thực hiện gia hạn
theo quy định của Luật này”.
THÀNH CÔNG

Hà Nội rà soát, nâng cấp hạ tầng
viễn thông phục vụ học trực tuyến

S

ở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội vừa có
Công văn gửi các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp
viễn thông về việc triển khai phủ sóng di động tại các địa
phương đang giãn cách theo Chỉ thị số 16 để phục vụ giảng
dạy và học tập trực tuyến của Ngành giáo dục.
Theo đó, Sở TT&TT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã
kiểm tra, rà soát các khu vực chưa có sóng điện thoại di động, khu
vực sóng yếu trên địa bàn quản lý cần bổ sung, nâng cao chất lượng
dịch vụ, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ làm việc trực tuyến và
dạy, học từ xa gửi Sở TT&TT phối hợp với các doanh nghiệp viễn
thông triển khai thực hiện. Cùng với đó, Sở TT&TT đề nghị các
doanh nghiệp viễn thông triển khai các giải pháp nhằm ứng cứu
thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo thông tin liên lạc
phục vụ làm việc trực tuyến và dạy, học từ xa; chủ động kiểm tra,
rà soát các khu vực chưa có sóng điện thoại di động, khu vực sóng
yếu, cần nâng cấp đường truyền internet và có kế hoạch triển khai,
xây dựng hạ tầng, lắp đặt thiết bị nhằm nâng cao chất lượng phủ
sóng di động, chất lượng đường truyền internet.
Đồng thời, Sở TT&TT cũng đề nghị UBND các quận,
huyện, thị xã và các doanh nghiệp viễn thông tổng hợp các
khu vực không có sóng hoặc sóng yếu, các khó khăn, vướng
mắc trong quá trình triển khai về Sở TT&TT trước ngày 16/9
để tổng hợp, báo cáo UBND
TP xem xét, chỉ đạo.
TRIỆU OANH

THươNG TRườNG
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Ngành Dầu khí
đối diện nhiều thách thức
Mặc dù đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong 8 tháng đầu năm 2021 nhưng
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn thừa nhận đang đứng trước một loạt
khó khăn, thách thức.
Lọc hóa dầu nguy cơ
dừng hoạt động
Theo PVN, việc nhiều địa
phương giãn cách xã hội, hạn chế
việc lưu thông trên đường đã ảnh
hưởng nặng nề, toàn diện đến
hoạt động sản xuất kinh doanh
(SXKD) và đầu tư của đơn vị này
ở cả 5 lĩnh vực hoạt động chính,
trong đó lĩnh vực lọc hóa dầu và
phân phối sản phẩm dầu khí,
công nghiệp khí, công nghiệp
điện, dịch vụ dầu khí chịu ảnh
hưởng trực tiếp, nặng nề nhất.
Cụ thể, chuỗi cung ứng nguyên
vật liệu bị gián đoạn, đứt gãy, lưu
thông hàng hóa, sản phẩm, nguyên
nhiên vật liệu của các đơn vị trong
PVN gặp khó khăn do nhân lực,
phương tiện vận chuyển phải tuân
thủ các biện pháp phòng dịch chặt
chẽ như xét nghiệm PCR, cách ly
trước và sau khi di chuyển ra khỏi
các tỉnh, thành…

Do ảnh hưởng dịch bệnh, nhu
cầu tiêu thụ sản phẩm khí, điện,
xăng dầu và hóa dầu suy giảm
mạnh. Cụ thể, sản lượng khí khô
cung ứng và tiêu thụ 8 tháng đầu
năm 2021 giảm 15% so với cùng
kỳ năm 2020. Kinh doanh xăng
dầu và các sản phẩm hóa chất,
phân bón đều giảm mạnh so với
cùng kỳ. Tồn kho xăng dầu của
các nhà máy Lọc dầu Dung
Quất, Nghi Sơn tăng cao dẫn đến
mức phải giảm công suất xuống
mức tối thiểu và đứng trước
nguy cơ dừng hoạt động trong
thời gian tới.
Ngoài ra PVN còn gặp nhiều
khó khăn khác liên quan đến việc
tổ chức làm việc ở ngoài biển và
ở nước ngoài (Malaysia, Brunei,
Quarta…); việc nhập cảnh
chuyên gia nước ngoài vào các
nhà máy, công trình dầu khí gặp
khó làm ảnh hưởng tới tiến độ

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: km 46, quốc lộ 14, xã Pơng Drang,
huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê,
địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk
Lắk.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên
đất của ông Ngô Chí Mạnh và bà Nguyễn Thị Vinh, địa chỉ TS: thôn
Hòa Lộc, xã Chư Kbô, huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk. Tài sản như sau:
- Quyền sử dụng đất: đối với TĐ số 91, TBĐ số 84, DT: 318.6 m2
(60m² ONT và 258,6m² CLN), theo GCN QSD đất số CI 597172 do Sở
tài nguyên và MT tỉnh Đắk Lắk cấp.
Tài sản trên đất: nhà xây cấp 4 diện tích 60,65m², giếng đào,........
Hiện trạng căn nhà đã bị bỏ hoang, không được sử dụng và đã xuống
cấp. Hệ thống cửa kính hiện đã bị tháo dỡ.
4. Giá khởi điểm; tiền đặt trước:
Giá KĐ: 375.546.537 đồng; tiền đặt trước: 56.300.000 đồng.

thực hiện các dự án trọng điểm
như nhiệt điện Sông Hậu 1, nhiệt
điện Thái Bình 2.
Không chỉ khó khăn từ dịch
bệnh Covid-19, PVN còn gặp
những vướng mắc không nhỏ do
cơ chế, chính sách chưa được
điều chỉnh kịp thời như Luật
Dầu khí, cơ chế đầu tư cho lĩnh
vực E&P...

Ứng phó cách nào?
Trước những khó khăn như
vậy, PVN đã ban hành 53 thông
báo, 43 chỉ thị, văn bản chỉ đạo
các đơn vị thành viên theo từng
lĩnh vực, khối theo chuỗi giá trị.
Hiện, Tập đoàn đang tập trung
thực hiện nhiều giải pháp nhằm
ứng phó dịch Covid-19, trong đó
có việc tiêm vaccine cho người
lao động.
PVN cũng xác định nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh, đầu tư phải
được duy trì ổn định, an toàn,

Thời gian nộp tiền đặt trước vào các ngày: 04.05.6/10/2021
trong giờ hành chính.
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia
đấu giá: từ ngày 19/8/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/10/2021; tại
Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê; cá nhân, tổ chức đăng ký tham
gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền
đặt trước cho Công ty theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy
chế cuộc đấu giá của Công ty ban hành. Khi liên hệ nộp hồ sơ đấu
giá đề nghị khách hàng đăng ký mang theo chứng minh nhân dân
và sổ hộ khẩu để được hướng dẫn.
Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu
giá;
Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
6.Thời gian và địa điểm đấu giá: 09 giờ 15 phút ngày
07/10/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê.
Thông tin chi tiết về tài sản, xem tài sản, tham khảo hồ sơ và
đăng ký tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá Ban Mê, ĐT:
0262.3900.999 - 0934 843 846 (Tuyết) để được hướng dẫn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
BAN MÊ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt
2. Người có TS: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Tầng
1 (Tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, P. Bến
Nghé, Quận 1, TP HCM.
3. Thông tin về tài sản đấu giá:
TS1: QSD 270 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số:
45A, tờ bản đồ số: 6, địa chỉ: thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên,
huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Hình thức sử dụng: riêng: 270 m2; chung:
0 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở 200m2, đất trồng cây lâu năm 70m2;
Thời hạn sử dụng: Đất ở: lâu dài, đất trồng cây lâu năm: đến tháng
6/2058; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận QSDĐ do tặng cho QSDĐ.
Thửa đất có QCN QSDĐ QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
số: BG 543360, số vào sổ cấp GCN: 00245 do UBND huyện Chương
Mỹ cấp ngày 02/8/2011 cho ông Đỗ Huy Thanh.
TS2: QSD 236 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số:
147, tờ bản đồ số: 05, địa chỉ: thôn Yên Kiện, xã Đông Phương Yên,
huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Hình thức sử dụng: sử
dụng riêng: 236 m2; sử dụng chung: không m2; Mục đích sử dụng:
Đất ở + vườn; Thời hạn sử dụng: 200m2 đất ở: Lâu dài; 36m2 đất
vườn: Đến tháng 6/2058; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công

nhận QSDĐ. Thửa đất có GCN QSDĐ số: AN 125769, số vào sổ cấp
GCN: 01540 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/06/2008 cho
ông Nguyễn Văn Mừng.
- Giá khởi điểm: TS1: 1.400.000.000 VNĐ ; TS2: 414.000.000 VNĐ
- Tiền đặt trước: TS1: 140.000.000 VNĐ; TS2: 41.400.000 VNĐ
Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá TS1,2:
Trong giờ hành chính, kể từ 10/09/2021 đến 12/10/2021 tại Trụ sở
Công ty Sao Việt hoặc bán và tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính
(Lưu ý: Công ty Sao Việt phải nhận được hồ sơ trong thời hạn đã
thông báo).
Thời gian địa điểm đấu giá: TS1: 14h00 ngày 15/10/2021; TS2:
09h00 ngày 15/10/2021 tại Công ty Sao Việt - Số 1 Lô B11c KĐT Đầm
Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt: Số 1 Lô B11c KĐT Đầm Trấu,
Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội - ĐT: 0246.6505360

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
SAO VIỆT

lCông ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn đã nộp ngân sách nhà nước hơn 6.330 tỷ
đồng trong 8 tháng đầu năm 2021.

trong đó tập trung tổ chức thực
hiện tốt phương châm “ba tại chỗ”,
“hai điểm đến, một cung đường”
đối với người lao động trực tiếp
làm việc tại các nhà máy, dự án,
công trình dầu khí. Chủ động áp
dụng các kịch bản xuất hiện F0 tại
khu vực sản xuất để đưa ra
phương án ứng phó phù hợp.
Để giảm áp lực tồn kho, PVN
đã chỉ đạo các đơn vị PVOIL,
BSR, PVNDB, PVTRANS triển
khai việc chia sẻ nhân lực, vật
lực (kho chứa). Ngoài ra, đã có
văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề

nghị hỗ trợ, bố trí cho phép các
đơn vị PVN gửi hàng ở các kho
xăng, dầu…
Ngoài ra, PVN đã đẩy nhanh
tiến độ các dự án, đặc biệt là các
dự án hoàn thành trong năm
2021, 2022. PVN cũng phân cấp
triệt để trong công tác quản trị đầu
tư, đi đôi với tăng cường giám sát
kiểm tra thực hiện. Hoàn thành
các thủ tục liên quan đến đầu tư
lĩnh vực E&P để trình cấp thẩm
quyền xem xét, phê duyệt; tập
trung cho các dự án E&P trong
khu vực truyền thống. P.V

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản
- Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Hải quan tỉnh
Lào Cai
- Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố
Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản
- Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 27/9/2021.
- Địa điểm: Tại phòng đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài
sản, tổ 05, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
4. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ, nơi có tài
sản đấu giá
4.1. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia
đấu giá:
- Lô 1: Bột kẽm oxit (Zinc oxide), Số lượng: 323,3 tấn;
+ Giá khởi điểm: 992.854.300 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm chín
mươi hai triệu, tám trăm năm mươi bốn nghìn, ba trăm đồng).
+ Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/01 hồ sơ.
- Lô 2: Bột kẽm oxit (Zinc oxide), Số lượng: 104,39 tấn
+ Giá khởi điểm: 317.241.210 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm mười bảy
triệu, hai trăm bốn mươi mốt nghìn, hai trăm mười đồng).

+ Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/01 hồ sơ.
4.2. Nơi có tài sản đấu giá: Cục Hải Quan tỉnh Lào Cai
(Khách hàng tham khảo chi tiết tại quy chế cuộc đấu giá)
5. Tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước
- Tiền đặt trước: 10%/ giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày 22; 23 và
24/9/2021.
6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá
- Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ: Từ ngày 10/9/2021 đến hết
ngày 24/9/2021, trong giờ hành chính.
- Địa điểm bán hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
Lào Cai
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá
nhân, hộ gia đình nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt
trước theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của
pháp luật có liên quan. Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu
giá tài sản tỉnh Lào Cai.
Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá
tài sản tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 02143.824914 - 02143 822 867

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ
TÀI SẢN TỈNH LÀO CAI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh. Địa chỉ: Số nhà 89, đường Phạm Đình Toái, thành phố Vinh,
tỉnh Nghệ An.
2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Yên Thành. Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh
Nghệ An.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng thửa đất số 1904, tờ bản đồ số 20 có diện tích 334m2 và tài sản gắn liền với thửa đất trên có địa chỉ tại
Xóm 3, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất có số phát hành BH 766835, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00460 do UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cấp
ngày 30/12/2011 mang tên ông Trần Danh Viên và bà Nguyễn Thị Quy;
4. Giá khởi điểm và tiền đặt trước của tài sản đấu giá:
Giá khởi điểm: 511.044.300 đồng (Bằng chữ: Năm trăm, mười một triệu, không trăm bốn mươi bốn nghìn, ba trăm đồng)-Tiền đặt trước
là: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).
5. Hình thức, phương thức đấu giá:
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 28/08/2021. Tổ chức đấu
giá vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 01/10/2021 tại hội trường Chi cục THADS huyện Yên Thành.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh. Số điện thoại: 02383.844.666 – 0944.604.789.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGHỆ TĨNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 1 HÀ
TĨNH BÁN:
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất số BG 468417 tại thửa đất
số: 10, tờ bản đồ: QHDC, diện tích: 300m2; Tài sản gắn liền với đất là
nhà ở 2 tầng, địa chỉ: Thôn Nam Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà
Tĩnh mang tên ông Dương Quốc Việt và bà Nguyễn Thị Nga.
(Kèm theo Chứng thư thẩm định giá số 012212-01/2021/CTHO ngày 26/4/2021 của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá
Thành Công)
Giá khởi điểm: 1.569.447.500 đồng (Giá này chưa bao gồm
thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản)
1.Bước giá: 20.000.000 đồng
2.Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.
Phương thức đấu giá: Trả giá lên
3. Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản
từ ngày thông báo đến hết 16 giờ ngày 29/9/2021 tại trụ sở Công ty
đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh và trụ sở Ngân hàng TMCP Đông Nam
Á (SeABank) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

4. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty đấu
giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày
mở cuộc đấu giá, Số tài khoản: 0201000234789 tại Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.
5. Tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 2/10/2021 tại Công
ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh.
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu
giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) - Chi nhánh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 144B, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà
Tĩnh
- Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh.
Địa chỉ: Số 278 Đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh. ĐT:
0949.566667 (Đ/c Hà) hoặc 0948.061090 (Đ/c Phương)

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ
1 HÀ TĨNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh DHL (Công ty DHL) thông báo đấu giá tài sản theo đề nghị của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố
Bắc Giang, địa chỉ: đường Xương Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, như sau:
* Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:
Tài sản 1: 01 xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu Feeling, Giấy chứng nhận đăng ký số 003003 do công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 18/11/2014,
biển kiểm soát 98C-063.40.
Giá khởi điểm: 85.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng.
Tài sản 2: 01 xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu Feeling, Giấy chứng nhận đăng ký số 003004 do công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 18/11/2014,
biển kiểm soát 98C-063.17.
Giá khởi điểm là 85.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng.
* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Quy chế cuộc đấu giá
nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá hợp lệ đến ngày 27/9/2021 tại Trụ sở Công ty DHL và tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty
DHL ngày 27, 28 và 29/9/2021 (trong giờ hành chính).
* Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tài sản 1: 08h30 và tài sản 2: 09h30 ngày 30/9/2021 tại trụ sở Công ty DHL.
Chi tiết tại hồ sơ đấu giá
Liên hệ: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DHL. Địa chỉ: Số 59, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại: 02043.525.676
Email: daugiadhl@gmail.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DHL
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NGHỆ AN:

Vì sao chợ mới Đô Lương
vẫn chưa hoạt động?
Dù đã được chấp thuận
chủ trương cho phép
tiểu thương hoạt động từ
tháng 3/2021, nhưng
đến nay Trung tâm
thương mại kết hợp chợ
truyền thống Đô Lương
(Chợ mới Đô Lương) vẫn
chưa thể đi vào hoạt
động do chủ đầu tư đưa
ra một số chính sách
không được các tiểu
thương đồng thuận.
Tiểu thương nói gì?
Theo đơn phản ánh của hàng
trăm tiểu thương chợ Đô Lương
(chợ thị trấn Đô Lương, huyện
Đô Lương, tỉnh Nghệ An), chính
quyền địa phương không ra thông
báo rộng rãi trong việc di dời chợ
thị trấn tại ngã tư thị trấn Đô
Lương về chợ mới do HTX Hải
An làm chủ đầu tư. Ngoài ra, chủ
đầu tư còn “bán” các ki ốt mặt
ngoài chợ (shophouse) giá hàng
tỷ đồng, các ki ốt trong chợ chỉ
vài m2 cũng hàng trăm triệu
đồng… Theo các tiểu thương, do
giá quá cao nên các gia đình có

Công an tỉnh Quảng
Ninh mới đây có báo
cáo về một số vi phạm
trong hoạt động kinh
doanh bất động sản trên
địa bàn TP Hạ Long.
Công an tỉnh đánh giá, thời
gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo
Sở Xây dựng và chính quyền các
địa phương thực hiện các biện
pháp quản lý nhà nước đối với thị
trường BĐS, ngăn chặn tình trạng
“sốt đất ảo”. Tuy nhiên, công tác
kiểm tra, xử lý đối với hoạt động
kinh doanh dịch vụ BĐS, sàn
giao dịch BĐS chưa được triển
khai quyết liệt nên còn xảy ra
nhiều sai phạm.
“Do công tác quản lý nhà
nước với hoạt động kinh doanh
BĐS, sàn giao dịch BĐS chưa
thực sự chặt chẽ dẫn đến các sàn
giao dịch có nhiều vi phạm, có
hiện tượng câu kết với nhau “làm
giá”, “tạo sóng”, gây “sốt ảo” làm
nhiễu loạn thị trường BĐS tại
Quảng Ninh”, báo cáo nêu.
Theo báo cáo, trên địa bàn TP
Hạ Long có khoảng 150 đơn vị, cá
nhân hoạt động kinh doanh dịch
vụ BĐS (tư vấn, môi giới BĐS),
hoạt động sàn giao dịch BĐS.
Qua kiểm tra, rà soát chỉ có 34
sàn giao dịch nằm trong danh
sách được Sở Xây dựng quản lý.
Còn lại 30 sàn giao dịch và
khoảng hơn 80 doanh nghiệp, cá
nhân tại TP Hạ Long không trong
danh sách Sở Xây dựng quản lý.
Công an tỉnh đã tiến hành
xác minh và phát hiện hàng loạt
phạm của các doanh nghiệp,
sàn giao dịch BĐS.

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

l Theo người dân, mỗi “shophouse” mặt ngoài có giá từ 4-5 tỷ đồng.

hoàn cảnh khó khăn “không
kham nổi”.
Dự án Chợ mới Đô Lương do
HTX Hải An làm chủ đầu tư được
UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận
chủ trương đầu tư ngày 15/2/2017
với tổng số vốn đầu tư trên 330 tỷ
đồng. Dự án được quy hoạch
3,44ha, quy mô 1.338 ki ốt, quầy
hàng, sạp hàng làm điểm kinh
doanh và một số khối ki ốt cao 1
- 7 tầng. Tháng 6/2021, chủ đầu
tư đã xây dựng xong các ki ốt mặt
ngoài và các ki ốt trong chợ, xin

chủ trương để di dời chợ cũ về
chợ mới.
Các tiểu thương cho rằng,
trong Thông báo số 292/TBUBND của huyện Đô Lương có
nội dung khi các hộ kinh doanh
tại chợ cũ, nếu có nhu cầu kinh
doanh, có đơn đăng ký đều được
bố trí ki ốt kinh doanh tại chợ mới
theo từng ngành hàng, vị trí phù
hợp tương đương vị trí hiện tại tại
chợ cũ. Các hộ kinh doanh được
lựa chọn trả tiền thuê ki ốt, diện
tích bán hàng tại chợ mới theo 2

phương án: Trả tiền hàng năm (12
tháng) hoặc trả tiền 1 lần (cho cả
vòng đời dự án).
“Với 2 hình thức này, tiêu
thương chúng tôi rất đồng tình.
Vừa đảm bảo được vị trí tương
đương như chợ cũ, vừa đỡ khoản
phí một lần mua ki ốt (khoảng
150-200 triệu đồng/1 ki ốt). Đồng
thời, nó phù hợp với điều kiện,
hoàn cảnh của các tiểu thương
buôn bán tại chợ cũ”, một tiểu
thương bán hàng tạp hóa cho biết.
Tuy nhiên, khi tiến hành đăng
ký, ký hợp đồng, các tiểu thương
mới vỡ lẽ, với phương án trả tiền
hàng năm, chủ đầu tư thông báo
là sau khi hết 12 tháng sẽ thanh lý
và đấu thầu lại ki ốt. Điều này
khiến tiểu thương ngỡ ngàng, cho
rằng chủ đầu tư đã làm khó với
những người chọn phương án trả
tiền 1 năm.
“Việc đưa ra phương án như
vậy không phù hợp với điều kiện
của nhiều tiểu thương đang hoạt
động tại chợ cũ. Tiểu thương nào
có tiền có thể trả tiền 1 lần,
nhưng hầu các tiểu thương đều
muốn trả tiền hàng năm và ổn
định vị trí ki ốt để làm ăn. Chủ
đầu tư ra điều kiện như vậy
không khác gì đánh đố. Nếu
không trả 1 lần, cứ hết 12 tháng
họ lại xáo trộn các vị trí ki ốt, khi
ấy mất hết khách hàng”, một tiểu
thương nói.

Chủ đầu tư nói gì?
Trao đổi về những vấn đề mà
các tiểu thương phản ánh, ông
Phan Văn Chinh, Phó TGĐ chợ
Đô Lương cho biết, dự án đã

CÔNG AN QUẢNG NINH:

“Có hoạt động câu kết
làm nhiễu loạn thị trường bất động sản”
Cty CP Đầu tư Legend Land
và Công ty TNHH GD Land Hạ
Long có đăng ký ngành nghề
kinh doanh là tư vấn, môi giới
BĐS. Đây là ngành nghề kinh
doanh có điều kiện theo quy định
của Luật Kinh doanh BĐS 2014.
Tuy nhiên, từ khi đăng ký
thành lập và hoạt động doanh
nghiệp đến nay, cả 2 DN đều
không đáp ứng đủ điều kiện
“phải có đủ 2 người có chứng chỉ
hành nghề môi giới BĐS”, vi
phạm Luật Doanh nghiệp 2020.
Theo quy định, 2 Cty này phải
tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh
doanh ngành nghề kinh doanh có
điều kiện.
Sàn giao dịch BĐS Legend
Land do Cty CP Đầu tư Legend
Land thành lập, quản lý và sàn
giao dịch BĐS GD Land do Cty
TNHH GD Land Hạ Long thành
lập, quản lý đã hoạt động khi
không đủ chứng chỉ hành nghề
môi giới BĐS.
Các sàn giao dịch BĐS Legend Land, GD Land và Long
Quân từ khi thành lập, hoạt động
đến nay không thực hiện chế độ
thông tin, báo cáo cho Sở Xây
dựng theo quy định, không ban
hành quy chế hoạt động sàn giao
dịch BĐS.
Sàn giao dịch BĐS Legend
Land, GD Land và Nhật Minh
Land đã đưa lên sàn giao dịch các

lMột đối tượng cò đất lừa đảo mới bị công an Quảng Ninh bắt giữ.

sản phẩm BĐS không đảm bảo
đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.
Sàn giao dịch BĐS Long
Quân và sàn GD Land cũng đã
thực hiện các giao dịch môi giới
BĐS, hưởng tiền phí dịch vụ
môi giới nhưng không thực hiện
lập hợp đồng môi giới BĐS theo
quy định.
Công an Quảng Ninh cũng
nêu rõ có hiện tượng bắt tay giữa
chủ đầu tư và các sàn BĐS để
huy động vốn vi phạm pháp luật.
Một số dự án đầu tư xây dựng cơ
sở hạ tầng, tạo ra các sản phẩm
BĐS chưa hoàn thành các thủ
tục theo quy định, nhưng chủ
đầu tư vẫn tiến hành ký hợp
đồng với các doanh nghiệp môi
giới BĐS, sàn giao dịch BĐS để
phân phối sản phẩm nhằm huy
động vốn, kinh doanh BĐS khi
chưa đủ điều kiện, vi phạm pháp

luật về kinh doanh BĐS.
Tại báo cáo, Công an tỉnh
Quảng Ninh cho biết có 30 sàn
giao dịch và khoảng hơn 80
doanh nghiệp, cá nhân tại TP Hạ
Long không trong danh sách Sở
Xây dựng quản lý.
Theo đó, các sàn giao dịch,
doanh nghiệp, cá nhân này kinh
doanh dịch vụ BĐS không chấp
hành việc đăng ký hoạt động, chế
độ thông tin, báo cáo hoạt động
sàn giao dịch BĐS, hoạt động
kinh doanh dịch vụ BĐS với cơ
quan quản lý nhà nước, không
tuân thủ theo quy định tại Luật
Kinh doanh BĐS 2014.
Trong danh sách 30 sàn giao
dịch hoạt động “chui” trên địa bàn
TP Hạ Long có các sàn thuộc sở
hữu của các doanh nghiệp sau:
Cty CP Thương mại dịch vụ An
Phát Hạ Long; Cty CP Tấn Phát

hoàn thành và được chấp thuận
đưa vào hoạt động từ tháng
3/2021. Đến nay, có khoảng 90%
số lượng các tiểu thương tại chợ
cũ đăng ký chuyển đến chợ mới.
Tuy nhiên việc ký hợp đồng thì
đang rất ít.
Liên quan đến việc các tiểu
thương cho rằng đơn vị chủ đầu
tư tuy thực hiện 2 phương án như
Thông báo số 292 của UBND
huyện Đô Lương, nhưng lại ra
“điều kiện” như trên; ông Chinh
cho rằng “điều đó không đúng sự
thật, tiểu thương hiện vẫn đăng ký
theo 2 hình thức như đã thông
báo. Với cả 2 hình thức, chúng tôi
đều có ưu đãi với các tiểu thương.
Tuy nhiên, với hình thức trả tiền
1 lần cho vòng đời dự án thì nhiều
ưu đãi hơn”.
Trong khi đó, ông Nguyễn
Trung Thành, Phó Chủ tịch huyện
Đô Lương, cho rằng với dự án
này, lâu nay huyện đã triển khai
rất quyết liệt để đảm bảo quyền
lợi cho các tiểu thương cũng như
của nhà đầu tư, hiện vẫn đang
thực hiện 2 phương án theo
Thông báo 292 của huyện.
Riêng phương án trả tiền hàng
năm, về nguyên tắc thì cứ sau khi
hết 12 tháng là thanh lý, ký lại
hợp đồng. Huyện cũng đang
thuyết phục chủ đầu tư cân nhắc
phương án này, nhằm đảm bảo
quyền lợi cho các tiểu thương.
“Đây là vấn đề khó của huyện,
vừa đảm bảo quyền lợi cho các
tiểu thương cũng như quyền lợi
nhà đầu tư”, ông Thành nói.
ZEN LINH
Quảng Ninh; Cty CP Đầu tư Xây
dựng & Thương mại M.K.L; Cty
CP Đầu tư Legend Land; Cty CP
TMDV Địa ốc Đại Nam; Cty
BĐS Lộc Sơn Hà Land; Cty BĐS
Anh Nam; Cty TNHH GD Land
Hạ Long; Cty TNHH đầu tư
thương mại và BĐS Hải Đông;
Cty CP Tài chính - BĐS Thái
Dương; Cty CP BĐS Đại Phát
Quảng Ninh; Cty CP Đầu tư &
Thương mại AM; Cty CP BĐS
Hưng Thịnh VN; Cty TNHH Phú
Thành Hưng; Cty CP BĐS Quảng
Ninh; Cty TNHH Thương mại
dịch vụ vận tải Hồng Nhung XD;
Cty CP Phát triển BĐS Hạ Long.
Các sàn không có thông tin về
doanh nghiệp sở hữu như: sàn
giao dịch BĐS Gold Land Hạ
Long; sàn giao dịch BĐS THM
Land; sàn giao dịch BĐS Thịnh
Phát; sàn giao dịch BĐS Long
Quân; sàn giao dịch BĐS Thống
Nhất; sàn giao dịch BĐS Hưng
Bình; sàn giao dịch BĐS Đại Lộc
Land Hạ Long; Sàn giao dịch
BĐS Lộc Phát Land QN; Sàn
giao dịch BĐS Nhật Trường Phát;
Sàn giao dịch BĐS Cường Phát
Land; Sàn giao dịch BĐS 6789.
Sau khi có báo cáo của Công
an tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Ninh
cũng đã có văn bản, giao Ban cán
sự đảng UBND tỉnh xem xét,
nghiên cứu các đề xuất của Công
an tỉnh để chỉ đạo chấn chỉnh kịp
thời, xử lý nghiêm các vi phạm.
Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng
giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo
dõi, giám sát việc thực hiện; tổng
hợp báo cáo Thường trực Tỉnh
ủy theo quy định. VĂN SƠN
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Cần làm rõ khái niệm
“vũ khí quân dụng”
Xung quanh khái niệm “vũ
khí quân dụng”, phá hủy kết
cấu vật chất tương tự” trong
Luật số 50/2019/QH14 sửa
đổi, bổ sung một số điều của
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí,
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ,
ý kiến chuyên gia cho rằng
cần làm rõ, cụ thể hơn nữa
để tránh kẽ hở pháp luật.
Cần loại bỏ những kẽ hở có thể bị
lợi dụng
Luật số 50/2019/QH14 được ban
hành nhằm khắc phục khoảng trống
pháp lý trong việc xử lý hình sự đối với
các hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ,
vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc
chiếm đoạt vũ khí có tính năng, tác dụng
tương tự vũ khí quân dụng (VKQD).
Qua thực tiễn công tác đấu tranh,
phòng chống tội phạm cho thấy, các loại
vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự
VKQD (súng ổ xoay, súng bút, súng tự
chế bắn đạn hoa cải…) có tính sát
thương cao, có khả năng gây thiệt hại
nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe
của con người. Nếu các hành vi này
không được luật hóa để xử lý về hình sự
có thể làm tình hình tội phạm phức tạp,
dẫn tới việc lợi dụng kẽ hở của pháp luật
để chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận
chuyển, sử dụng trái phép, chiếm đoạt
vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự
VKQD.
Mặt khác những nội dung sửa đổi, bổ
sung tại Luật số 50/2019/QH14 chưa
đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra.
Trước hết, quay trở lại khái niệm “Vũ
khí quân dụng” tại điểm a khoản 1, Điều
1 của Luật số 50/2019/QH14 quy định:
“2. Vũ khí quân dụng bao gồm:
a) Vũ khí được chế tạo, sản xuất bảo
đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của
nhà sản xuất hợp pháp, được trang bị
cho lực lượng vũ trang nhân dân và các
lực lượng khác theo quy định của Luật
này để thi hành công vụ, bao gồm:
Súng cầm tay: súng ngắn, súng trường,
súng tiểu liên, súng trung liên, súng
chống tăng, súng phóng lựu; Vũ khí
hạng nhẹ: súng đại liên, súng cối, súng
ĐKZ, súng máy phòng không, tên lửa
chống tăng cá nhân; Vũ khí hạng nặng:
máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang,
xe tăng, xe thiết giáp, tàu chiến, tàu
ngầm, pháo mặt đất, pháo phòng
không, tên lửa; Bom, mìn, lựu đạn, ngư
lôi, thủy lôi; đạn sử dụng cho các loại
vũ khí quy định tại điểm này;
b) Vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ
công hoặc công nghiệp, không theo tiêu
chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất
hợp pháp, có khả năng gây sát thương,
nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của
con người, phá hủy kết cấu vật chất
tương tự như vũ khí quy định tại điểm a
khoản này, không được trang bị cho lực
lượng vũ trang nhân dân và các lực
lượng khác quy định tại Điều 18 của
Luật này để thi hành công vụ.”
Căn cứ vào nội hàm của khái niệm
trên, nếu giả thuyết: “Vũ khí được chế
tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp,
bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của

l Ảnh minh họa.

nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây
sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức
khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật
chất tương tự như vũ khí quy định tại
điểm a khoản này, không được trang bị
cho lực lượng vũ trang nhân dân và các
lực lượng khác quy định tại Điều 18 của
Luật này để thi hành công vụ”.
Ví dụ: một khẩu súng X hay một tên
lửa Y được sản xuất công nghiệp, bảo
đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà
sản xuất hợp pháp (bán trên thị trường
súng đạn của nước M) được đưa trái
phép vào lãnh thổ Việt Nam, các loại vũ
khí này không được trang bị cho lực
lượng vũ trang nhân dân và các lực
lượng khác quy định tại Điều 18 của
Luật, có uy lực phá hủy kết cấu vật chất
hơn cả loại súng K, tên lửa F của chúng
ta thì có là VKQD hay không? VKQD
thuộc điểm a hay b?
Luật ban hành nhằm bảo vệ an ninh
quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội,
bảo vệ quyền con người, quyền công dân
và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội,
nhưng với khái niệm hiện tại thì mới chỉ
xử lý được những đối tượng sử dụng
súng vãng lai, tự chế trong nội địa.
Những loại vũ khí nguy hiểm cao cho an
ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
như ví dụ trên nếu các đối tượng xấu đưa
vào Việt Nam để hoạt động nhằm mục
đích xấu làm ảnh hưởng đến an ninh, trật
tự của đất nước thì liệu có bị xử lý được
theo Điều 304 của BLHS hay không?

“Phá hủy kết cấu vật chất
tương tự” như thế nào?
Về những vũ khí có tính năng, tác
dụng tương tự VKQD được quy định bổ
sung vào điểm b khoản 2 Điều 3 của
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ như sau: “b) Vũ khí
được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc
công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ
thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp,
có khả năng gây sát thương, nguy hại
cho tính mạng, sức khỏe của con người,
phá hủy kết cấu vật chất tương tự như vũ
khí quy định tại điểm a khoản này,
không được trang bị cho lực lượng vũ
trang nhân dân và các lực lượng khác
quy định tại Điều 18 của Luật này để thi
hành công vụ”.
Với khái niệm trên thì yếu tố mấu

chốt để kết luận VKQD thuộc điểm này
là điều kiện “phá hủy kết cấu vật chất
tương tự như vũ khí quy định tại điểm
a”, điều kiện khác thực sự là không quan
trọng, thậm chí khi quy định như vậy lại
tạo ra “lỗ hổng” pháp lý như đã phân
tích, lấy ví dụ ở trên.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 và
khoản 2 Điều 73 của Luật cho thấy yêu
cầu khi kết luận một vũ khí thuộc điểm
b thì buộc phải dẫn chiếu về vũ khí nào
trong danh mục VKQD tại điểm a. Bài
toán đặt ra là nếu trong trường hợp chưa
kịp ban hành danh mục VKQD tại điểm
a theo quy định của Luật thì sẽ giải quyết
vấn đề tính năng, tác dụng tương tự mà
cụ thể là “phá hủy kết cấu vật chất tương
tự” như thế nào? Có cần chỉ ra vũ khí cần
giám định có khả năng sát thương, phá
hủy kết cấu vật chất tương tự như loại vũ
khí nào thuộc danh mục VKQD tại điểm
a hay không?
Trường hợp đã ban hành danh mục
VKQD tại điểm a thì sẽ kiểm nghiệm
khả năng “phá hủy kết cấu vật chất
tương tự” như thế nào? Về cơ sở khoa
học, có hai cách cơ bản là dựa trên các
tham số động lực học của loại súng so
sánh, tiến hành bắn thực nghiệm súng
cần giám định, sử dụng các phương
tiện đo các tham số động lực học để
đối chiếu xem có đạt được thông số kỹ
thuật như súng được so sánh hay
không hoặc thực nghiệm bắn so sánh
trực tiếp 2 loại súng với cùng điều kiện
về khoảng cách tới vật cản, kết cấu vật
cản như tiêu chuẩn kiểm nghiệm của
nhà sản xuất hoặc của cơ quan nghiên
cứu chuyên sâu về vũ khí để kiểm
chứng khả năng phá hủy kết cấu vật
chất, tầm bắn, độ tản mát…
Câu hỏi đặt ra là các loại súng như:
súng ổ xoay, súng bút, súng tự chế bắn
đạn hoa cải, súng săn tự chế cưa nòng…
có khả năng “phá hủy kết cấu vật chất”
tương tự như súng ở danh mục VKQD
tại điểm a hay không? Điều kiện kiểm
nghiệm về khả năng phá hủy kết cấu vật
chất tương tự là như thế nào? Có cần
cùng điều kiện kiểm nghiệm của nhà sản
xuất hoặc của cơ quan nghiên cứu
chuyên sâu về vũ khí hay không?
Trung tá: ĐỖ VĂN HOÀN
(Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng)
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Nghỉ việc từ 14 ngày trở lên
trong tháng có được đóng
bảo hiểm xã hội?
l Bạn đọc Đặng Thị Quỳnh Ngọc hỏi:
Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt
buộc được gần 2 năm nay. Tháng 10/2021
tôi dự kiến nghỉ sinh và dự định nghỉ từ
ngày 4/10 theo chế độ nghỉ ốm. Vậy, tôi có
thể bắt đầu nghỉ từ ngày nào trong tháng
10/2021 để vẫn được đóng BHXH trong
tháng 10.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:
Theo khoản 4,5,6 Điều 42 Văn bản hợp
nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020
của BHXH Việt Nam quy định:…4. Người lao
động (NLĐ) không làm việc và không hưởng
tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong
tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời
gian này không được tính để hưởng BHXH.
5. NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14
ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy
định của pháp luật về BHXH thì không phải
đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo
hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN)
nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT. 6.
NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14
ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và
NLĐ không phải đóng BHXH, BHTN,
BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là
thời gian đóng BHXH, không được tính là thời
gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH
đóng BHYT cho NLĐ;
Các quy định nêu trên đều ghi rõ cụm từ
“14 ngày làm việc”, do đó để tháng 10/2021
đủ điều kiện đóng BHXH thì bạn phải sắp xếp
thời gian nghỉ sao cho số ngày đi làm trong
tháng đó phải nhiều hơn 14 ngày làm việc.

HộP THư
Báo PLVN đã chuyển đến các cơ
quan chức năng có thẩm quyền giải
quyết đơn của các ông, bà có tên sau
đây:
l Ông Chu Ngọc Hải (trú tại An
Nguyễn, Cương Sơn, Lục Nam, Bắc
Giang) khiếu nại kết quả giải quyết
nguồn tin về tội phạm đối với vụ tai nạn
giao thông xảy ra ngày 18/12/2018 trước
cửa số nhà 91 đường Trích Sài, quận
Tây Hồ, TP Hà Nội và yêu cầu cho anh
giám định thương tật. Đơn được chuyển
đến Giám đốc Công an TP Hà Nội, theo
Phiếu chuyển đơn số 104/2021/PCPLVN.
l Ông Võ Văn Minh (trú tại thôn
Dương Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa
Vang, TP Đà Nẵng) khiếu nại Quyết
định Kháng nghị giám đốc thẩm số
14/2021/KN-DS ngày 12/3/2021 của
TAND Tối cao đối với Quyết định giám
đốc thẩm số 02/2018/DS-GĐT ngày
03/12/2018 của Ủy ban Thẩm phán
TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Đơn được
chuyển đến Chánh án TAND Tối cao,
theo Phiếu chuyển đơn số 105/2021/PCPLVN.
l Bà Nguyễn Thị Thời (trú tại thôn
An Sơn, xã Hoài Châu, thị xã Hoài
Nhơn, tỉnh Bình Định) đề nghị xem xét
theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản
án số 53/2018/DS-PT ngày 18/4/2018
của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng về việc
“Tranh chấp đòi lại tài sản là di sản thừa
kế và yêu cầu hủy giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất”. Đơn được chuyển
đến Chánh án TAND Tối cao, theo
Phiếu chuyển đơn số 106/2021/PCPLVN.
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CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CHẤP HÀNH VIÊN:

Cần bổ sung những chuẩn mực
mang tính đặc thù công việc

l Chấp hành viên cần nêu cao phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị vững vàng để vượt
qua cám dỗ, khó khăn trong nghề. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, chuẩn mực đạo đức chấp
hành viên được ban hành năm 2002
có nhiều nội dung mang tính quy
phạm, quy định nghĩa vụ, trách nhiệm
của chấp hành viên. Các quy định này
phù hợp với thời điểm ban hành và
nhiều năm về sau. Tuy nhiên, qua rà
soát cho thấy, một số chuẩn mực đạo
đức chấp hành viên đã được “luật
hóa” trong Luật THADS và các văn
bản hướng dẫn thi hành.
Trong những năm qua, đất nước ta
đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát
triển kinh tế - xã hội, trong đó những
mặt tích cực và mặt trái của nền kinh tế
thị trường tác động sâu sắc, ảnh hưởng
đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã
hội, đặc biệt là kinh tế, dân sự, thương
mại mà một phần quan trọng đến từ việc
tổ chức THADS với giá trị, số lượng,
tính chất, mức độ lớn và phức tạp hơn
gấp nhiều lần so với đầu những năm
2000. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
trong điều kiện mới thì chấp hành viên
không những cần có năng lực mà cần có
phẩm chất chính trị, đạo đức tốt theo
yêu cầu, hoàn cảnh mới để hoàn thành
nhiệm vụ được giao.
Cùng với đó, Đảng, Nhà nước
cũng đã ban hành nhiều chủ trương,
đường lối, nghị quyết, quy định về
xây dựng đội ngũ cán bộ, ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện
"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong
nội bộ, học tập, làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong
đó đặt ra nhiều tiêu chuẩn, yêu cầu
mới đối với cán bộ, công chức, nhất
là những người trực tiếp làm việc, giải

THỪA THIÊN - HUẾ:

Thi hành xong một số vụ việc
phức tạp

T

VĨNH PHÚC:

Cục Thi hành án dân sự
trao học bổng cho
học sinh nghèo vượt khó

H

Thời gian qua, việc triển
khai thực hiện “Chuẩn mực
đạo đức Chấp hành viên”
theo Quyết định số
51/2002/QĐ-BTP của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp đã được
các cơ quan THADS đặc biệt
quan tâm, coi trọng và chỉ
đạo thực hiện nghiêm trong
toàn hệ thống. Song, sau
gần 20 năm, văn bản này đã
dần bộc lộ những tồn tại,
hạn chế, đòi hỏi cần thay
thế kịp thời để phù hợp với
bối cảnh hiện nay.
Trong quá trình tổ chức thi hành án,
Chấp hành viên, cán bộ THADS thường
xuyên phải đối mặt với những cám dỗ
từ phía các bên đương sự và những
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan,
cùng với đó là những hiểm nguy luôn
rình rập, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe
của bản thân và gia đình. Để có thể vượt
qua cám dỗ, khó khăn, bản thân mỗi cán
bộ, Chấp hành viên trong các cơ quan
THADS phải không ngừng tu dưỡng,
rèn luyện để trau dồi phẩm chất, đạo
đức; phải thường xuyên học tập để nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và
bản lĩnh chính trị.
Năm 2002, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
đã ban hành Quyết định số
51/2002/QĐ-BTP để xác định các
“Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên”,
đây được coi là phương châm, kim chỉ
nam cho mọi hoạt động nghề nghiệp và
là tiêu chí để Chấp hành viên rèn luyện,
tu dưỡng, phấn đấu trong việc xây dựng
đạo đức, tác phong, hình ảnh của mình.
Cùng với đó, hệ thống cơ quan THADS
cũng đặc biệt quan tâm triển khai hiệu
quả Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp về việc ban hành “Chuẩn mực đạo
đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức,
viên chức ngành Tư pháp”.
Có thể nói, việc thực hiện các
chuẩn mực đạo đức theo Quyết định
số 51/2002/QĐ-BTP đã tạo được sự
chuyển biến lớn, quan trọng về nhận
thức của cán bộ lãnh đạo, đảng viên,
chấp hành viên cơ quan THADS trong
tu dưỡng, rèn luyện về lập trường, tư
tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bản
lĩnh trong thi hành công vụ. Tuy
nhiên, qua gần 20 năm thực hiện đã
nảy sinh nhiều hạn chế, vướng mắc,
bất cập.

TIN TỨC

rong tháng 8/2021, các cơ quan Thi hành án dân sự
2 cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động
đề ra các giải pháp đồng bộ và có chất lượng nhằm hoàn
thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Một số vụ việc phức
tạp, có điều kiện thi hành đã được tập trung giải quyết
dứt điểm.
Thời gian tới, tỉnh sẽ tích cực đẩy nhanh tiến độ giải
quyết việc thi hành án; Triển khai thi hành các khoản nợ
của tổ chức tín dụng và các khoản thu cho ngân sách nhà
nước; đặc biệt chú trọng việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm
đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; Tiếp tục tìm các

quyết quyền và lợi ích hợp của nhà
nước, tổ chức, cá nhân như đội ngũ
chấp hành viên.
Tiến trình cải cách tư pháp, xây
dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật,
xây dựng nhà nước pháp quyền và hội
nhập quốc tế trong những năm qua đã
giúp làm rõ hơn, nhận thức đầy đủ hơn
về công tác tư pháp, về vị trí, vai trò
trung tâm của chấp hành viên trong
công tác THADS, góp phần bảo vệ
pháp luật, thực thi công lý nên ngoài
những chuẩn mực đạo đức chung cần
bổ sung thêm những chuẩn mực đạo
đức đặc thù công việc mà chấp hành
viên đảm nhận.
Ngoài ra, thời gian qua, nhiều cơ
quan xét xử, tố tụng, nội chính đã xây
dựng, ban hành các chuẩn mực đạo đức
như: chuẩn mực đạo đức Người cán bộ
kiểm sát, Quy tắc đạo đức và ứng xử
của Thẩm phán, Chuẩn mực đạo đức
của cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức Ngành Thanh tra,… Bộ Tư pháp
cũng đã ban hành chuẩn mực đạo đức
nghề nghiệp của cán bộ, công chức,
viên chức Ngành Tư pháp. Các chuẩn
mực đạo đức nêu trên cơ bản thể hiện
sự đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với tình
hình mới.
Do vậy, cả hình thức và nội dung của
Quyết định số 51/2002/QĐ-BTP nay đã
không còn phù hợp. Vì vậy, Tổng cục
THADS đã chủ động phối hợp với Cục
Kiểm tra văn bản QPPL đề xuất Bộ
trưởng bãi bỏ theo thẩm quyền. Quyết
định mới về chuẩn mực đạo đức chấp
hành viên sẽ được ban hành sau khi
Quyết định số 51/2002/QĐ-BTP được
bãi bỏ. BẢO NGỌC

giải pháp mới, có khả thi nhằm giải quyết dứt điểm các vụ
việc thi hành án tồn đọng; Tổ chức thực hiện đúng quy
định của pháp luật việc theo dõi thi hành đối với 100% bản
án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung
theo dõi; Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức trong sạch,
vững mạnh trong đó tập trung nghiên cứu các giải pháp
cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu thời gian, chi
phí, thủ tục trong THADS.
Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc giải quyết
thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ,
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu
chính công ích tại các cơ quan THADS. Thường xuyên
theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và sự hài
lòng của người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết các
thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý
những hành vi vi phạm. P.V

ưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Tư
pháp, chung sức góp phần xây dựng nông
thôn mới”; “Chung tay vì người nghèo Không để ai bị bỏ lại phía sau”, mới đây, Cục
THADS tỉnh đã phối hợp với Trường THPT
Chuyên Vĩnh Phúc cùng Công ty cổ phần Đầu
tư và phát triển Mỹ Việt tổ chức tặng 25 xuất
học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh
khó khăn, vượt khó tại Trường THPT Chuyên
Vĩnh Phúc.
Đến thăm trường và trao quà tại trường, có
đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Cục trưởng
Cục THADS tỉnh là trưởng đoàn; Ông Nguyễn
Minh Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm
giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển
Mỹ Việt; cùng tham dự các đồng chí lãnh đạo
là Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn,
Lãnh đạo Chi cục THADS cấp huyện, đại diện
Công đoàn, Đoàn thanh niên thuộc Cục. Dự
buổi lễ về phía nhà trường có Thầy giáo Hoàng
Mạnh Du - Hiệu trưởng Nhà trường; các Thầy,
Cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường; các
Thầy, Cô, cán bộ nhà trường cùng 25 học sinh
Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.
Chia sẻ cùng đoàn, Thầy giáo Hoàng Mạnh
Du - Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn và mong
muốn trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành
cùng nhà trường trong việc chia sẻ, động viên
các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng
vượt khó có thành tích xuất sắc trong học tập,
luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các
em học sinh nghèo vượt khó.
Buổi thăm và tặng học bổng cho học sinh
nghèo vượt khó đã thể hiện sự quan tâm, tình
cảm của Lãnh đạo, cán bộ, công chức Cục
THADS tỉnh Vĩnh Phúc đối với các thế hệ
tương lai của Đất nước. Đây cũng là truyền
thống văn hóa “lá lành đùm lá rách” nhằm lan
tỏa tình yêu thương đối với cộng đồng, thiết
thực chia sẻ bớt những khó khăn với các em
học sinh có hoàn cảnh khó khăn. ĐỖ HÙNG

HÀ GIANG:

Tăng cường phối hợp trong
Thi hành án dân sự

T

ừ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/08/2021,
các cơ quan THADS trên địa bàn Hà Giang
đã thi hành xong: 2.094 việc. Đạt tỷ lệ 84,30%
giảm 4% so với cùng kỳ năm 2020. Vượt 01%
so với chỉ tiêu Tổng cục giao. Số tiền thi hành
xong: 47.932.792.000 đồng. Đạt tỷ lệ 47,88%
tăng 46% so với cùng kỳ năm 2020.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao,
sắp tới Hà Giang sẽ nỗ lực đưa 100% Bản án,
quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật ra
để thi hành, đảm bảo đúng pháp luật; Thực hiện
tốt công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển,
đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực
hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Hàng
tháng, thực hiện tốt việc đánh giá phân loại cán
bộ công chức; Tăng cường nâng cao chất lượng
công tác kiểm tra theo hướng có trọng tâm,
trọng điểm, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện
các chỉ tiêu, nhiệm vụ và việc áp dụng quy
trình, thủ tục trong hoạt động thi hành án dân
sự, qua đó khắc phục những vi phạm, thiếu sót
về chuyên môn, nghiệp vụ; Tập trung giải
quyết xong 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn
chế tối đa số vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh
và các vụ việc khiếu nại tố cáo vượt cấp. Đồng
thời, chủ động tham mưu, duy trì hoạt động
thường xuyên của Ban Chỉ đạo thi hành án dân
sự. Tăng cường, nâng cao chất lượng phối hợp
giữa cơ quan thi hành án dân sự hai cấp với các
cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. H.ANH
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THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 02)
1. Tài sản đấu giá gồm:
Tài sản: gồm Toàn bộ hạng mục công trình tài sản trên đất gắn
liền với đất thuê trả tiền hằng năm gồm công trình kiến trúc gắn liền
với đất, tài sản khác gắn liền với công trình, cây cối tại khu trang trại
sản xuất Nấm ăn và nấm dược liệu tại thửa số 51, tờ Bản đồ số 01,
bản đồ địa chính cơ sở xã Ngọc Khê (Nay là Thị trấn Ngọc Lặc), địa
chỉ tại: thôn Tân Thành, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh
Hóa, theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất số CE 516844, số vào sổ cấp
GCN:CH02765 do UBND huyện Ngọc Lặc cấp ngày 30/9/2016 mang
tên ông Vũ Xuân Bình.
* Giá khởi điểm: 1.539.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm
trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn).
(Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí liên
quan đến giao dịch chuyển nhượng tài sản theo quy định và chưa
bao gồm chi phí đầu tư vào đất (nếu có). Khách hàng trúng đấu giá
phải nộp các khoản trên theo quy định. Trường hợp tài sản đấu giá
thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng
đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng.
* Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 300.000.000 đồng/1 hồ sơ.
Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ;
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của
Chi cục THA dân sự huyện Ngọc Lặc.
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham
gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá:
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng
ký tham gia đấu giá và phải đáp ứng đủ điều kiện để được nhà nước
cho thuê đất theo quy định.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm

tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải được photo
chứng thực (đối với cá nhân); Đăng ký kinh doanh; quyết định thành
lập, CMND người đại diện phải được photo chứng thực (đối với tổ
chức). Khách hàng có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác
thay mặt mình tham gia đấu giá, văn bản ủy quyền phải được công
chứng tại tổ chức hành nghề công chứng.
3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung
theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới đây.
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường
hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền,
việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián
tiếp theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, xem giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận
hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày
28/9/2021 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm
Châu.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/9/2021 đến hết ngày
30/9/2021.
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 15h00 ngày
01/10/2021 tại Trụ sở Chi cục thi hành án dân sự huyện Ngọc Lặc.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh
Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0329869890.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
NĂM CHÂU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Nhân Hòa (Công ty Nhân Hòa); Địa chỉ: Tòa nhà Vân Nam,
số 26 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội, tổ chức đấu giá:

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

- Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty CP ĐTK tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đống Đa với tổng nghĩa vụ tạm tính
đến ngày 22/01/2021.
- Đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đống Đa. Địa chỉ: Số 183 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung,
quận Đống Đa, Hà Nội.
- Giá khởi điểm: 6.628.592.357,48 đồng (Sáu tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, năm trăm chín mươi hai nghìn, ba trăm năm mươi bảy phẩy
bốn mươi tám đồng).
Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản và các chi phí khác (nếu có) khi thực
hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
- Tiền đặt trước: 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng).
- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.
- Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 15/9/2021 đến 16h00’ ngày 20/9/2021 (trừ thứ 7 và Chủ nhật) tại: Trụ sở
Công ty Nhân Hòa.
- Xem tài sản (xem hồ sơ Khoản Nợ): Ngày 16/9/2021 và ngày 17/9/2021 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở Công ty Nhân Hòa.
- Nộp tiền đặt trước: Bằng chuyển khoản từ ngày 17/9/2021 đến ngày 21/9/2021.
Tiền đặt trước phải báo có về tài khoản Công ty Nhân Hòa trước 17h00’ ngày 21/9/2021.
- Tổ chức cuộc đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên hồi 14h00’ ngày 22/9/2021 tại Trụ
sở Công ty Nhân Hòa.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng làm thủ tục tham gia đấu giá theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có
đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Quy chế đấu giá. (Trong thời gian giãn cách xã
hội, khách hàng gửi yêu cầu đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá đến địa chỉ email của Công ty Nhân Hòa: nhanhoa.auction@gmail.com).
Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 024.2260.6636.

Tài sản 1 : Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bị kê biên gồm: 713,5m² đất (trong đó 100m² đất ở và 613,5m² đất vườn) và tài
sản gắn liền với đất, trong tổng diện tích 917,9m² đất, quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Lục Ngạn cấp cho hộ ông Đinh Văn Điều theo
quyết định cấp số 462/QĐ-UB(H) ngày 26/8/2004, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01773 với diện tích là 419,7m² (trong đó 200m² đất ở và
219,7m² đất vườn), diện tích đo đạc trên thực tế là 917,9m² đất, địa chỉ thửa đất: Thôn Lường, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
(diện tích đất 917,9m² đã được bản án số 44/2020/HNGĐ-PT ngày 22/12/2020 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang giao cho ông Đinh Văn Điều
quản lý, sử dụng). Giá khởi điểm: 559.108.000 đồng
Đơn vị có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn. Địa chỉ: TDP Làng Chũ, TT Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Tài sản 2 : 10 máy móc thiết bị CNC gia công linh kiện điện tử của Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Việt Hàn Bắc Giang. Giá
khởi điểm: 1.742.208.000 đồng
Tài sản 3: 91 máy móc thiết bị CNC gia công linh kiện điện tử của Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Việt Hàn Bắc Giang. Giá khởi
điểm: 11.230.459.000 đồng
Đơn vị có tài sản 2 + tài sản 3: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang. Địa chỉ: Số 278 Hoàng Văn Thụ, phường
Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu
giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định,
không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4
Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016; nộp đơn đăng ký,
nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước theo quy chế của
Công ty ban hành.
Bán hồ sơ, đăng kí tham gia đấu giá và địa điểm
tổ chức đấu giá: Hội trường Công ty đấu giá hợp
danh Bắc Nam. Số 01, đường Nguyễn Đình Tuân 2,
phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.
Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực
tiếp theo phương thức trả giá lên.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Số 38, Đ.Nguyễn Đình Tuân, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang. Điện thoại: (0240)
3.528.818 – 0948.988.668

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHÂN HÒA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam tổ chức Cuộc đấu giá tài sản
số: 8.20A/2021/ĐG-VAA

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô tải Van, 02 chỗ ngồi; Nhãn hiệu Chevrolet Spark; Màu: ghi; Số khung: 75DJKGH939324; Số máy: 2046HLSX0255;
Biển số: 89D-055.27 đứng tên ông Đoàn Trường Giang.
Giá khởi điểm của tài sản là: 123.500.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng)
Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trước bạ, phí công
chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của
Pháp luật.
Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.
Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
Bước giá: 2.000.000 đồng (bằng chữ: Hai triệu đồng).
Thời gian mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 17h00’ ngày 24/9/2021 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu
giá Hợp danh tài sản Việt Nam. (Liên hệ: 0388.236.086)
Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.
Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng tự đi xem tài sản hoặc đăng ký trước với Công ty để xem trong các ngày 22, 23/9/2021 Tại
Số 459 Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày 22/9/2021 đến trước 17h00’ ngày 24/9/2021, khách
hàng nộp tiền vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 155798866 tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
(VPBank) – CN Thăng Long (tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo “có” về tài khoản của Công ty trước 17h00’ ngày 24/9/2021)
Số tiền đặt trước tham gia đấu giá: 24.700.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Bằng chữ: hai mươi tư triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn).
Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ 09h00’ đến 17h00’ (trong giờ hành chính) ngày 24/9/2021 (Sau khi người tham gia đấu giá đã nộp đủ hồ
sơ và tiền đặt trước theo quy định).
Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: 9h30’ ngày 27/9/2021 tại Phòng Đấu giá Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam – Lô 67 ngõ
136 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Tùy vào số lượng người đăng ký tham gia đấu giá, Công ty có thể sẽ thay đổi thời
gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế).
Nguồn gốc tài sản: Là tài sản bảo đảm của Ngân hàng TMCP Quốc Dân được phép thanh lý.
Điều kiện đăng ký mua tài sản đấu giá: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn, mua và nộp hồ sơ tại
Công ty trong thời hạn quy định và thực hiện đầy đủ nội quy quy chế đấu giá Công ty ban hành.

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt
2. Người có TS1: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Số 35 Hàng Vôi, P. Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. TS2:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - Số 77 Phố Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Thông tin về tài sản đấu giá:
TS1: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thanh Hùng tại Chi nhánh BIDV Vĩnh Long (sau đây được gọi là “Khoản Nợ”), bao gồm
toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ. (Tổng dư nợ của Khoản Nợ tạm tính đến
ngày 16/06/2021 là 238.719.623.683 đồng, trong đó dư nợ gốc là 143.510.747.661 đồng, dư nợ lãi là 95.208.876.022 đồng).
TS2: Toàn bộ giá trị khoản nợ của Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại Lâm Phát tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội phát sinh
theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 4L191/HĐTDNH-PN/SHBHN ngày 19/10/2011 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, CN Hà Nội
với CTCP Sản xuất - Thương mại Lâm Phát. Hồ sơ pháp lý của khoản nợ: Chi tiết theo hồ sơ, tài liệu do SHB cung cấp. Lưu ý: SHB bán khoản
nợ theo hiện trạng hồ sơ khoản nợ tại thời điểm bán đấu giá và không có nghĩa vụ xác minh quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).
- Giá khởi điểm TS1: 193.362.895.216 VNĐ; TS2: 14.975.000.000 VNĐ;
Tiền đặt trước TS1: 19.336.289.522 VNĐ; TS2: 1.500.000.000 VNĐ
4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, TS1: từ 11/09/2021 đến 01/10/2021 tại Công ty Sao Việt,
Công ty Sao Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm Xử lý nợ BIDV – Tầng 3, số 53 Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ;
TS2: từ 11/09/2021 đến 24/09/2021 tại Trụ sở Công ty Sao Việt và Tầng 3, số 71B Hàng Trống, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hoặc bán và tiếp nhận hồ sơ 2TS qua đường bưu chính (Lưu ý: Công ty Sao Việt phải nhận được hồ sơ trong thời hạn đã thông báo).
5. Thời gian địa điểm đấu giá TS1: Đấu giá theo hình thức trực tuyến: 09h00 đến 10h00 ngày 04/10/2021 trên Trang thông tin điện
tử đấu giá trực tuyến: https//daugiaso5.vn hoặc https//daugiaviet.vn.
TS2: 14h00 ngày 28/09/2021 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 – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh – Số 138 (Tầng 3) Phổ Quang, Phường 9, Q.
Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh – ĐT: 028.6270.4858/0246.6505360
Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt: Số 1 Lô B11c KĐT Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội - ĐT: 0246.6505360

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tài sản đấu giá:
Tài sản 1: Toàn bộ 35 bất động sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa
chỉ: Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Diện tích thửa đất từ 95m2 đến
554,7m2. Giá khởi điểm: 62.703.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 6.000.000.000 đồng.
Tài sản 2: QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 24, tờ bản đồ
số 62; Diện tích thế chấp: 11.833,8 m2; Địa chỉ thửa đất: Ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình
Minh, tỉnh Vĩnh Long; Mục đích sử dụng: Đất khu công nghiệp; Thời hạn sử dụng: Đến ngày
08/09/2056; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần; GCN QSDĐ, QSH nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 234153 (số vào sổ cấp GCN: CT23352) do Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 29/06/2018 cho Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại
Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông. (Ngày 20/02/2020, Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch
vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông đã cho Công ty TNHH Kiến Vương, địa chỉ: Lô 22, Đường số 7,
KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, thuê lại thửa đất số 25, diện
tích 9.550,0m2; theo hồ sơ số 200219-1029.TL.01). Giá khởi điểm: 23.748.000.000 đồng. Tiền
đặt trước: 2.300.000.000 đồng.
Tài sản 3: QSDĐ có diện tích 11335,9 m2 và tài sản gắn liền với đất, tại thửa đất số: 75, tờ
bản đồ số: 59, địa chỉ thửa đất: Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; Mục
đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước
giao đất có thu tiền sử dụng đất. GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL
855581, số vào sổ cấp GCN: CT09990 do UBND tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 04/01/2013 cho Công
ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông. Giá khởi điểm: 43.401.000.000
đồng. Tiền đặt trước: 4.300.000.000 đồng.
Tài sản 4: Tài sản đấu giá gồm hai QSDĐ như sau:
- QSDĐ có diện tích 26941,0m2 và tài sản gắn liền với đất, tại thửa đất số: 29, tờ bản đồ
số: 63, địa chỉ thửa đất: xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; Mục đích sử dụng: đất khu
công nghiệp; Thời hạn sử dụng: đến ngày 08/09/2056; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê
đất trả tiền một lần. GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 064023, số
vào sổ cấp GCN: CT71040 do UBND tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 09/04/2020 cho Công ty CP Tư vấn
Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông.
- QSDĐ có diện tích 26657,6m2 và tài sản gắn liền với đất, tại thửa đất số: 30, tờ bản đồ
số: 63, địa chỉ thửa đất: xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; Mục đích sử dụng: đất khu
công nghiệp; Thời hạn sử dụng: đến ngày 08/09/2056; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê
đất trả tiền một lần. GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 064024, số
vào sổ cấp GCN: CT71041 do UBND tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 09/04/2020 cho Công ty CP Tư vấn
Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông.
Giá khởi điểm: 107.563.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 10.000.000.000 đồng.
Tài sản 5: Quyền sử dụng đất có diện tích: 93 m2 và tài sản gắn liền với đất, tại thửa đất
số: 47 (thửa đất cũ số 163); tờ bản đồ số: 23 BĐĐC 2012 (tờ bản đồ cũ số 6); địa chỉ thửa đất: Tổ
7b, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (nay là: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 677679 do UBND thị xã Bắc
Kạn cấp ngày 29/8/2005 cấp cho Hộ ông Hà Văn Hiển. Giá khởi điểm: 1.416.280.000 đồng. Tiền
đặt trước: 141.000.000 đồng.
Tài sản 6: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tại thửa đất số: 25 + 26; tờ bản đồ
số: 6E-H-07; địa chỉ thửa đất: 790 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố
Hà Nội; diện tích thửa đất: 86,25m2, hình thức sử dụng: Riêng 86,25m2, chung: Không; mục
đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: Lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử
dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD
778648, số vào sổ cấp GCN: CH00588/3922.2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Đống
Đa cấp ngày 15/12/2010 cho ông Triệu Quốc Việt và bà Lê Hoàng Thu Hà. Giá khởi điểm:
15.857.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 3.171.000.000 đồng.
Tài sản 7: Tất cả các quyền phát sinh từ Hợp đồng Thuê văn phòng dài hạn số
01.VP/HĐTDH-2016 ngày 03/08/2016 ký giữa Công ty TNHH Trường Minh và Công ty TNHH Lộc
và Cộng sự, cụ thể như sau: (i) Quyền thuê 518,5m2 sàn văn phòng tầng 21 tại Trung tâm
thương mại và dịch vụ Ngọc Khánh tại địa chỉ số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà
Nội, bao gồm: (ii) Quyền sử dụng, khai thác, kinh doanh, quyền đòi nợ nguồn thu từ việc cho
thuê và tất cả các quyền phát sinh đối với diện tích tài sản thuê nêu trên. (iii) Tất cả các quyền,
lợi tức, lợi ích, các khoản bồi hoàn (kể cả do tài sản bị thiệt hại do lỗi của bên thứ ba), các khoản
thanh toán khác và tài sản khác mà Công ty TNHH Trường Minh được nhận hoặc sẽ được nhận
để thay thế cho, thuộc về hoặc liên quan đến và mọi tài sản thuộc mọi tính chất và chủng loại
nhằm để trao đổi, thay đổi hay thay thế cho, bất kỳ quyền và tài sản nào được đề cập trong
đoạn (i) nêu trên. Giá khởi điểm: 14.561.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 2.912.000.000 đồng.
Tài sản 8: Khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Cồn và Tinh bột Phú Mỹ tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình (sau đây được gọi là “Khoản Nợ”), bao gồm
toàn bộ dư nợ gốc, dư nợ lãi và lãi phạt phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán
nợ. Giá khởi điểm: 13.516.206.264 đồng. Tiền đặt trước: 1.350.000.000 đồng.
Tài sản 9: Quyền sử dụng đất có diện tích: 125,1 m2 và tài sản gắn liền với đất, tại số thửa:
104; số tờ bản đồ: 34; mục đích sử dụng: Đất ở; thời hạn sử dụng: Lâu dài; địa chỉ: Phường Sông
Cầu, thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn), tỉnh Bắc Kạn; Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số T 040940 do UBND tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 14/3/2002 cấp cho Hộ ông Đặng Đình Khi. Giá
khởi điểm: 1.641.562.200 đồng. Tiền đặt trước: 164.000.000 đồng.
Tài sản 10: Quyền sử dụng đất có diện tích: 103,4 m2 và tài sản gắn liền với đất, tại số
thửa: 163; số tờ bản đồ: 33; thời hạn sử dụng: Lâu dài; địa chỉ: Phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn
(nay là thành phố Bắc Kạn), tỉnh Bắc Kạn; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 301812
do UBND thị xã Bắc Kạn cấp ngày 21/9/2004 cấp cho Hộ ông Đặng Đình Sơn. Giá khởi điểm:
1.775.078.550 đồng. Tiền đặt trước: 177.000.000 đồng.
2. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125
đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
3. Bên có tài sản đấu giá:
Tài sản 1, 2, 3, 4: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (Số 28C-28D phố Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q.
Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).
Tài sản 5, 9, 10: Agribank – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).
Tài sản 6, 7: BIDV – Chi nhánh Đông Đô (Số 27 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
Tái sản 8: BIDV - Chi nhánh Hòa Bình (Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành
phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).
4. Thời gian xem tài sản, xem giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: Từ
ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 01 ngày (đối với tài sản 9, 10), 02 ngày làm
việc (đối với các tài sản còn lại) (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.
5. Nơi có tài sản đấu giá:
Tài sản 1 đến 7, 9, 10: Tại địa chỉ thửa đất.
Tài sản 8: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.
6. Thời gian, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo
luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày (trong
giờ hành chính).
7. Địa điểm mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia
hoặc người tham gia đấu giá có thể mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đường bưu chính
(chuyển phát nhanh) nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu.
8. Thời gian nộp tiền đặt trước/bảo lãnh: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở
cuộc đấu giá. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản theo thông tin:
(Với tài sản 1, 2, 3, 4):
- Đơn vị hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia;
- Số tài khoản: 100008128469 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hà Nội.
(Với các tài sản còn lại)
- Đơn vị hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia;
- Số tài khoản: 42710006399399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
- Chi nhánh Quang Minh.
9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 1: 09 giờ 00 phút ngày 08/10/2021; Tài sản 2: 10
giờ 00 phút ngày 08/10/2021; Tài sản 3: 14 giờ 00 phút ngày 08/10/2021; Tài sản 4: 15 giờ 00
phút ngày 08/10/2021; Tài sản 5: 09 giờ 00 phút ngày 06/10/2021; Tài sản 6: 09 giờ 00 phút ngày
01/10/2021; Tài sản 7: 10 giờ 00 phút ngày 01/10/2021; Tài sản 8: 09 giờ 00 phút ngày
04/10/2021; Tài sản 9: 09 giờ 00 phút ngày 29/9/2021; Tài sản 10: 10 giờ 00 phút ngày 29/9/2021.
10. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
Tài sản 1, 2, 3, 4: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến có tên miền:
https://daugiaso5.vn hoặc https://daugiaviet.vn
Tài sản 5, 8, 9, 10: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân
Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
Tài sản 6, 7: Trụ sở BIDV – Chi nhánh Đông Đô (Số 27 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa,
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
* Chi tiết liên hệ: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia - SĐT: 0243.2121.723 0916.428.728
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Số 258 (8.337) Thứ Tư 15/9/2021

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

sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt
Nam tổ chức Cuộc đấu giá tài sản
Số: 9.14C/2021/ĐG-VAA
1. Tài sản đấu giá:
Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối
với cơ sở nhà đất của Chi cục Thống kê huyện Đồng Văn (cơ sở Cũ)
(Tên cũ: Phòng Thống kê huyện Đồng Văn) – Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn
Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích khuôn viên đất: 1.237,4m2.
Nguồn gốc tài sản: Tài sản công thuộc quản lý của UBND Huyện
Đồng Văn.
2. Giá khởi điểm:
Theo Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND
tỉnh Hà Giang, giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 26.826.000.000 đồng
(Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, tám trăm hai mươi sáu triệu đồng).
Trong đó: + Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
26.814.600.000 đồng.
+ Giá trị tài sản trên đất:
11.400.000 đồng.
(Mức giá trên không bao gồm thuế VAT và các chi phí có liên
quan đến việc chuyển nhượng tài sản, Người trúng đấu giá phải chịu
các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định).
3. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng tại cuộc
đấu giá, người tham gia đấu giá phải trả giá riêng cho từng hạng
mục: Quyền sử dụng đất, Tài sản trên đất và Tổng giá trả cho toàn bộ
tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân nào có mức Tổng giá trả cao nhất sẽ
là người trúng đấu giá.
4. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
5. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong nước có
đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, có khả năng
tài chính, cam kết sử dụng đất đúng Quy hoạch chung xây dựng thị
trấn Đồng Văn - Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử thuộc Công viên
địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm
2030; Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, không phân lô chia thửa
để xây dựng nhà ở; sử dụng tài sản, vật kiến trúc tại khu vực tuân thủ
đúng theo quy định về vệ sinh môi trường, đảm bảo hệ thống cấp
thoát nước theo tiêu chuẩn quy định sau khi trúng đấu giá; Cam kết

không chuyển nhượng cho bên thứ ba sau khi trúng đấu giá, thực
hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của
Quy chế đấu giá.
6. Thời gian đăng ký, xem tài sản bán đấu giá:
Khách hàng đăng ký với Công ty Đấu giá để được Phòng Tài
chính và Kế hoạch huyện Đồng Văn hướng dẫn xem bản đồ quy
hoạch khu đất và xem tài sản trên thực địa vào các ngày 28,
29/9/2021.
7. Thời gian địa điểm mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
Từ ngày 18/9/2021 đến 11 giờ 00 phút ngày 02/10/2021 (Trong
giờ hành chính) tại 02 địa điểm:
Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam: lô 67, ngõ 136
Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đồng Văn – Thôn Ngài
Lủng, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
(Do tình hình diễn biến dịch Covid 19, khách hàng quan tâm
đến tài sản đấu giá có thể liên hệ qua số điện thoại của Công ty
(0388.236.086) để được Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam
bán, hướng dẫn xem tài sản và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu
giá qua bưu điện, email, zalo, viber hoặc kênh liên lạc điện tử khác)
8. Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ
9. Thời gian, Phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
Thời gian nộp tiền: từ 8h00’ ngày 30/9/2021 đến 16h30’ ngày
04/10/2021.
Số tiền đặt trước: 5.365.200.000 đồng (Năm tỷ, ba trăm sáu
mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng)
Phương thức nộp: nộp/ chuyển vào tài khoản của Công ty đấu
giá hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 125000052755 tại ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội (tiền đặt
trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo “có” về tài khoản
của Công ty trước 16h30’ ngày 04/10/2021, các chi phí giao giao dịch
ngân hàng liên quan đến việc nộp vào và trả lại tiền đặt trước tham
gia đấu giá do khách hàng chịu).
10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (dự kiến): 9 giờ 30 phút, ngày
05/10/2021, tại Hội trường UBND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
(Trường hợp có sự thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc
đấu giá do tình hình diễn biến của dịch Covid 19, Công ty đấu giá
Hợp danh tài sản Việt Nam sẽ thông báo cho khách hàng trước ngày
tổ chức đấu giá)
11. Thời gian, địa điểm trả lại tiền đặt trước cho khách hàng
không trúng đấu giá: Trong giờ hành chính sau 03 ngày làm việc kể
từ ngày cuộc bán đấu giá kết thúc.
12. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0904.066.996/ 0388.236.086.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
TÀI SẢN VIỆT NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Tài sản 1: Quyền sử dụng là 193m2 (Trong đó đất ở 188,3 m² và đất trồng cây lâu năm 4,7m²), lô đất số :123, tờ bản đồ số: 13; địa chỉ thửa
đất: Khu 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 595327, số vào sổ cấp giấy chứng nhận
CH 00627 do UBND huyện Lạng Giang cấp ngày 12/01/2018 mang tên ông Đoàn Đức Lập. Ngày 04/7/2018 ông Nguyễn Đăng Duẩn, nhận
chuyển nhượng của ông Đoàn Đức Lập và tài sản gắn liền trên đất. Giá khởi điểm: 994.004.331 đồng
Đơn vị có tài sản: Cục THADS tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang , tỉnh Bắc Giang
Tài sản 2 : Quyền sử dụng 333,5m2 (mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 100,0m2 thời hạn sử dụng lâu dài, đất trồng cây lâu năm
233,5m2 thời hạn sử dụng năm 2063) tại thửa đất số 277, tờ bản đồ số 2, địa chỉ: Thôn Cây Gạo, xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
được UBND huyện Yên Thế cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 03/8/2018, số vào sổ cấp GCN: CH00607, Quyết định số 385/QĐUBND ngày 03/8/2018 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Hoàng Văn Kiên và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất đã kê biên (bao
gồm cả tài sản gắn liền nằm ngoài thửa đất kê biên). Giá khởi điểm: 2.497.147.000 đồng.
Đơn vị có tài sản: Chi cục THADS huyện Yên Thế. Địa chỉ: Thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia
đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo
luật định, không thuộc các trường hợp quy định
tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016;
nộp đơn đăng ký, nộp tiền hồ sơ và tiền đặt
trước theo quy chế của Công ty ban hành.
Bán hồ sơ, đăng kí tham gia đấu giá và địa
điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Công ty đấu
giá hợp danh Bắc Nam. Số 01, đường Nguyễn
Đình Tuân 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc
Giang.
Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu
trực tiếp theo phương thức trả giá lên.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Số 38, Đ.Nguyễn Đình Tuân, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang. Điện thoại: (0240)
3.528.818 – 0948.988.668

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Goldsun, LK6-13 khu ĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông, HN (0243.5668.143 hoặc
0986.093.898).
2. Người có tài sản đấu giá: Agribank - CN tỉnh Quảng Ninh (72 Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh).
3. Thông tin đấu giá:
a) Tài sản: Khoản nợ của Công ty TNHH Ngôi Sao Việt, tổng dư nợ đến ngày 18/8/2021: 145.031.267.479 VND
b) Giá khởi điểm (chưa gồm thuế, phí,...): 145.031.267.479 VND c) Tiền đặt trước: 7.300.000.000 VND nộp từ ngày 27/9/2021 đến 16h00’
ngày 28/9/2021.
d) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi thông báo đến 11h00’ ngày 27/9/2021 trực tiếp và/hoặc qua
đường bưu chính tại 137 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội và/hoặc Số 196 Nguyễn Thái Bình, p.Hồng Hà, tp.Hạ Long, Quảng Ninh.
e) Thời gian, địa điểm đấu giá: 14h00’ ngày 29/9/2021 tại: Số 196 Nguyễn Thái Bình, p.Hồng Hà, tp.Hạ Long, Quảng Ninh.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GOLDSUN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(LẦN 3)
1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng 54 m2 đất và tài sản gắn
liền với đất tại thửa đất số: 41a, tờ bản đồ số: 17, địa chỉ: xã Ngư Lộc,
huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Thửa đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CO 064494,
số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH07527 do UBND huyện Hậu Lộc, tỉnh
Thanh Hóa cấp ngày 18/06/2018 cho bà Đồng Thị Nhường.
2. Giá khởi điểm: 530.000.000 đồng(Bằng chữ: Năm trăm ba
mươi triệu đồng chẵn), Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 53.000.000
đồng/01 hồ sơ, tiền hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ;
* Hiện trạng tài sản: Tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP
Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa.
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham
gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá:
Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham
gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm
tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);
Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại
diện (đối với tổ chức). Khách hàng có thể ủy quyền bằng văn bản
cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá;
3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung
theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới đây
(Khách hàng có thể nộp trực tiếp tại Công ty hoặc chuyển phát nhanh

thông qua đường bưu điện trước ngày diễn ra cuộc đấu giá 02 ngày).
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường
hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ
quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá, bước giá: Đấu giá bằng hình
thức bỏ phiếu kín trực tiếp không hạn chế số vòng; Phương thức trả
giá lên; Bước giá: 5.000.000 đồng
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 15/09/2021 đến hết
ngày 12/10/2021 tại nhà bà Đồng Thị Nhường, xã Ngư Lộc, huyện
Hậu Lộc, Thanh Hóa.
- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 15/09/2021 đến
hết ngày 12/10/2021 (giờ hành chính).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 12/10/2021 đến hết ngày
14/10/2021 (giờ hành chính).
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 116000081575
tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thanh Hóa của
Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu;
- Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 15/10/2021.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm
Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh
Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0989.589.052 hoặc 0904 235 586.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
NĂM CHÂU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 02)
1. Tài sản đấu giá bao gồm: 01 Tàu cá vỏ gỗ, máy chính MITSUBISHI 940CV, mẫu thiết kế: TH – 1707 – 01HN, giấy chứng nhận đăng
ký tàu cá số đăng ký TH – 92486 – TS do Chi cục khai thác & Bảo vệ
nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa cấp ngày 27/12/2017; Với thông số kỹ
thuật: Chiều dài lớn nhất: Lmax = 26,5m; Chiều dài thiết kế: Ltk =
23,3m; Chiều rộng lớn nhất: Bmax = 7,60m; Chiều rộng thiết kế: Btk =
7,52m, Chiều cao mạn: D = 3,80m; Chiều chìm d = 3,15m; Chất lượng:
Đóng mới 100%; Vật liệu: Vỏ gỗ; Lượng chiếm nước: W = 367,72 tấn;
Trọng tải: 220,3 tấn; Hệ số béo thể tích: CB = 0,65; Loại thiết kế: Thiết
kế mới; Máy chính: MITSUBISHI công suất 940CV. Số máy: 78990; Năm
thiết kế: 2017; Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Hoài Nam. Nơi đóng tàu:
Bình Định. Tên chủ tàu là ông Nguyễn Hoàng Dũng.
2. Giá khởi điểm: 2.805.075.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám
trăm linh năm triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). (Mức giá
này chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định).
Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 500.000.000 đồng/01 hồ sơ.
Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.
Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của
Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn.
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham
gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá:
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng
ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm
tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);
Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại
diện (đối với tổ chức). Khách hàng có thể ủy quyền bằng văn bản

cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá;
3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung
theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới đây
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường
hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ
quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ
phiếu kín gián tiếp và theo phương thức trả giá lên.
- 5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả
giá: Từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 22/9/2021 (giờ hành chính) tại
trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/9/2021 đến hết ngày
24/9/2021;
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988
tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Việt
Nam- CN Thanh Hóa của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu;
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09h00 ngày
25/9/2021 tại trụ sở Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh
Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh
Thanh Hóa. Điện thoại: 0329869890.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
NĂM CHÂU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Phố Hiến; Địa chỉ: Đội 2, Thôn Trung, xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tiên Lữ. Địa chỉ: Đường Nội Thị 1, Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng
Yên.
1. Tài sản đấu giá: Máy móc thiết bị bán đấu giá để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.
2. Giá khởi điểm: 1.062.081.000 đồng
3. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng nộp các ngày 20/09, 21/09 và 22/09/2021.
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 11/09/2021 đến ngày 21/09/2021 tại
Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Phố Hiến. Đội 2, Thôn Trung, xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 20/09/2021 và 21/09/2021 (Trong giờ hành chính) tại Bến xe Triều Dương, xã Thiện Phiến, huyện
Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
6. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14h00 ngày 24/09/2021. Tại Hội trường Bến xe Triều Dương, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt
trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Phố Hiến; Điện thoại: 0974.791.582.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH PHỐ HIẾN

THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt
Nam tổ chức Cuộc đấu giá tài sản
Số: 9.14B/2021/ĐG-VAA
1. Tài sản đấu giá:
Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối
với cơ sở nhà đất của Trung tâm dịch vụ công cộng môi trường và
cấp thoát nước (cơ sở Cũ) – Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện
Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích khuôn viên đất: 497,3m2.
Nguồn gốc tài sản: Tài sản công thuộc quản lý của UBND Huyện
Đồng Văn.
2. Giá khởi điểm:
Theo Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND
tỉnh Hà Giang, giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 13.138.000.000 đồng
(Bằng chữ: Mười ba tỷ, một trăm ba mươi tám triệu đồng).
Trong đó:
+ Giá trị chuyển nhượng quyền sử
dụng đất: 12.542.000.000 đồng.
+ Giá trị tài sản trên đất:
596.000.000 đồng.
(Mức giá trên không bao gồm thuế VAT và các chi phí có liên
quan đến việc chuyển nhượng tài sản, Người trúng đấu giá phải chịu
các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định).
3. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng tại cuộc
đấu giá, người tham gia đấu giá phải trả giá riêng cho từng hạng
mục: Quyền sử dụng đất, Tài sản trên đất và Tổng giá trả cho toàn bộ
tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân nào có mức Tổng giá trả cao nhất sẽ
là người trúng đấu giá.
4. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
5. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong nước có
đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, có khả năng
tài chính, cam kết sử dụng đất đúng Quy hoạch chung xây dựng thị
trấn Đồng Văn - Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử thuộc Công viên
địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm
2030; Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, không phân lô chia thửa
để xây dựng nhà ở; sử dụng tài sản, vật kiến trúc tại khu vực tuân thủ
đúng theo quy định về vệ sinh môi trường, đảm bảo hệ thống cấp
thoát nước theo tiêu chuẩn quy định sau khi trúng đấu giá; Cam kết

không chuyển nhượng cho bên thứ ba sau khi trúng đấu giá, thực
hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của
Quy chế đấu giá.
6. Thời gian đăng ký, xem tài sản bán đấu giá:
Khách hàng đăng ký với Công ty Đấu giá để được Phòng Tài
chính và Kế hoạch huyện Đồng Văn hướng dẫn xem bản đồ quy
hoạch khu đất và xem tài sản trên thực địa vào các ngày 28,
29/9/2021.
7. Thời gian địa điểm mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
Từ ngày 18/9/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/10/2021 (Trong
giờ hành chính) tại 02 địa điểm:
Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam: lô 67, ngõ 136
Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đồng Văn – Thôn Ngài
Lủng, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
(Do tình hình diễn biến dịch Covid 19, khách hàng quan tâm
đến tài sản đấu giá có thể liên hệ qua số điện thoại của Công ty
(0388.236.086) để được Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam
bán, hướng dẫn xem tài sản và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu
giá qua bưu điện, email, zalo, viber hoặc kênh liên lạc điện tử khác)
8. Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ
9. Thời gian, Phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
Thời gian nộp tiền: từ 8h00’ ngày 29/9/2021 đến 16h30’ ngày
01/10/2021.
Số tiền đặt trước: 2.627.600.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm hai mươi
bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng)
Phương thức nộp: nộp/ chuyển vào tài khoản của Công ty đấu
giá hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 125000052755 tại ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội (tiền đặt
trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo “có” về tài khoản
của Công ty trước 16h30’ ngày 01/10/2021, các chi phí giao giao dịch
ngân hàng liên quan đến việc nộp vào và trả lại tiền đặt trước tham
gia đấu giá do khách hàng chịu).
10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (dự kiến): 14 giờ 30 phút,
ngày 04/10/2021, tại Hội trường UBND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
(Trường hợp có sự thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc
đấu giá do tình hình diễn biến của dịch Covid 19, Công ty đấu giá
Hợp danh tài sản Việt Nam sẽ thông báo cho khách hàng trước ngày
tổ chức đấu giá)
11. Thời gian, địa điểm trả lại tiền đặt trước cho khách hàng
không trúng đấu giá: Trong giờ hành chính sau 03 ngày làm việc kể
từ ngày cuộc bán đấu giá kết thúc.
12. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0904.066.996/ 0388.236.086.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
TÀI SẢN VIỆT NAM

THÔNG BÁO

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.
2. Bên có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Gia Lai.
3. Tài sản đấu giá gồm: 40 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng, đã có quyết định loại khỏi biên chế tài sản của Công an tỉnh Gia Lai (có Danh mục
chi tiết kèm theo).
- Giá khởi điểm: 1.226.813.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm hai mươi sáu triệu tám trăm mười ba ngàn đồng).
- Địa chỉ tài sản tại: Công an tỉnh Gia Lai – 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Nguồn gốc: Tài sản là xe ô tô đã qua sử dụng, đã có quyết định loại khỏi biên chế tài sản của Công an tỉnh Gia Lai.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/9/2021 tại nơi có tài sản đấu giá (trong giờ hành chính).
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 23/9/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá
tài sản tỉnh Gia Lai.
6. Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm của tài sản, nộp bằng hình thức chuyển khoản trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc
đấu giá vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai số 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai (Địa
chỉ: 95-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku). Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 23/9/2021 tại Trung
tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước;
Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30’ ngày 28/9/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai
9. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.
Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (số 46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku,
tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.

Căn cứ Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá để mua tài sản số 217/TB.CTĐGHD5A ngày 17 tháng 8 năm 2021của Công
ty Đấu giá Hợp Danh 5A;
Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng thông báo tài sản của ông Trần Dũ Năng và bà Huỳnh Anh không có người tham
gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành, gồm các tài sản sau:
Quyền sử dụng đất có diện tích đất theo đo đạc thực tế 3.349,7m2 (ODT: 1.798,0m2; SKC: 1.109,7m2; LNK: 442m2) thuộc thửa đất số 71,
tờ bản đồ số 35 tọa lạc tại khóm 4, phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng được UBND thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 00076 cấp ngày 24/3/2010 cho ông Trần Dũ Năng,
bà Huỳnh Anh và các tài sản xây dựng trên đất.
Tổng giá trị tài sản là: 11.685.143.000 đồng (Mười một tỷ, sáu trăm tám mươi lăm triệu, một trăm bốn mươi ba nghìn đồng).
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này các bên có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài sản. Nếu các bên không
thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá.
Vậy, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng thông báo để các ông, bà biết..

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH GIA LAI

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH SÓC TRĂNG

Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành
Kính gửi: Ông Trần Hữu Tài, chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trần Dũ
Thái, ông Trần Dũ Năng, bà Huỳnh Anh (USA), địa chỉ: số 08, đường 30/4, phường 3, thành
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Tạm trú: số 132 đường Trần Bình Trọng, phường 2, thành
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

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

THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ
sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản đảm bảo
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đại An
Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Mazda, số loại: 3; màu sơn: Đỏ; BKS: 54G-473.55; số khung: RN2BN4AA6HC067493, số máy:
P520436382; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 298420 do Phòng CSGT Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/8/2017, đứng tên Đỗ Thị
Huyền Trân.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 23/09/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/09/2021 Tại nơi
gửi giữ tài sản (địa chỉ: số 08 Mai Xuân Thưởng, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 15/09/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/09/2021
tại Công ty Đấu giá hợp danh Đại An (số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
6. Tổng giá khởi điểm: 485.000.000 đồng
7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ
8. Tiền đặt trước: Bằng 10% giá khởi điểm của tài sản .
9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng
ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Đại An.
10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 30/09/2021 Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An.
11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
11.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
11.2. Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng phương thức trả giá lên.
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An hoặc số điện thoại: 02623 709 809 hoặc 0905 533 167
(gặp Bính) để được hướng dẫn chi tiết.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm
Địa chỉ: Số 58, đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Đơn vị có tài sản: Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông.
Địa chỉ: Thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Tên loại tài sản, nơi có tài sản: Giá trị khai thác tận dụng gỗ rừng trồng (từ nguồn vốn Ngân sách năm 1984).
Diện tích đưa vào thiết kế khai thác: 1,2349 ha.
Địa điểm khai thác: Tiểu khu 761S, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Giá khởi điểm, tiền đặt trước:
Giá khởi điểm: 91.233.000 đồng;
Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng;
Chi phí hồ sơ: 150.000 đồng/bộ.
Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 28/9/2021 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp tiền đặt
trước vào tài khoản số 0201000268899 của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Tĩnh.
Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.
Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp;
Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:
Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày đăng thông báo đến 16 giờ ngày 28/9/2021 (trong giờ hành chính).
Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm - Số 58, đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh.
Thời gian và địa điểm công bố giá đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 01/10/2021 tại Hội trường Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng
Hóa - Đakrông. Địa chỉ: Thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Khách hàng muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0918 379 628.
Website: daugiahongtam.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HỒNG TÂM

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: km 46, quốc lộ 14, xã Pơng Drang, huyện
Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê, địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Lê Văn Minh và bà Nguyễn Thị Kim Dung, địa chỉ tài sản: buôn
Ea Kring, xã Ea Sin, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk. Tài sản như sau:
Tài sản 01: Quyền sử dụng đất đối với TĐ số 01, TBĐ số 235, DT: 3495,5m2 (đất CLN) theo GCN QSD đất số BX 874545 do UBND huyện
Krông Buk cấp. Tài sản trên đất: Ao đào thể tích 97m³ (không có nước), giếng khoan sâu khoảng 60m, 104 cây cà phê, 85 cây ngũ gia bì.
Tài sản 02: Quyền sử dụng đất đối với TĐ số 01, TBĐ số 12 ( nay thuộc 1 phần thửa 14, tờ bản đồ số 26), DT: 10345m2 (đất CLN) theo GCN
QSD đất số BE 849953 do UBND huyện Krông Buk cấp. Hướng lô đất thể hiện so với trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lệch so với thực
tế. Tài sản trên đất: Nhà làm bằng gỗ 32m², 500 cây cà phê, 50 cây bơ...........;
4. Giá khởi điểm, Tiền đặt trước:
Tài sản 01: 89.033.996 đồng; tiền đặt trước 13.350.000 đồng.
Tài sản 02: 244.590.225 đồng; tiền đặt trước 36.700.000 đồng.
Thời gian nộp tiền đặt trước vào các ngày: 12.13.14/10/2021 trong giờ hành chính.
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 19/08/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 12/10/2021; tại
Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê; cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt
trước cho Công ty theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Công ty ban hành. Khi liên hệ nộp hồ sơ đấu giá đề nghị
khách hàng đăng ký mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để được hướng dẫn.
Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
6. Thời gian và địa điểm đấu giá: 09 giờ 45 phút ngày 15/10/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê.
Thông tin chi tiết về tài sản, xem tài sản, tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá Ban Mê, ĐT: 0262.3900.999
- 0934 843 846 (Tuyết) để được hướng dẫn.

THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt
Nam tổ chức Cuộc đấu giá tài sản
Số: 9.14A/2021/ĐG-VAA
1. Tài sản đấu giá:
Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối
với cơ sở nhà đất của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (cơ sở
Cũ) – Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
Diện tích khuôn viên đất: 943,3m2.
Nguồn gốc tài sản: Tài sản công thuộc quản lý của UBND Huyện
Đồng Văn.
2. Giá khởi điểm:
Theo Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND
tỉnh Hà Giang, giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 22.066.000.000 đồng
(Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, không trăm sáu mươi sáu triệu đồng).
Trong đó: + Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
22.033.000.000 đồng.
+ Giá trị tài sản trên đất:
33.000.000 đồng.
(Mức giá trên không bao gồm thuế VAT và các chi phí có liên
quan đến việc chuyển nhượng tài sản, Người trúng đấu giá phải chịu
các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định).
3. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng tại cuộc
đấu giá, người tham gia đấu giá phải trả giá riêng cho từng hạng
mục: Quyền sử dụng đất, Tài sản trên đất và Tổng giá trả cho toàn bộ
tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân nào có mức Tổng giá trả cao nhất sẽ
là người trúng đấu giá.
4. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
5. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong nước có
đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, có khả năng
tài chính, cam kết sử dụng đất đúng Quy hoạch chung xây dựng thị
trấn Đồng Văn - Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử thuộc Công viên
địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm
2030; Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, không phân lô chia thửa
để xây dựng nhà ở; sử dụng tài sản, vật kiến trúc tại khu vực tuân thủ
đúng theo quy định về vệ sinh môi trường, đảm bảo hệ thống cấp
thoát nước theo tiêu chuẩn quy định sau khi trúng đấu giá; Cam kết
không chuyển nhượng cho bên thứ ba sau khi trúng đấu giá, thực

Số 258 (8.337) Thứ Tư 15/9/2021

hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của
Quy chế đấu giá.
6. Thời gian đăng ký, xem tài sản bán đấu giá:
Khách hàng đăng ký với Công ty Đấu giá để được Phòng Tài chính
và Kế hoạch huyện Đồng Văn hướng dẫn xem bản đồ quy hoạch khu
đất và xem tài sản trên thực địa vào các ngày 28, 29/9/2021.
7. Thời gian địa điểm mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
Từ ngày 18/9/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/10/2021 (Trong
giờ hành chính) tại 02 địa điểm:
Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam: lô 67, ngõ 136
Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đồng Văn – Thôn Ngài
Lủng, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
(Do tình hình diễn biến dịch Covid 19, khách hàng quan tâm
đến tài sản đấu giá có thể liên hệ qua số điện thoại của Công ty
(0388.236.086) để được Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam
bán, hướng dẫn xem tài sản và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu
giá qua bưu điện, email, zalo, viber hoặc kênh liên lạc điện tử khác)
8. Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ
9. Thời gian, Phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
Thời gian nộp tiền: từ 8h00’ ngày 29/9/2021 đến 16h30’ ngày
01/10/2021.
Số tiền đặt trước: 4.413.200.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm mười
ba triệu, hai trăm nghìn đồng)
Phương thức nộp: nộp/ chuyển vào tài khoản của Công ty đấu
giá hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 125000052755 tại ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội (tiền đặt
trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo “có” về tài khoản
của Công ty trước 16h30’ ngày 01/10/2021, các chi phí giao giao dịch
ngân hàng liên quan đến việc nộp vào và trả lại tiền đặt trước tham
gia đấu giá do khách hàng chịu).
10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (dự kiến): 9 giờ 30 phút,
ngày 04/10/2021, tại Hội trường UBND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà
Giang.
(Trường hợp có sự thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc
đấu giá do tình hình diễn biến của dịch Covid 19, Công ty đấu giá
Hợp danh tài sản Việt Nam sẽ thông báo cho khách hàng trước ngày
tổ chức đấu giá)
11. Thời gian, địa điểm trả lại tiền đặt trước cho khách hàng
không trúng đấu giá: Trong giờ hành chính sau 03 ngày làm việc kể
từ ngày cuộc bán đấu giá kết thúc.
12. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0904.066.996/ 0388.236.086.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
TÀI SẢN VIỆT NAM

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 5)
1. Tài sản đấu giá bao gồm:
Thửa 1: Thửa đất số 186b, tờ bản đồ số 29 (Bản đồ địa chính xã
Hưng Lộc) diện tích 46m2 (diện tích thực tế là 48,3m2). Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: BO 882830 số
vào sổ CH 00984do UBND huyện Hậu Lộc cấp ngày 12/9/2013 mang
tên ông Đoàn Bá Sỹ và bà Nguyễn Thị Hoài.
Địa chỉ: Thôn Phú Hòa (nay là Hưng Phú), xã Hưng Lộc, huyện Hậu
Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Tài sản trên đất: 01 nhà cấp 4, mái lợp ngói (được mô tả theo biên
bản kê biên ngày 06/5/2021)
Thửa 2: Thửa đất số 186a, tờ bản đồ số 29 (Bản đồ địa chính xã
Hưng Lộc) diện tích 133m2 (diện tích thực tế là 135,6m2). Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: CB 345679 số
vào sổ H 01304 do UBND huyện Hậu Lộc cấp ngày 17/8/2015 mang tên
ông Đoàn Bá Sỹ và bà Nguyễn Thị Hoài.
Địa chỉ: Thôn Phú Hòa (nay là Hưng Phú), xã Hưng Lộc, huyện Hậu
Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Tài sản trên đất gồm: 01 nhà cấp 4, tường xây gạch, trần bê tông
cốt thép, 01 một nhà cấp 4, mái lợp proximăng (được mô tả theo biên
bản kê biên ngày 06/5/2021).
(Chi tiết tài sản bán đấu giá trong Thông báo bán đấu giá của
Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu ban hành).
Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản nêu trên: 1.580.235.895 đồng
(Một tỷ năm trăm tám mươi triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn tám trăm
chín mươi lăm đồng).(Mức giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí,
lệ phí theo quy định)
Tiền đặt trước tham gia đấu giá 300.000.000 đồng /01 hồ sơ. Phí
hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của
Chi cục thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia
đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá:
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng
ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra

tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải được photo chứng
thực (đối với cá nhân); Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND
người đại diện phải được photo chứng thực (đối với tổ chức). Khách hàng
có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia
đấu giá, văn bản ủy quyền phải được công chứng tại tổ chức hành nghề
công chứng.
3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung
theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới đây.
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với
trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể
uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ
phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và
nộp phiếu trả giá: Từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 04/10/2021 (trong
giờ hành chính). tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại
Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 04/10/2021 đến ngày
06/10/2021;
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988 tại
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh
tỉnh Thanh Hóa Hoặc Số tài khoản 0122100007325008 tại Ngân hàng
thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) - CN Thanh Hóa của Công ty
đấu giá Hợp danh Năm Châu;
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 8h ngày 07/10/2021.
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm
Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh
Hóa. Điện thoại: 0982841998.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
NĂM CHÂU

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BAN MÊ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt.
2. Người có TS1: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Tầng 1 (Tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường
Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. TS2: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - Số 77 Phố Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm,
TP. Hà Nội.
3. Thông tin về tài sản đấu giá:
TS1: Quyền sử dụng 199,5 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 155, tờ bản đồ số: 146-B-II, địa chỉ: Xóm Đồng Bái, thị trấn
Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 199,5m2; chung: không m2; Mục đích sử dụng: 199,5 ODT;
Thời hạn sử dụng: ODT Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng (CMĐ 99,5m2). Thửa
đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BH 362574, số vào sổ cấp GCN: CH 00657
do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 15/11/2011 cho ông Nguyễn Mạnh Hùng.
TS2: 01 xe ô tô con đã qua sử dụng, nhãn hiệu JAGUAR, số loại: XE PRESTIGE; màu sơn: Trắng; BKS: 30E - 654.27; sản xuất năm: 2015; số
chỗ ngồi: 05; thể tích: 1999 cm3, số khung: SAJAB4BG7GA928779; số máy: 015175030537204PT theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số
306141 do Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cấp ngày 12/10/2016 cho Công ty cổ phần tư vấn - đầu tư xây dựng Ba Đình.
- Giá khởi điểm TS1: 1.150.000.000 VNĐ; TS2: 820.000.000 VNĐ;
Tiền đặt trước TS1: 115.000.000 VNĐ; TS2: 82.000.000 VNĐ.
4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, TS1: từ 15/09/2021 đến hết 22/09/2021 tại Trụ sở Công ty
Sao Việt hoặc bán và tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính; TS2: từ 15/09/2021 đến hết 17/09/2021 tại Trụ sở Công ty Sao Việt và Tầng 3, số
71B Hàng Trống, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc bán và tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính
(Lưu ý: Công ty Sao Việt phải nhận được hồ sơ trong thời hạn đã thông báo).
5. Thời gian địa điểm đấu giá TS1: 10h00 ngày 24/09/2021 tại Công ty Sao Việt - Số 1 Lô B11c KĐT Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà
Nội. TS2: Bắt đầu từ 09h00 ngày 21/09/2021 trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: https//daugiaso5.vn hoặc https//daugiaviet.vn
(Đấu giá theo thủ tục rút gọn).
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

TSĐG 01: Quyền sử dụng 95m2 đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 07, tờ bản đồ số QH1 tại địa chỉ:
xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
số BK364588, số vào sổ cấp GCN: CH29/2849/QĐ-UBND do UBND huyện Gia Lâm cấp ngày 13/12/2013. GKĐ: 2.257.600.000 đồng
TSĐG 02: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu FUSO ROSA, biển kiểm soát: 17B-019.18 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 021702 do Phòng
cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 22/11/2018. GKĐ: 420.339.000 đồng
TSĐG 03: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu FUSO ROSA, biển kiểm soát: 17B-020.62 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 025802 do Phòng
cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 04/07/2019. GKĐ: 429.112.000 đồng
TSĐG 04: Quyền sử dụng 48m2 đất tại địa chỉ: Thôn Nhì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số CL 375327, số vào sổ cấp GCN: CS 36554 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 26/09/2017. GKĐ: 1.350.000.000 đồng.
TSĐG 05: Quyền sử dụng 80m2 đất tại địa chỉ: Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số CL 252942, số vào sổ cấp GCN: CS 41702 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 27/10/2017. GKĐ: 1.800.000.000 đồng.
TSĐG 06: Quyền sử dụng 99m2 đất ở tại địa chỉ: Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số BD 597456, số vào sổ cấp GCN: 27.QĐ.UBND.2011/CH.00020.2011 do UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cấp
ngày 07/01/2011. GKĐ: 2.500.000.000 đồng
TCĐG: CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành – Đ/c: P 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
Người có TS: TS01: SHB, địa chỉ: Số 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; TS02&TS03: NCB, địa chỉ: Số 28C-28D phố Bà
Triệu, phường Hàng bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội ; TS04&TS05&TS06: BIDV-Chi nhánh Thành Đô. Địa chỉ: Số 469 đường Nguyễn Văn
Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký TGĐG: Tổ chức cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật mua và nộp hồ
sơ đăng ký TGĐG trực tiếp từ ngày niêm yết công khai việc đấu giá tại CN Hà Nội CTy ĐGHD Bến Thành hoặc TS01&TS03 tại Khối QL & XLN SHB
(Địa chỉ: 71B Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) đến TS01: 17h00 ngày 27/09/2021, TS02&TS03 tại NCB TS02 đến 17h00 ngày
27/09/2021; TS04&TS05&TS06 tại BIDV – chi nhánh Thành Đô đến 17h00 ngày 04/10/2021.
Tiền đặt trước nộp vào TK CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành nộp trong giờ hành chính các ngày: TS01&TS02&TS03: 27, 28, 29/09/2021;
TS04&TS05&TS06: 04, 05, 06/10/2021. Số tiền nộp: TS01: 225.760.000 đồng; TS02: 80.000.000 đồng; TS03: 80.000.000 đồng; TS04: 270.000.000
đồng; TS05: 360.000.000 đồng; TS06: 250.000.000 đồng.
Đấu giá tại CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành TS01 lúc 10h00 ngày 30/09/2021; TS02 lúc 14h00 ngày 30/09/2021, TS03 lúc 15h00 ngày
30/09/2021; TS 04 lúc 10h00 ngày 07/10/2021; TS 05 lúc 10h30 ngày 07/10/2021; TS06 lúc 11h00 ngày 07/10/2021.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT

CN HÀ NỘI - CÔNG TY ĐGHD BẾN THÀNH

l TÒA SOẠN: Số 42 ngõ 29
Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh,
quận Ba Đình, Hà Nội.
l Tổng Biên tập:
* ĐT: (024) 37245180
TS. ĐÀO VĂN HỘI
* Fax: (024) 37245178
* Email: baoplvn2014@gmail.com.
l Phó Tổng Biên tập:
l GPXB số 86/GP-BTTTT
TRẦN ĐỨC VINH (Thường trực)
ngày 06/03/2014 do Bộ TTTT cấp.
TRẦN NGỌC HÀ
l Giấy phép sửa đổi, bổ sung
HÀ ÁNH BÌNH
số 290/GP-BTTTT ngày 22/9/2014
do Bộ TTTT cấp
l Trưởng ban Thư ký:
l Thiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.
MAI VŨ MINH
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) 365 8888 - 0963 111 333
* Email: baophapluat.mientrungtaynguyen@gmail.com
lVăn phòng đại diện:
Lào Cai: 163 Trần Hưng Đạo, TP Lào Cai. ĐT: 0903211537
Phú Thọ: đường Nguyễn Tất Thành, Việt Trì; ĐT: 0981391333.
*Email: vutienplvn@gmail.com;
Quảng Ninh: 701 Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long * ĐT: 0912181122;
Nam Định: 455 Trường Chinh, TP Nam Định* ĐT: 0978295869;

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

MÃ ĐẶT BÁO: B51

Giá: 6.800Đ
(SÁU NGHÌN TÁM TRĂM ĐỒNG)

THờI Sự - QUốC Tế

Số 258 (8.337) Thứ Tư 15/9/2021

thoisuchinhtriplvn@gmail.com

Nhiều nước châu Âu thay đổi quy định
về phòng, chống dịch Covid-19
Một số nước châu Âu đã có
những điều chỉnh trong quy định
về phòng, chống dịch Covid-19,
ví dụ như Hà Lan từ ngày 25/9
tới sẽ bỏ quy định về khoảng
cách 1,5m giữa hai người, còn
Anh sẽ tiêm vaccine cho tất cả
trẻ em từ 12 đến 15 tuổi.
Theo AFP, theo khuyến cáo của 4 quan
chức y tế hàng đầu trong nước, Anh vừa
thông báo sẽ tiêm vaccine phòng Covid-19
cho tất cả trẻ em từ 12-15 tuổi. “Tôi đã
chấp nhận khuyến nghị của những người
đứng đầu cơ quan y tế về việc mở rộng
tiêm chủng cho những người từ 12 đến 15
tuổi nhằm bảo vệ thanh thiếu niên khỏi
nguy cơ bị nhiễm Covid-19, giảm lây
nhiễm trong trường học và đảm bảo cho
các học sinh được đến trường”, Bộ trưởng
Bộ Y tế Anh Sajid Javid cho biết. Theo Bộ
Y tế Anh, chương trình tiêm chủng cho trẻ
em ở nước này sẽ được triển khai tại các
trường học, với sự đồng ý của phụ huynh
hoặc người giám hộ.
Anh là một trong những nước bị ảnh
hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh Covid19, với hơn 134.000 người đã tử vong. Dù
đã triển khai chương trình tiêm chủng khá
thành công nhưng tỷ lệ ca mắc mới Covid19 của Anh vẫn ở cao do sự xuất hiện của
biến thể Delta. Giới chức Anh lo ngại về
khả năng số ca bệnh ở nước này sẽ tăng
cao hơn nữa khi các trường học mở cửa trở
lại sau kỳ nghỉ hè. Theo những người đứng
đầu các cơ quan y tế của Anh, Scotland, xứ
Wales và Bắc Ireland, cân nhắc với hàng
loạt vấn đề như giáo dục và sức khỏe tâm
thần cho thấy việc tiêm vaccine ngừa
Covid-19 cho trẻ em là cần thiết.

lẢnh minh họa.

Theo họ, việc tiêm chủng cho trẻ 12-15
tuổi “sẽ giúp giảm lây nhiễm Covid-19
trong trường học. Theo thống kê, có
khoảng ba triệu trẻ em ở Anh có khả năng
đủ điều kiện để tiêm liều đầu tiên của vaccine Pfizer. “Việc có một tỷ lệ đáng kể học
sinh được tiêm chủng có khả năng làm
giảm xác suất xảy ra các vụ lây lan hàng
loạt có thể dẫn đến bùng phát dịch ở địa
phương trong hoặc liên quan đến các
trường học”, những người đứng đầu các cơ
quan y tế ở Anh nhấn mạnh.
Trong khi đó, tại Hà Lan, truyền thông
nước này cho biết, kể từ ngày 25/9 tới, quy
định về khoảng cách 1,5 m giữa mọi người
sẽ được hủy bỏ. Cùng ngày, quy định yêu
cầu tất cả những người từ 13 tuổi trở lên
khi đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn
uống và địa điểm văn hóa, bao gồm quán
cà phê, phòng nhạc và nhà hát, phải có giấy
chứng nhận an toàn với Covid-19 được
tích hợp trên ứng dụng CoronaCheck sẽ có
hiệu lực. Người dân tại Hà Lan vẫn sẽ bắt
buộc phải đeo khẩu trang khi sử dụng các
phương tiện công cộng, nhất là tại các nhà
ga, bến tàu.
Theo các quy định mới, các câu lạc bộ
đêm và vũ trường vẫn sẽ không được phép

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt
2. Người có TS1,2: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG BANK) - Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. TS3:
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Quân Đội – Số 3 Liễu Giai, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
3. Thông tin về tài sản đấu giá:
TS1: 01 xe ô tô khách đã qua sử dụng mang BKS: 29B-510.10, nhãn hiệu: FORD, số loại: TRANSIT, dung tích: 2402cm3, màu sơn: Bạc,
số khung: RL3DLT4MFKDR82563, số máy: K3P06699DURATORQ4D244L, theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 641042 do Phòng cảnh
sát Giao thông – Công an TP Hà Nội cấp ngày 27/5/2019 cho CT TNHH DVDL DUNG ANH.
TS2: 01 xe ô tô khách đã qua sử dụng mang BKS: 29B-503.73, nhãn hiệu: DONGVANG, số loại: COUNTY, dung tích: 3907cm3, màu
sơn: Vàng ghi, số khung: RLPLHD7DPHD000056, số máy: D4DDGJ636074, theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 421746 do Phòng
CSGT – Công an TP. Hà Nội cấp ngày 01/02/2018 cho CT TNHH DVDL DUNG ANH.
TS3: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 28, tờ bản đồ số: 87, diện tích: 201,5 m2, hình thức sử dụng: riêng, chung: 0m2,
mục đích sử dụng: Đất ở, thời hạn sử dụng: Lâu dài, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như NN giao đất có thu tiền SDĐ tại
địa chỉ: Tổ 7 - Khu 3 - Thị xã Uông Bí (nay là P. Thanh Sơn, TP. Uông Bí), tỉnh Quảng Ninh theo GCNQSDĐ số AD 767634, số vào sổ cấp GCN:
H 00371 do UBND thị xã Uông Bí cấp cho Hộ ông Hoàng Văn Bích và bà Đỗ Thị Tuân, đính chính ngày 20/3/2012
- Giá khởi điểm TS1: 490.000.000 VNĐ; TS2: 750.000.000 VNĐ; TS3: 1.205.000.000 VNĐ;
- Tiền đặt trước TS1: 50.000.000 VNĐ; TS2: 100.000.000 VNĐ; TS3: 120.000.000 VNĐ.
4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, TS1, TS2: từ 15/09/2021 đến hết 24/09/2021; TS3: từ
15/09/2021 đến hết 22/09/2021 tại Trụ sở Công ty Sao Việt Việt hoặc bán và tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính (Lưu ý: Công ty Sao Việt
phải nhận được hồ sơ trong thời hạn đã thông báo).
5. Thời gian địa điểm đấu giá: TS1: 09h00 ngày 29/09/2021 ; TS2: 10h00 ngày 29/09/2021 Công ty Sao Việt - Số 1 Lô B11C, KĐT Đầm
Trấu, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. TS3: 14h00 ngày 24/09/2021 trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: https//daugiaso5.vn
hoặc https//daugiaviet.vn.
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

mở cửa. Các nhà hàng vẫn sẽ phải đóng
cửa trong thời gian từ 0h00 tới 6h00 hàng
ngày. Đầu tháng 7 vừa qua, Hà Lan đã lần
đầu tiên cho các cơ sở kinh doanh này
được phép hoạt động trở lại sau vài tháng
đóng cửa. Đây cũng là giai đoạn Hà Lan
ghi nhận một lượng lớn các ca nhiễm mới
Covid-19 khi biến thể Delta của virus
SARS-CoV-2 lây lan nhanh chóng trên
khắp cả nước.
Cùng với đó, giới chức Hà Lan vẫn
khuyến khích người dân làm việc từ xa nếu
có thể. Các biện pháp phòng chống dịch cơ
bản như rửa tay thường xuyên và ở nhà nếu
có các triệu chứng bệnh cũng vẫn là các
biện pháp tiêu chuẩn được khuyến nghị.
Theo dữ liệu do Bộ Y tế Hà Lan công bố,
khoảng 11 triệu người ở nước này, chiếm
62,4% tổng dân số, đã được tiêm chủng
Covid-19 đầy đủ.
Tại Bồ Đào Nha, sau 318 ngày áp dụng
theo một đạo luật đã được Quốc hội nước
này thông qua vào ngày 28/10/2020 và đã
được gia hạn nhiều lần, kể từ ngày 13/9,
việc đeo khẩu trang khi ra ngoài trời không
còn là quy định bắt buộc. Tuy nhiên, việc
đeo khẩu trang vẫn là quy định bắt buộc
trong các cơ sở giáo dục, giảng dạy và nhà

THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm;
Địa chỉ: Số 58, đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh,
tỉnh Hà Tĩnh.
1.Tài sản đấu giá:
(01) Một phần diện tích QSD đất đối với thửa đất số 223, tờ bản
đồ số 10/371, diện tích: 162,7 m² (nay là thửa đất số 3, tờ bản đồ số
93/BĐĐC/2013) theo Giấy chứng nhận QSD đất số AE 348774 do
UBND huyện Kỳ Anh cấp ngày 16/01/2017 tại địa chỉ: Tổ dân phố
Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Tài sản gắn liền là: Ngôi nhà xây 2 tầng, có kết cấu giằng, dầm, tường
xây bao, sàn lát gạch, mái đổ bằng, trên mái lợp tôn có diện tích 247,9m².
- Giá khởi điểm: 2.092.520.611 đồng;
- Bước giá: 35.000.000 đồng;
- Tiền đặt trước: 350.000.000 đồng;
- Chi phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
2. Thời gian xem tài sản: Khách hàng xem tài sản vào 02 ngày
29/9 và 30/9/2021 (trong giờ hành chính).
Địa chỉ xem tài sản: Tổ dân phố Hưng Bình, phường Hưng Trí,
thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
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trẻ, trong các không gian thương mại và cơ
sở cung cấp dịch vụ, trong các tòa nhà
công cộng, rạp chiếu phim hoặc tương tự,
trên các phương tiện vận tải hành khách
công cộng và ở nơi làm việc khi không thể
duy trì khoảng cách được khuyến nghị.
Việc đeo khẩu trang cũng là quy định
bắt buộc tại các cơ sở dành cho người cao
tuổi, trẻ em, thanh niên và người khuyết
tật… Những người bị nhiễm SARS-CoV2 hoặc có các triệu chứng của bệnh và
những người được cho là đã tiếp xúc với
một trường hợp đã được xác nhận nhiễm
Covid-19 cũng bắt buộc phải đeo khẩu
trang, trừ khi họ ở một mình ở nơi cách ly.
Tổng cục Y tế Bồ Đào Nha cũng vẫn
khuyến cáo những người “dễ bị tổn thương
nhất”, cụ thể là “mắc các bệnh mãn tính
hoặc có hệ thống miễn dịch bị suy yếu có
nguy cơ cao mắc bệnh Covid-19 nghiêm
trọng” đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.
Tại Hy Lạp, theo quy định mới của
nước này, các trường hợp không tiêm
chủng Covid-19 sẽ bắt buộc phải xét
nghiệm và trả phí xét nghiệm. Theo quy
định, những người chưa được tiêm phòng
sẽ phải nộp bản xét nghiệm điện tử mỗi
tuần một lần trong khi các giáo viên, học
sinh và những người làm công tác du lịch,
văn hóa, truyền thông phải xét nghiệm hai
lần một tuần. Còn tại Italia, ngày 13/9, gần
4 triệu trẻ em tại 10 khu vực của nước này
đã trở lại trường học. Italia vẫn giữ nguyên
các quy định phòng chống dịch được áp
dụng thời gian qua như thời gian vào lớp
và kết thúc học khác nhau, giãn cách xã
hội, đeo khẩu trang cho trẻ em, thực hiện
giãn cách trên xe bus trường học.
Cùng với đó, Hy Lạp cũng áp dụng
thêm quy định mới buộc phải có thẻ xanh
Covid-19 khi vào trường đối với các giáo
viên, nhân viên nhà trường, nhân viên bên
ngoài và phụ huynh học sinh. Thẻ xanh là
chứng chỉ kỹ thuật số hoặc giấy cho thấy
người được cấp đã được tiêm vaccine ngừa
Covid-19 đầy đủ hoặc có kết quả xét
nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2
hoặc đã khỏi bệnh. MINH NGỌC
3. Đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00
phút, ngày 04/10/2021 (trong giờ hành chính), tại Công ty đấu giá
hợp danh Hồng Tâm.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc
đấu giá; theo phương thức: Trả giá lên;
5. Điều kiện được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có
nhu cầu mua tài sản và thuộc đối tượng được nhà nước giao đất theo
quy định của Luật đất đai.
6. Thời hạn, phương thức nộp tiền đặt trước:
+ Thời hạn: Từ 07 giờ 30 phút ngày 01/10/2021 đến 17 giờ ngày
04/10/2021 (trong giờ hành chính).
+ Phương thức: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản
số: 0201000268899 của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm tại
Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Hà Tĩnh.
Thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, tiền đặt trước của khách hàng
đăng ký tham gia đấu giá: Vào 17 giờ 00, ngày 04 tháng 10 năm 2021
(trong giờ hành chính).
7. Tổ chức phiên đấu giá:
Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 07/10 /2021, tại Trụ sở Chi cục Thi
hành án dân sự thị xã Kỳ Anh.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm Điện thoại: 0918379628 (gặp anh Tâm) hoặc Chi cục Thi hành án dân
sự thị xã Kỳ Anh - Điện thoại: 0985512838 (gặp anh Nam).
Website: daugiahongtam.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
HỒNG TÂM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
1. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô tải; Nhãn hiệu: Hoa Mai; Số loại: HD3450B, Loại xe: tải tự đổ, Màu xanh, BKS: 21C046.79, Số khung: 32DGGCA00049, số máy: LBNA16002047, Giấy chứng nhận đăng ký số 007475 do Phòng cảnh sát
giao thông công an tỉnh Yên Bái cấp ngày 27/02/2017 đứng tên Vi Văn Lâu.
2. Nguồn gốc của tài sản: Tài sản được thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế,
phí và lệ phí đối với Nhà nước.
4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/09/2021 đến 17h00 ngày 29/09/2021
Khoản tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản như sau:
- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu
- Số tài khoản: 182883228 Mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Kinh Đô – PGD Văn Quán.
Nội dung chuyển khoản: Khách hàng ..... [ghi rõ họ tên khách hàng] nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản ........ [ghi rõ tên tài sản]
5. Xem tài sản: Ngày 23/09/2021 và ngày 24/09/2021(trong giờ hành chính) tại Bãi xe Minh Hằng- ngõ 136 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu
Giấy, Hà Nội.
6. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/09/2021 đến 17h00 ngày 27/09/2021 (trong giờ hành chính). Phí mua
hồ sơ: 200.000 đồng/1 bộ
7. Hình thức và thủ tục đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và theo thủ tục thông thường.
8. Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 27/09/2021
9. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá trong cuộc đấu giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
10. Thời gian dự kiến tổ chức buổi công bố giá: 09h00 ngày 30/09/2021
11. Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, nộp phiếu trả giá và công bố giá: Công ty Đấu giá Hợp danh
Á Âu - Địa chỉ: B14 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu - B14 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.,
Điện thoại: (024) 66821313

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH Á ÂU

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh An Bình.
2. Người có TS1: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam-Đ/c:Tầng 1
(Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, P.Bến Nghé,
Q.1,TP Hồ Chí Minh;TS2,3: Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex– CN
Thăng Long- Đ/c: Số 552 Nguyễn Văn Cừ, P.Gia Thụy, Q.Long Biên,TP Hà Nội
3. Thông tin về tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá:
TS1: QSD 320 m2 đất và TS gắn liền với đất tại thửa đất số: 05,tờ
BĐ số:05, Đ/c:Thôn Yên Kiện,X.Đông Phương Yên, H.Chương Mỹ,HN.Hình
thức SD: riêng: 320 m2; chung: 0 m2; Mục đích SD: Đất ở + vườn;Thời
hạn SD: 300m2 đất ở: Lâu dài, 20m2 đất vườn: Đến tháng 09/2059;
Nguồn gốc SD:NN công nhận QSDĐ.Thửa đất có GCNQSDĐ số: AP
441516, số vào sổ cấp : 01807 do UBND H.Chương Mỹ,HN cấp ngày
06/08/2009 cho ông Nguyễn Văn Hãnh và bà Đỗ Thị Lư.
TS2: 01 xe ô tô khách đã qua sử dụng,BKS: 29B-313.13, nhãn
hiệu: DONGVANG,số loại: COUNTY,Dung tích: 3907 cm3, màu
sơn:Vàng ghi,số chỗ ngồi: 29, năm SX: 2017, số khung:
RLPLHD7DPHD000072,số máy: D4DDHJ653126 theo GCNĐK xe ô tô
số 643050 do Phòng CSGT–CA TP.Hà Nội cấp ngày 08/11/2019 cho
CT TNHH DVTM&DL ĐẠI MỘC.
LÔ TS3: ĐỘNG SẢN 1:01 xe ô tô khách đã qua sử dụng mang BKS:
29B-617.67, nhãn hiệu: FORD,số loại: TRANSIT, Dung tích: 2402 cm3,
màu sơn: Ghi, số chỗ ngồi:10, năm sx: 2018, số khung:
RL3DLT4MFJRR76264,số máy: J9P57810DURATORQ4D244L theo GCN
ĐK xe ô tô số 545369 do Phòng CSGT–CA TP Hà Nội cấp ngày
26/01/2019 cho CT TNHH VT MARGARET; ĐỘNG SẢN 2: 01 xe ô tô khách
đã qua sử dụng BKS: 29B-618.55, nhãn hiệu: FORD, số loại:
TRANSIT,Dung tích: 2402 cm3, màu sơn:Ghi,số chỗ ngồi:10, năm SX:
2018,
số
khung:
RL3DLT4MFJAR78110,
số
máy:
JAP64527DURATORQ4D244L, theo GCNĐK xe ô tô số 545372 do Phòng

CSGT-CA TP Hà Nội cấp ngày 26/01/2019 cho CT TNHH VT MARGARET;
ĐỘNG SẢN 3: 01 xe ô tô khách đã qua sử dụng BKS: 29B-617.58, nhãn
hiệu: FORD, số loại:TRANSIT,Dung tích: 2402 cm3,màu sơn: Ghi, số chỗ
ngồi:10, năm SX: 2018, số khung: RL3DLT4MFJRR76263, số máy:
J9P57811DURATORQ4D244L, theo GCNĐK xe ô tô số 545321 do Phòng
CSGT-CA TP Hà Nội cấp ngày 28/01/2019 cho CT TNHH VT MARGARET
- Giá khởi điểm: TS1:710.000.000 VNĐ; TS2: 850.000.000 VNĐ;
Lô TS3: 600.000.000 VNĐ/ 1 tài sản
- Tiền đặt trước:TS1: 71.000.000 VNĐ; TS2: 100.000.000 VNĐ; Lô
TS3: 100.000.000 VNĐ/1 tài sản
Cách thức đấu giá LÔ TS3: Khách hàng có thể đăng ký tham gia
đấu giá riêng lẻ cho từng tài sản hoặc đăng ký cả lô 03 tài sản. Trường
hợp không đủ điều kiện đấu giá cả lô 03 tài sản theo quy định của
pháp luật thì thực hiện đấu giá từng tài sản riêng lẻ. Trường hợp có
đủ điều kiện đấu giá cả lô tài sản theo quy định của pháp luật thì
thực hiện đấu giá cả lô 03 tài sản và không tổ chức đấu riêng lẻ từng
tài sản
4. Bán HS tiếp nhận HS, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ
hành chính,TS1: từ 15/09/2021 đến hết 22/09/2021; TS2, LÔ TS3: từ
15/09/2021 đến hết 27/09/2021 tại trụ sở công ty.
5.Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:TS1: 09h00 ngày
24/09/2021; TS2: 09h00 ngày 30/09/2021; Lô TS3: 10h00 ngày
30/09/2021 tại Công ty An Bình – Đ/c:Số 5-C4, Lô 2,Khu TĐC Nam
Trung Yên, Trung Hòa, Q.Cầu Giấy,TP Hà Nội
Chi tiết xin liên hệ: Công Ty Đấu giá hợp danh An Bình: Số 5C4,Lô 2, Khu TĐC Nam Trung Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy,TP Hà Nội
SĐT: 02462950668.

CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH AN BÌNH

