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Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
Đặng Hoàng Giang khi trả lời báo chí về chuyến

công tác sắp tới của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
thăm chính thức Cuba; sau đó dự Phiên thảo luận chung
cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc Khóa 76 và thực
hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ.

CHuyến Công TáC Của CHủ TịCH nướC Tới CuBa, mỹ:
triển khai ở cấp cao đường lối 
đối ngoại của Đại hội Đảng Xiii

Các trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển và
nhập kết quả chính thức lên hệ thống tuyển sinh

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm nay, 30 điểm vẫn
có thể trượt nguyện vọng 1 ở khối C, 27 điểm vẫn có
thể trượt ở các ngành kinh tế, ngành công nghệ các
trường tốp đầu.

thấy gì qua điểm trúng tuyển đại học?

(Trang 9)

Dự báo cho thấy TP Hồ Chí Minh và 5 tỉnh miền
Đông có thể tăng trưởng âm năm 2021. Theo Bộ Kế

hoạch và Đầu tư, trong những tháng cuối năm các địa
phương này cần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công để
hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế…

thúc đẩy giải ngân, phục hồi 
tăng trưởng

(Trang 12)

Đưa Nghị quyết Đại hội Xiii Của ĐảNg vào CuộC SốNg

Hôm qua (16/9), Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn
quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể

chế dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính. Tham gia Hội nghị có nhiều lãnh đạo
cấp cao của Đảng và Nhà nước và lãnh đạo trực tiếp
phụ trách công tác xây dựng thể chế, pháp luật tại
các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương. 

(Trang 2)

Thể chế, thể chế và thể chế

CHào ngày Mới

(Trang 4)

Ngày 16/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP
Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, sau khi TP quyết

định nới lỏng một số hoạt động phòng chống dịch
trên địa bàn từ hôm nay, việc kiểm tra, kiểm soát giấy
đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện
hơn cho người dân.

(Trang 8)

Hà nội: 

19 quận, huyện không kiểm soát
giấy đi đường 

THủ Tướng PHạm minH CHínH:

thể chế phải là động lực, đòn bẩy,
kiến tạo cho sự phát triển

lThủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị của Chính phủ trực tuyến về công tác xây dựng và hoàn thiện
thể chế diễn ra vào hôm qua (16/9), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, làm
sao thể chế phải là động lực, đòn bẩy, huy động nguồn lực tổng hợp, kiến tạo cho sự
phát triển, trong đó phát huy tối đa nguồn lực con người, nguồn lực tài nguyên và
nguồn lực văn hóa, truyền thống lịch sử. (Trang 3)

Trong khoảng 1 năm công tác tại Trung
tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư từ tháng

8/2020 đến nay, Trung tá Vũ Hoàng Đạt và
đơn vị đã phối hợp đề xuất các cấp có thẩm
quyền trình Quốc hội thông qua Luật Cư trú
sửa đổi 2020, tham mưu các cấp lãnh đạo
xây dựng, ban hành 2 Nghị định và 8 Thông
tư hướng dẫn thi hành Luật Cư trú và Luật
Căn cước công dân. 

ChươNg trìNh bìNh ChọN, tôN viNh  “gươNg SáNg pháp luật” 

CHủ TịCH nướC nguyễn Xuân PHúC:

Người thẩm phán phải có bản lĩnh vững vàng
Hôm qua (16/9), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách Tư

pháp Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm 4 Thẩm phán TANDTC, gồm Thẩm phán Ngô Tiến Hùng,
Chánh Văn phòng TANDTC; Thẩm phán Đào Thị Minh Thủy, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội; Thẩm
phán Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Thẩm phán Nguyễn Biên Thùy, Chánh án
TAND tỉnh Bến Tre. (Trang 2)

Trung Tá Vũ Hoàng ĐạT, CụC C06, Bộ Công an:

“Siêu vận động viên” trong chiến dịch cấp căn cước công dân

lTP Hồ Chí Minh thông tin chi tiết về
đối tượng được lưu thông trên đường (Tr.7)

(Trang 6)
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Hôm qua (16/9), Chính phủ tổ
chức Hội nghị toàn quốc về công
tác xây dựng và hoàn thiện thể

chế dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính
phủ Phạm Minh Chính. Tham gia Hội
nghị có nhiều lãnh đạo cấp cao của
Đảng, Nhà nước và lãnh đạo trực tiếp
phụ trách công tác xây dựng thể chế,
pháp luật tại các bộ, ban, ngành Trung
ương và các địa phương. 

Điều này cho thấy tính chất quan
trọng của nội dung Hội nghị, cho thấy
“điểm nghẽn” về thể chế vẫn là cản trở
lớn đối với sự phát triển của đất nước.
Từ Đại hội XI của Đảng đến nay xây

dựng và hoàn thiện thể chế đã được xác
định là một trong ba khâu đột phá chiến
lược; nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế
được coi là một nhiệm vụ đặc biệt quan
trọng. Nhiệm kỳ Chính phủ khóa XII
(2016 – 2021) có thành tích đặc biệt về
cải cách thể chế, cắt giảm điều kiện kinh
doanh như đánh giá của Giám đốc Quốc
gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Carolyn Turk. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp
ứng yêu cầu.

Ngay từ khi Chính phủ được kiện toàn
(tháng 4/2021), Chính phủ đã tập trung,
quan tâm công tác xây dựng và hoàn

thiện thể chế một cách trọng tâm, thực
chất và có giải pháp cụ thể. Theo đó,
Chính phủ giao người đứng đầu các bộ,
ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành
phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi,
đôn đốc công tác này; tạo điều kiện, tăng
cường ưu tiên về tài chính, ngân sách,
đội ngũ cán bộ cho xây dựng và hoàn
thiện thể chế. Đẩy mạnh, nâng cao chất
lượng các văn bản quy phạm pháp luật,
nhất là xác định vướng mắc ở cấp nào
thì cấp đó phải giải quyết trên cơ sở
lắng nghe ý kiến của các cơ quan, địa
phương, đơn vị, nhất là của địa
phương trong quá trình thực thi các
quy định gặp các vướng mắc.

Kế thừa thành quả các nhiệm kỳ
trước đây, trong những tháng qua, các
bộ, ngành, địa phương đã dành nhiều
thời gian rà soát, tổng hợp và báo cáo
các vấn đề thể chế còn vướng mắc cần

giải quyết. Quốc hội rất ủng hộ và đã
phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Chính
phủ trong xây dựng và hoàn thiện thể
chế. Tuy nhiên, công tác xây dựng và
hoàn thiện thể chế vẫn bộc lộ bất cập. Vì
vậy, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ sắp tới
ra sao là những câu hỏi cần có lời giải. 

Hội nghị có thời gian ngắn, nội dung
nhiều, yêu cầu cao, Thủ tướng Phạm
Minh Chính đề nghị các đại biểu phát
biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, thảo
luận về những định hướng cụ thể trong
thời gian tới đây. Đó là cách tiếp cận
rành mạch.

Không riêng Việt Nam, các quốc gia
thành – bại cũng ở thể chế. Chính vì thế,
hai nhà kinh tế hàng đầu của thế giới
Daron Acemoglu, James A. Robinson
đưa ra trong tác phẩm “Tại sao các quốc
gia thất bại” là “thể chế, thể chế và thể
chế”. NGÔ ĐỨC HÀNH

CHÀO NGÀY MỚI

Thể chế, thể chế và thể chế

Sáng 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(UBTVQH) xem xét ban hành một số

giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ
doanh nghiệp, người dân chịu tác động của
dịch Covid-19.

Trình bày tờ trình của Chính phủ tại
phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức
Phớc nhấn mạnh, trước tình hình diễn biến
hết sức phức tạp của dịch Covid-19 đã và
đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng
nề tới hoạt động của doanh nghiệp (DN),
người dân. Vì vậy, việc xem xét, đề xuất
thêm các giải pháp hỗ trợ DN, người dân
nhằm ứng phó với ảnh hưởng của dịch
Covid-19 trong năm 2021 là cần thiết.

Chính phủ đề xuất 4 nhóm giải pháp hỗ
trợ, gồm: giảm thuế thu nhập DN năm 2021;
miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT… đối

với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát
sinh trong quý III và quý IV năm 2021;
giảm mức thuế VAT cho các DN, tổ chức
hoạt động sản xuất kinh doanh trong các
ngành kinh tế như vận tải; dịch vụ lưu trú;
dịch vụ ăn uống; hoạt động xuất bản; hoạt
động thể thao, vui chơi và giải trí…; miễn
tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp tiền sử
dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất phát
sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối
với DN, tổ chức phát sinh lỗ trong năm
2020. Dự kiến số giảm thu ngân sách nhà
nước theo phương án này là khoảng 5.300
tỷ đồng.

Tính chung việc thực hiện 4 giải pháp
như nêu trên có thể làm giảm thu ngân sách
khoảng 21,3 nghìn tỷ đồng. Còn tính chung

các giải pháp đã được UBTVQH, Chính
phủ thực hiện theo thẩm quyền và các giải
pháp như đề xuất, số tiền thuế, phí, lệ phí,
tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho DN, người dân
năm 2021 là khoảng 140 nghìn tỷ đồng.

Phát biểu tại phiên họp, nhiều ý kiến
đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát thận
trọng, kỹ lưỡng để đảm bảo hỗ trợ đúng,
trúng đối tượng. 

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch QH
Nguyễn Đức Hải nêu rõ, UBTVQH thống
nhất ban hành nghị quyết, thống nhất với 4
nhóm chính sách theo tờ trình của Chính
phủ. Dự thảo nghị quyết sau khi được Chính
phủ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn
thiện sẽ được gửi lại xin ý kiến UBTVQH
và trình Chủ tịch QH ký ban hành trước
ngày 1/10 tới. MINH NGỌC 

Thêm 4 nhóm giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
chịu tác động của Covid-19

Hôm qua (16/9), tại Phủ Chủ tịch,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc,
Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách

Tư pháp Trung ương đã trao Quyết định bổ
nhiệm 4 Thẩm phán TANDTC, gồm Thẩm
phán Ngô Tiến Hùng, Chánh Văn phòng
TANDTC; Thẩm phán Đào Thị Minh Thủy,
Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội;
Thẩm phán Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh
án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Thẩm phán
Nguyễn Biên Thùy, Chánh án TAND tỉnh
Bến Tre.

Chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm
chức danh Thẩm phán TANDTC, Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị toàn thể
cán bộ, thẩm phán, công chức, viên chức
trong hệ thống TAND nói chung và các
đồng chí thẩm phán TANDTC mới được bổ
nhiệm lần này nói riêng cần tiếp tục rèn
luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung

thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ
vững phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp,
gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt
chức trách, nhiệm vụ được giao.  

Theo Chủ tịch nước, người thẩm phán
phải luôn ý thức được tinh thần trách nhiệm
rất cao trước pháp luật, trước nhân dân. Bất
kỳ sai sót nào của thẩm phán đều ảnh hưởng
đến kết quả, chất lượng xét xử, ảnh hưởng
đến uy danh của Toà án, đến niềm tin của
người dân vào pháp luật và công lý. Vì vậy,
trong công tác xét xử không cho phép người
thẩm phán có những quyết định, phán quyết
chủ quan, không đúng pháp luật, không hợp
lòng dân, không đảm bảo công lý. Mỗi bản
án đều phải là những chuẩn mực pháp lý,
chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực xã hội và
có tác dụng giáo dục pháp luật, định hướng

hành vi của người dân, của cả xã hội; qua
đó khuất phục được tội phạm, thuyết phục
được người dân và tạo sự đồng thuận, tuân
thủ trong xã hội.

Người thẩm phán phải có bản lĩnh vững
vàng, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu kiến
thức xã hội, phong tục, tập quán của từng
địa phương để có những phán quyết thấu
tình, đạt lý, thực hiện cho được lời dạy của
Bác Hồ là “Phụng công, thủ pháp, chí công
vô tư” và phải “gần dân, học dân, hiểu dân
và giúp dân”. Hình ảnh của người thẩm
phán phải thực sự là tấm gương về đức tính
thanh liêm, cương trực và nhân hậu; tự rèn
luyện, tu dưỡng để nâng cao đạo đức nghề
nghiệp. Trong công tác cần thường xuyên
phải nhìn nhận, đánh giá lại chính mình, nêu
cao tinh thần phê bình và tự phê bình để
khắc phục những tồn tại, hạn chế, vượt qua
mọi cám dỗ trong cuộc sống. K.LÂM

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Người thẩm phán phải có bản lĩnh vững vàng

Ngày 16/9, Bộ Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) phối hợp với Bộ Ngoại

giao, UBND TP HCM và Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ
chức phát động Ngày hội Khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST
Việt Nam 2021 với chủ đề “Đổi mới sáng
tạo - Kiến tạo tương lai”.

Hoạt động được tổ chức nhằm tìm
kiếm và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi
nghiệp và đổi mới sáng tạo của người
Việt với nỗ lực thích ứng và phát triển
trong trạng thái “bình thường mới”. Phối
hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, ứng

dụng những công nghệ mới nhất, TECH-
FEST Việt Nam 2021 được thiết kế gồm
chuỗi hoạt động của hơn 50 hội nghị, hội
thảo, kết nối đầu tư, cuộc thi, tập huấn
của 16 làng công nghệ trải dài từ tháng 9
đến tháng 12/2021, cùng với nhóm hoạt
động đồng hành như đào tạo, tập huấn,
chiến dịch hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
được tổ chức hằng tháng…

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ
KH&CN Trần Văn Tùng mong muốn, các
ý tưởng khởi nghiệp sẽ quan tâm, tham gia,
xử lý, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội
trong điều kiện Việt Nam đã và đang khống

chế được dịch bệnh.
Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã chính

thức phát động Cuộc thi tìm kiếm tài
năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc
gia TECHFEST 2021 nhằm tìm kiếm,
đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ các doanh
nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
của người Việt trong và ngoài nước với
những nỗ lực chuyển mình, thích ứng,
tồn tại và phát triển, góp phần thực hiện
nhiệm vụ kép: vừa phòng, chống dịch
hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội
trong trạng thái “bình thường mới”.

TRIỆU OANH

Tiếp tục đợt vận động
“Toàn dân đoàn kết,
ra sức phòng chống
dịch Covid-19”

Hôm qua (16/9), tại Hà Nội, Đoàn
Chủ tịch Ủy ban Trung ương

MTTQ Việt Nam và Tiểu ban vận động,
huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo
Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
(Tiểu ban vận động) đã tổ chức chương
trình trực tuyến tiếp tục đợt vận động
“Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống
dịch Covid-19”.

Tại Chương trình, ông Đỗ Văn
Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ
tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam, Trưởng Tiểu ban vận động cho
biết, hiện nay, số người gặp khó khăn
trong đời sống do phải ở trong khu
phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội,
thiếu việc làm… cần được hỗ trợ, giúp
đỡ khá lớn. Trong khi nguồn lực của
Nhà nước có hạn, rất cần sự chung tay,
góp sức của toàn xã hội để hỗ trợ cho
công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất
là đảm bảo an sinh cho người nghèo,
người yếu thế, người cơ nhỡ, mất việc
làm, một phần kinh phí mua vaccine
tiêm cho toàn dân…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam và Tiểu
ban vận động, ông Đỗ Văn Chiến kêu
gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động, chiến sĩ các lực
lượng vũ trang; các doanh nhân, doanh
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;
các tổ chức quốc tế, người Việt Nam ở
nước ngoài; các tổ chức tôn giáo; các
tầng lớp nhân dân… phát huy tinh thần
đại đoàn kết dân tộc, “thương người như
thể thương thân”, “bầu ơi thương lấy bí
cùng”, với phương châm: “Người có
của góp của, người có công góp công;
có nhiều góp nhiều, có ít góp ít” ủng hộ
kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực,
thực phẩm, nhu yếu phẩm… cho công
tác phòng, chống dịch. 

Các nguồn kinh phí, vật chất đóng
góp của cộng đồng và toàn xã hội sẽ
được sử dụng theo đúng quy định
của Nhà nước; đảm bảo công khai,
minh bạch, sử dụng đúng mục đích,
có hiệu quả.

Tại Lễ phát động, Tiểu ban vận động
đã nhận được ủng hộ và đăng ký ủng hộ
của trên 30 tổ chức, doanh nghiệp, cá
nhân với tổng kinh phí tiền mặt và hiện
vật trị giá hơn 290 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Tiểu ban vận động và
huy động xã hội đã chính thức ra mắt hệ
thống đóng góp trực tuyến thông qua địa
chỉ truy cập: http://vandongxahoi.mat-
tran.org.vn.  VÂN THANH 

Tìm kiếm và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
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Bí thư, Chủ tịch tỉnh phải 
trực tiếp chỉ đạo công tác 
xây dựng và hoàn thiện thể chế

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ
tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, từ
Đại hội XI của Đảng, công tác xây
dựng và hoàn thiện thể chế đã được
xác định là một trong ba khâu đột phá
chiến lược. Ngay từ khi Chính phủ
được kiện toàn (tháng 4/2021), Chính
phủ đã tập trung, quan tâm công tác
xây dựng và hoàn thiện thể chế một
cách trọng tâm, thực chất và có giải
pháp cụ thể. 

Tuy nhiên, công tác này vẫn bộc
lộ một số bất cập. Do đó, Hội nghị để
tiếp tục rà soát, thống nhất đánh giá,
chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm,
tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên
nhân chủ quan, xác định mục tiêu,
yêu cầu, nhiệm vụ để nâng cao chất
lượng xây dựng và hoàn thiện thể chế
thời gian tới. 

“Việc này chúng ta không chỉ làm
trong năm nay mà định hướng cho
cả nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ sau
để sắp xếp, bố trí nguồn lực phù
hợp, thời gian và nguồn lực có hạn
nhưng làm sao hiệu quả nhất” -
Thủ tướng nêu rõ.

Sau khi nghe các ý kiến tham
luận, kết luận Hội nghị, Thủ tướng
Phạm Minh Chính ghi nhận, các ý
kiến thảo luận tại Hội nghị hết sức
tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm, có
chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm.
Nhiều kiến nghị, đề xuất có tính xây
dựng cao, đề xuất được nhiều giải
pháp mang tính đột phá, tập trung vào
công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Thông qua rà soát của các bộ,
ngành, địa phương cho thấy có 70
luật, 188 nghị định, 131 thông tư cần
sửa đổi. Tuy nhiên, một số bộ, ngành,
địa phương vẫn chưa nhận thức đúng
mức, chưa xác định được việc đầu tư
cho xây dựng thể chế là đầu tư cho
phát triển, nên chưa đầu tư đúng tầm
cho công tác này.

Đặt ra một số yêu cầu, nhiệm vụ
cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh việc
nâng cao nhận thức về tầm quan trọng
của công tác xây dựng và hoàn thiện
thể chế; dành thời gian, công sức thỏa
đáng, ưu tiên nguồn lực về tài chính,
ngân sách, cơ sở vật chất, đặc biệt là
tăng cường cán bộ có năng lực, trình
độ, kinh nghiệm thực tiễn và bảo đảm

điều kiện, chế độ, chính sách cho
những người tham gia xây dựng,
hoàn thiện thể chế. 

Thủ tướng chỉ rõ, thời gian qua,
nhiều nơi chưa nhận thức đúng tầm
về công tác này, chưa thấy rõ đầu tư
cho xây dựng thể chế chính là đầu tư
cho phát triển, thể chế chất lượng
cao, sát thực tế, khả thi, dễ vận
dụng sẽ tạo điều kiện cho phát triển
bền vững. Từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo,
đầu tư vẫn chưa xứng tầm với một
khâu đột phá chiến lược. 

Nêu thực tế có Bộ chỉ phân công
Thứ trưởng, thậm chí Vụ trưởng, còn
địa phương chỉ phân công Phó Chủ
tịch UBND phụ trách công tác này,
Thủ tướng yêu cầu sau Hội nghị,
những bộ, ngành, địa phương nào
chưa điều chỉnh phải điều chỉnh ngay;
Bí thư, Chủ tịch tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương phải trực tiếp chỉ
đạo công tác xây dựng và hoàn thiện
thể chế, với quy chế, quy định làm
việc đúng tầm, bảo đảm lãnh đạo, chỉ
đạo tập trung, thống nhất, chuyên sâu. 

Phải quan tâm lấy ý kiến của các
đối tượng bị tác động

Thủ tướng cũng nhắc lại yêu cầu,
với các thông tư, các Bộ trưởng phải
sửa đổi, tháo gỡ ngay những ách tắc,
cản trở, đặt lợi ích quốc gia dân tộc
lên trên hết, trước hết. Với các nghị
định của Chính phủ, thuộc lĩnh vực
quản lý của bộ, ngành nào thì phân
công bộ, ngành đó đề xuất sửa đổi, bổ
sung với lộ trình cụ thể, có đôn đốc,
kiểm tra, rà soát. 

Thủ tướng yêu cầu cụ thể hóa, thể
chế hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ chủ
trương, đường lối của Đảng về hoàn
thiện thể chế, mà cụ thể là bám sát 3
đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng
tâm và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề
ra. Sau khi luật được ban hành thì
Chính phủ xây dựng các nghị định,
các bộ hướng dẫn bảo đảm đồng
bộ, nhịp nhàng để đưa chủ trương,
đường lối của Đảng đi vào cuộc
sống. Các địa phương cũng phải cụ
thể hóa, thể chế hóa các chủ
trương, đường lối trong nghị quyết
đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng thời, làm sao để thể chế
phải là động lực, đòn bẩy, huy
động nguồn lực tổng hợp, kiến tạo
cho sự phát triển, trong đó phát huy
tối đa nguồn lực con người, nguồn
lực tài nguyên và nguồn lực văn

hóa, truyền thống lịch sử. 
Các bộ, ngành, địa phương phải rà

soát những vướng mắc của thể chế từ
thực tiễn, bám sát, tôn trọng thực tiễn,
lấy thực tiễn làm thước đo, chống
tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm
trong rà soát, xây dựng thể chế, mọi
chính sách, pháp luật phải hướng tới
người dân, doanh nghiệp. Trong quá
trình xây dựng và hoàn thiện thể chế,
phải quan tâm lấy ý kiến của các đối
tượng bị tác động, người dân và
doanh nghiệp phải được tham gia. 

Thủ tướng cho rằng, việc tổ
chức thi hành và theo dõi thi hành
pháp luật còn yếu; phải tăng
cường giám sát, kiểm tra việc
thực thi pháp luật để biết chính
sách đúng sai thế nào, nguyên
nhân do quy định, do cách hiểu
chưa đúng hay do khâu thực thi?
Trong tổ chức thi hành pháp luật,
phải quán triệt tận cơ sở, tới
người dân, doanh nghiệp, tới đối
tượng điều chỉnh. Tổ chức thực
hiện phải quan tâm tới cơ sở, nơi
gần dân nhất, sát dân nhất, biết dân
nhất, sống với dân, cùng làm với
dân, tiếp xúc trực tiếp nhất, nhiều
nhất với dân. Việc vận dụng pháp
luật phải sáng tạo, linh hoạt phù hợp
với điều kiện, lấy lợi ích quốc gia
dân tộc là trước hết, trên hết. 

Tăng cường phân cấp, phân quyền
đi đôi với chịu trách nhiệm và thiết kế
công cụ kiểm tra giám sát, quy định
trách nhiệm, cắt giảm các thủ tục
hành chính.

Về yêu cầu vận dụng sáng tạo các
quy định của pháp luật, Thủ tướng
nhấn mạnh, không có quy định luật
pháp nào phủ hết được các góc cạnh
của cuộc sống. Có những quy định
vừa ban hành hôm trước là đúng
nhưng hôm sau không còn phù hợp
do tình hình thay đổi, trong khi quy
trình sửa đổi các văn bản quy phạm
pháp luật không thể làm ngay. Do đó,
trong tổ chức thực thi pháp luật phải
nắm chắc nguyên lý cơ bản, vận dụng
sáng tạo, linh hoạt để vừa không vi
phạm, vừa phù hợp điều kiện, hoàn
cảnh thực tế, trên cơ sở lấy lợi ích
quốc gia, dân tộc, lợi ích nhân dân là
trên hết, trước hết, nếu vì lợi ích cá
nhân, lợi ích nhóm thì phải xử lý.
Điều này phụ thuộc năng lực, trình
độ, phẩm chất của cán bộ các cấp… 

H.THƯ 

Đầu tư thỏa đáng 
cho công tác xây dựng, 
hoàn thiện pháp luật

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê
Thành Long cho rằng, cần tiếp tục nâng cao nhận

thức về tầm quan trọng của thể chế trong xây dựng, bảo
vệ Tổ quốc, từ đó đầu tư nguồn lực thỏa đáng cho công
tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật;
Tiếp tục đổi mới tư duy, cải tiến quy trình trong hoạt động
lập pháp, lập quy và trong hoạt động tổ chức thi hành
pháp luật… 

Theo Bộ trưởng Lê Thành Long, nhìn lại 35 năm đổi
mới, có thể thấy, những thành tựu đạt được trong công
tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là rất đáng ghi nhận.
Hiến pháp năm 2013 được ban hành với nhiều điểm mới
mang tính đột phá, tạo cơ sở hiến định vững chắc cho
quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trên cơ sở đó, Quốc
hội đã kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các
đạo luật quan trọng như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình
sự, các Bộ luật về tố tụng, các luật về tổ chức bộ máy
nhà nước, đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền con người,
quyền tự do, dân chủ của công dân. Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành các văn
bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cần thiết.
Nhìn chung, chất lượng các văn bản từng bước được
nâng cao; các lĩnh vực cơ bản đã có luật điều chỉnh.

Đến nay, hệ thống pháp luật của nước ta đã cơ bản đầy
đủ, đồng bộ, thống nhất, tạo hành lang pháp lý để phát triển
kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc
phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, góp phần quan
trọng vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vai trò của pháp luật và thực
thi pháp luật ngày càng được chú trọng tổ chức trong hoạt
động của Nhà nước và đời sống xã hội.

Mặc dù vậy, phân tích kỹ hiện trạng thể chế hiện
nay, nhất là thực trạng hệ thống pháp luật, Bộ Tư pháp
vẫn thấy có một số vấn đề cần được Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành và chính
quyền các cấp cùng với hệ thống chính trị quan tâm,
xử lý, khắc phục. Chẳng hạn như: một số chủ trương,
chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp chưa
được thể chế hóa đầy đủ, kịp thời; hệ thống pháp luật
vẫn còn cồng kềnh. Một số quy định còn chồng chéo,
mâu thuẫn. Việc tổ chức thi hành pháp luật còn chưa
được quan tâm đúng mức, thiếu giải pháp đột phá nên
hiệu quả thực thi pháp luật còn hạn chế…

Để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu nêu trên
trong công tác xây dựng hoàn thiện thể chế giai đoạn
2021-2026, định hướng đến năm 2030, Bộ Tư pháp cho
rằng, Chính phủ và các bộ, ngành, chính quyền địa
phương cần thực hiện tốt một số các giải pháp: Tiếp tục
nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thể chế trong
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, từ đó đầu tư nguồn lực thỏa
đáng cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi
hành pháp luật; Tiếp tục đổi mới tư duy, cải tiến quy trình
trong hoạt động lập pháp, lập quy và trong hoạt động tổ
chức thi hành pháp luật; Thực hiện các giải pháp tạo
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận
pháp luật, qua đó nâng cao năng lực thực thi pháp luật.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công
tác xây dựng pháp luật và pháp chế; có cơ chế thu hút,
khuyến khích các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà hoạt
động thực tiễn, cộng tác viên có trình độ, kinh nghiệm
chuyên sâu tham gia thực chất, hiệu quả vào công tác
này. Tiếp tục bảo đảm tài chính cho công tác xây dựng
và thi hành pháp luật… U.SAN

THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH:

Thể chế phải là 
động lực, đòn bẩy, kiến tạo

cho sự phát triển

lBộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị trực
tuyến của Chính phủ về công
tác xây dựng và hoàn thiện
thể chế diễn ra vào hôm qua
(16/9), Thủ tướng Phạm
Minh Chính nhấn mạnh, làm
sao thể chế phải là động lực,
đòn bẩy, huy động nguồn lực
tổng hợp, kiến tạo cho sự
phát triển, trong đó phát huy
tối đa nguồn lực con người,
nguồn lực tài nguyên và
nguồn lực văn hóa, truyền
thống lịch sử. lThủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

THờI Sự
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Đó là nhấn mạnh của Thứ
trưởng Bộ Ngoại giao
Đặng Hoàng Giang khi
trả lời báo chí về chuyến
công tác sắp tới của Chủ
tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc thăm chính thức
Cuba; sau đó dự Phiên
thảo luận chung cấp cao
Đại hội đồng Liên Hợp
quốc Khóa 76 và thực
hiện một số hoạt động
song phương tại Mỹ.
Chuyến thăm nhiều ý nghĩa
quan trọng 

Nhận lời mời của Bí thư Thứ
nhất Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch
nước Cuba Miguel Díaz-Canel,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
sẽ thăm chính thức Cuba từ ngày 18
đến này 20/9. Ngay sau đó, từ ngày
21 đến ngày 24/9, Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự
Phiên thảo luận chung cấp cao Đại
hội đồng Liên Hợp quốc (ĐHĐ
LHQ) Khóa 76 và thực hiện một số
hoạt động song phương tại Mỹ.

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ
Ngoại giao Đặng Hoàng Giang
nhấn mạnh, chuyến công tác lần
này của Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc có mục tiêu bao trùm
đó là triển khai ở cấp cao đường lối
đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa
bình, hữu nghị, hợp tác và phát
triển, đa dạng hóa, đa phương hóa
quan hệ đối ngoại” được thông qua
tại Đại hội Đảng XIII. 

Đây còn là chuyến thăm đa
mục tiêu, với nhiều ý nghĩa hết sức
quan trọng. Thứ nhất, chuyến thăm
chính thức Cuba thể hiện chủ
trương thúc đẩy quan hệ của Việt
Nam với các đối tác ưu tiên, các
nước bạn bè truyền thống; là dịp để
Việt Nam khẳng định tình đoàn
kết, sự ủng hộ mạnh mẽ đối với
Cuba trong giai đoạn nhiều thách
thức; thể hiện rõ bản sắc ngoại giao
chân tình, thủy chung của Việt
Nam với các nước bạn bè, anh em.

Thứ hai, việc tham dự Phiên
thảo luận chung cấp cao của ĐHĐ
LHQ Khóa 76 và trao đổi với các
lãnh đạo cao nhất của LHQ là dịp
để ta gửi đi thông điệp mạnh mẽ
với cộng đồng quốc tế về nước
Việt Nam tự cường, có khát vọng
và tầm nhìn phát triển, có đường
lối đối ngoại độc lập, tự chủ và
rộng mở, đã, đang và tiếp tục đóng

góp tích cực, có trách nhiệm vào
công việc chung của cộng đồng
quốc tế. 

Thứ ba, với sự tham dự trực
tiếp dự kiến của hơn 100 nguyên
thủ, lãnh đạo cấp cao các nước,
ĐHĐ LHQ Khóa 76 sẽ là cơ hội
tốt để tiến hành các cuộc tiếp xúc
song phương, tiếp tục thúc đẩy hơn
nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam
với các nước, nhất là các nước lớn,
đối tác quan trọng và bạn bè truyền
thống đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Điều này càng có ý nghĩa đặc biệt
khi đại dịch Covid-19 đã làm gián
đoạn, ảnh hưởng đáng kể đến các
hoạt động trao đổi cấp cao trực tiếp
gần hai năm qua.

Thứ tư, các hoạt động song
phương tại Mỹ sẽ góp phần quan
trọng tăng cường hợp tác của ta với
chính quyền mới của Mỹ; thúc đẩy
quan hệ Đối tác toàn diện đang
phát triển tốt đẹp; phù hợp với mục
tiêu, lợi ích chung của hai nước
Việt Nam – Mỹ. Bên lề chuyến đi,
Chủ tịch nước dự kiến gặp gỡ cộng
đồng doanh nghiệp Mỹ để thông
tin về những nỗ lực của Việt Nam
trong kiểm soát và đẩy lùi dịch
bệnh, khôi phục sản xuất, qua đó
củng cố niềm tin, thu hút thêm vốn
đầu tư của các nhà đầu tư, doanh
nghiệp Mỹ và các đối tác.

Thứ năm, chuyến đi còn nhằm
triển khai mạnh mẽ chiến lược
ngoại giao vaccine, vận động các

nước, tổ chức quốc tế hỗ trợ về
vaccine, trang thiết bị, vật tư y tế
phòng chống Covid-19 và hợp tác
phục hồi sau đại dịch. 

Thứ sáu, chuyến đi là cơ hội tốt
để triển khai hiệu quả công tác đối
ngoại đảng, đối ngoại nhân dân,
thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ
với Đảng Cộng sản Cuba, Đảng
Cộng sản các nước và bạn bè cánh
tả tại Mỹ, trong đó có những bạn
bè có đóng góp quan trọng trong
nỗ lực khắc phục hậu quả chiến
tranh, nhất là chất độc da cam nhân
dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da
cam (1961-2021). 

Thứ bảy, thực hiện hiệu quả
công tác người Việt Nam ở nước
ngoài và triển khai kịp thời Kết
luận 12 của Bộ Chính trị về công
tác người Việt Nam ở nước ngoài
trong tình hình mới; thể hiện sự tri
ân đóng góp của bà con với công
tác phòng, chống dịch Covid-19
trong nước.

Việt Nam khát vọng phát triển,
yêu chuộng hòa bình

Về Phiên thảo luận cấp cao của
ĐHĐ LHQ, Thứ trưởng Bộ Ngoại
giao cho hay, phiên thảo luận hàng
năm này là sự kiện đa phương lớn
nhất hành tinh. Sự kiện này quy tụ
nhiều lãnh đạo, nguyên thủ các
nước tham dự để cùng chia sẻ quan
điểm, thể hiện nỗ lực chung giải
quyết các vấn đề toàn cầu, từ các

vấn đề an ninh đến phát triển, từ
thách thức an ninh truyền thống
như xung đột, phổ biến vũ khí hủy
diệt hàng loạt, chạy đua vũ trang
đến các thách thức phi truyền
thống hoặc đang nổi lên gay gắt
như phòng chống dịch bệnh,
khủng bố, biến đổi khí hậu, an ninh
lương thực, an ninh mạng… 

Phiên thảo luận chung cấp
cao ĐHĐ LHQ năm nay thu hút
sự tham gia của đông đảo Lãnh
đạo cấp cao các nước, lãnh đạo
các tổ chức quốc tế, các thể chế
tài chính quốc tế, các tổ chức phi
chính phủ… để cùng trao đổi,
tìm ra giải pháp với những vấn đề
kể trên và nhất là những giải
pháp phòng chống, vượt qua đại
dịch Covid-19.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng
Hoàng Giang thông tin, tại diễn
đàn LHQ, Việt Nam sẽ gửi đi
thông điệp mạnh mẽ tới bạn bè
quốc tế về hình ảnh đất nước Việt
Nam năng động, đổi mới, khát
vọng phát triển, yêu chuộng hòa
bình, đóng góp tích cực và trách
nhiệm vào công việc chung của

LHQ và cộng đồng quốc tế. Ngoài
ra, đây cũng là dịp để chúng ta cảm
ơn sự tin tưởng, tín nhiệm cao của
các nước thành viên đối với Việt
Nam trên cương vị Ủy viên không
thường trực Hội đồng Bảo an
(HĐBA) LHQ nhiệm kỳ 2020-
2021; đồng thời khẳng định các
cam kết, nỗ lực của Việt Nam để
đạt được thêm nhiều kết quả tích
cực tại LHQ, HĐBA và các cơ chế,
tổ chức của LHQ trong thời gian
tới, trong đó có việc ứng cử vào
Hội đồng nhân quyền 2023-2025.

Đặc biệt, Việt Nam sẽ thể hiện
rõ mong muốn cùng các nước giải
quyết các vấn đề cấp bách hiện
nay, nhất là vấn đề phòng chống
đại dịch Covid-19. Với mục tiêu
đó, ngoài tham dự Phiên thảo luận
cấp cao của ĐHĐ LHQ, Chủ tịch
nước sẽ gặp gỡ nhiều nguyên thủ
quốc gia, các đối tác tại Mỹ để
trao đổi các biện pháp phòng
chống Covid-19 và phục hồi sau
đại dịch; đồng thời thúc đẩy việc
hỗ trợ, chuyển giao vaccine phòng
Covid-19; gặp các doanh nghiệp
sản xuất vaccine hàng đầu của Mỹ
để có được những cam kết chuyển
giao sớm nhất, nhanh nhất, nhiều
nhất vaccine có thể cho Việt Nam
cũng như thuốc chữa bệnh, trang
thiết bị, vật tư y tế phòng chống
Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tin
tưởng chắc chắn rằng chuyến đi
của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc tới New York tham dự ĐHĐ
LHQ Khóa 76 cũng như thăm
chính thức Cuba trước đó sẽ đem
lại được những kết quả tích cực và
thực chất. 

MINH NGỌC

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Tại Kỳ họp lần thứ 33 Hội đồng Điều
phối Quốc tế Chương trình Con

người và Sinh quyển (MAB/ICC) diễn
ra từ ngày 13-17/9 tại Abuja, Nigeria,
hai khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa
(tỉnh Ninh Thuận) và Cao nguyên Kon
Hà Nừng (tỉnh Gia Lai) của Việt Nam
đã được tổ chức UNESCO công nhận
là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Theo Bộ Ngoại giao, hai hồ sơ đề cử
của Việt Nam gồm Khu dự trữ sinh quyển

Núi Chúa và Khu dự trữ sinh quyển
(DTSQ) Cao nguyên Kon Hà Nừng đã
được Hội đồng Điều phối quốc tế Chương
trình Con người và Sinh quyển UNESCO
xem xét công nhận là Khu dự trữ sinh
quyển thế giới (DTSQTG) trong phiên
họp chiều 15/9 (theo giờ Paris, Pháp).
Như vậy, trong giai đoạn 2000-2020, Việt
Nam đã được công nhận tổng cộng 11
khu DTSQTG, trở thành quốc gia có số
lượng Khu DTSQ đứng thứ 2 trong khu

vực Đông Nam Á, sau Indonesia (19
Khu DTSQ).

Các khu DTSQ khi được công nhận
sẽ là mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền
vững của địa phương, kết nối hài hòa giữa
bảo tồn đa dạng sinh học với giữ gìn bản
sắc văn hóa các dân tộc; giữa phát triển
kinh tế với bảo vệ môi trường, sử dụng hợp
lý tài nguyên, nâng cao chất lượng cuộc
sống, giáo dục và nghiên cứu khoa học…
Đồng thời, những khu vực được công nhận
bởi UNESCO này có tiềm năng to lớn
trong việc cung cấp các giải pháp giải
quyết một trong những thách thức quan
trọng mà thế giới đang phải đối mặt, đó là

cân bằng giữa phát triển kinh tế và xã hội
và giải quyết các mối đe doạ toàn cầu đang
hiện hữu như nghèo đói, dịch bệnh, khai
thác quá mức tài nguyên thiên nhiên, suy
thoái môi trường và các tác động của biến
đổi khí hậu.

Việc UNESCO công nhận thêm hai
Khu DTSQ của Việt Nam thể hiện sự ghi
nhận của cộng đồng quốc tế đối với
những giá trị về đa dạng sinh học cũng
như nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, phát triển
bền vững của Việt Nam; đồng thời góp
phần quảng bá hình ảnh đất nước, con
người và văn hóa của Việt Nam đối với
bạn bè thế giới. B.AN 

Việt Nam có thêm hai khu dự trữ 
sinh quyển thế giới

CHUYẾN CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TỚI CUBA, MỸ:

Triển khai ở cấp cao đường lối 
đối ngoại của Đại hội Đảng XIII

lChủ tịch nước sẽ có chuyến công tác quan trọng tới Cuba, Mỹ.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chuyến thăm chính thức Cuba
lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa hết sức
đặc biệt, là chuyến thăm của lịch sử và nghĩa tình. Lịch sử bởi đây
là chuyến thăm đầu tiên tới Cuba sau khi chúng ta tổ chức thành
công Đại hội Đảng lần thứ XIII và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc cũng là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Cuba sau khi
Bạn tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ VIII. Nghĩa tình là
bởi chuyến thăm thể hiện mạnh mẽ tình đoàn kết, sự ủng hộ chặt
chẽ của Việt Nam dành cho Cuba trong bối cảnh cả hai nước đang
gặp những khó khăn nhất định trong bối cảnh đại dịch toàn cầu.

lThứ trưởng Bộ Ngoại giao 

Đặng Hoàng Giang.
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Các chiến dịch tuyên
truyền pháp luật của Hà
Nội thời gian qua đã góp
phần không nhỏ trong
phòng chống dịch bệnh
Covid-19 của Thủ đô.
Đa dạng hình thức 
tuyên truyền

Từ khi dịch Covid-19 bùng
phát trở lại, bên cạnh việc đẩy
mạnh truyền thông trên các cơ
quan báo chí, Sở Thông tin và
Truyền thông Hà Nội đã phối hợp
với các ngành, địa phương chỉ đạo
vận hành hệ thống thông tin cơ sở
cung cấp thông tin kịp thời, tạo sự
đồng thuận, nâng cao ý thức
phòng, chống dịch Covid-19 của
người dân Thủ đô. Công tác tuyên
truyền trên báo chí được đẩy mạnh,
chỉ tính riêng từ 24/7 đến 13/9 đã
có hơn 36 ngàn tin, bài trên các báo
TW và Hà Nội về phòng chống
dịch bệnh Covid.  

Hiện Hà Nội có 579 đài truyền
thanh cơ sở xã, phường, thị trấn,
cung cấp thông tin thiết yếu đến
người dân. Loa truyền thanh được
bố trí đến các khu dân cư, thôn
xóm, được xem là kênh chủ lực
trong công tác thông tin tuyên
truyền ở cơ sở. 100% đài truyền
thanh cơ sở của Hà Nội đang vận
hành thông suốt. 

UBND thành phố đã tổ chức
thành công Cuộc thi trực tuyến
“Tìm hiểu pháp luật trong phòng,
chống dịch Covid-19”, nhận được
sự hưởng ứng tích cực của các cơ
quan, đơn vị, cán bộ, nhân dân trên
địa bàn với hơn 400.000 người dự
thi. Qua đó, giúp cán bộ, nhân dân
chủ động hơn trong việc tự tìm
hiểu nghiên cứu pháp luật nhằm
nâng cao ý thức thực hiện pháp luật
của chính mình.

Hà Nội cũng tăng cường
truyền thông qua màn hình điện tử,

thiết bị điện tử tại khu chung cư
theo mô hình “Cầu thang pháp
luật”... Biên soạn, in ấn phát hành
tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp
luật liên quan đến phòng, chống
dịch bệnh Covid-19. Thành phố
Hà Nội đã thực hiện qua 3 đợt giãn
cách trên phạm vi toàn Thành phố,
công tác phòng, chống dịch Covid-
19 trên địa bàn Thành phố đã đạt
một số kết quả tích cực, trong đó
có những đóng góp của công tác
tuyên truyền.

Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn thành phố
Hà Nội vẫn còn diễn biến phức tạp,
vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát
dịch. Nhằm đẩy mạnh công tác
tuyên truyền phổ biến, giáo dục
pháp luật để nâng cao ý thức tự
giác cho cán bộ và nhân dân trên
địa bàn Thủ đô về việc chấp hành
các quy định của pháp luật liên
quan đến phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, góp phần đẩy lùi nhanh
dịch bệnh trên địa bàn Thành phố,
UBND Thành phố vừa ban hành
kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên
truyền pháp luật về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
thành phố Hà Nội.

UBND TP yêu cầu quá trình
thực hiện kế hoạch phải bám sát
nội dung, yêu cầu, chỉ đạo của
Trung ương và Thành phố về công
tác phòng, chống dịch Covid-19,
các chương trình, kế hoạch liên
quan đến công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật (PBGDPL); đảm
bảo phù hợp đối tượng, địa bàn;
Đẩy mạnh PBGDPLvề phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 với
nhiều hình thức và nội dung phù
hợp; Các hình thức tuyên truyền
phải đảm bảo biện pháp phòng,
chống dịch; Đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin; Nhân rộng
mô hình hay, cách làm hiệu quả,
tấm gương điển hình trong việc

tuyên truyền, chấp hành pháp luật
về phòng, chống dịch bệnh Covid-
19; Biểu dương gương người tốt,
việc tốt trong việc tuyên truyền,
phổ biến pháp luật về phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 đi đôi
với phê phán, lên án các hành vi cố
ý vi phạm, coi thường kỷ cương,
pháp luật trong phòng, chống dịch
bệnh Covid-19; Huy động sự tham
gia, phối hợp tích cực của các cấp,
các ngành, các đoàn thể và toàn thể
nhân dân Thủ đô....

Nhân rộng mô hình hay, 
cách làm hiệu quả

Kế hoạch của UBND TP Hà
Nội nêu rõ các nội dung và hình
thức tuyên truyền, trong đó nhiều
hình thức tuyên truyền đang được
TP phát huy hiệu quả trong giai
đoạn hiện nay như Thông tin,
tuyên truyền trên báo, đài; Tuyên
truyền trực quan tại nơi công cộng;
Tuyên truyền trên phần mềm ứng
dụng, internet, mạng xã hội Face-
book, Zalo, Youtube, VCNET...;
Tuyên truyền qua tin nhắn điện tử;
Tuyên truyền lưu động…

UBND TP giao trách nhiệm cụ
thể đến các ngành liên quan trong
thực hiện kế hoạch. Trong đó, Sở
Tư pháp - Cơ quan thường trực
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo
dục pháp luật Thành phố sẽ chủ trì
phối hợp các đơn vị triển khai,

hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan,
đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã
thực hiện Kế hoạch và giám sát,
kiểm tra việc tổ chức triển khai Kế
hoạch, việc tuyên truyền phổ biến
pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa
phương trong phòng, chống dịch
bệnh Covid-19; Chủ động tham
mưu Thành phố, Hội đồng phối
hợp PBGDPL Thành phố kịp thời
chỉ đạo về công tác tuyên truyền
PBGDPLtrên địa bàn đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ chính trị của
Thành phố;

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên
truyền PBGDPLvề phòng, chống
dịch Covid-19 bằng nhiều hình
thức phù hợp. Từng bước phối
hợp với các cơ quan, đơn vị
Thành phố xây dựng “Văn hóa
phòng, chống dịch bệnh Covid-
19” để tạo sự chuyển biến mạnh
mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác
chấp hành pháp luật của đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, học sinh, sinh
viên và nhân dân Thủ đô; Đẩy
mạnh tuyên truyền các mô hình
hay, cách làm hiệu quả; Phối hợp
với Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen
thưởng Thành phố tuyên truyền,
biểu dương các tổ chức, cá nhân có
thành tích trong tuyên truyền, phổ
biến pháp luật, chấp hành pháp luật
liên quan phòng, chống dịch bệnh
Covid-19… THANH NHÀN 

Điểm trúng tuyển
cao nhất của
Trường Đại học
Luật Hà Nội 
là 29,25 

Trường Đại học Luật Hà Nội
vừa công bố điểm trúng

tuyển của 4 ngành, cao nhất là
Luật kinh tế: 29,25 điểm.

Tổ hợp xét tuyển C00 của
ngành Luật kinh tế có điểm
trúng tuyển là 29,25 điểm; kế
đó điểm trúng tuyển đối với tổ
hợp C00 của ngành Luật là 28,
tổ hợp D01 của ngành Luật là
26,55. Các ngành còn lại chủ
yếu có điểm trúng tuyển từ 25
đến 27,25  điểm, riêng các tổ
hợp của ngành Luật tuyển sinh
tại Phân hiệu của Trường tại
Đắk Lắk có điểm trúng tuyển
từ 18,40 đến 22,75 điểm.

Năm 2021, Trường Đại học
Luật Hà Nội tuyển 2000 chỉ
tiêu cho bốn ngành là Luật,
Luật kinh tế, Luật thương mại
quốc tế, Ngôn ngữ Anh
(chuyên ngành Tiếng Anh
pháp lý), ngoài ra, Trường còn
có chương trình liên kết với
Đại học Arizona – Hoa Kỳ.
Trước đó, với phương thức xét
tuyển dựa trên kết quả học tập
trung học phổ thông (xét học
bạ) Trường Đại học Luật Hà
Nội đã công bố điểm trúng
tuyển diện xét tuyển theo
phương thức dựa trên kết quả
học tập bậc THPT: đối với thí
sinh trường THPT chuyên là
từ 24,8 đến 28,41 điểm, thí
sinh trường THPT khác là từ
27,02 đến 29,27 điểm, thí sinh
trúng tuyển tại Phân hiệu Đắk
Lắk là 20,15 điểm.

Năm 2020, điểm chuẩn của
Trường từ 23,1 đến 29 điểm.
Trong đó, ngành Luật kinh tế
với tổ hợp xét tuyển C00 lấy
điểm trúng tuyển cao nhất là
29 điểm. Hầu hết ngành được
đào tạo ở cơ sở Hà Nội lấy trên
21 điểm. T.HẰNG 

Từ đầu năm đến nay,
trong bối cảnh hết sức
khó khăn của dịch bệnh
Covid-19, công tác tư
pháp đã được Sở Tư
pháp tỉnh Bắc Giang
phát huy cao tinh thần
chủ động, tích cực,
trách nhiệm tập trung
hoàn thành tốt các
nhiệm vụ theo đúng kế
hoạch đã đề ra.

Nổi bật là, trong công tác xây
dựng văn bản quy phạm pháp luật
(VBQPPL), Sở đã kịp thời rà soát,
nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn
chế của quy định pháp luật trước

các tác động mạnh mẽ, dài hạn của
đại dịch Covid-19; kiến nghị sửa
đổi, bổ sung các quy định của
pháp luật gây vướng mắc, ách tắc,
cản trở hoạt động đầu tư, kinh
doanh và đời sống xã hội; đề xuất
định hướng hoàn thiện hệ thống
pháp luật. Đặc biệt là Sở đã chủ
động, sớm tham mưu UBND tỉnh
ban hành Chỉ thị về nâng cao chất
lượng công tác xây dựng, hoàn
thiện hệ thống pháp luật và tăng
cường hiệu quả thi hành pháp luật
trên địa bàn tỉnh. 

Công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật (PBGDPL) đã đạt được
nhiều kết quả nổi bật hơn so với
cùng kỳ năm trước. Điển hình là
việc Sở Tư pháp đã tích cực, chủ

động thực hiện có hiệu quả công
tác tuyên truyền, phổ biến pháp
luật về bầu cử với nhiều hình
thức, nội dung phong phú, đa
dạng, thiết thực, hiệu quả. Việc
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ
thông tin trong công tác này được
Sở tích cực thực hiện như đã đưa
vào sử dụng tài khoản Zalo
PBGDPL tỉnh Bắc Giang trong
toàn ngành Tư pháp từ cấp tỉnh
đến cấp xã. 

Công tác quản lý nhà nước về
lĩnh vực bổ trợ tư pháp cũng được
Sở tăng cường hơn. Như: thực
hiện giám sát trực tiếp gần 10
cuộc đấu giá quyền sử dụng đất
có giá trị lớn, có số lượng hồ sơ
tham gia đấu giá nhiều đã góp

phần ngăn chặn những tiêu cực
có khả năng phát sinh trong hoạt
động đấu giá quyền sử dụng đất,
nhất là trong thời điểm thị trường
bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang tương đối sôi động trong
thời gian qua. Các công tác khác
như trợ giúp pháp lý, thanh tra,
kiểm tra… cũng được Sở chú
trọng, đảm bảo hiệu quả.

Để nâng cao hiệu quả công tác
tư pháp trong những tháng cuối
năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Bắc
Giang tiếp tục nâng cao chất
lượng công tác xây dựng, ban
hành VBQPPL và tăng cường
hiệu quả thi hành pháp luật trên
địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng
công tác tham gia ý kiến, thẩm
định dự thảo VBQPPL do
HĐND, UBND ban hành. Bên
cạnh đó, tham mưu Ban Chỉ đạo
cải cách tư pháp tỉnh tổ chức
Cuộc thi trực tuyến trên không
gian mạng về công tác phòng
chống tham nhũng; tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin

trong công tác PBGDPL gắn với
thực hiện Đề án "Tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong
công tác PBGDPL giai đoạn
2019 - 2021". Đẩy mạnh hoạt
động xây dựng xã, phường, thị
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
theo Quyết định 619/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục triển khai các nhiệm
vụ thực hiện số hoá sổ hộ tịch;
tăng cường công tác quản lý nhà
nước về công tác hộ tịch và
chứng thực trên địa bàn tỉnh. Tiếp
tục thực hiện có hiệu quả trong
công tác quản lý nhà nước các
lĩnh vực như: công chứng, luật sư,
tư vấn pháp luật, giám định tư
pháp, quản tài viên và hành nghề
quản lý, thanh lý tài sản, hoà giải
thương mại, trọng tài thương mại.
Nâng cao hiệu quả công tác trợ
giúp pháp lý thông qua các hình
thức tư vấn tại trụ sở, trợ giúp
pháp lý lưu động, tham gia tố
tụng, đại diện ngoài tố tụng… 

P.MAI 

TƯ PHÁP BẮC GIANG: 

Tiếp tục phát huy tinh thần chủ động,
tích cực, trách nhiệm

HÀ NỘI: 

Cao điểm tuyên truyền pháp luật
về phòng, chống Covid-19

lHà Nội tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
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Đây là cơ sở pháp lý quan
trọng để triển khai xây dựng thành
công Dự án Cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư (DLQGVDC) và
Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn
cước công dân (CCCD), thu nhận
được 50 triệu hồ sơ cấp thẻ căn
cước tính đến 30/6/2021; vượt
tiến độ đề ra 1 tháng.

Nhiều năm kinh nghiệm 
lĩnh vực hộ khẩu, CMND

Tốt nghiệp Trường PTTH
chuyên Lê Hồng Phong (Nam
Định), chàng trai trẻ Vũ Hoàng
Đạt bước vào cuộc sống sinh viên
tại Học viện Cảnh sát nhân dân
(CSND), chuyên ngành Quản lý
hành chính về trật tự xã hội (QL-
HCVTTXH). Ngay từ những
ngày học tập trên giảng đường,
anh Đạt đã tích cực tham gia
các hoạt động phong trào Đoàn
của Học viện CSND, là Bí thư
Chi đoàn lớp B1-D26.

Năm 2005, sau khi tốt
nghiệp, sĩ quan trẻ được phân
công về Cục Cảnh sát QL-
HCVTTXH (C06), công tác tại
Phòng Hộ khẩu, Chứng minh;
theo dõi chuyên đề về hướng
dẫn công tác đăng ký, quản lý
cư trú. Suốt 8 năm làm việc tại
đây, với nhiệm vụ hướng dẫn
công tác đăng ký, quản lý cư
trú, anh đã tham gia xây dựng
Luật Cư trú 2007 và các văn
bản hướng dẫn thi hành như
Nghị định 107/2007/NĐ-CP
quy định chi tiết thi hành Luật
Cư trú; trực tiếp tham mưu, đề
xuất xây dựng các văn bản quy
phạm pháp luật của Bộ Công an
hướng dẫn thi hành Luật Cư
trú; trực tiếp tham mưu các cấp
lãnh đạo để xây dựng các kế
hoạch tổ chức triển khai thực
hiện, tổ chức tập huấn, hướng
dẫn Công an các địa phương
thực hiện Luật Cư trú. 

Năm 2013, anh được phân
công công tác tại Phòng Hướng

dẫn công tác đăng ký, quản lý
cư trú (Phòng 2) tại Cục Cảnh
sát ĐKQLCT và DLQGVDC
(C72). Một năm sau, anh được
bổ nhiệm chức vụ Phó phòng.
Trong 4 năm ở cương vị Phó
phòng, anh trực tiếp tham mưu,
đề xuất ban hành Luật Cư trú
sửa đổi 2013 (thành viên Tổ
biên tập xây dựng Luật Cư trú)
và các văn bản hướng dẫn thi
hành. Anh còn là thành viên Tổ
biên tập xây dựng Luật Hộ tịch
do Bộ Tư pháp chủ trì, tham gia
xây dựng các văn bản hướng
dẫn thi hành Luật Hộ tịch.

Năm 2017, anh được phân
công giữ chức vụ Trưởng
phòng Tiếp nhận, chuyển giao
và huấn luyện sử dụng công
nghệ tại C72. Tại đây, anh tham
mưu cho lãnh đạo Cục tổ chức
các lớp tập huấn về công tác
ĐKQLCT và cấp, quản lý
CCCD cho công an các địa
phương. Đồng thời, nghiên
cứu, đề xuất xây dựng các văn
bản liên quan đến tiếp nhận,
chuyển giao công nghệ trong
Dự án Cơ sở DLQGVDC và
Dự án CCCD.

Thực hiện mô hình tổ chức
mới, C72 sát nhập với C06, từ
2018 – 2020, anh được phân công
giữ chức Phó phòng Hướng dẫn
công tác cấp, quản lý chứng minh
nhân dân, CCCD. Tại đây, anh
cùng lãnh đạo và cán bộ, chiến
sỹ trong đơn vị đã tham mưu cho
C06 xây dựng 3 Thông tư sửa
đổi các Thông tư hướng dẫn thi
hành Luật CCCD, 1 thông tư về
lệ phí cấp CCCD do Bộ Tài
chính ban hành.

Hai dự án công nghệ 
thông tin lớn chưa từng có  

Sau khi sát nhập 5 đơn vị cấp
phòng của C06 thành Trung tâm
DLQGVDC, từ tháng 8/2020
đến nay, anh được điều động
làm Phó Giám đốc Trung tâm,

theo dõi công tác quản lý nhà
nước, công tác pháp chế, công
tác hướng dẫn công an các đơn
vị, địa phương về đăng ký, quản
lý cư trú, Cơ sở DLQGVDC và
cấp, quản lý CCCD.  

Thời gian mới 1 năm công tác
tại Trung tâm DLQGVDC nhưng
anh cùng đơn vị đã phối hợp các
đơn vị liên quan đề xuất cấp thẩm
quyền trình Quốc hội thông qua
Luật Cư trú sửa đổi 2020; tham
mưu các cấp lãnh đạo xây dựng,
ban hành 2 Nghị định và 8 Thông
tư hướng dẫn thi hành Luật Cư trú
và Luật CCCD. Đây là cơ sở pháp
lý quan trọng để triển khai xây
dựng thành công Dự án Cơ sở
DLQGVDC và Dự án sản xuất,
cấp và quản lý CCCD.

Việc triển khai, xây dựng Dự
án Cơ sở DLQGVDC và Dự án
sản xuất cấp, quản lý CCCD - là
2 dự án công nghệ thông tin lớn,
chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam
với phạm vi, quy mô triển khai
rộng từ Trung ương đến địa
phương gồm hơn 700 quận huyện
và gần 11.000 xã, phường, thị
trấn; có khối lượng công việc
khổng lồ. Ý thức được khối lượng
công việc này, Trung tâm đã tham
mưu cho các cấp lãnh đạo xây
dựng kế hoạch với từng bước đi,
lộ trình cụ thể để hoàn thành các
hạng mục công việc của Dự án. 

Trong chiến dịch cấp
CCCD, với tinh thần “vừa chạy,
vừa xếp hàng”, Trung tâm đã
nghiên cứu, xây dựng nhiều
giải pháp, phương án, cải tiến
các quy trình cấp CCCD cho
từng đối tượng, từng địa bàn
khác nhau để chỉ đạo, hướng
dẫn Công an các địa phương
triển khai thu nhận hồ sơ cấp
CCCD đạt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể
như nguyên tắc “Gần làm
trước, xa làm sau, tập trung
trước, phân tán sau, dễ làm
trước, khó làm sau”, đồng thời

cũng phải nghiên cứu, tiếp thu
kinh nghiệm thực tế để cải tiến
quy trình thu nhận vân tay,
chụp ảnh, quy trình thu nhận hồ
sơ…. để từ đó nhân rộng trên
toàn quốc. 

Nhờ những giải pháp phù hợp,
sự chỉ đạo quyết liệt từ TW đến
địa phương, sự cố gắng, nỗ lực
không quản ngày đêm của cán bộ,
chiến sỹ công an các địa phương,
sự ủng hộ của quần chúng nhân
dân, chỉ trong một thời gian
ngắn từ tháng 3/2021 đến
30/6/2021, công an các đơn vị
địa phương đã thu nhận được
50 triệu hồ sơ cấp thẻ CCCD;
vượt tiến độ đề ra 1 tháng.

Bảo đảm dữ liệu dân cư
“đúng, đủ, sạch, sống” 

Với Dự án Cơ sở
DLQGVDC, Trung tá Đạt chia sẻ,
vấn đề quan trọng nhất là dữ liệu
thông tin của người dân phải đảm
bảo được thu thập chính xác, kịp
thời và thường xuyên được cập
nhật. Với nguyên tắc dữ liệu dân
cư phải “đúng, đủ, sạch, sống”,
Trung tâm đã tham mưu, xây
dựng nhiều giải pháp, phương án
theo từng giai đoạn khác nhau
trong việc thu thập, cập nhật thông
tin dân cư như: quy trình thu thập
thông tin dân cư, quy trình rà soát,
đối chiếu, cập nhật các thông tin
của công dân cũng như tiến hành
các giải pháp để làm “sạch” thông
tin dân cư trên sổ sách giấy tờ
quản lý của lực lượng công an và
trên hệ thống Cơ sở DLQGVDC.

Trung tá Đạt cho biết, Dự án
DLQGVDC và Dự án sản xuất,
cấp, quản lý CCCD đã được Bộ
Công an vận hành hệ thống từ
ngày 1/7/2021. Đây mới là thành
công bước đầu của hai Dự án,
Trung tâm nhận thấy nhiệm vụ
phía trước còn rất là nặng nề, phải
làm sao để các tiện ích, ứng dụng
của hệ thống thực sự đi vào cuộc
sống, phục vụ cho công tác quản
lý xã hội, quản lý con người của
Nhà nước hiệu quả hơn, đặc biệt
là phục vụ người dân, doanh

nghiệp, tổ chức trong việc thực
hiện các thủ tục hành chính với
các cơ quan, tổ chức.

Trong đợt bùng phát của đại
dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành
phía Nam, Trung tâm đã tham
mưu triển khai các ứng dụng tiện
ích trong Cơ sở DLQGVDC để
phục vụ công tác phòng chống
dịch như Hệ thống phần mềm
quản lý công dân vùng dịch được
triển khai trên nền tảng web: suck-
hoe.dancuquocgia.gov.vn và app
di động VNEID để triển khai tại
các trạm kiểm soát phòng chống
dịch nhằm phục vụ kiểm tra người
dân di chuyển trong thời gian thực
hiện giãn cách xã hội. 

Phần mềm giúp lực lượng
chức năng thống kê tình hình
người dân ra vào vùng dịch hàng
ngày; những thông tin khai báo
trung thực, đảm bảo chính xác cho
việc truy vết F0, F1 được kịp thời,
nhanh chóng phục vụ khoanh
vùng, dập dịch đạt hiệu quả. 

Trung tâm cũng xây dựng giải
pháp khai thác thông tin trong Cơ
sở DLQGVDC để hỗ trợ xác
minh nhanh đối tượng được
hưởng chính sách theo Nghị quyết
68 của Chính phủ, cung cấp cho
UBND các cấp. Nhờ vậy, tạo điều
kiện thuận lợi cho người dân
được nhận tiền hỗ trợ tại nơi
tạm trú, không phải về nơi
thường trú để xác nhận, đồng
thời hỗ trợ chính quyền địa
phương chi trả đúng người,
đúng số lần, không để các đối
tượng xấu lợi dụng chính sách
trục lợi.

Bên cạnh việc phát huy các lợi
ích của Cơ sở DLQGVDC vào
việc phục vụ các hoạt động của
các cơ quan, tổ chức trong công
tác quản lý dân cư, quản lý xã hội
và  phục vụ người dân, doanh
nghiệp trong giải quyết các thủ tục
hành chính được nhanh chóng,
thuận tiện, Trung tá Đạt cho hay,
Trung tâm DLQGVDC sẽ tiếp tục
nghiên cứu, triển khai các thiết bị,
ứng dụng công nghệ trên nền tảng
Cơ sở DLQGVDC nhằm phục vụ
các lĩnh vực của đời sống xã hội,
thực hiện các nhiệm vụ cấp bách
trong phòng chống dịch bệnh,
thiên tai, lũ lụt…. 

Để phát huy được hiệu quả
của hệ thống Cơ sở DLQGVDC;
việc kết nối, chia sẻ, khai thác
giữa Cơ sở DLQGVDC với các
cơ sở dữ liệu chuyên ngành của
các bộ, ngành, địa phương và các
doanh nghiệp rất quan trọng.
Trung tá Đạt hy vọng các bộ,
ngành, địa phương tới đây sẽ đẩy
mạnh việc hoàn thiện các cơ sở dữ
liệu chuyên ngành để kết nối, khai
thác, chia sẻ; phát huy tối đa các
tiện ích của Cơ sở DLQGVDC và
tiến tới mỗi người dân Việt Nam
sẽ được định danh điện tử để có
thể thực hiện các thủ tục hành
chính, các giao dịch dân sự trên
môi trường điện tử đẩy nhanh quá
trình xây dựng Chính phủ số, xã
hội số, công dân số.  HÀ SƠN 

TRUNG TÁ VŨ HOÀNG ĐẠT, CỤC C06, BỘ CÔNG AN:

“Siêu vận động viên” 
trong chiến dịch cấp căn cước công dân
Trong khoảng 1 năm công tác tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư từ
tháng 8/2020 đến nay, Trung tá Vũ Hoàng Đạt và đơn vị đã phối hợp đề xuất
các cấp có thẩm quyền trình Quốc hội thông qua Luật Cư trú sửa đổi 2020,
tham mưu các cấp lãnh đạo xây dựng, ban hành 2 Nghị định và 8 Thông tư
hướng dẫn thi hành Luật Cư trú và Luật Căn cước công dân. 

lTrung tá Đạt (thứ 3 từ phải sang) trong một cuộc giải đáp thắc mắc trực tuyến về căn cước công dân gắn chip.

lTrung tá  Vũ Hoàng Đạt.

Trong 6 năm liền (2008-2013), anh Đạt giành danh hiệu
Chiến sỹ thi đua cơ sở, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực

lượng CAND năm 2014 và được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ năm 2014. Anh cũng được tặng 4 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công
an vào các năm 2011, 2013, 2014, 2021 và nhiều Giấy khen của
Tổng cục Cảnh sát, Cục C06.
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CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

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

Cửa hàng ăn uống tại chỗ phải đảm bảo
mật độ 4m2/người; khoảng cách giữa

2 người tối thiểu 2m hoặc bố trí vách
ngăn… là nội dung được đề cập trong tờ
trình của BQL an toàn thực phẩm TP vừa
gửi UBND TP HCM liên quan Bộ tiêu chí
đánh giá an toàn trong phòng, chống
Covid-19 của các cơ sở dịch vụ ăn uống
trên địa bàn trong tình hình mới.

Theo đó, tiêu chí 1 là các cơ sở phải có
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn
thực phẩm (trừ cơ sở được quy định tại
Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy
định thi hành Luật An toàn thực phẩm).

Tiêu chí 2, cơ sở đảm bảo điều kiện an
toàn thực phẩm tại cơ sở, thực hiện đúng
quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị,
nhân sự, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc
nguyên liệu, các chứng từ liên quan.

Người lao động, người đến cơ sở
(người giao nhận hàng, khách hàng, người
liên hệ cơ sở...) phải thực hiện đúng các
biện pháp phòng chống dịch (tiêm ngừa;
xét nghiệm; giấy xét nghiệm âm tính
Covid-19; thông báo trường hợp tiếp xúc
F0 hoặc F1) là tiêu chí thứ 3.

Tiêu chí 4, cơ sở phải có biện pháp
kiểm soát phòng, chống Covid-19 với

người lao động và người ra vào cơ sở như
5K, đo thân nhiệt, tiêm ngừa...).

Cơ sở phải bố trí khu vực giao, nhận
sản phẩm, có bàn trung chuyển và tách
biệt các khu vực khác; đảm bảo khoảng
cách giữa 2 người tối thiểu 2m; trang bị
nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát
khuẩn... là nội dung của tiêu chí thứ 5.

Tiêu chí 6 là cơ sở ăn uống tại chỗ phải
có kế hoạch và các phương án phòng
chống Covid-19, khu vực ăn uống phải
đảm bảo mật độ tối thiểu 4m2/người;
khoảng cách giữa 2 người tối thiểu 2m
hoặc bố trí vách ngăn.

Cơ quan chức năng đánh giá các tiêu
chí bằng hình thức đạt - không đạt. Các cơ
sở kinh doanh phải đạt tất cả các tiêu chí

mới được phép hoạt động. Riêng tiêu chí
thứ 6 áp dụng thêm với cơ sở có phục vụ
ăn uống tại chỗ.

Tờ trình cũng đề xuất 5 tiêu chí với
hoạt động kinh doanh thực phẩm tại siêu
thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi
trên địa bàn với những nội dung tương tự
để bảo đảm phòng dịch.

Từ 27/5, để bảo đảm an toàn phòng
dịch, TP yêu cầu tất cả cửa hàng dịch
vụ ăn uống dừng bán tại chỗ, chỉ bán
mang đi. Đến 9/7 khi bắt đầu áp dụng
Chỉ thị 16, dịch vụ ăn uống mang đi
cũng bị yêu cầu dừng. Sau 2 tháng thực
hiện, TP cho phép cửa hàng ăn uống
được bán mang đi nhưng phải đảm bảo
quy định phòng dịch. C.BẢN

Các đối tượng không cần
giấy đi đường

Về shipper, hiện không thuộc
Công an TP cấp giấy đi đường,
mà thông qua nhận diện trang
phục, thẻ, đơn giao hàng và khai
báo y tế trên app của Bộ Công an.
Công an TP chỉ kiểm tra giấy xét
nghiệm âm tính khi lưu thông;
danh sách hoạt động do Sở Công
Thương gửi để công an cập nhật.

Về cấp bổ sung giấy đi đường,
vừa qua Công an TP có cấp trên
nguyên tắc hạn chế ra đường, chỉ
ra đường khi cần thiết, để đảm bảo
nguyên tắc giãn cách xã hội. Công
an sẽ cấp bổ sung cho các ngành,
lực lượng trên nguyên tắc phục vụ
công việc cần thiết, làm việc theo
phương thức 3 tại chỗ.

Đối tượng không cần giấy đi
đường là người đi tiêm vắc xin;
đại diện cơ quan, doanh nghiệp đi
nộp, nhận, đổi giấy đi đường;
người đi làm CCCD… Người có
vé máy bay di chuyển ra sân bay
(kèm 1 người chở và 1 phương
tiện, người chở chụp lại vé máy
bay, giấy tờ liên quan để di chuyển
từ sân bay về lại nhà). 

Lực lượng y tế; nhân viên nhà
thuốc có giấy tờ chứng minh
chuyên môn dược và chứng minh
về nơi làm việc. Người đi xét
nghiệm Covid-19 phải có lộ trình
di chuyển từ nhà đến nơi xét
nghiệm phù hợp. 

Các cá nhân, phương tiện chở
oxy, thuốc men, vật tư thiết bị y tế
phục vụ phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, khi có các giấy tờ
chứng minh như: Giấy đăng ký
kinh doanh, giấy chứng nhận
chuyên môn, hợp đồng vận
chuyển hàng hóa...

Nhân viên vận chuyển gas cho
phép lưu thông trong phường
hoặc phường liền kề với yêu cầu:
Chở theo bình gas (loại 12kg trở
lên) và giấy bán hàng thể hiện địa
chỉ giao hàng và địa chỉ cửa hàng.

Nhân viên vệ sinh môi trường
và nhân viên vệ sinh môi trường
thu gom rác dân lập được phép di
chuyển khi lưu thông đảm bảo
yêu cầu theo quy định.

Người có quan hệ với bệnh
nhân đang điều trị tại các bệnh
viện: Số lượng 1 người, di chuyển
phù hợp tuyến đường từ nhà đến
bệnh viện.

Thành viên tổ bay các hãng
hàng không (phi công, tiếp viên..);
các phi công thực hiện chuyến
bay huấn luyện. Nhân viên các
đơn vị cung cấp dịch vụ hàng
không đang thực hiện làm việc
“3 tại chỗ” tại Cảng hàng không
quốc tế Tân Sơn Nhất được
phép di chuyển thay ca làm việc
thời gian lưu thông từ 12-14h
hàng ngày.

Người thân đi chăm sóc cha
mẹ già đang ở một mình, bệnh
nhân Covid-19 cách ly tại nhà
một mình: có giấy xác nhận của
UBND xã, phường hoặc cơ
quan y tế.

Luật sư tham gia tố tụng được
lưu thông khi có thông báo yêu
cầu, giấy triệu tập của các cơ quan
tố tụng (hoặc văn bản yêu cầu của
cơ quan tố tụng gửi văn phòng
luật sư, kèm văn bản phân công
luật sư của văn phòng), khi lưu
thông phải có các yếu tố nhận
diện: thẻ luật sư trùng với giấy tờ
trên; kiểm tra khai báo y tế trên
phần mềm của Bộ Công an.

Một số lực lượng được 
lưu thông cả trong thời gian
18h - 6h

Về thời gian đổi ca cho công

nhân nhà máy: Cán bộ, công nhân
viên, người lao động ngành tài
chính ngân hàng, chứng khoán
được lưu thông đổi ca làm việc
hàng tuần, thời gian di chuyển từ
16h30 - 18h ngày thứ Sáu và 6h30
- 8h ngày thứ Hai.

Nhân viên doanh nghiệp
xăng dầu, gas được lưu thông
đổi ca làm việc từ 13h -15h
ngày Chủ nhật hàng tuần;
người lao động thuộc các doanh
nghiệp nhà nước (điện lực, bưu
điện, viễn thông…) được lưu
thông đổi ca làm việc thời gian

từ 15h - 17h thứ Bảy và 6h - 7h
30 thứ Hai hàng tuần.

Với công nhân làm việc tại các
khu chế xuất, khu công nghiệp,
khu công nghệ cao: nghỉ việc về
nhà khi nhà máy ngưng hoạt
động; người lao động đến nhà
máy đổi ca làm việc (thời gian đổi
ca không dưới 7 ngày/1 lần) hoặc
người lao động đến làm việc tại
công ty, nhà máy mở cửa hoạt
động được phép lưu thông, thời
gian từ 9h - 11h hoặc từ 14h - 16h,
thực hiện đảm bảo như sau:

Lưu thông từ nơi nhà máy,
công ty đến nơi cư trú; thuộc nhân
viên công ty, doanh nghiệp được
BQL các khu chế xuất công
nghiệp xác nhận và ghi rõ thời
gian lưu thông như trên; có xét
nghiệm âm tính thời gian 5 ngày.

Nhân viên bưu cục, giáo viên
vận chuyển sách đến nhà dân cho
các em học sinh thực hiện như
sau: Mặc đồng phục ngành, đeo
thẻ ngành có sách hoặc lịch, danh
sách địa điểm giao sách. 

Giảng viên, giáo viên các
trường học lưu thông đến trường
hoặc điểm dạy học trực tuyến
được lưu thông phù hợp với lịch
dạy học trực tuyến, thực hiện các
quy định sau: Mang thẻ ngành có
lịch giảng dạy được Ban giám
hiệu nhà trường ký duyệt.

Thời gian từ 18h - 6h ngày hôm
sau tạo điều kiện lưu thông cho cán
bộ, phóng viên, biên tập viên các
cơ quan báo, đài; hoa tiêu hàng hải;
vệ sinh môi trường đô thị; lực
lượng xử lý sự cố khẩn cấp về điện,
nước, hệ thống thông tin, hạ tầng
giao thông. NGUYỄN HÀ

Đề xuất 6 tiêu chí với cửa hàng ăn uống ở TP HCM

TP HCM thông tin chi tiết 
về đối tượng được lưu thông

trên đường
Chiều 16/9, tại cuộc họp
của Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 TP
Hồ Chí Minh cung cấp
thông tin về tình hình dịch
bệnh trên địa bàn, Thượng
tá Lê Mạnh Hà, Phó
Phòng Tham mưu Công an
thành phố thông tin về
một số biện pháp kiểm
soát với đối tượng lưu
thông trên đường.

Tại cuộc họp, trước câu hỏi vì sao Sở Y tế rút ngắn thời gian tiêm 2 mũi vaccine AstraZeneca, ông Nguyễn
Hoài Nam, PGĐ Sở Y tế cho biết mỗi loại vaccine có thời gian tiêm 2 mũi khác nhau. Đa số dao động 3-4 tuần,

riêng AstraZeneca là 8-12 tuần. 
Thời gian qua, TP đã thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, nhiều hướng dẫn cho thấy trong tình

huống đặc biệt có thể rút ngắn thời gian tiêm của mũi 2 AstraZeneca xuống 6 tuần.
Thực tế thời gian đầu của dịch, một số đơn vị đã áp dụng cách này. Đề xuất rút ngắn thời gian tiêm của 2 mũi As-

traZeneca nhằm giúp TP nhanh chóng phủ mũi 2 để đáp ứng miễn dịch nhanh nhất.
Về việc TP giãn cách trong thời gian dài nhưng số ca nhiễm vẫn tăng, ông Nam lý giải TP áp dụng thần tốc xét

nghiệm. Nhiều vùng nguy cơ đã xét nghiệm tới 7-8 vòng, “vùng xanh” hầu hết đã làm 3 vòng, có nơi làm tới 4 vòng
xét nghiệm. Việc xét nghiệm tầm soát diện rộng khiến việc ghi nhận số ca tiếp tục tăng. Nhưng số ca hiện chỉ dao động
trong khoảng 4.000-6.000 mỗi ngày. 

Sau khi xét nghiệm, Sở Y tế nhận thấy tỷ lệ nhiễm giảm đáng kể. Cụ thể, đợt 1 từ 23/8 đến 27/8, tỷ lệ dương tính
“vùng đỏ, cam” là 3,6%. Nhưng đến đợt 2 còn 2,7% và sau khi kết thúc đợt 3 chỉ còn 1,1%. Tức là dù số tuyệt đối lớn
nhưng tỷ lệ giảm rất đáng kể, số ca dương tính vẫn còn. 

Thời gian tới, TP vẫn rà soát, làm đi làm lại tối thiểu 2-3 lần xét nghiệm nhằm bóc tách hoàn toàn F0
trong cộng đồng. 

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP, thông
tin ngày 15/9, TP chỉ có 160 ca tử vong. Con số này tương đương giai đoạn đầu tháng 8. 

Kể từ khi TP tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội (23/8), số ca tử vong liên tục giảm.

l Một con phố tại quận 1 (TP HCM) vắng tanh chiều 16/9.

lTừ 16/9, một số siêu thị tại quận 7 mở cửa trở lại phục vụ lực lượng phòng
chống dịch, đi chợ hộ…
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TIN TứC

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT
TP HCM, hiện thành phố có

1.517 học sinh rơi vào cảnh mồ
côi từ khi đợt dịch thứ 4 bùng
phát. Trong 1.517 học sinh mồ
côi, có hơn 490 em bậc tiểu học,
580 em THCS, còn lại ở bậc
THPT, giáo dục thường xuyên.
Về việc hỗ trợ trẻ mồ côi vì
Covid-19, Sở LĐ-TB&XH TP
HCM cho biết, căn cứ khoản 1
Điều 5 Chương II Nghị định
20/2021/NĐ-CP, trẻ em mồ côi
cả cha mẹ được xét trợ cấp xã hội
hàng tháng tại cộng đồng.

Mức trợ cấp có hệ số 2,5 đối
với trường hợp dưới 4 tuổi, hệ số
1,5 đối với trường hợp từ đủ 4
tuổi trở lên, được cấp thẻ bảo
hiểm y tế miễn phí, được miễn
giảm học phí và các khoản khác
trong nhà trường. Thời gian trợ
cấp đến dưới 16 tuổi. Trẻ đủ 16

tuổi nhưng đang học văn hóa, học
nghề, trung học chuyên nghiệp,
cao đẳng, đại học văn bằng thứ
nhất tiếp tục được hưởng chính
sách trợ giúp xã hội cho đến khi
kết thúc học, nhưng tối đa không
quá 22 tuổi.

Bên cạnh đó, căn cứ Luật Trẻ
em 2016, Nghị định
56/2017/NĐ-CP và Nghị định
20/2021/ NĐ-CP, trẻ mồ côi cả
cha mę được đưa vào diện nhận
chăm sóc, nuôi dưỡng thay thế
bởi ông, bà, cô, chú cậu, dì, người
thân, cá nhân cộng đồng trong
xóm, tổ dân phổ, nhận nuôi con
nuôi, đưa vào các trung tâm, cơ
sở bảo trợ xã hội công lập và
ngoài công lập. Các quận, huyện,
TP Thủ Đức đã và đang vận động
chăm sóc, hỗ trợ cho trẻ có cả cha
mẹ qua đời vì Covid-19 hoặc chỉ
có cha hoặc mẹ qua đời vì dịch

bệnh, người còn lại nhiễm đang
điều trị trong khu cách ly tập
trung có hoàn cảnh khó khăn từ 3
- 5 triệu đồng/trẻ cùng gạo, sữa,
mì, dầu ăn.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH
quyết định hỗ trợ 1 triệu đồng với
những em bé sinh từ 27/4 đến
31/12, có mẹ mắc Covid-19.
Mức hỗ trợ 2 triệu đồng dành cho
các em có cha, mẹ là F0 đã qua
đời; các em hoàn cảnh khó khăn,
mồ côi do đại dịch. Nguồn kinh
phí từ Quỹ bảo trợ trẻ em.

Có thể thấy, mất đi sự chăm
sóc của cha mẹ, trẻ phải chịu
đựng không chỉ những tổn hại về
tâm lý, mà điều kiện sống, điều
kiện môi trường cho trẻ lớn lên
cũng chịu những tác động nhất
định. Những vấn đề này, theo bà
Nguyễn Phương Linh - Viện
trưởng Viện nghiên cứu Quản lý

phát triển bền vững (MSD) cần
sớm được nhìn nhận và có các
chính sách phù hợp.

Theo bà Linh, mặc dù chúng
ta liên tục có những chính sách
thay đổi để đáp ứng nhu cầu của
trẻ, tuy nhiên vẫn còn chậm,
chính sách và hướng dẫn vẫn
chạy theo dịch, nghĩa là khi phát
hiện các vấn đề với trẻ em như
các em đi cách ly không có người
chăm sóc, không có quần áo thực
phẩm thì chúng ta mới đáp ứng,
trẻ bị ảnh hưởng tinh thần thì
chúng ta mới nghĩ cách… 

“Cần thảo luận sớm các
chính sách hỗ trợ đường dài,
chính sách cần hệ thống, hỗ trợ
toàn diện, chăm sóc thay thế,
hỗ trợ kinh tế và chăm sóc đời
sống tinh thần cho trẻ. Các nhà
hoạch định chính sách nhanh
chóng tham vấn với các bên
liên quan các tổ chức xã hội
làm về trẻ em để có chính sách
hỗ trợ ngắn và dài hạn càng
sớm càng tốt”,  bà Linh đề xuất. 

HỒNG MINH 

Hà Nội yêu cầu 
các trường sẵn sàng
đón học sinh trở lại lớp

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành văn
bản gửi các trường học, yêu cầu thực

hiện một số giải pháp nhằm bảo đảm công
tác an ninh trật tự, an toàn trường học, an
toàn cho học sinh và cán bộ giáo viên, chủ
động trong công tác phòng, chống, ứng
phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiệt hại do
thiên tai gây ra; đề phòng và có giải pháp
đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá
trình học trực tuyến tại gia đình.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà
trường trên địa bàn thành phố chủ động
xây dựng phương án phòng, chống dịch
Covid-19, sẵn sàng các điều kiện đón học
sinh trở lại trường khi dịch được kiểm soát;
đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên nhân viên
được tiêm tối thiểu một mũi vắc xin phòng
Covid-19.

Đối với hoạt động dạy và học trực
tuyến, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các
trường phải quán triệt đến toàn thể giáo
viên tham gia dạy trực tuyến, đặc biệt là
đối với cấp tiểu học, phải phối hợp cùng
phụ huynh trao đổi thông tin, quan tâm
hỗ trợ kịp thời việc học tập của học sinh
tại nhà.

Đồng thời, tăng cường cảnh báo cho
các bậc cha mẹ học sinh về việc phải giám
sát, kiểm tra độ an toàn của các trang thiết
bị khi cho con em sử dụng và hướng dẫn
con em tuân thủ những tiêu chuẩn về kỹ
thuật của các thiết bị học trực tuyến. Các
trường phải có quy định về kiểm soát, phê
duyệt tư liệu tranh, ảnh, hình nền, clip... của
giáo viên, học sinh tự khai thác sử dụng
làm tư liệu phục vụ dạy và học trực tuyến,
tránh những sai sót về mặt chuyên môn
cũng như đảm bảo đúng các quy định của
pháp luật. H.BẮC 

Triển lãm online 
phục vụ thiếu nhi dịp
Tết Trung thu

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm –
Bộ VHTT&DL, Trung tâm Triển lãm

Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cùng các
đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển lãm
“Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam
năm 2021” và “Trung thu trong ánh mắt
trẻ thơ” từ ngày 20/9 -31/12 bằng hình thức
online tại địa chỉ website http://ape.gov.vn;
http://trienlamvhnt.vn. 

Với triển lãm “Giải thưởng Mỹ thuật
thiếu nhi Việt Nam” có 409 tác phẩm được
chọn trưng bày, thể hiện sinh động tình yêu
quê hương, đất nước Việt Nam, phản ánh
cuộc sống, sinh hoạt, vui chơi của các em
thiếu nhi; tình yêu của thiếu nhi với Bác
Hồ, ông bà, cha mẹ, gia đình. Bên cạnh đó
là tranh về bảo vệ môi trường, phòng
chống dịch Covid-19, mong ước một thế
giới hòa bình, hạnh phúc… 

Triển lãm “Trung thu trong ánh mắt trẻ
thơ” góp phần truyền tải những hồi ức đẹp
thông qua nhiều hình ảnh về tình cảm của
Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng nhân
dịp Tết Trung thu; hoạt động nhân Trung
thu truyền thống Việt Nam và một số nước
châu Á; giới thiệu các loại đồ chơi trung
thu truyền thống.

Cũng để phục vụ trẻ em trong dịp Tết
Trung thu, “Chia sẻ để gần nhau hơn” là
chương trình âm nhạc trực tuyến đặc biệt,
kết nối thiếu nhi trong và ngoài nước của
Đài Truyền hình Việt Nam, được truyền
hình trực tiếp vào 20h10 ngày 19/9/2021
trên kênh VTV1. N.K 

Chính sách hỗ trợ đường dài - 
chỗ dựa cho trẻ mồ côi vì đại dịch

Đề xuất nới lỏng hoạt động
đối với shipper

Cụ thể, người dân khi di
chuyển trong các khu vực “vùng
xanh” gồm 19 quận, huyện, thị
xã trong trạng thái bình thường
mới theo đánh giá của Sở Y tế sẽ
không phải xuất trình giấy đi
đường. Tuy nhiên, ở “vùng đỏ”,
người dân vẫn phải tuân thủ
nghiêm quy định giãn cách theo
Chỉ thị 16, chỉ ra đường khi thật
cần thiết và phải kiểm soát chặt,
phải có giấy đi đường.

“Trong “vùng xanh” theo
nguyên tắc được nới lỏng đi lại,
còn trong trường hợp họ đi sang
“vùng đỏ”, đi xuyên các vùng thì
mới tiến hành kiểm soát việc đi
đường. Nếu có giấy đi đường
được cấp theo quy định thì có thể
đi xuyên vùng, tuy nhiên, việc
kiểm soát sẽ phải được thực hiện
rất chặt chẽ. Ở đây, tùy thuộc vào
tình hình mà các quận, huyện, thị
xã sẽ có hướng dẫn cụ thể”, ông
Sơn nói.

Trả lời về việc các chốt kiểm
soát ở “vùng xanh” có cần phải
duy trì nữa không, ông Lê Hồng
Sơn nói rằng, thời gian tới, TP sẽ
giảm dần các chốt kiểm soát ở
những khu vực không cần thiết
(các chốt nội bộ) mà chỉ kiểm
soát ở các khu vực giáp ranh
vùng.

“Đối với các chốt khu dân cư
tự quản tại “vùng xanh” theo xu
hướng sẽ dỡ dần vì người dân
được đi lại rồi nên không cần

thiết nữa. Tuy nhiên, sẽ phải phụ
thuộc vào tình hình dịch. Trong
trường hợp, nếu xuất hiện vấn đề
liên quan dịch tễ phức tạp thì phải
khôi phục lại các chốt này. Còn
quan trọng nhất là việc kiểm soát
đi lại giữa các vùng và đặc biệt,
“vùng đỏ” vẫn phải duy trì giãn
cách, kiểm soát chặt chẽ”, ông
Sơn  nêu rõ. 

Liên quan đến hoạt động của
shipper, ông Vũ Văn Viện, Giám
đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hà
Nội, cho biết Sở đang xây dựng
phương án quản lý, đề xuất nới
lỏng hoạt động đối với shipper tại
khu vực an toàn để trình lên TP
xem xét. Tuy nhiên, việc quản lý
shipper hoạt động phải bảo đảm
yêu cầu phòng chống dịch, gắn
với trách nhiệm của các doanh
nghiệp công nghệ phải bảo đảm
shipper hoạt động đúng khu vực
được phép hoạt động…

Ban Thường vụ Thành ủy Hà
Nội sẽ họp và thảo luận chi tiết
về các biện pháp nới lỏng sau
ngày 15/9 và ngày 21/9. Tinh
thần chung là mở cửa thận trọng,
từng bước, không nới đồng loạt
và các giải pháp sẽ đưa ra trên
đặc thù dân cư, tình hình dịch
bệnh của từng địa bàn để đưa ra
phương án phù hợp. 

Nhiều hàng quán chưa có
dấu hiệu mở cửa trở lại 

Trong ngày đầu tiên Hà Nội
mở lại một số dịch vụ thiết yếu
tại các quận, huyện, thị xã chưa
ghi nhận ca nhiễm Covid-19

trong cộng đồng từ thời điểm
thực hiện Chỉ thị số 20 của Chủ
tịch UBND TP Hà Nội. Tuy
nhiên, trái với tưởng tượng của
nhiều người, trong ngày đầu
được nới lỏng giãn cách, nhiều
hàng quán tại TP Hà Nội vẫn
đóng cửa im lìm.

Ông Nguyễn Văn Nam (chủ
quán phở bò-bún chả tại phố Lai
Xá, xã Kim Chung, Hoài Đức)
cho hay, khách hàng vẫn e ngại
dịch bệnh, không phải ai cũng
muốn đặt đồ ăn online nên lượng
khách chưa ổn định. Sau ngày
21/9, tình hình buôn bán mới có
thể trở lại bình thường. Không
chỉ các cửa hàng ăn uống, nhiều
cơ sở sửa chữa xe, các cửa hàng
văn phòng phẩm... trong sáng
16/9 cũng đã sẵn sàng chuẩn bị
để mở cửa phục vụ khách hàng.
Tuy nhiên, theo chia sẻ, lượng
khách hàng ngày 16/9 rất thưa
thớt, buôn bán chưa thông vì
nhiều nơi vẫn vướng “chốt vùng
xanh”. 

Còn tại quận Cầu Giấy và Ba
Đình (nằm trong danh sách được
mở cửa hàng ăn trở lại) sát giờ
mở cửa trở lại, nhiều hàng quán
vẫn khá im ắng. Tính đến khoảng
12h00 ngày 16/9, chỉ mới có một

số lượng nhỏ mở cửa trở lại.
Thậm chí, khá nhiều hàng quán
vẫn đóng cửa im lìm, chưa có
dấu hiệu mở cửa trở lại. Tại các
khu vực này, số lượng người dân
ra đường đi mua đồ ăn trong
ngày 16/9 vẫn chưa nhiều. Người
dân đảm bảo giữ khoảng cách và
xếp hàng chờ mua dù số lượng
khách không quá đông. 

Dù vậy nhưng cũng vẫn có
một số địa điểm người dân đã tập
trung xếp hàng mua từ sớm như
tại Quán Bún Việt (đường
Nguyễn Phong Sắc, quận cầu
Giấy). Theo ghi nhận của PV,
ngay từ 12h00 trưa, người dân đã
xếp hàng dài, chờ đợi giữa trưa
nắng để mua hàng. Đúng 12h00
trưa ngày 16/9, chị Nguyễn Diệu
Hương có mặt tại đây để mua
phở đổi bữa cho gia đình. Dù
phải xếp hàng, chị Hương vẫn
phấn khởi cho hay: “Lâu rồi mới
lại được ăn bún mua ngoài hàng,
dù phải đợi xếp hàng hơi lâu
nhưng mua được bát bún về ăn
cũng đáng. Khách đến mua đông
nhưng ai cũng ý thức đứng giãn
cách, tuân thủ quy định phòng
dịch, tôi thấy cũng yên tâm hơn”. 

DIỆU THẢO -  
GIANG OANH 

HÀ NỘI: 

19 quận, huyện 
không kiểm soát giấy đi đường 

lHàng quán vẫn im ắng trong ngày đầu hoạt động trở lại.

Ngày 16/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP
Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, sau khi TP quyết
định nới lỏng một số hoạt động phòng chống
dịch trên địa bàn từ hôm nay, việc kiểm tra,
kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh
theo hướng thuận tiện hơn cho người dân.
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Điểm cao ngất ngưởng
Năm nay các ngành có xu

hướng tăng điểm chuẩn nhiều
như nhóm ngành máy tính và
công nghệ thông tin, khoa học dữ
liệu, công nghệ sinh học. Đại học
(ĐH) Bách khoa Hà Nội năm
nay có 68% thí sinh đạt 29 điểm
trở lên ở 3 môn tổ hợp A00 và
A01 trúng tuyển ngành khoa học
máy tính. Với chỉ tiêu 300, điểm
chuẩn IT1 là 28,43 điểm. 

Tương tự, Trường ĐH Kinh
tế quốc dân, PGS.TS Bùi Quốc
Triệu - Trưởng Phòng Đào tạo
cho biết điểm chuẩn trúng tuyển
vào trường cao nhất là 28,3 điểm
(ngành Logistics và quản lý
chuỗi cung ứng), nhiều ngành
khác cũng có mức điểm từ 28 trở
lên như kiểm toán, kinh tế quốc
tế, thương mại điện tử. Ngành có
mức điểm trúng tuyển vào
trường thấp nhất là kinh doanh
nông nghiệp, quản lý tài nguyên
và môi trường, cùng 26,9 điểm.

Trường ĐH Ngoại thương,
điểm chuẩn cao nhất là 28,55 và
thấp nhất là 28,05. Như vậy để
vào được ĐH Ngoại thương, thí
sinh phải đạt từ 9,35 điểm/môn.
Tuy nhiên, giữ kỷ lục điểm chuẩn
khối C thuộc về ngành Sư phạm
Ngữ văn chất lượng cao của ĐH

Hồng Đức với mức điểm 30,5
điểm. Đây là mức điểm kỷ lục
chưa từng có của hầu hết các
trường ĐH, đặc biệt là ĐH vùng
như ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa).
Với mức điểm chuẩn này, ngoài
việc điểm thi cao, thí sinh còn
phải có thêm điểm cộng ưu tiên
mới có cơ hội trúng tuyển.
Ngoài ra, ĐH Hồng Đức còn có
điểm chuẩn cao ngất ngưởng
như ngành Sư phạm Lịch sử
chất lượng cao với 29,75 điểm;
ngành Sư phạm Lịch sử 28,5
điểm; ngành Sư phạm Toán học
chất lượng cao với 27,2 điểm.

Tiếp đó là ngành Xây dựng
lực lượng Công an Nhân dân của
Học viện Chính trị Công an
Nhân dân với mức điểm chuẩn
lên tới 30,34 điểm. Mức điểm
này được áp dụng với thí sinh nữ
phía Bắc xét tuyển bằng tổ hợp
C00. Điểm chuẩn ngành Nghiệp
vụ An ninh của Học viện An ninh
Nhân dân cũng ở mức rất cao với
29,99 điểm, áp dụng cho thí sinh
nữ ở địa bàn 1 (10 tỉnh miền núi
phía Bắc), dự thi khối A01; 29,84
điểm với thí sinh nữ ở địa bàn 2
(gồm các tỉnh, thành ở khu vực
đồng bằng, trung du Bắc Bộ).
Điểm chuẩn trên 29 cũng xuất
hiện ở nhiều trường như Học

viện Cảnh sát nhân dân, Chính trị
Công an nhân dân, ĐH An ninh
nhân dân.

Và điểm chuẩn năm thứ hai
đạt kỷ lục thuộc về ngành Hàn
Quốc học ĐH Khoa học Xã hội
và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà
Nội với điểm chuẩn tròn 30 điểm
vào năm nay. Cũng ở khối C,
Trường ĐH Luật Hà Nội,
ngành lấy điểm chuẩn cao nhất
là Luật Kinh tế (khối C00) là
29,25 điểm. Xếp thứ 2 là điểm
chuẩn ngành Luật (khối C00)
với mức 28 điểm…

Trước điểm chuẩn gây sốc ở
các ngành trên, theo lý giải của
lãnh đạo các trường ĐH, do đề
thi giảm độ khó so với năm
trước, trong khi chỉ tiêu tuyển
sinh của các ngành này đều rất ít.
Điều đáng nói, đây là những
ngành học thí sinh sẽ có nhiều ưu
đãi như miễn học phí, có thêm
một khoản chi phí sinh hoạt và
các em không phải lo xin việc.
Bởi thế, ĐH Hồng Đức chỉ dành
có 60 chỉ tiêu cho cả 4 ngành đào
tạo sư phạm Toán học, Vật lý,
Ngữ văn, Lịch sử chất lượng cao,
mỗi ngành có 15 chỉ tiêu. 

Và khối ngành an ninh với
truyền thống điểm cao bởi thí
sinh sẽ không phải lo học phí và
việc làm khi theo học. Khối
trường này cũng có chỉ tiêu rất ít
cho thí sinh nữ, nên thí sinh nữ
phải thật sự tự tin với điểm thi
gần như tuyệt đối mới có thể
đăng ký vào khối ngành này. Còn
ở ngành Hàn Quốc học, theo
GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu
trưởng ĐH Khoa học Xã hội và
Nhân văn, ngoài chỉ tiêu vào
ngành học này hạn chế, trong đó,
nhà trường đã xét tuyển thẳng
hơn một nửa số chỉ tiêu. Thêm
nữa, hai năm lại đây, các trường
ĐH đã linh hoạt xét tuyển bằng
nhiều hình thức, nên nhiều thí
sinh đã trúng tuyển trước đó. 

Khó phân loại thí sinh giỏi
Qua thống kê các trường có

thể thấy, hầu hết điểm chuẩn của
nhiều ngành xét tuyển theo tổ
hợp có môn Tiếng Anh tăng phi
mã. Ví dụ như, ĐH Tài nguyên
và Môi trường Hà Nội là một
trong những trường tăng kỷ lục
về điểm trúng tuyển. Ngành Lo-
gistics và Quản lý chuỗi cung
ứng, xét tuyển theo tổ hợp A00,
A01, C00, D01, tăng đến 9 điểm,
từ 16 điểm năm 2020 lên 25 điểm
năm 2021. Học viện Chính sách
và Phát triển cũng có điểm chuẩn
tăng mạnh ở các ngành xét tuyển
theo hai tổ hợp bao gồm môn
Tiếng Anh như A01 và D01. 

Ban tuyển sinh quân sự Bộ
Quốc phòng công bố điểm chuẩn
17 trường với mức cao nhất theo
kết quả thi tốt nghiệp THPT là
29,44. Mức điểm 29,44 áp dụng
với thí sinh nữ xét tuyển bằng tổ
hợp D01 vào ngành Ngôn ngữ
Anh của Học viện Khoa học
quân sự. Điểm này đã được quy
đổi về thang 30 sau khi nhân hệ
số 2 môn tiếng Anh. Ngành có
điểm chuẩn cao thứ hai là Ngôn
ngữ Nga cũng thuộc Học viện
Khoa học quân sự. Thí sinh nữ
thi tổ hợp D01 và D02 vào
trường phải đạt điểm 29,3. Ở
nhóm ngành ngoài ngôn ngữ,
mức cao nhất là 28,5, xuất hiện ở
một số trường như Học viện
Quân y, Học viện Biên phòng,
Trường Sĩ quan chính trị…

So với năm ngoái, điểm
chuẩn đầu vào khối ngành ngôn
ngữ tăng mạnh, soán vị trí dẫn
đầu của ngành Y. Điều này có thể
lý giải do năm nay điểm thi
Ngoại ngữ cao hơn.

Theo các chuyên gia tuyển
sinh, kỳ thi diễn ra trong đại dịch
nên đề thi khá dễ thở - kỳ thi
nghiêng về tốt nghiệp THPT hơn
là xét tuyển ĐH, bởi tính phân
loại của đề thi không cao. Song
thực tế, việc lạm phát điểm cao
sẽ khó phân loại thí sinh giỏi. 

Thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo
viên Hóa học ở Hà Nội, cho rằng
năm 2021, điểm chuẩn của nhiều
ngành xét tuyển theo tổ hợp có

môn Tiếng Anh tăng phi mã.
Năm ngoái, nhiều trường đã ở
mức điểm cao kỷ lục, năm nay
còn tăng thêm. Bởi những năm
trước, thí sinh đạt mức điểm đó
đã là thủ khoa của trường. Năm
2021, cùng mức điểm như vậy,
thí sinh vẫn trượt, do đề thi tiếng
Anh chưa phân loại tốt, điểm
thi cao. Do đó, điểm trúng
tuyển cao hơn 4-9 điểm so với
năm ngoái. Điều này, dẫn
trường hợp có những trường
tuyển sinh hàng nghìn sinh viên
mà điểm chuẩn ngành thấp nhất
cũng gần 27 điểm. 

Năm nay, theo thầy Ngọc, rất
nhiều thí sinh đã đỗ với  điểm sát
nút, ví dụ như 26,5 điểm, trên 27
điểm với cùng ngành hot ở
những trường vừa sức hơn. Do
đó, thực tế, yếu tố quyết định
đỗ hay trượt chỉ là may rủi chứ
không phải năng lực thực sự
của thí sinh. Điểm chuẩn tăng
cao dẫn đến thí sinh khó dự
đoán để sắp xếp, đặt nguyện
vọng cho phù hợp. Nhiều thí
sinh 27 điểm vẫn trượt ở các
khối ngành kinh tế và công nghệ
tốp đầu như ĐH Kinh tế quốc
dân, ĐH Ngoại thương…

Cùng với đó, nhiều thầy cô
cho rằng, điểm chuẩn cao ngất
ngưởng vẫn thuộc về những
ngành hot hoặc theo trào lưu.
Còn đó những ngành đòi hỏi kiến
thức cao mang tính chất chuyên
ngành như khoa học vũ trụ, các
chuyên ngành khối tự nhiên khoa
học cơ bản như Toán, Lý, Hóa ở
nhiều trường chưa đến 20 điểm.
Đây là điều chạnh lòng những
chuyên gia đầu ngành khi không
hút được thí sinh giỏi vào những
ngành học cơ bản này… 

Do vậy, theo thầy Ngọc, nếu
năm sau, điểm thi tốt nghiệp
THPT vẫn được sử dụng để xét
tốt nghiệp và xét tuyển đại học,
thầy Ngọc mong muốn Bộ GD-
ĐT tính toán lại độ phân hóa đề
thi để đảm bảo được cả hai nhiệm
vụ vừa để tốt nghiệp THPT và
vừa để xét tuyển ĐH.

UYÊN NA

Thí sinh làm gì sau khi biết điểm chuẩn?
Đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển sinh 2021 đợt 1, sau khi

các thí sinh biết chắc chắn mình đã trúng tuyển sẽ cần nộp giấy
chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 bản gốc trước 17h
ngày 26/9. Thí sinh có thể nộp theo 2 hình thức là qua đường bưu
điện hoặc nộp trực tuyến.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT đã đề nghị
các trường đại học cho thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Các
trường sẽ hướng dẫn các thí sinh gửi ảnh mã vạch qua hình thức
trực tuyến để xác nhận và nhập mã vạch lên hệ thống. Nếu sau thời
hạn 17h ngày 26/9, các thí sinh không xác nhận nhập học được xem
là từ chối nhập học. 

Để làm thủ tục nhập học tại trường, các thí sinh cần tham khảo
các giấy tờ bắt buộc phải có khi nhập học. Về cơ bản sẽ cần các giấy
tờ sau: Sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp,
học bạ... Lưu ý yêu cầu công chứng hoặc yêu cầu bản gốc.

Trong giấy báo nhập học, các trường đại học sẽ ghi thời gian
nhập học là khi nào. Thí sinh cần xem chính xác thời gian, địa điểm
để nhập học đúng quy định.

Các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 vẫn có thể làm theo 2 cách
sau để tiếp tục xét tuyển: Xét tuyển dựa theo kết quả học bạ THPT;
Xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Các thí sinh hãy tìm hiểu thông tin
tuyển sinh đợt 2 của các trường đại học còn xét tuyển theo kết quả
học bạ THPT.

Các thí sinh tìm hiểu thông tin trên website các trường đại học
và đảm bảo nộp tuyển vọng bổ sung theo thời gian Bộ GD&ĐT
quy định.

Thấy gì qua điểm 
trúng tuyển đại học?

Các trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển và nhập kết quả chính thức
lên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm nay, 30 điểm vẫn có
thể trượt nguyện vọng 1 ở khối C, 27 điểm vẫn có thể trượt ở các ngành kinh
tế, ngành công nghệ các trường tốp đầu.

lNăm 2021, 29-30 điểm vẫn có thể trượt nguyện vọng 1 (Ảnh minh họa).

l Ảnh minh họa.
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PHÁP LUậT 

BẮC KẠN:
Chuyển mục đích 13,62ha rừng tự nhiên
làm đường giao thông

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có văn bản đồng ý chủ trương chuyển
mục đích sử dụng với 13,62ha rừng tự nhiên sang mục đích khác để thực

hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm xã Thượng An,
huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn với xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh
Cao Bằng.

Trước đó, theo báo cáo thẩm định và đề xuất, kiến nghị của Bộ NN&PTNT;
trong 13,62ha rừng tự nhiên thuộc Dự án có 4,48ha thuộc quy hoạch rừng phòng
hộ, 9,14ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất do UBND xã Thượng Ân, huyện
Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn quản lý. 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT, UBND Bắc Kạn chịu trách nhiệm
toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật các thông tin về nguồn gốc
hình thành rừng, loại rừng, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số
liệu, kết quả thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng; và các nội
dung trình Thủ tướng xem xét.

Phó Thủ tướng giao UBND Bắc Kạn chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát,
kiểm tra kỹ, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm
nghĩa vụ trồng rừng thay thế; việc quyết định cho phép chuyển mục đích và
tổ chức chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng được nêu trên chỉ được
thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ quy định tại Điều 19, 23 Luật Lâm nghiệp
và quy định liên quan.

Chủ tịch UBND Bắc Kạn chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và pháp luật về
việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo sử dụng rừng, đất tiết kiệm, hiệu
quả, không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, tham nhũng và gây khiếu
kiện mất trật tự xã hội. HĐND Bắc Kạn chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc
đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện triển khai dự án trên. GIA KHÁNH

Bộ Y tế yêu cầu tiêm chủng theo đúng
hướng dẫn

Gần đây, Bộ Y tế nhận được thông tin phản ánh một số cơ sở tiêm chủng
có tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi và kết hợp 2

loại vaccine không theo hướng dẫn của Bộ. Điều này có thể ảnh hưởng đến
tính thống nhất trong việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện chiến lược tiêm
chủng của Việt Nam. 

Hôm qua (16/9), Bộ Y tế đã có văn bản hoả tốc, yêu cầu Sở Y tế các tỉnh,
thành trong cả nước thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng. Theo đó, tiếp tục
chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ
18 tuổi trở lên theo quy định. Không tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn của Bộ
Y tế, trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19,
Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau. Tạm dừng hoặc đình chỉ các hoạt động tiêm chủng
vaccine Covid-19 nếu vi phạm các quy định chuyên môn. 

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tiêm
chủng trên địa bàn sử dụng kết hợp 2 liều vaccine phòng Covid-19 theo đúng
hướng dẫn tại Công văn số 6030/BYT-DP ngày 27/7/2021 và Công văn số
7548/BYT-DP ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế về tiêm 02 liều vaccine phòng
Covid-19.  NHI THẮNG 

HẢI PHÒNG: 
Chủ động sàng lọc phát hiện ca nghi nhiễm
bệnh trong cộng đồng

Với mục tiêu ngăn chặn mọi nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn,
UBND TP Hải Phòng yêu cầu các ban, ngành TP tăng cường công tác

xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Theo đó, căn cứ tình hình dịch bệnh của địa phương, ngành Y tế TP chủ

động sàng lọc, giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
trong cộng đồng và tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm
chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi lấy mẫu bệnh phẩm. Áp dụng phương
pháp xét nghiệm RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh kết họp với việc gộp
mẫu phù hợp.

Đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô
hấp... đến cơ sở khám, chữa bệnh hoặc tại cộng đồng cần xét nghiệm tầm soát
100% để có biện pháp đáp ứng khoanh vùng, cách ly kịp thời, không để lây lan
cộng đồng. Thực hiện xét nghiệm 5-7 ngày/lần đối với nhân viên tại các cơ sở
khám chữa bệnh.

UBND các quận, huyện phối hợp với Sở Y tế thực hiện giám sát và xét
nghiệm tầm soát, lấy mẫu toàn bộ hoặc đại diện thành viên nhà ở, hộ gia
đình, trong phòng là người có tần suất tiếp xúc nhiều bên ngoài (thuộc nhóm
cung cấp dịch vụ thiết yếu, nhân viên ngân hàng, tiếp thị, người làm việc
trong chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, người giao hàng...) và người sống
ở khu vực nguy cơ tập trung đông người nguy cơ cao (nhà trọ, khu dân cư
mật độ dân số cao...).

Bên cạnh đó, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, Sở Công Thương, UBND
các quận, huyện phối hợp với Sở Y tế thực hiện xét nghiệm 5-7 ngày/lần đối
với nhân viên, người lao động (là các trường hợp có nguy cơ cao) tại các cơ sở
sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, người trực tiếp cung cấp dịch vụ thiết
yếu theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn người dân, người
lao động tại cơ sở sản xuất, khu công nghiệp tự lấy mẫu xét nghiệm để chuẩn
bị cho trường hợp dịch bệnh lây lan rộng. HỒNG NHUNG

Có một thực tế là
không ít phụ huynh
thường lảng tránh,
hoặc trả lời qua quýt
các câu hỏi khó của
con trẻ liên quan đến
những vấn đề mà họ
cho là “nhạy cảm”,
hoặc khó trả lời.

Những ngày vừa qua,
người ta tranh luận nhiều về
một hình xăm trên gáy một cô
hiệu phó ở Hà Nội. Có người
cho đó là chuyện thường tình,
vì hình xăm nhỏ, nhẹ nhàng, ở
vị trí kín đáo. Nhưng cũng
không ít phụ huynh lo lắng,
việc cô giáo xăm hình và tấm
ảnh được lan truyền khắp nơi,
liệu có gây ảnh hưởng đến tâm
lý học sinh? Liệu hình ảnh này
có làm dấy lên trong suy nghĩ
của bọn trẻ những thắc mắc, so

sánh, hoài nghi?
Trên một diễn đàn về nuôi

dạy con, chị Quyên, cũng là
giáo viên một trường tiểu học
tại TP HCM đưa ra ý kiến:
“Một hình xăm chỉ là chuyện
nhỏ, chuyện cá nhân của mỗi
người. Nhưng khi nó có trên cơ
thể giáo viên, lại là hiệu trưởng
có thể sẽ dẫn đến một số “cái
khó” cho các thầy cô giáo khác
và cả phụ huynh học sinh khi
cần giải thích cho học sinh. Các
em sẽ thắc mắc rằng, tại sao
học sinh thì bị cấm, nhưng cô
giáo thì được làm?. Và thực tế
là con tôi ở nhà đã hỏi rồi, khi
nhìn thấy cô giáo dạy vẽ của
mình có một hình xăm cánh
hoa trên cổ tay”.

Trong cuộc sống hàng
ngày, những câu hỏi từ phía các
con mà phụ huynh cần đối mặt
không chỉ có chuyện xăm hình.

Ở một thế giới phẳng, cùng với
sự phát triển của công nghệ
khiến con trẻ có thể tiếp nhận
số thông tin đa dạng từ mạng
xã hội. Thế nên, biết bao phụ
huynh đã phải gặp khó trước
những câu hỏi của con: Ăn
mặc hở hang có xấu không, sao
có người lại mặc chụp ảnh
đăng lên mạng? Sao nam diễn
viên này lại bị gọi là “lăng
nhăng”, nữ diễn viên nọ bị gọi
là “người thứ 3”?...

Có một thực tế thường thấy,
là không ít phụ huynh thường
lảng tránh, hoặc trả lời qua quýt
các câu hỏi khó của con trẻ liên
quan đến những vấn đề mà họ
cho là “nhạy cảm”, hoặc khó
trả lời. Tuy nhiên, việc từ chối
hoặc lảng tránh trả lời những
thắc mắc khó giải đáp của trẻ
con không phải là một phương
pháp giáo dục tốt cho con. Nếu

Phụ huynh cần cởi mở trò chuyện
với trẻ về những câu hỏi khó

Vấn nạn môi giới mại dâm
online trong dịch bệnh

Giao dịch qua internet 
Thời gian vừa qua, mặc

dù Hà Nội đang giãn cách xã
hội nhưng nhiều vụ mại dâm
đã được lực lượng Công an
triệt phá. Các đối tượng đã lợi
dụng mạng internet để môi
giới, mời gọi mua bán dâm.
Một số vụ việc điển hình như
12h trưa ngày 10/9, Đội Cảnh
sát hình sự, Công an quận
Cầu Giấy (Hà Nội) ập vào
kiểm tra một phòng trên tầng
2 của khách sạn Valentine
(ngõ 111 đường Quan Hoa).
Tại thời điểm kiểm tra, một
đôi nam nữ bị bắt quả tang
đang mua bán dâm. Đấu

tranh tại chỗ, cơ quan công
an đã làm rõ, đây thực chất là
một vụ mua bán dâm khi
người đàn ông đã thỏa thuận
từ trước để giao dịch với cô
gái hành nghề mại dâm.

Trước đó một ngày, sau
quá trình trinh sát, các cán bộ
Đội hình sự, Công an quận
Cầu Giấy đã bất ngờ kiểm tra
hành chính khách sạn Ade-
line nằm sâu trong ngõ 48
đường Nguyễn Chánh, thuộc
phường Trung Hòa và bắt quả
tang một đôi nam nữ đang
mua bán dâm trên tầng 7 của
khách sạn này. Cùng ngày,
một khách sạn khác trên địa

bàn phường Trung Hòa cũng
bị điều tra để làm rõ hành vi
chứa chấp mại dâm.

Hay mới đây, Công an
quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã
khởi tố vụ án, khởi tố bị can
đối với Hà Tiến Sơn (SN
1997, trú tại xã Tân Sơn,
huyện Tân Sơn, tỉnh Phú
Thọ) và Hoàng Xuân Lộc
(SN 1994, trú tại phường
Giáp Bát, quận Hoàng Mai,
Hà Nội) về hành vi "Chứa
mại dâm". Lộc và Sơn là
quản lý và nhân viên của
khách sạn May Flower (số
11 phố Hàng Rươi, quận
Hoàn Kiếm).

lCông an Hà Nội làm việc với các đối tượng mua bán dâm.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ
nạn mại dâm tại các địa phương trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp
với nhiều thủ đoạn tinh vi gây khó khăn cho công tác đấu tranh của
lực lượng công an; tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh phức tạp trong
cộng đồng.



Số 260 (8.339) Thứ Sáu 17/9/2021                                                                   1114@gmail.com
- đờI SốNG

VỤ TỔ CHỨC “BAY LẮC” TRONG PHÒNG BỆNH:          
Khởi tố, bắt tạm giam 
Nữ trưởng khoa của 
Bệnh viện Tâm thần 
Trung ương I 

Liên quan đến vụ án Nguyễn Xuân Quý (bệnh
nhân điều trị tâm thần) cầm đầu đường dây

mua bán ma túy, mở phòng bay lắc ngay trong
Bệnh viện Tâm thần trung ương I (BV), Cơ quan
CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định
khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Lưu
(Trưởng khoa Phục hồi chức năng của BV) về
tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi
hành công vụ”.

Trong số những cán bộ, nhân viên BV, CQĐT
đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị
Minh Huệ (y tá) và Bùi Thị Hạt (nhân viên hộ lý,
đều công tác tại Khoa Phục hồi chức năng và Y học
cổ truyền về tội “Tổ chức sử dụng ma túy trái
phép”; khởi tố Nguyễn Anh Vũ (kỹ thuật viên
Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền)  về
tội không tố giác tội phạm.

Theo điều tra ban đầu, Quý có tiền sử bệnh tâm
thần nên vào điều trị tại BV  từ tháng 11/2018.
Trong quá trình điều trị, Quý tạo được mối quan hệ
thân thiết với một số cán bộ, nhân viên của bệnh
viện, trong đó có Nguyễn Anh Vũ để được tự do đi
lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu. Thậm chí
Quý cải tạo căn buồng điều trị bệnh thành một
phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser, cất
giấu và sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau đó, Quý còn cùng đàn em mời bạn bè, trong
đó có cả cán bộ bệnh viện sử dụng ma túy ngay tại
chỗ, đồng thời tổ chức mua bán ma túy ngay tại
Bệnh viện. Những người đến mua ma túy thường
giả danh người nhà chăm sóc bệnh nhân. 

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về
ma túy đột kích phòng “bay lắc” trong bệnh viện,
phát hiện và thu giữ hơn 6kg ma túy. Cơ quan chức
năng đã khởi tố bị can Nguyễn Xuân Quý cùng 4
người khác về các tội “Mua bán trái phép chất ma
túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy”. VÂN THANH

Ham tiền, tài xế taxi đi 
giao nhận ma túy cho khách

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố
Phạm Văn Phương (SN 1986, ở Đan Phượng,

Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Kết quả điều tra thể hiện, chiều 31/1/2021, tại

đoạn đường Khu công nghiệp Đường Dúng (xã
Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Công an
huyện Phúc Thọ kiểm tra xe máy do Phương điều
khiển có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực
lượng chức năng phát hiện tại bộ phận bầu lọc gió
của xe máy có 4 khối hình chữ nhật được quấn
băng dính màu đen, bên trong chứa tinh thể màu
trắng (giám định sau đó cho thấy đây là ma túy loại
heroin, có tổng khối lượng hơn 627 gam).

Phương nhận, khi làm nghề lái xe taxi đã chở
một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đeo khẩu trang
đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Trên đường đi, vị
khách thuê Phương lên khu vực Km140, Quốc lộ
6 mua ma túy về cho ông ta với tiền công là 10 triệu
đồng. Phương đồng ý nhưng đòi thêm 2 triệu đồng
tiền công. 

Theo hẹn, Phương gặp người đàn ông cầm 300
triệu đồng để đi lấy ma túy từ đối tượng tên Rossj
và nhận “hàng” tại bến xe Yên Nghĩa.

Sau đó, Phương đi xe máy lên Km140, Quốc lộ
6 nhận ma túy từ một người đàn ông đeo khẩu trang,
cất giấu vào khu vực bầu lọc gió trên xe máy của
Phương. Khi Phương đi đến địa phận xã Liên Hiệp
(huyện Phúc Thọ, Hà Nội) thì bị kiểm tra bắt giữ.

Sau đó, CQĐT xác minh số điện thoại của 2
người mà Phương liên hệ thì thấy 1 số của Giàng
A Nhà và Giàng A Củ (ở Lóng Luông, Vân Hồ,
Sơn La). Tuy nhiên, cả hai đang vắng mặt tại địa
phương nên CQĐT đã tách tài liệu liên quan đến 2
người này để điều tra, làm rõ và xử lý sau.  

HỒNG MÂY 

phụ huynh không đưa ra câu trả lời, rất
có thể con trẻ tự lý giải hoặc tự đi tìm
câu trả lời cho mình, và rất có thể sự giải
đáp ấy lại lệch lạc.

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Minh Nga
đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ
huynh, khi đối diện với những thắc mắc
của con về nhiều vấn đề hóc búa, tế nhị
trong đời sống, phụ huynh cần nghiêm
túc ghi nhận và thảo luận với nhau,
thống nhất để đưa ra cách giải đáp tốt
nhất cho nhận thức của trẻ con. 

Theo chuyên gia, nhiều phụ huynh
rất lo lắng và khó nghĩ khi lý giải nhiều
vấn đề cho con. Ví dụ câu chuyện người
lớn xăm hình, chuyện đồng tính, những
vấn đề về tình dục… Quả thật, không
dễ để giải thích cho con hiểu và tôn
trọng sự khác biệt của người khác,
nhưng vẫn giữ cho con ranh giới đạo
đức để con không coi nhiều vấn đề
tiêu cực là hiển nhiên và học theo.
Con trẻ cần hiểu rằng, giới tính, hình
thể, sở thích chính đáng của người
khác cần được tôn trọng, không nên
bị xúc phạm. 

“Nhưng con cũng cần học được giới
hạn của hành vi. Có những hành vi chỉ
đến một độ tuổi nhất định mới có thể
thực hiện. Ví như câu chuyện xăm hình,

các hành vi tình dục. Với những câu
chuyện chuyển giới, đồng giới, phụ
huynh cũng cần nói chuyện với con về
nguồn gốc của những vấn đề giới tính
“khác biệt” này bằng sự tìm hiểu
nghiêm túc về giới tính, không chê bai,
chỉ trích quá khích. Kinh nghiệm cho

thấy, những bậc phụ huynh có thái độ
cởi mở, có thể trò chuyện với con các
vấn đề trong cuộc sống, sẽ nuôi dạy
được con trẻ có tầm nhìn, có suy nghĩ
độc lập và có thái độ sống văn minh”,
chuyên gia Lê Thị Minh Nga nói. 

TRÂN TRÂN 

lPhụ huynh cần có những cuộc trò chuyện cởi mở, giải đáp cho con những thắc mắc.

(Ảnh minh họa)

Trước đó, khoảng 23h ngày 19/8,
tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm
đã kiểm tra hành chính tại khách sạn
May Flower và bắt quả tang một
người phụ nữ tên K.P. (SN 1989, quê
quán Nam Định) đang có hành vi bán
dâm tại phòng 301 và L.Q.T (SN
1992, Hà Nội) là khách mua dâm. Tại
cơ quan công an, K.P. khai hàng ngày,
P. chủ động đăng tải các hình ảnh,
thông tin lên các trang web về mua
bán dâm, đăng trên mạng xã hội để
thu hút khách. Sau đó, P. thuê phòng
tại đây để thực hiện hành vi bán dâm.

Cũng tại Hà Nội, trong thời gian
giãn cách xã hội, nửa đêm 28/8, khi
đang bon bon chở “nhân viên” đến
khách sạn để phục vụ khách mua dâm,
Lục Thanh Tiến (SN 1991) trú tại thị
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà
Nội đã đụng ngay tổ công tác Công an
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ
Liêm, Hà Nội đang đi tuần tra. Tại cơ
quan công an, cô gái đi cùng Tiến khai
nhận đi bán dâm theo sự môi giới của
người này. Trước đó, vào ngày 27/8,
cô này được Tiến môi giới bán dâm
tới 3 lần. Tại thời điểm bị phát hiện,
kiểm tra, cô gái đang được Tiến chở
đi bán dâm cho một khách nam tên A
tại 1 nhà nghỉ trên địa bàn Mỹ Đình 2.

Cơ quan công an xác định, do cần
tiền sử dụng cá nhân, Lục Thanh Tiến
đã thuê nhà để nuôi "nhân viên" nhằm
phục vụ khách làng chơi. Để có nguồn
"nhân viên", Tiến đã truy cập mạng xã
hội Facebook, tìm kiếm các cô gái làm
nghề massage hoặc đang cần tiền để
dụ dỗ, lôi kéo họ tham gia vào việc
bán dâm.

Tiến đã tạo các trang cá nhân của
những cô gái này, chia sẻ lên các hội
nhóm, bình luận vào các bức ảnh các
cô gái do Tiến chụp để quảng cáo, giới
thiệu. Tiến trực tiếp tìm người có nhu
cầu mua dâm trên mạng xã hội Face-
book, trao đổi thỏa thuận giá cả. Khi
người mua dâm đồng ý thì Tiến sẽ chở
"nhân viên" đến địa điểm đã thỏa thuận
để bán dâm cho khách. Sau khi thực
hiện xong việc bán dâm thì người bán
dâm sẽ lấy tiền theo thỏa thuận của
Tiến, giá của mỗi lần bán dâm từ
450.000 đồng đến 3,5 triệu đồng và
Tiến cắt lại 30% số tiền bán dâm đó.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2020
đến nay, Lục Thanh Tiến đã nhiều lần
môi giới để cho các cô gái bán dâm và
thu lợi bất chính số tiền là 50 triệu đồng.

Tiềm ẩn nguy cơ lây lan 
dịch bệnh phức tạp

Qua các vụ truy quét của Công an
Hà Nội vừa qua cho thấy trong thời
điểm dịch bệnh, hoạt động mại dâm
qua mạng Internet ngày càng được
các đối tượng lợi dụng triệt để với
nhiều thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nguy
cơ lây lan dịch bệnh phức tạp trong
cộng đồng.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, thời
gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn
mại dâm tại các địa phương trên cả
nước vẫn diễn biến phức tạp. Hoạt
động mại dâm chủ yếu núp bóng trong
các cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà
nghỉ, khách sạn, karaoke, masage với
nhiều thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt, tội
phạm khiêu dâm, kích dục, môi giới
mại dâm qua mạng Internet là không
mới, tuy nhiên trong những năm trở
lại đây có xu hướng tăng lên cả về số
vụ và tính chất, mức độ, các đối tượng
hoạt động với các phương thức ngày
càng tinh vi, xảo quyệt, đặc biệt là
việc lợi dụng công nghệ cao để thực
hiện hành vi phạm tội.

Khác với mại dâm truyền thống,
mại dâm qua mạng Internet được thể
hiện dưới nhiều hình thức khác nhau
như qua Zalo, Facebook, chụp ảnh
viết bài đăng trên các trang web với
nội dung khiêu dâm, đăng kèm hình
ảnh các đối tượng có nhu cầu bán dâm
cùng số điện thoại. 

Các đối tượng môi giới mại dâm
để che dấu hành vi phạm tội của mình
thường có sự kiểm tra kỹ lưỡng đối
với các đối tượng gái mại dâm, trong
quá trình chụp ảnh cũng bí mật hẹn
gái bán dâm vào nhà nghỉ để chụp
ảnh, chúng thường tạo ra một tài
khoản đứng tên người khác để nhận
tiền môi giới từ gái mại dâm. Thậm
chí, các đối tượng môi giới mại dâm
dặn dò kỹ lưỡng đối với gái mại dâm
về các trường hợp nếu bị cơ quan
Công an bắt giữ sẽ khai báo theo một
kịch bản có sẵn để che giấu đối
tượng môi giới.

Trong một số vụ việc cho thấy đối
tượng môi giới mại dâm chỉ đóng vai
trò điều hành, các công đoạn: Chụp
ảnh, viết bài, đăng tải thông tin… sẽ
do một đối tượng khác tiến hành, các
đối tượng này thậm chí không biết
mặt nhau, gái mại dâm cũng không
biết đối tượng cầm đầu đường dây
môi giới mại dâm.

Cùng với đó, các đối tượng này sử
dụng nhiều số sim rác, sau đó lấy ảnh
đồi trụy trên mạng tạo một tài khoản
để đăng ảnh viết bài. Số điện thoại của
gái mại dâm sẽ được đăng kèm ảnh,
khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ liên
lạc với gái mại dâm vào một nhà nghỉ
nhất định. Với hình thức này, khách
mua dâm liên lạc trực tiếp với gái mại
dâm làm cho lực lượng chức năng khó
phát hiện đâu là gái mại dâm hoạt
động tự do, đâu là gái mại dâm hoạt
động có môi giới.

Trong nhiều trường hợp lễ tân,
quản lý của nhà nghỉ, khách sạn biết
rõ việc tại nhà nghỉ của mình có việc
mua bán dâm, tuy không công khai
cho phép nhưng cũng “ngầm” để các
đối tượng này hoạt động. Vì vậy, đã
gây rất nhiều khó khăn không nhỏ cho
lực lượng chức năng trong quá trình
phát hiện, bắt giữ.

Trong thời gian tới, để nâng cao
hiệu quả công tác đấu tranh phòng
chống mại dâm trong tình hình mới,
lực lượng Cảnh sát hình sự xác định
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận
động quần chúng nhân dân nâng cao
ý thức trách nhiệm trong công tác
phòng ngừa, tố giác tội phạm và tệ
nạn mại dâm; nâng cao hiệu quả quản
lý nhà nước về trật tự xã hội đối với
các cơ sở kinh doanh ngành nghề có
điều kiện như massage, bar, vũ
trường, khách sạn; chủ động làm tốt
công tác nghiệp vụ cơ bản, đẩy mạnh
triển khai các biện pháp nghiệp vụ
nhằm nâng cao hiệu quả công tác
đấu tranh với tội phạm mại dâm hoạt
động trên không gian mạng; đồng
thời rà soát, kiến nghị bổ sung, sửa
đổi các văn bản pháp luật có liên
quan phù hợp với tình hình thực tế
trong công tác đấu tranh phòng
chống mại dâm.

HOÀNG GIANG



Dự thảo Quy hoạch điện
VIII sau nhiều lần được
đề nghị chỉnh sửa đã
chính thức được Bộ
Công Thương trình lên
Chính phủ nhưng đã vấp
phải nhiều ý kiến phản
đối việc tăng công suất
nhiệt điện than, giảm
công suất năng lượng
tái tạo. 

Theo Bộ Công Thương, quan
điểm xây dựng dự thảo lần này là
rà soát ưu tiên phát triển những
dự án có vị trí, quy mô, thời điểm
phù hợp với các tính toán tối ưu
tại chương trình phát triển nguồn
điện của Quy hoạch điện (QHĐ)
VIII. Theo hướng đó, các dự án
nguồn điện ở khu vực phía Bắc sẽ
được ưu tiên phát triển để tăng
cường khả năng cung cấp nội
miền, giảm thiểu sản lượng điện
truyền tải từ khu vực miền Trung,
miền Nam ra miền Bắc. Đồng
thời, sẽ xem xét giãn tiến độ các
dự án nguồn điện tại miền Trung,
rà soát đầu tư hợp lý các dự án
nguồn điện tại miền Nam.

Sự điều chỉnh trên xuất phát
từ thực tế phát triển nguồn điện

những năm gần đây chưa phù hợp
với sự phân bố và phát triển phụ
tải. Theo đó, khu vực miền Bắc
có tốc độ tăng trưởng điện năng
tiêu thụ và công suất phụ tải
(Pmax) cao nhất trong 3 miền,
tương ứng ở mức bình quân 9,1%
và 9,3%/năm trong giai đoạn
2016-2020.

Trong khi đó, tốc độ tăng
trưởng công suất nguồn chỉ đạt
4,7%/năm, dẫn tới tỷ lệ chênh lệch
công suất lắp đặt/Pmax giảm dần từ
mức 55% năm 2016 xuống 31%
năm 2020. Khả năng tự cân đối
cung - cầu của hệ thống điện miền
Bắc đã giảm dần, phụ thuộc nhiều
vào thủy văn, dẫn tới tiềm ẩn rủi ro
không đáp ứng nhu cầu phụ tải, đặc
biệt trong giai đoạn mùa khô. 

Miền Trung và miền Nam có
tốc độ tăng trưởng phụ tải thấp hơn
so với miền Bắc, chỉ đạt 5-7%.
Tuy nhiên, nguồn điện phát triển
mạnh với mức tăng bình quân
16%/năm tại miền Trung và
21%/năm tại miền Nam dẫn tới tỷ
lệ chênh lệch công suất lắp
đặt/Pmax của 2 miền ở mức rất
cao, tương ứng mức 237% và
87%. Tình trạng thừa điện ở miền
Nam và thiếu điện ở miền Bắc
đang hiển hiện. Tập đoàn Điện lực

Việt Nam cũng thừa nhận, hiện
nay đang có xu hướng truyền tải
điện từ miền Nam ra miền Bắc.
Đây được xem là một trong những
nguyên nhân dẫn đến việc phải
tăng công suất nhiệt điện than,
giảm công suất đặt của điện năng
lượng tái tạo (vốn là thế mạnh ở
khu vực miền Trung và Nam). 

Theo dự thảo, tổng công suất
đặt nguồn điện tại phương án phụ
tải cơ sở sẽ là 130.370 MW (giảm
khoảng 7.700 MW so với phương
án đưa ra tại Tờ trình số
1682/TTr-BCT ngày 26/3/2021).

Công suất nguồn điện giảm chủ
yếu từ các nguồn NLTT và sản
lượng điện nhập khẩu từ Lào, với
mức giảm gần 10.000 MW. Cụ
thể, so với Dự thảo trước thì tổng
công suất lắp đặt năng lượng tái
tạo toàn hệ thống giảm 7.688
MW vào năm 2030 và 15.046
MW vào năm 2045.  

Ngoài ra, dự thảo lần này đã
tăng công suất thủy điện (năm 2030
lắp đặt thêm 612 MW, năm 2045
thêm 3305 MW) để bù cho phần
giảm của điện gió, mặt trời và sinh
khối. Theo đánh giá của nhiều
chuyên gia, chính nhờ việc tăng
công suất này mà dự thảo Bộ Công
Thương vừa trình phù hợp với chỉ
tiêu của Nghị quyết 55-NQ/TW. 

Nhưng điều gây bất ngờ chính
là việc Bộ Công Thương quyết
định trình tăng nguồn điện than
(thêm khoảng 3.607 MW so với
Tờ trình 1682/TTr-BCT) để tiếp
tục bù lại sản lượng điện thiếu
hụt, sau khi loại bớt nguồn điện
năng lượng tái tạo. Như vậy, theo
dự thảo mới nhất, tỷ lệ các nguồn
điện gió và mặt trời sẽ giảm từ
mức 26,5% xuống còn 23,4%
tổng công suất các nguồn điện,
trong khi tỷ lệ các nguồn điện
than tăng từ 27,2% lên 31% tổng

công suất đặt các nguồn điện. 
Đáng chú ý, trong dự thảo

mới, tổng nhu cầu vốn đầu tư để
thực hiện chương trình phát triển
điện lực được lựa chọn trong giai
đoạn 2021-2030 khoảng 99,32 tỷ
USD, trong đó vốn cho phát triển
nguồn điện khoảng 85,74 tỷ
USD, cho lưới điện truyền tải
khoảng 13,58 tỷ USD (theo dự
thảo cũ, tổng chi phí cho truyền
tải khoảng 32,9 tỷ USD). Như
vậy, theo dự thảo mới này, tổng
số vốn cần để  thực hiện QHĐ
VIII sẽ giảm khoảng 28 tỷ USD
so với dự thảo tháng 3/2021. 

Đặc biệt, trong dự thảo này,
Bộ Công Thương đã đưa ra giải
pháp xây dựng thiết chế về tính
kỷ luật và tuân thủ việc thực hiện
Quy hoạch phát triển điện lực
quốc gia để đảm bảo tuân thủ
tuyệt đối Quy hoạch đã được phê
duyệt. Bộ này cho rằng, ách tắc
ở bất cứ khâu nào nếu không
được quan tâm sát sao, chỉ đạo
tháo gỡ kịp thời cũng có thể dẫn
đến phá vỡ quy hoạch, dẫn đến
thiếu điện cho đất nước, giảm
hiệu quả đầu tư dự án, thậm chí
thất thoát, lãng phí như đã thấy
thời gian qua ở một số dự án lớn. 

HOÀNG TÚ
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Dự báo cho thấy TP Hồ
Chí Minh và 5 tỉnh miền
Đông có thể tăng trưởng
âm năm 2021. Theo Bộ
Kế hoạch và Đầu tư,
trong những tháng cuối
năm các địa phương này
cần thúc đẩy giải ngân
vốn đầu tư công để hỗ
trợ phục hồi tăng trưởng
kinh tế…
Không đạt kế hoạch 
tăng trưởng kinh tế

Phát biểu tại Hội nghị trực
tuyến xây dựng kế hoạch phát
triển kinh tế-xã hội và đầu tư công
năm 2022 Vùng Đông Nam Bộ
và Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL), do Bộ Kế hoạch và
Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức hôm
15/9, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT
Trần Duy Đông đã nhấn mạnh,
các tỉnh, thành của Vùng Đông
Nam Bộ và ĐBSCL có vị trí, vai
trò đặc biệt quan trọng trong phát
triển kinh tế-xã hội của đất nước,
đóng góp lớn vào sự tăng trưởng,
thu ngân sách, xuất nhập khẩu
của cả nước. Tuy nhiên, các tỉnh,
thành phía Nam triển khai nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2021 trong điều kiện bị ảnh
hưởng nặng nề vì dịch Covid-19,
thời gian giãn cách dài gây nhiều
khó khăn cho mọi hoạt động của
đời sống nhân dân, đặc biệt là
hoạt động sản xuất kinh doanh,
trong đó lĩnh vực công nghiệp,
dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ
và lĩnh vực nông nghiệp của vùng
ĐBSCL đã làm giảm tốc độ tăng
trưởng kinh tế…

Được biết, trong 6 tháng đầu
năm, tăng trưởng kinh tế 2 vùng

Đông Nam Bộ và ĐBSCL đều
thấp hơn tốc độ tăng trưởng cả
nước (vùng ĐBSCL đạt 4,5%,
vùng Đông Nam Bộ đạt 4,58%,
cả nước là 5,64%). 

Dự báo khả năng thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế-xã hội
năm 2021 của vùng Đông Nam
Bộ, Bộ KH&ĐT cho biết, trong
12 chỉ tiêu có 5 chỉ tiêu năm nay
không đạt được, trong đó có chỉ
tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm
trong nước GRDP thậm chí tăng
trưởng âm (0,13%) so với kế
hoạch 6,2- 6,5%. “Đóng góp” cho
kết quả tăng trưởng âm nhiều
nhất là TP HCM và Bình Dương
- 2 trung tâm sản xuất lớn của
vùng và cả nước. Đối với
ĐBSCL, trong 12 chỉ tiêu cũng

có 5 chỉ tiêu không đạt, trong đó
chỉ tiêu tốc độ tăng GRDP chỉ
2,69% sô với kế hoạch 6-7%.

Phấn đấu giải ngân tối thiểu
60% kế hoạch trong 9 tháng
đầu năm

Theo số liệu của Bộ KH&ĐT,
công tác giải ngân trong 8 tháng
năm 2021 của vùng Đông Nam
Bộ và ĐBSCL thấp hơn mức
bình quân chung của cả nước là
40,6% và thấp hơn mức bình
quân chung của khối địa phương
là 42,92%. Trong đó, khu vực
Đông Nam Bộ mới đạt 33,8%,
ĐBSCL 34,6%.

Với khu vực Đông Nam Bộ,
có 2 địa phương giải ngân dưới
30% (TP HCM: 24,5%; Đồng

Nai: 28,7%); Với ĐBSCL, có 4
địa phương giải ngân dưới 30%
(Bạc Liêu: 26,2%; Kiên Giang:
22,3%; Đồng Tháp: 28,6%; An
Giang: 20,6%; Cần Thơ: 13,3%).

“Như vậy, các địa phương của
vùng cần tập trung, cố gắng thúc
đẩy giải ngân đạt kết quả cao hơn
trong các tháng cuối năm theo
quy định của Chính phủ và Thủ
tướng Chính phủ, thực hiện theo
Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày
16/8/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về đẩy nhanh tiến độ thực
hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu
tư công  năm 2021 và phấn đầu
hoàn thành giải ngân các dự án
còn lại trong năm 2021…”, bà
Bùi Thu Thủy, Phó Vụ trường Vụ
Kinh tế địa phương và vùng lãnh
thổ (Bộ KH&ĐT) lưu ý.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ
KH&ĐT Trần Duy Đông đã đề

nghị các địa phương đánh giá
toàn diện, phân tích các mặt được,
chưa được và làm rõ các nguyên
nhân chủ quan, khách quan, các
giải pháp đối với tình hình triển
khai thực hiện phát triển kinh tế -
xã hội và đầu tư 8 tháng đầu năm
và ước thực hiện cả năm 2021.
Trong đó, đánh giá rõ việc dự
kiến kết quả thực hiện chỉ tiêu
GRDP của các địa phương trong
năm 2021.

Thứ trưởng cũng đặc biệt lưu
ý các địa phương kiến nghị các
giải pháp đúng, chia sẻ cách làm
hay để thúc đẩy phát triển kinh tế-
xã hội và triển khai kế hoạch đầu
tư công trong bối cảnh tác động
của dịch Covid-19, đặc biệt là
công tác giải ngân trong 9 tháng
đầu năm và những tháng cuối
năm 2021 trên tinh thần chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ tại
Hội nghị về công tác giải ngân
vừa qua. 

“Cần tập trung vào việc khả
năng thực hiện giải ngân vốn đầu
tư công 9 tháng đầu năm phải đạt
tối thiểu 60% kế hoạch đã được
giao từ đầu năm…”, Thứ trưởng
lưu ý. THANH THANH

DỰ THẢO QUY HOẠCH ĐIỆN VIII: 

Bất ngờ giảm công suất năng lượng tái tạo

lNguồn điện năng lượng tái tạo bị
giảm mạnh trong dự thảo mới.

Thúc đẩy giải ngân, 
phục hồi tăng trưởng

lDịch Covid-19 ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của nhiều địa phương. 

TP HCM “xin” không áp dụng việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư
công đạt từ 60% đến ngày 30/9/2021

Phó Chủ tịch UBND TP HCM, ông Võ Văn Hoan cho biết, tính đến
hết ngày 10/9/2021, tỷ lệ giải ngân của TP HCM đã đạt là 31% tổng kế
hoạch đã giao, tuy nhiên vẫn chưa đạt được yêu cầu của Chính phủ, của
Lãnh đạo TP (đạt  60% tổng kế hoạch vốn giao đến 30/9/2021).

Với diễn biến của tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP phức tạp
như hiện nay, trước mắt để tập trung cho công tác triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, lãnh đạo TP HCM kiến nghị Bộ
KH&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép TP không áp dụng việc
thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 60% đến ngày 30/9/2021 và đạt
95%-100% đến hết niên độ kế hoạch năm 2021, không điều chuyển hoặc
cắt giảm các nguồn vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ cho TP.

TP sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công vào
các năm tiếp theo, phấn đấu đạt các mục tiêu đã đề ra theo đúng quy định...
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Theo ông Ngô Sỹ Hoài,
Phó Chủ tịch kiêm Tổng
Thư ký, Hiệp hội Gỗ và
Lâm sản Việt Nam (VI-
FOREST), nhu cầu nội
thất gỗ ở Việt Nam rất
lớn và là một thị trường
đầy tiềm năng. Tuy
nhiên, sử dụng gỗ hợp
pháp là vấn đề “tồn tại
hay không tồn tại” trong
môi trường kinh doanh
ngày nay…
Thời của gỗ…

Tại Hội thảo “Sử dụng gỗ hợp
pháp và bền vững trong xây
dựng, thiết kế kiến trúc và nội thất
tại Việt Nam” do Trung tâm Giáo
dục và Phát triển (CED) tổ chức
mới đây, nhiều thông tin thú vị đã
được đưa ra, gỗ có thể được sử
dụng để xây dựng các tòa nhà
chọc trời 20- 30 tầng, giúp giảm
lượng lớn khí thải so với xây
dựng bằng xi măng và bê tông.

Ngoài ra, công trình gỗ cũng
không dễ cháy. Với công nghệ gỗ
hiện đại và phát triển ngày nay,
gỗ có thể có công năng tương
đương như bê tông nhưng lại là
vật liệu xanh, bền vững và thân
thiện hơn với môi trường so với
bê tông cốt thép. 

Giới khoa học và kiến trúc
trên thế giới đang thúc đẩy một
khuynh hướng mới: “thời của gỗ”
với những tòa nhà chọc trời đã và
đang được xây dựng hoàn toàn
bằng gỗ trên thế giới.

Việt Nam đã bắt nhập vào xu
hướng “thời của gỗ” khi đã có
nhiều công trình gỗ được xây
dựng và đã đi vào sử dụng, như:
khu biệt thự nghỉ dưỡng An
Lâm (Vịnh Ninh Vân, Nha
Trang); Cầu Vàng ở khu du lịch

Bà Nà (Đà Nẵng)... 
“Sử dụng gỗ sẽ tạo mội

trường sống tốt, vừa tốt cho sức
khỏe, tính thẩm mỹ cao lại bảo vệ
môi trường. Sử dụng gỗ giảm
đáng kể lượng khí thải do hiệu
ứng nhà kính (GHG) do các hoạt
động xây dựng gây ra, giảm chất
thải phế thải, ô nhiễm và chi phí
liên quan đến xây dựng”-  PGS.
TS. Kiến trúc sư Nguyễn Vũ
Phương, Hiệu trưởng Trường
Đại học Xây dựng Miền Trung
cho biết. 

Băn khoăn gỗ hợp pháp
Theo Kiến trúc sư Nguyễn

Chánh Phương, Phó Chủ tịch
kiêm Tổng Thư ký Hội Mỹ nghệ
và Chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh
(HAWA), Phó Tổng Giám đốc
AA Corporation, hiện nay, các
thiết kế đồ gỗ và nội thất luôn
đảm bảo được sự an toàn, có
phong cách, thiết kế nội thất, thiết
kế sản phẩm luôn đáp ứng được

nhu cầu của khách hàng về cả
hình thức lẫn chất lượng cho biết. 

“Gỗ là chất liệu 100% tái tạo
được, trồng được, thời gian xây
dựng nhanh và giảm đáng kể
lượng khí thải CO2, phù hợp với
cả phong cách truyền thống cũng
như hiện đại”- kiến trúc sư Phạm
Thanh Huy, người đứng đầu của
282 Design chia sẻ. 

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng
Thư ký VIFOREST, ông Ngô Sỹ
Hoài, nhu cầu nội thất gỗ ở Việt
Nam cũng rất lớn và là một thị
trường đầy tiềm năng. Tuy
nhiên, Việt Nam đang đứng thứ
2 trên thế giới về xuất khẩu gỗ,
nhưng lại đang để hổng thị
trường nội địa trong khi nhu cầu
nội địa rất lớn.  

Thực tế cho thấy, thị trường
nội thất tại Việt Nam đang ngày
càng thu hút các nhà đầu tư nước
ngoài. Nhiều thương hiệu quốc tế
đang có kế hoạch đặt nhà máy sản

xuất, hoặc tìm cơ hội để mở rộng
kinh doanh tại Việt Nam.  Đơn cử
như Tập đoàn bán lẻ nội thất lớn
nhất thế giới - IKEA mới đây
cũng đã công bố kế hoạch đầu
tư 450 triệu USD để xây dựng
cửa hàng và hệ thống bán lẻ tại
Hà Nội.

“Nhưng sử dụng gỗ hợp
pháp là vấn đề tồn tại hay không
tồn tại trong môi trường kinh
doanh ngày nay”- ông Ngô Sỹ
Hoài kết luận. 

Theo Kiến trúc sư Phạm
Thanh Huy, bên cạnh xu hướng
dùng gỗ, thế giới cũng đã đẩy
mạnh ý thức hệ yêu thiên nhiên,
thúc đẩy trồng rừng, sử dụng gỗ
nguyên liệu, gỗ tái sinh và đưa ra
các giải pháp để tận dụng gỗ triệt
để nhằm không ảnh hưởng đến
thiên nhiên. “Đó là nét văn hóa,
là ý thức chúng ta cần học hỏi để
định hướng lại hành động một
cách văn minh và khoa học nhất. 

Khảo sát người tiêu dùng trẻ
của CED về sản phẩm gỗ cho
biết, giới trẻ sẵn sàng chọn sản
phẩm gỗ và sẽ ưu tiên chọn sản
phẩm có nguồn gốc gỗ hợp pháp.
Họ cũng ủng hộ các kiến trúc sử
dụng gỗ. 

Thực hiện Hiệp định
VPA/FLEGT giữa Việt Nam và
EU, tháng 9/2020 Chính phủ đã
ban hành Nghị định
102/2020/NĐ-CP về việc quy
định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp
pháp Việt Nam. Theo đó, gỗ và
sản phẩm gỗ sản xuất, chế biến và
tiêu thụ tại thị trường Việt Nam
cũng cần phải truy xuất được
nguồn gốc hợp pháp. Đây là cơ
sở pháp lý để việc sử dụng gỗ
trong xây dựng, thiết kế kiến trúc
và nội thất ở Việt Nam đảm bảo
tính hợp pháp...”- bà Tô Kim
Liên, Giám đốc CED khẳng định.

THANH THANH  

Dịch bệnh Covid-19 đã diễn
biến vô cùng phức tạp và tạo nên
ảnh hưởng nặng nề tới mọi mặt
đời sống xã hội. Trong bối cảnh
chung đó, Bảo hiểm PVI vẫn nỗ
lực đạt tổng doanh thu 6 tháng
đầu năm 2021 là 5.445 tỷ đồng,
hoàn thành 114,4% kế hoạch 6
tháng và 56,8% kế hoạch năm,
tăng trưởng 12,7% so với cùng kỳ
năm trước. Lợi nhuận trước thuế
của Bảo hiểm PVI đạt 415 tỷ
đồng, hoàn thành 64,2% kế hoạch
năm và tăng trưởng 8,3% so với
cùng kỳ 2020. Ngoài dẫn đầu về
doanh thu phí bảo hiểm gốc, Bảo

hiểm PVI cũng
là doanh nghiệp
(DN) dẫn đầu
thị trường bảo
hiểm phi nhân
thọ trên các chỉ
tiêu: Vốn điều lệ,
Tổng tài sản, Tổng
doanh thu, Lợi nhuận
từ hoạt động kinh doanh
bảo hiểm, Lợi nhuận trước
thuế và Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ
sở hữu… 

Dù nửa sau năm 2021 còn
nhiều khó khăn hơn nửa đầu năm,
Bảo hiểm PVI vẫn phấn đấu để

đạt mốc doanh thu 10.000 tỷ
đồng cho cả năm. Đây là mục tiêu
rất khát vọng, nhất là khi mốc

doanh thu này sẽ phải hoàn thành
cùng lúc với việc duy trì vị trí số
1 thị trường về hiệu quả mà DN

đã làm được các năm qua.
Vừa tiếp tục kiên trì chiến

lược kinh doanh đúng đắn,
hợp lý “ưu tiên tập trung
vào hiệu quả và chỉ tăng
trưởng quy mô nếu có
hiệu quả”, vừa linh
hoạt trong chính sách
kinh doanh để ứng phó
với biến động của thị
trường, Bảo hiểm PVI

tự tin đang đi đúng
hướng và hy vọng sẽ đạt

được các mục tiêu đề ra. 
Trong các năm tới đây,

mục tiêu của Bảo hiểm PVI là
trở thành DN bảo hiểm bền vững
hàng đầu tại Việt Nam và ở khu
vực Đông Nam Á. Ngoài khát
vọng, ý chí của Ban điều hành và
tập thể cán bộ, nhân viên Bảo
hiểm PVI, đây còn là yêu cầu của

các cổ đông nước ngoài đối với
DN. Bảo hiểm PVI là công ty con
do Công ty cổ phần PVI (mã
chứng khoán: PVI) nắm 100%
vốn. Hiện HDI Global (Đức) là
cổ đông lớn nhất của PVI khi
đang nắm giữ 45,9% vốn điều
lệ, một cổ đông chiến lược
ngoại khác là Công ty Tài chính
Quốc tế (IFC) nắm giữ 6,29%
cổ phần PVI. 

HDI Global lên kế hoạch
thông qua Bảo hiểm PVI để phát
triển mảng bảo hiểm gốc ở Đông
Nam Á. IFC tham gia vào PVI
với tư cách là nhà đầu tư chiến
lược, cam kết đầu tư lâu dài. Khi
đầu tư vào PVI, IFC dự kiến cùng
với HDI Global thúc đẩy sự phát
triển về các mặt quản trị DN,
quản lý rủi ro và chính sách tuân
thủ của PVI, đồng thời điều chỉnh
các chính sách quản trị cho phù
hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
HDI Global và IFC hướng đến
mục tiêu củng cố vị thế của PVI
là DN bảo hiểm hàng đầu cung
cấp các giải pháp bảo hiểm trong
lĩnh vực thương mại và công
nghiệp của Việt Nam. MY MY

Đấu giá trọn lô
gần 4,6 triệu cổ
phần của Công
ty CP Vĩnh Sơn

Ngày 21/9 tới đây, Sở
Giao dịch Chứng

khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ
chức phiên đấu giá cổ
phần của Công ty CP Vĩnh
Sơn do Tập đoàn Công
nghiệp – Viễn thông Quân
đội (Viettel) sở hữu. 

Phương thức đấu giá
trọn lô với khối lượng
4.588.500 cổ phần (tương
đương 39,9% vốn điều lệ).
Giá khởi điểm của lô cổ
phần đấu giá là gần 922,5
tỷ đồng. Phiên đấu giá lần
này thể hiện quyết tâm của
Viettel trong việc thúc đẩy
kế hoạch thoái vốn đầu tư
ngoài ngành để tập trung
đầu tư cho các hoạt động
cốt lõi là xây lắp hạ tầng
viễn thông và vận hành hạ
tầng viễn thông. 

Công ty CP Vĩnh Sơn
có vốn điều lệ 1.150 tỷ
đồng với số lượng 3 cổ
đông gồm 2 tổ chức và 1 cá
nhân, trong đó cổ đông tổ
chức sở hữu 99,9% vốn
điều lệ là  Viettel (39,9%)
và Công ty CP Bất động
sản Dragon Village (60%).

Việc thực hiện đấu giá
trọn lô 4,6 triệu cổ phần
của Công ty CP Vĩnh Sơn
đợt này nằm trong kế hoạch
thoái vốn đầu tư ngoài
ngành của Viettel theo
phương án tái cơ cấu giai
đoạn 2016-2020 đã được
Thủ tướng phê duyệt.
Trước đó, Viettel đã hoàn
thành thoái vốn tại Tổng
Công ty CP Xuất nhập
khẩu và Xây dựng Việt
Nam (Vinaconex) trong
năm 2018 và thu về lợi
nhuận 712 tỷ đồng. T.LAN

BẢO HIỂM PVI: 

Dẫn đầu thị trường trên mọi chỉ tiêu tài chính
Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thị
phần của Bảo hiểm PVI 6 tháng đầu năm 2021
là 15,4%, đứng đầu thị trường bảo hiểm phi
nhân thọ, vượt Bảo Việt ở vị trí thứ hai với
15,3% thị phần. Đây là quý thứ 2 liên
tiếp, Bảo hiểm PVI dẫn đầu thị trường
về thị phần.

SỬ DỤNG GỖ TRONG ĐỜI SỐNG:

Cần coi trọng tính hợp pháp

lNhà hàng Sen tại Khu nghỉ dưỡng An Lâm (Nha Trang)- một công trình gỗ 
(Ảnh: TranDuc Homes)
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Đại dịch Covid-19 khiến
người làm du lịch phải
xoay xở trong bối cảnh
thất nghiệp, các doanh
nghiệp du lịch kỳ vọng
Nhà nước sẽ xây dựng
kế hoạch thật tốt để
vực dậy ngành này.
Xoay xở tìm việc mưu sinh 

Ông Nguyễn Văn Tài, Giám
đốc (GĐ) Cty CP Du lịch Viet-
sense cho biết, 4 đợt dịch vừa qua
là 4 đợt sàng lọc khủng khiếp với
các doanh nghiệp (DN) du lịch.
Đợt dịch đầu tiên làm DN suy
yếu, mệt mỏi nhưng còn cầm cự
được. Đợt dịch thứ hai, DN nhỏ,
tổ chức không bài bản cơ bản,
biến mất và rút khỏi thị trường.
Đợt dịch thứ 3, những DN
“cứng” rơi vào khủng hoảng. Đợt
dịch thứ 4, những DN đầu ngành
tê liệt, bất động. 

Trước khi dịch bùng phát, Vi-
etsense có hơn 20 nhân viên hành
chính, gần 150 hướng dẫn viên;
nhưng giờ chỉ còn 7 trưởng
phòng và 1 GĐ. “Hiện không một
DN du lịch nào còn sức giữ chân
được nhân sự. Như Cty tôi,
khuyến khích anh em tìm công
việc khác mưu sinh”, ông Tài nói.

Gần 10 năm làm trong ngành
du lịch, mỗi năm Cty đón 2000 -
3000 khách quốc tế từ Thái Lan,
Trung Quốc; nhưng giờ ông
Phạm Đình Tấn, GĐ Cty Du lịch
Viet World Tour cho biết, Cty đã
làm tạm dừng hoạt động từ tháng
6/2021. “Chính tôi cũng chỉ ở nhà
nghe ngóng tình hình và xây
dựng các chương trình du lịch
chuẩn bị thời kỳ hậu Covid.  Để
hoạt động như thời kỳ trước và
liệu có tiếp tục thuê nhân sự nữa
hay không thì chưa tính được.
Nếu cứ “bập bõm” lúc có dịch,
lúc không  thì DN cũng chỉ hoạt

động cầm chừng với quy mô nhỏ,
vừa phải’, ông Tấn nói.

Anh Nguyễn Văn Huy, nhân
viên điều hành lâu năm của Cty
du lịch lữ hành Vietravel chia sẻ,
dịch bệnh kéo dài khiến Cty phải
đóng cửa, cho nhân viên nghỉ
việc tạm thời. Nói là tạm thời
nhưng cũng không chắc chắn đến
khi nào mới mở cửa trở lại.
“Công việc gần như đóng băng
hoàn toàn vì công ty chuyên về
lĩnh vực outbound (du lịch nước
ngoài dành cho khách trong
nước). Sau đó đã chuyển hướng
sang các hoạt động tổ chức du
lịch nội địa và đặt phòng khách
sạn cho những nhóm gia đình có
nhu cầu, nhưng công việc cũng
không ổn định”, anh Huy cho biết
đã chuyển sang bán hàng online
để có chi phí trang trải cuộc sống. 

Tương tự, chị Phạm Triệu Vi,
quản lý lữ hành quốc tế Cty du
lịch Vietravel cho biết, kể từ đầu
2020 Cty chỉ còn duy trì các
booking lẻ nội địa gồm lưu trú và
vé máy bay. Từ khi dịch bùng
phát mạnh ở các tỉnh phía Nam
thì du lịch nội địa đóng băng hoàn
toàn. Nhìn đội ngũ nhân viên cấp
dưới làm trái nghề, chị cảm thấy
xót xa, lo lắng đại dịch kéo dài sẽ
khiến “chảy máu” nhân lực du
lịch nếu không có những giải
pháp kịp thời. 

Chị Vi cho biết dù rất khó
khăn nhưng không có ý định từ
bỏ công việc du lịch mà vẫn cố
gắng tạo ra ý tưởng mới trong

thời điểm khó khăn. “Nhu cầu và
đam mê đi lại của người đi du lịch
là không giới hạn, chúng tôi vẫn
nỗ lực để cung ứng dịch vụ tốt
nhất tới khách hàng”, chị lạc
quan. Để cầm cự qua dịch, chị
đang triển khai cung cấp sản
phẩm và dịch vụ khử khuẩn. 

Trông chờ một chính sách
“đúng và trúng”

Thời gian vừa qua, Nhà nước
đã có quyết sách rất đúng đắn với
các DN nói chung và DN du lịch
nói riêng như giảm 80% phí ngân
hàng, cho khoanh nợ, thí điểm
đón khách ở Phú Quốc… giúp
ngành du lịch cầm cự trong bối
cảnh hiện tại và thắp thêm hi
vọng trong tương lai. 

Tuy nhiên, để cạnh tranh đối

với các đối thủ lớn trong khu vực
như Thái Lan, Singapore hay In-
donesia, nhiều DN cho rằng cần
phải quyết liệt hơn nữa trong
hoạch định và thực thi chính sách.
Bởi trên thực tế chúng ta đang có
nhiều lợi thế bởi tài nguyên du
dịch phong phú, cùng danh tiếng
vị thế Việt Nam đang rất tốt với
quốc tế.  

Nhiều DN du lịch đang cần
những chiến lược dài hơi, đòn
bẩy chính sách “đúng, trúng” của
Nhà nước để họ có thể “bứt tốc”
thời hậu Covid. Có hai đề xuất
chính với cơ quan chức năng. Thứ
nhất, DN du lịch mong muốn sự
chỉ đạo của Đảng, Chính phủ
thông suốt xuống các địa
phương. Địa phương cần mạnh
dạn trong mở cửa đón khách và

hỗ trợ DN tại điểm đến như
giảm giá vé thắng cảnh, giá dịch
vụ, phí cầu, đường. 

Thứ hai, vì các DN du lịch
gần như đang trong trạng thái
“chết lâm sàng” nên rất cần được
dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Với
DN du lịch, tài sản lớn nhất là
nhân lực và thương hiệu chứ
không có nhiều tài sản cố định,
nên việc tiếp cận với nguồn vốn
cực kỳ khó. Các ngân hàng cần
có cơ chế mở hơn với DN du lịch
để có nguồn vốn hoạt động trở lại.

Theo các DN du lịch, hiện
việc kiểm soát Covid-19 của
nước ta đang đi đúng hướng,
nên hầu hết các Cty đã triển
khai xây dựng các tour cho mùa
du lịch Tết Nguyên đán. Nhiều
DN hy vọng 1-2 tháng nữa
Chính phủ kiểm soát hoàn toàn
được dịch, cộng thêm sức nén
nhu cầu du khách, thị trường sẽ
bật lên mạnh mẽ. Lo ngại nhất
hiện nay là tình trạng thiếu nhân
lực bởi không ít người làm du
lịch đã chuyển sang nghề khác.

Nhiều ý tưởng về du dịch
trong thời gian tới cũng bắt đầu
được nhen nhóm như tạo ra một
liên kết khép kín dịch vụ (vận
chuyển, khách sạn, nhà hàng,
các điểm tham quan) với những
du khách đã có “thẻ xanh”.
“Trước tiên áp dụng tổ chức
tour trong nước cho những đối
tượng nhóm du khách nhỏ hoặc
các gia đình có điều kiện. Sau
đó có thể áp dụng cho các đối
tượng là các chuyên gia hoặc du
khách nước ngoài đến từ các
nước trên thế giới. Hy vọng khi
thị trường du lịch mở cửa trở
lại, Việt Nam áp dụng cơ chế đi
lại với người có “hộ chiếu vắc
xin” thì mô hình này có cơ hội
thử nghiệm”, anh Huy nói.

TUẤN NGỌC – 
PHẠM DIỆU

Tỉnh Đồng Tháp chịu tác
động rất lớn từ đại dịch
Covid-19, lãnh đạo tỉnh
đã và đang quyết liệt
triển khai nhiều giải
pháp nhằm ngăn chặn
sự lây lan của dịch
bệnh. Bên cạnh đó, tỉnh
cũng đề ra nhiều giải
pháp, phương án để
phục hồi kinh tế, xã hội
trong thời gian tới.

Theo dự thảo Kế hoạch phục
hồi và phát triển kinh tế tỉnh
Đồng Tháp những tháng cuối
năm 2021, có 2 kịch bản tăng
trưởng được đưa ra. Kịch bản 1:
Trong điều kiện tình hình dịch
vẫn chưa kiểm soát được tại một
số khu vực, cần tiếp tục thực hiện
Chỉ thị 16/CT-TTg tại một số địa
phương đến hết quý 3/2021 hoặc
đến hết năm 2021, áp dụng linh
hoạt Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị
19/CT-TTg tại một số địa
phương khác. Với tình hình này,
dự kiến tăng trưởng kinh tế
2021 đạt khoảng 2,5% - 3,5%,
cần phấn đấu cao. Trong đó,
khu vực 1 tăng 3,32%, khu vực

2 tăng 4,07% (công nghiệp tăng
3,38%; xây dựng tăng 7,32%),
khu vực 3 tăng 3,33%.

Kịch bản 2: Trong điều kiện
tình hình dịch được kiểm soát tốt,
kết thúc thực hiện giãn cách xã
hội toàn tỉnh sớm trong quý
3/2021, trong quý 4/2021, các
hoạt động ở trạng thái bình
thường mới, áp dụng linh hoạt
Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị
19/CT-TTg tại một số địa
phương, nhu cầu thị trường tăng
cao thúc đẩy sản xuất. Dự kiến
tăng trưởng kinh tế 2021 đạt
khoảng 3,5% - 4,5%, cần phấn

đấu rất cao. Trong đó, khu vực 1
tăng 3,48%, khu vực 2 tăng
5,04% (công nghiệp tăng 4,49%;
xây dựng tăng 7,6%), khu vực 3
tăng 5,06%.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ
tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tuỳ
vào diễn biến dịch bệnh trên địa
bàn, tỉnh sẽ chọn kịch bản phù
hợp, nhưng chọn kịch bản nào thì
cũng phải có sự nỗ lực, quyết tâm
cao của các ngành, các cấp, các
địa phương để thực hiện mục tiêu
khôi phục sản xuất và kinh tế.

Theo ông Nghĩa, tỉnh sẽ lập
Ban nghiên cứu phục hồi phát

triển kinh tế; duy trì một số hoạt
động dịch vụ, tập trung kênh kết
nối tiêu thụ nội địa và xuất khẩu;
tạo điều kiện cho doanh nghiệp
hoạt động “4 tại chỗ” linh hoạt,
nhất là các doanh nghiệp sản xuất
công nghiệp ngành chế biến thủy
sản và chế biến lương thực xuất
khẩu; thực hiện các dự án đầu tư
có trọng tâm…

Để đảm bảo sản xuất trong
tình hình dịch bệnh Covid-19,
tỉnh yêu cầu các DN tiếp tục thực
hiện phương án “4 tại chỗ” (sản
xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, ở tại chỗ
và y tế tại chỗ để hoạt động); Sở
Công Thương chịu trách nhiệm
chính trong tham mưu kịch bản
thực hiện chủ trương này trong
tình hình mới và từng bước tháo
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Với tiêu thụ nông sản, thuỷ
sản, tình hình bắt đầu có khởi sắc
hơn, tín hiệu mừng là các đầu mối
lớn từng bước mở cửa hoạt động
trở lại, lưu thông cơ bản ổn định.
Tỉnh giao Sở NN&PTNT tăng
cường phối hợp Sở Công
Thương, các địa phương để nắm
tình hình hoạt động DN và tiêu
thụ nông sản, thuỷ sản, tham mưu
kế hoạch tái sản xuất nông nghiệp

từ đây đến cuối năm. Các địa
phương phải chủ động phối hợp
các sở, ngành tỉnh và có kế hoạch
tái sản xuất, ứng phó thiên tai,
mưa bão…

Từ ngày 11-14/9, Tổ công tác,
Bộ phận giúp việc hỗ trợ sản xuất,
tiêu thụ, lưu thông nông sản và
nguyên vật liệu đầu vào phục vụ
sản xuất nông nghiệp trong tình
hình dịch Covid-19 của tỉnh đã hỗ
trợ, kết nối tiêu thụ hơn 500 tấn
nông sản, thuỷ sản, trong đó rau,
củ, quả là 366 tấn, trái cây là 21,7
tấn, thủy sản là 112 tấn. Thông qua
web https://htx.cooplink.com.vn/,
từ ngày 11-14/9 đã tiêu thụ tổng
cộng 648 tấn, trong đó gạo 200 tấn,
rau, củ 410 tấn, trái cây 38,8 tấn.

Về tiêu thụ qua thương mại
điện tử, sàn Voso.vn và
Postmart.vn đã tiêu thụ 482 tấn
nông sản. Trong những ngày tới,
tiêu thụ nông sản qua sàn thương
mại điện tử có nhiều tín hiệu khởi
sắc, nhất là tại TP.HCM đang mở
rộng hoạt động cho đội ngũ giao
hàng, do đó Sở Công Thương sẽ
tiếp tục kết nối các sàn Tiki, Giga-
mall để tiêu thụ nông sản, thuỷ sản
trên địa bàn tỉnh. Cty xuất khẩu
Vina T&T thống nhất đặt mua
239 tấn nông sản các loại của
Đồng Tháp để làm các hoạt động
thiện nguyện. ĐÌNH THƯƠNG

2 kịch bản tăng trưởng kinh tế Đồng Tháp năm 2021

lLãnh đạo tỉnh Đồng Tháp họp bàn về dự thảo Kế hoạch phục hồi phát triển
kinh tế những tháng cuối năm 2021. 

DU LỊCH HẬU COVID-19:  

Mong mỏi chính sách
“đòn bẩy” đột phá

lKhách du lịch dạo bộ tại Phố cổ Hội An những ngày chưa Covid-19.
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Đây là nội dung đáng chú
ý tại văn bản chỉ đạo của
Thủ tướng yêu cầu các
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ
khẩn trương rà soát,
đánh giá và xây dựng dự
thảo Nghị định quy định
chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của cơ quan mình.
Một việc chỉ giao một cơ quan
chủ trì, chịu trách nhiệm chính

Theo Văn bản số 1156/TTg-
TCCV ngày 13/9/2021, về xây
dựng dự thảo Nghị định quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, Thủ tướng yêu cầu:  

Về chức năng, đối với các bộ,
cơ quan ngang bộ (sau đây gọi
chung là bộ): Rà soát, đánh giá kỹ
và xác định rõ các ngành, lĩnh vực
thuộc phạm vi quản lý nhà nước
của bộ theo phân công của Chính
phủ và quy định pháp luật chuyên
ngành, bảo đảm một ngành, lĩnh
vực được giao cho một bộ chủ trì,
chịu trách nhiệm giúp Chính phủ
thống nhất quản lý nhà nước trên
phạm vi cả nước.

Đối với cơ quan thuộc Chính
phủ: Rà soát, đánh giá kỹ và xác
định đầy đủ chức năng theo quy

định của Chính phủ, đáp ứng yêu
cầu phát triển theo chủ trương của
Đảng và của pháp luật.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, đối
với các bộ, Thủ tướng yêu cầu rà
soát, đánh giá kỹ và xác định rõ
nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, rà
soát và hoàn thiện theo quy định
của pháp luật chuyên ngành và
phân công của Chính phủ, bảo đảm
thực hiện nhất quán nguyên tắc một
việc chỉ giao một cơ quan chủ trì,
chịu trách nhiệm chính; những việc
có sự giao thoa giữa các bộ, ngành
và giữa các tổ chức, đơn vị thuộc
bộ, ngành phải xác định rõ nội dung
phối hợp, thẩm quyền, trách nhiệm
của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị
trong việc tổ chức thực hiện; không
chồng chéo hoặc chia cắt, bỏ trống
nhiệm vụ.

Trong quá trình hoàn thiện chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cần thể
hiện rõ nội dung phân cấp quản lý
nhà nước giữa Chính phủ với bộ,
ngành và giữa bộ, ngành với chính
quyền địa phương cấp tỉnh.

Đối với các cơ quan thuộc
Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu rà
soát, đánh giá kỹ và xác định rõ
nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, rà
soát và hoàn thiện theo quy định
của pháp luật chuyên ngành và
phân công của Chính phủ, trong

đó kết cấu lại các khoản để thể
hiện rõ nội dung phân cấp trong
việc cung ứng dịch vụ công thuộc
phạm vi, nhiệm vụ của cơ quan
thuộc Chính phủ.

Giảm tổ chức trung gian
Về tổ chức bộ máy hành chính,

Thủ tướng lưu ý rà soát, đánh giá
kỹ và đề xuất phương án sắp xếp,
kiện toàn, bảo đảm đáp ứng đầy đủ
các tiêu chí thành lập tổ chức do
Chính phủ quy định. 

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu
giảm tổ chức trung gian; sắp xếp, tổ
chức lại các tổ chức tham mưu,
quản lý chuyên ngành mà không
xác định rõ phạm vi, đối tượng
thuộc ngành, lĩnh vực được giao
quản lý nhà nước theo phân công
của Chính phủ. “Giải thể hoặc tổ

chức lại các cơ quan, tổ chức có
trùng lắp, chồng chéo về chức
năng, nhiệm vụ và hoạt động
không hiệu quả; bỏ phòng trong vụ;
giảm tối đa tổ chức phòng và tương
đương thuộc cục, thanh tra, văn
phòng” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với các đơn vị sự nghiệp
công lập, Thủ tướng cũng giao các
bộ rà soát, đánh giá kỹ và đề xuất
phương án sắp xếp, kiện toàn các
đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện
chức năng phục vụ quản lý nhà
nước thuộc bộ, thuộc tổng cục, cục
thuộc bộ (được quy định trong cơ
cấu tổ chức của bộ, của tổng cục,
cục thuộc bộ), bảo đảm thu gọn tối
đa đầu mối, phù hợp với quy hoạch
mạng lưới các đơn vị sự nghiệp
công lập theo ngành, lĩnh vực và
đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện

thành lập theo quy định của pháp
luật chuyên ngành và Nghị định số
120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020
của Chính phủ quy định về thành
lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự
nghiệp công lập.

Cùng với đó, rà soát, đánh giá
kỹ và đề xuất phương án sắp xếp,
kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công
lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp
công thuộc bộ, thuộc cục, tổng cục
(Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ
trưởng thành lập) theo hướng: Chỉ
giữ lại các đơn vị thuộc bộ phục vụ
nhiệm vụ chính trị và các đơn vị
đầu ngành gắn với chức năng,
nhiệm vụ của bộ đáp ứng đầy đủ
tiêu chí, điều kiện thành lập do
Chính phủ quy định tại Nghị định
số 120/2020/NĐ-CP; 

Chuyển các đơn vị cung ứng
dịch vụ sự nghiệp công còn lại về
địa phương quản lý và sắp xếp, cơ
cấu lại các đơn vị theo ngành, lĩnh
vực, bảo đảm thu gọn tối đa đầu
mối và đáp ứng đầy đủ tiêu chí,
điều kiện thành lập theo quy định
của pháp luật chuyên ngành và
Nghị định số 120/2020/NĐ-CP;
Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện
cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp
công lập.

Thủ tướng giao các bộ, cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
sớm hoàn thành dự thảo Nghị định
gửi về Bộ Nội vụ để thẩm định
trước ngày 20/9/2021 và tiếp thu,
giải trình, hoàn thiện hồ sơ trình
Chính phủ theo quy định. 

PHI HÙNG

CHÍNH SÁCH MớI

Với quyết tâm giúp người
dân được hưởng quyền lợi
cao nhất khi đi khám
chữa bệnh, giảm bớt khó
khăn nếu không may ốm
đau, cán bộ Bảo hiểm xã
hội Phú Thọ đang ngày
đêm nỗ lực vận động
người dân tiếp tục tham
gia bảo hiểm y tế trong
giai đoạn nước rút - 17
ngày vàng của tháng
9/2021, phấn đấu vươn
tới mục tiêu giữ vững tỷ
lệ bao phủ bảo hiểm y tế.

Ngày 4/6/2021 Thủ tướng đã
ban hành Quyết định số 861/QĐ-
TTg (QĐ 861) phê duyệt danh
sách các xã khu vực III, khu vực
II, khu vực I thuộc vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, Phú Thọ có 5 huyện
Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập,
Thanh Thủy và Đoan Hùng với 58
xã được phê duyệt, trong đó có 27
xã khu vực I, 5 xã khu vực II, 26 xã
khu vực III. Các xã khu vực II và
khu vực III tập trung tại các huyện

Yên Lập (11 xã), Tân Sơn (8 xã) và
Thanh Sơn (7 xã), trong đó huyện
Yên Lập có 10 xã ở khu vực II trở
thành xã khu vực III, còn huyện
Tân Sơn có 2 xã ở khu vực II thành
xã khu vực III và Thanh Sơn có 1
xã chuyển từ khu vực II sang xã
khu vực III.

Theo QĐ 861, người dân thuộc
vùng I không được hỗ trợ thẻ
BHYT; người dân tộc thiểu số sinh
sống tại vùng II được cấp thẻ
BHYT miễn phí và người dân tộc
thiểu số và người sinh sống tại vùng
đặc biệt khó khăn (vùng III) được
hỗ trợ thẻ BHYT. 

Do vậy, theo thống kê ban đầu
có 138.896 người dân toàn tỉnh

này chịu tác động trực tiếp từ
chính sách hỗ trợ của Nhà nước
đối với các xã thuộc khu vực II và
III theo quy định nêu trên, làm tỷ
lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh Phú
Thọ giảm từ 93,2% xuống còn gần
84% dân số toàn tỉnh. 

Trong đó, có một số người dân
không còn được thụ hưởng chính
sách đóng BHYT đối với xã khu
vực II, khu vực III như trước đây
nhưng được hỗ trợ đóng BHYT
đối với  người thuộc hộ gia đình
nghèo, người thuộc hộ gia đình
cận nghèo, học sinh, sinh viên
hoặc người thuộc hộ gia đình làm
nông nghiệp, lâm nghiệp có mức
sống trung bình.

Trước tình hình trên, BHXH
tỉnh Phú Thọ cho biết, với quyết
tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết
28-NQ/TW ngày 23/5/2018 tại
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về cải
cách chính sách BHXH, để giữ
vững tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt
được từ cuối năm 2020, cơ quan
này đã phối hợp chặt chẽ với các
sở, ngành đặc biệt là ngành y tế,
các cơ quan truyền thông đẩy
mạnh tuyên truyền, phổ biến chính
sách pháp luật BHYT tới nhân dân
trong tỉnh.

Một số cấp ủy, chính quyền địa
phương như Huyện ủy Thanh Ba
đã khẩn trương ban hành Chỉ thị số
06-CT/HU ngày 15/7/2021 về tăng
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp
ủy Đảng đối với chính sách BHYT
toàn dân. Tại cuộc họp sơ kết, đánh
giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu
năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm, Ban Chỉ đạo thực hiện
chính sách BHXH, BHYT toàn
dân cấp huyện đều yêu cầu, giao
nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các
cấp, Ban chỉ đạo thực hiện chính
sách BHXH, BHYT toàn dân cấp
xã, trong đó nhiệm vụ công tác
trọng tâm chính là bù đắp lại
khoảng trống mà QĐ 861 tạo ra.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh,
BHXH các huyện đã tích cực triển
khai đồng loạt ra quân tuyên truyền
về chính sách BHYT vào thứ Ba và
thứ Năm hàng tuần, phát huy hiệu
quả của hình thức tuyên truyền qua
hệ thống loa truyền thanh xã
phường tại khắp các huyện, thành,
thị với hàng loạt bản tin về chính
sách BHYT. Các hình thức tuyên
truyền gián tiếp thông qua điện

thoại, tin nhắn, zalo, facebook được
đẩy mạnh, nâng cao vai trò tuyên
truyền viên về BHYT của mỗi cán
bộ, viên chức ngành BHXH.

BHXH tỉnh Phú Thọ cho biết,
tính đến hết 31/8/2021, số người
giảm thẻ BHYT nhưng chưa tham
gia lại BHYT còn 83.503 người.
Trước tình hình này, BHXH tỉnh đã
ban hành Kế hoạch 1067/KH-
BHXH, ngày 1/9/2021 về việc triển
khai thực hiện QĐ 861/QĐ/TTg
tháng 9 và 3 tháng cuối năm 2021.

Ngay sau khi có văn bản về việc
nới lỏng giãn cách xã hội của
UBND tỉnh Phú Thọ, Phòng
Truyền thông và Phát triển đối
tượng BHXH tỉnh Phú Thọ đã xây
dựng Kế hoạch cử cán bộ đi tăng
cường cho BHXH các huyện để chỉ
đạo, hỗ trợ, kịp thời, đề xuất tháo
gỡ khó khăn vướng mắc để tổ chức,
thực hiện có kết quả Kế hoạch số
1067/KH-BHXH. Đồng thời, phân
công 1 Lãnh đạo, viên chức chuyên
quản BHXH, viên chức trong
phòng tăng cường, hỗ trợ BHXH
các huyện bị ảnh hưởng bởi QĐ
861 như Hạ Hòa, Cẩm Khê, Thanh
Ba, Đoan Hùng, Thanh Thủy,
Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập.

Những tháng cuối năm, toàn
ngành BHXH tỉnh Phú Thọ tập
trung phối hợp cùng ngành Y tế đẩy
mạnh tuyên truyền về BHYT học
sinh, BHYT hộ cận nghèo và nhất
là BHYT hộ gia đình, phấn đấu đạt
mục tiêu 100% người bị giảm thẻ
BHYT theo QĐ 861 tiếp tục tham
gia BHYT để được hưởng sự chăm
sóc và bảo vệ sức khỏe từ quỹ
BHYT, đảm bảo quyền lợi 5 năm
liên tục tham gia BHYT theo quy
định của Luật BHYT. TUỆ AN

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

PHÚ THỌ:

Quyết tâm giữ vững tỷ lệ bao phủ 
bảo hiểm y tế năm 2021

lTuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT tại Đoan Hùng, Phú Thọ.  

Xem xét giảm tổ chức trung gian
trong bộ máy hành chính

lẢnh minh họa.
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Tập huấn phương pháp 
giảng dạy đào tạo nghiệp vụ
thi hành án

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Dự
án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Quốc gia Lào, Học

viện Tư pháp Việt Nam phối hợp với Học viện Tư pháp
Quốc gia Lào tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng và phương
pháp giảng dạy chương trình đào tạo nghiệp vụ thi
hành án. Lớp tập huấn được tổ chức theo phương thức
trực tuyến giữa điểm cầu Hà Nội và Viêng Chăn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bun-ta S.Phạp Mi
Xay - Giám đốc Học viện Tư pháp Quốc gia Lào, Phó
Trưởng Ban Chỉ đạo dự án cảm ơn Học viện Tư pháp
Việt Nam đã tạo mọi điều kiện trong quá trình triển
khai Dự án. Đồng chí yêu cầu các học viên nghiêm túc
thực hiện nội quy lớp tập huấn, cố gắng học tập, trao
đổi, học hỏi kinh nghiệm được các giảng viên Việt
Nam truyền đạt.

TS. Trương Thế Côn - Phó Giám đốc Học viện Tư
pháp, Quản đốc Ban quản lý Dự án Việt Nam đề nghị
các chuyên gia Lào tập trung giới thiệu về nội dung
các môn học thuộc Chương trình đào tạo nghiệp vụ thi
hành án đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào phê duyệt.
Ông cũng mong các chuyên gia, giảng viên Việt Nam
tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng,
phương pháp giảng dạy chương trình đào tạo cho cán
bộ, giảng viên Lào; giải đáp những khó khăn, thắc mắc
để hỗ trợ việc giảng dạy chương trình đào tạo nghiệp
vụ thi hành án tại Lào đạt chất lượng, hiệu quả.

THANH HƯƠNG

TUYÊN QUANG:
Rà soát dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 4 liên quan
đến thi hành án

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tuyên
Quang cho biết, thực hiện văn bản của UBND tỉnh

Tuyên Quang về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, mới đây Cục THADS
đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục
trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố quán
triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao
động các văn bản của UBND tỉnh thực hiện các giải
pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh
(PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ
chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà
nước (SIPAS) tỉnh Tuyên Quang năm 2021 và các
năm tiếp theo. 

Cùng với đó, chỉ đạo công chức, người lao động
trong cơ quan, đơn vị: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4 góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ,
giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; Tăng tính
minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ của các Cơ
quan THADS và hướng tới sự hài lòng của cá nhân, tổ
chức; Sử dụng và vận động người thân, gia đình sử
dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để thực hiện
thủ tục hành chính của cá nhân và gia đình trên Cổng
Dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ: dichvucong.gov.vn)
và Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ:
dichvucong.tuyenquang.gov.vn); Công chức được
giao làm việc tại Bộ phận Một cửa phải sử dụng
thành thạo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để
sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân, tổ chức khi
thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, rà soát, đề
xuất bổ sung, sửa đổi những dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4 có liên quan tới thủ tục hồ sơ hành chính
của ngành về lĩnh vực thi hành án dân sự để tạo điều
kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình
thực hiện thủ tục hành chính. P.V 

Cụ thể, trong 11 tháng công tác
năm 2021 (từ ngày 1/10/2020 đến
ngày 31/8/2021), các cơ quan thi
hành án dân sự (THADS) Quảng
Nam đã thi hành xong 5.991 việc
trong số có điều kiện, đạt tỉ lệ 77,98%
(tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020,
thiếu 4,5% so với chỉ tiêu của Tổng
cục giao). Về tiền, trong số có điều
kiện đã thi hành xong
l1.025.115.980.000 đồng, đạt tỉ lệ
78,36% (tăng 44,5% so với cùng kỳ
năm 2020, vượt 38,3% so với chỉ tiêu
của Tổng cục giao).

Các cơ quan THADS trên địa bàn
đã chú trọng thực hiện việc theo dõi,
báo cáo tình hình, kết quả công tác
thi hành án hành chính với Tổng cục
THADS, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo
THADS các cấp về những vụ việc
khó khăn, vướng mắc. Kiến nghị
UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, xử lý
trách nhiệm trong thi hành án hành
chính đối với các đơn vị trực thuộc
chưa thi hành xong Bản án khi đã hết
thời hạn tự nguyện thi hành án. Tính
đến nay, số vụ việc còn phải thực
hiện theo dõi là 12 việc.

Công tác tiếp công dân, giải quyết
đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến
nghị của công dân được lãnh đạo Cục
THADS thường xuyên quan tâm và
xác định có vai trò quan trọng trong
việc thực hiện nhiệm vụ của ngành
cũng như chỉ tiêu ngành cấp trên
giao. Lãnh đạo Cục THADS đã tập
trung chỉ đạo, chủ động triển khai các
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
công tác tiếp dân và giải quyết đơn,
thư khiếu nại, tố cáo ngay từ đầu
năm; trong đó, chủ động giải quyết
số đơn, thư khiếu nại, tố cáo mới phát

sinh ngay từ cơ sở.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt

được, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn
tại, hạn chế trong công tác THADS.
Cụ thể, đối với việc thi hành các bản
án liên quan đến tín dụng, ngân hàng
mặc dù đã có nhiều khởi sắc, tuy
nhiên kết quả thi hành chưa cao,
nhiều vụ việc chưa được xử lý dứt
điểm; các vụ việc liên quan đến thu
hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất
thoát trong vụ án tham nhũng, kinh
tế trong những tháng đầu năm chưa
có chuyển biến tích cực.

Công tác quán triệt, triển khai
Luật Tố tụng hành chính và các văn
bản về thi hành án hành chính hiệu
quả chưa cao. Một số cơ quan hành
chính Nhà nước (người phải thi hành
án) không thống nhất với nội dung
bản án nên đã có văn bản đề nghị cấp
có thẩm quyền xem xét kháng nghị
nội dung bản án đã có hiệu lực pháp
luật theo thủ tục giám đốc thẩm dẫn
đến việc tổ chức thi hành chậm.

Trong tháng cuối cùng của năm
công tác, các cơ quan THADS
Quảng Nam xác định cần tập trung
thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa
phòng, chống dịch bệnh Covid-19
vừa tổ chức thi hành án có hiệu quả. 

Theo đó, tiếp tục nâng cao hiệu
quả công tác chỉ đạo hướng dẫn
nghiệp vụ, tuân thủ chặt chẽ quy trình
hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình tổ
chức thi hành án trong hệ thống
THADS tỉnh, khắc phục những thiếu
sót về chuyên môn, nghiệp vụ. Tập
trung giải quyết dứt điểm các vụ việc
có điều kiện thi hành, các vụ việc thi
hành án phức tạp, có giá trị phải thi

hành lớn, các khoản nợ của các tổ
chức tín dụng phấn đấu hoàn thành
chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Toàn ngành
chủ động, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc,
xây dựng kế hoạch, đẩy nhanh tốc độ
thi hành án đối với vụ việc liên quan
đến thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt,
thất thoát trong vụ án tham nhũng,
kinh tế.

Cùng với đó cần tập trung nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác
theo dõi thi hành án hành chính, bảo
đảm thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi
hành án hành chính theo đúng quy
định của Luật Tố tụng hành chính
năm 2015, Nghị định số
71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
của Chính phủ quy định thời hạn,
trình tự, thủ tục thi hành án hành
chính và xử lý trách nhiệm đối với
người không thi hành bản án, quyết
định của Tòa án và các văn bản có
liên quan. 

Thực hiện nghiêm túc công tác
tiếp công dân, Thủ trưởng các đơn vị
định kỳ trực tiếp tiếp công dân. Tập
trung giải quyết triệt để đơn, thư
khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền
đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục
và nội dung theo quy định, hạn chế
đến mức thấp nhất các khiếu nại vượt
cấp, kéo dài. 

Ngoài ra cũng cần lưu ý không để
xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật
trong hoạt động THADS; chú trọng
giải pháp khắc phục tình trạng vi
phạm, nhất là trong hoạt động kê
biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài
sản thi hành án, giảm đến mức thấp
nhất các vụ việc liên quan đến trách
nhiệm bồi thường nhà nước. 

LÊ HỒNG 

QUẢNG NAM: 

Công tác thi hành án dân sự
có nhiều khởi sắc

Trong bối cảnh cả
nước vừa đảm bảo
công tác phòng,
chống dịch Covid-
19, vừa xây dựng
các biện pháp tổ
chức thi hành án
phù hợp để đảm bảo
phát triển kinh tế,
an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã
hội, công tác thi
hành án dân sự của
tỉnh Quảng Nam đã
có nhiều khởi sắc. lBan Chỉ đạo thi hành án dân sự  tỉnh Quảng Nam họp nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân

sự, hành chính và chỉ đạo giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tổng cục Thi hành án dân sự
(THADS) vừa ban hành Quy chế

Quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm
Quản lý công chức THADS. Quy chế
được áp dụng đối với lãnh đạo, công
chức được phân công tiếp nhận, sử dụng
trong Hệ thống tổ chức THADS.

Theo đó, Tổng cục THADS có quyền
hạn và trách nhiệm: Quản lý Phần mềm,
người dùng và dữ liệu điện tử có trên

Phần mềm. Quyết định việc tích hợp,
chia sẻ dữ liệu với Phần mềm, cơ sở dữ
liệu khác có liên quan đến hoạt động
THADS; Phối hợp với các cơ quan có
liên quan cấp, quản lý tài khoản và dữ
liệu trên tài khoản người dùng trong Hệ
thống tổ chức THADS và các tổ chức,
cá nhân khác theo quy định của pháp
luật; Phối hợp với Cục Công nghệ thông
tin vận hành Phần mềm, bảo đảm hạ

tầng kỹ thuật tại Trung tâm dữ liệu điện
tử tập trung Bộ Tư pháp; Bảo đảm an
toàn, an ninh, bảo mật thông tin đối với
dữ liệu trao đổi trên Phần mềm và dữ
liệu điện tử trên Phần mềm; Xử lý, khắc
phục các sự cố về kỹ thuật trên Phần
mềm để hệ thống luôn vận hành ổn định,
tin cậy; Đảm bảo người làm việc, kinh
phí hoạt động, cơ sở vật chất, phương
tiện kỹ thuật...

Xây dựng, ban hành các quy chế, quy
trình quản lý, cập nhật dữ liệu, sử dụng và
khai thác dữ liệu điện tử trên Phần mềm.
Hướng dẫn, thống nhất những thay đổi về

tiện ích, nghiệp vụ trên Phần mềm trong
Hệ thống tổ chức THADS; Hướng dẫn,
đôn đốc, hỗ trợ các cơ quan THADS địa
phương quản lý, sử dụng, khai thác Phần
mềm và cập nhật dữ liệu lên Phần mềm;
Khắc phục sự cố, tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc trong quá trình quản lý, sử dụng, khai
thác Phần mềm và dữ liệu trên Phần
mềm… Quy chế cũng quy định quyền
hạn trách nhiệm của các Cục THADS
địa phương,việc sử dụng khai thác phần
mềm và dữ liệu trên phần mềm; trách
nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan
trong thực hiện Quy chế…H.ANH

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Phần mềm
Quản lý công chức thi hành án dân sự

TƯ PHÁP



sinhhungplvn@gmail.com
17XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

http://baophapluat.vn Số 260 (8.339) Thứ Sáu 17/9/2021
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M’gar - Khối 7, Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh

Đắk Lắk 
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long - Số 99 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất của ông Bùi Minh Tuấn, địa chỉ: Thôn 6, xã Ea Kiết,

huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk. 
a. Quyền sử dụng đất: Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR

647547 do UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 14/8/2014 cho ông Bùi Minh Tuấn và bà Bùi Thị Tâm; phân chia tài sản chung cho
ông Bùi Minh Tuấn đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cư M’gar xác nhận vào ngày 26/4/2017 theo hồ sơ sô
000567.TT.005.

- Thửa đất số: 122, tờ bản đồ số: 28, diện tích: 21398,3 m2 Đất trồng cây lâu năm.
- Địa chỉ thửa đất: Thôn 6, xã Ea Kiết, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk.
b. Tài sản gắn liền với đất: Công trình xây dựng trên đất: Nhà xây cấp 4: diện tích 68m2, sân xi măng: diện tích 156m2, mái

che: diện tích 30m2, hàng rào, cổng sắt, giếng khoan, nhà kho; Cây trồng trên đất: 787 cây cà phê trồng năm 2018, 612 cây núc
nác trồng năm 2017, 57 cây điều trồng năm 2013, 03 cây mít trồng năm 2017

4. Giá khởi điểm: 1.180.324.000 đồng; tiền đặt trước: 236.000.000 đồng 
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo cho đến 16 giờ 30 phút ngày 11/10/2021

tại công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long.
5. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 14/10/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh

Bảo Long.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không thuộc

các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Bảo
Long, địa chỉ: Số 99 đường Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố  Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk để mua hồ sơ đăng ký
tham gia đấu giá. 

Trường hợp do tình hình dịch bệnh nên việc đi lại khó khăn khách hàng không trực tiếp mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu
giá có thể liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long để được hướng dẫn mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá – Số điện thoai
liên hệ: 0262.3878899 – 0947.071217 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO LONG 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Phong tổ chức Cuộc đấu giá tài sản số: 9.01/2021/ĐGBP
• Tài sản đấu giá: VTTB và công tơ thu hồi - Quý 3 năm 2021. Bán cả lô gồm 346 mục, trong đó: VTTB thông thường:

270 mục; VTTB thuộc chất thải nguy hại: 76 mục. (Chi tiết theo Danh mục VTTB, Công tơ thu hồi Quý 3 năm 2021 của Công ty
Điện lực Gia Lai ngày 13/9/2021).

• Giá khởi điểm của tài sản là: 5.428.108.980 đồng (Năm tỷ bốn trăm hai mươi tám triệu, một trăm lẻ tám nghìn, chín
trăm tám mươi đồng). Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT. Mọi chi phí liên quan đến việc tháo dỡ, di dời, vận chuyển, chuyển
quyền sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có), chi phí xử lý chất thải nguy hại (nếu có) do người mua được tài sản đấu giá chịu chi phí.

• Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến, theo phương thức trả giá lên.
• Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày thông báo đến trước 17h00’ ngày 23/9/2021

(trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Phong.
Lưu ý: Trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối với thành phố Hà Nội, khách hàng gửi yêu cầu đăng ký mua hồ sơ bằng
hình thức gửi thư điện tử qua địa chỉ Email: Daugiabaophong@gmail.com. Gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu
điện về Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phong, tầng 5 số 167 An Trạch, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, chậm nhất đến
17h00 ngày 23/9/2021;

• Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn) - không hoàn lại; 
• Tiền đặt trước: 1.085.600.000 đ (Một tỷ, không trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng).
• Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 23/9, 24/9 và đến 17h00’ ngày 27/9/2021, khách hàng chuyển tiền vào số tài

khoản: 8791188899999 Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thăng Long, Hà Nội – Đơn vị thụ hưởng Công ty đấu giá Hợp danh Bảo
Phong. (Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo “có” về tài khoản Công ty trước 17h00’ ngày 27/9/2021).

• Khách hàng đã mua hồ sơ tự liên hệ xem tài sản hoặc đăng ký xem tài sản cùng Công ty các ngày 22/9/2021 &
23/9/2021, xem tại kho của Công ty Điện lực Gia Lai.

• Thời gian tổ chức đấu giá: từ 14h30’ đến 15h30’ ngày 28/9/2021 trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến:
lacvietauction.vn

• Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thanh lý theo quy định của Công ty Điện lực Gia Lai.
• Điều kiện tham gia mua tài sản đấu giá: 
- Có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp; 
- Có năng lực tài chính; 
- Có giấy phép hành nghề QLCTNH – Bản chính (đang còn hiệu lực), có mã CTNH, địa bàn hoạt động, phương tiện

chuyên dụng, vận chuyển, xử lý phù hợp với chủng loại, khối lượng CTNH bán đấu giá theo đúng qui định tại Thông tư số:
36/2015-TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại.

• Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn và thực hiện đầy đủ nội quy, Quy chế đấu
giá Công ty ban hành.

Liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Phong: Tầng 5 số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội - Do tình
hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tránh tiếp xúc, tụ tập đông người, khách hàng muốn mua hồ sơ vui lòng liên hệ
ĐT: 0984 135 369 để được hướng dẫn chi tiết.   

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO PHONG 

THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

1. Tổ chức đấu giá tài sản: 
Công ty Đấu giá hợp danh Đại An
Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
2. Người có tài sản đấu giá:
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 
Địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí

Minh. 
3. Tài sản đấu giá: 
Quyền sử dụng 14.181,8 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất tại thửa đất số: 26, tờ bản đồ số: 88, địa chỉ: Thôn 9a,

xã Ea Hiao, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 14.181,8 m2; sử dụng chung: không m2; Mục đích sử
dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: Đến 01/07/2064 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số: CS 537368 do
UBND huyện Ea Hleo cấp ngày 09/08/2018, cập nhật thay đổi chủ sử dụng ngày 17/09/2019. 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 11/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày
12/10/2021 Tại nơi có tài sản (địa chỉ: Thôn 9a, xã Ea Hiao, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 17/09/2021 đến 17 giờ 00 phút
ngày 12/10/2021 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: 498.000.000 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 15/10/2021 Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An.
11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
11.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
11.2. Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng phương thức trả giá lên.
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An hoặc số điện thoại: 02623 709 809 hoặc

0905 533 167 (gặp Bính) để được hướng dẫn chi tiết. 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An Thông báo bán đấu giá tài sản lần 08 như sau: 
1. Người có tài sản đấu giá:
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LÂM
Địa chỉ    : Số 187 đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN 
Địa chỉ : Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội 
3. Tài sản đấu giá: Giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

mang tên Ông Đào Văn Dũng, bìa số AB176812 tại địa chỉ 590 Trương Định Tổ 3, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, thành phố
Hà Nội hồ sơ gốc số 0176.1071/QĐ-UB do UBND Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội cấp ngày 25 tháng 07 năm 2005 ( Chi tiết
tham khảo trong hồ sơ đấu giá).

* Giá khởi điểm: 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng chẵn).
* Tiền đặt trước: 2.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn) 
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày 17/09/2021 đến

ngày 22/09/2021 (trong giờ hành chính) tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh
Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan:  Từ ngày 17/09/2021
đến ngày 22/09/2021 (trong giờ hành chính):

- Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: 590 Trương Định Tổ 3, Phường Tân Mai, Quận Hoàng
Mai, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/09/2021 đến ngày 23/09/2021
7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 24/09/2021 tại: Trung Tâm Giao dịch Công ty Đấu

giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường

Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.ĐT :, 0915551423.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng thông báo đấu giá tài sản:
Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng.
*Tài sản 1 : Khoản nợ của Công ty TNHH Phú Thành. người đại diện: Hà Văn Tâm, chức vụ: Giám đốc) tại Hợp đồng tín dụng

số: 5152/HĐTD (7600LAV200903269) và Hợp đồng tín dụng số: 1530/HĐTD (7600LAV201200451)
Nơi có tài sản đấu giá tại: Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: số 20B Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng,

tỉnh Sóc Trăng. 
Giá khởi điểm: 50.172.890.428 đồng. Tiền đặt trước từ ngày 17/9/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/9/2021 là: 10.034.000.000

đồng        
*Tài sản 2 : Khoản nợ của Công ty TNHH Tiến Phát. người đại diện: Nguyễn Xuân Vũ, chức vụ: Giám đốc) tại Hợp đồng tín

dụng số: 3491/HĐTD (7600LAV-201402991).
Nơi có tài sản đấu giá tại: Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: số 20B Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng,

tỉnh Sóc Trăng. 
Giá khởi điểm: 28.320.437.746  đồng. Tiền đặt trước từ ngày 17/9/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/9/2021 là: 5.664.000.000

đồng        
* Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):Từ tài sản 1 đến tài sản 2 kể từ ngày 17/09/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày

21/9/2021.
*Thời gian tổ chức đấu giá: Tài sản 1: Lúc 08 giờ 00 phút; Tài sản 2: Lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày 23/9/2021.
* Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá hoặc cần biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Công ty Đấu giá

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SÓC TRĂNG                                     

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Điạ chi:̉ Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim

Tân, TP. Lào Cai).
2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: 

*  Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Mường Khương (số 293 đường Giải phóng 11/11, Thị trấn Mường Khương huyện
Mường Khương).

* Văn phòng HĐND – UBND huyện Bát Xát (Tổ 4 Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát).
3. Tài sản bán đấu giá:

a) Gỗ tịch thu (gỗ nghiến); Số lượng 10,015m3 (trong đó: gỗ thành phẩm 8,271m3, gỗ bìa bắp 0,398m3, gỗ tròn 1,346m3).
b) Tài sản thanh lý: 01 xe ôtô đã qua sử dụng nhãn hiệu Huyndai, loại xe Santafe, màu be, số khung KMHSH81DP8U37896,

số máy G6EA141430, nơi sản xuất: Hàn Quốc, năm sản xuất 2008, biển kiểm soát 24C- 3557; xe được đăng ký lần đầu  ngày
14/5/2008 mang tên UBND huyện Bát Xát.

4. Giá khởi điểm, Tiền đặt trước và Tiền hồ sơ tham gia đấu giá.
a) Giá khởi điểm:

- Đối với gỗ tịch thu (gỗ nghiến) là: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn).
- Đối với ô tô biển kiểm soát 24C- 3557 là: 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng).
b) Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của mỗi tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước mua tài sản: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong 3 ngày, từ ngày 30/9 đến
hết ngày 04/10/2021 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hòa
Bình trước 17 giờ 00 phút ngày 4/10/2021 mới được công nhận hợp lệ, đủ điều kiện tham gia đấu giá.

c) Hoàn trả tiền đặt trước (trường hợp không trúng đấu giá): Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc
đấu giá.

d) Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 
Từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng/ hồ sơ/ tài sản.
5. Hình thức, phương thức đấu giá: 
a) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
b) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ,  nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản và tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức bán hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 22/9/2021 đến ngày 30/9/2021
tại trụ sở Công ty (số nhà  048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai).

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:  Hồ sơ tham gia đấu giá được gửi qua đường bưu điện trong giờ
hành chính, liên tục kể từ ngày 22/9/2021 đến trước 17 giờ 00 phút 30/9/2021 tới Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (số nhà
048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): 02 ngày, từ ngày 24/9 và 27/9/2021 tại nơi có tài sản.
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 5/10/2021, tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai:

SN 001 đường Trần Nhật Duật, P. Kim Tân, Thành phố Lào Cai (Nhà khách số I cũ).
7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.
Mọi chi tiết, xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3883007 – 0214 3840 683. 

(Trong giờ hành chính).
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÒA BÌNH 
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản lần 04 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)
Địa chỉ : 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC KẠN
Địa chỉ : Số 57 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ : Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 
3. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số AM

773734; số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00143/NCN; do UBND Thành phố Thái Nguyên cấp ngày 06/11/2008
cho ông Phạm Văn Thanh và bà Lê Thị Hà.  ( Chi tiết  trong hồ sơ đấu giá). 

*Giá khởi điểm: 2.055.000.000 đồng * Tiền đặt trước: 205.000.000 đồng
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/9/2021 đến ngày 22/9/2021  (trong giờ

hành chính) tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 Số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh,
quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội hoặc tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn – Địa chỉ: Số 57 đường
Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Từ ngày 17/9/2021
đến ngày 22/9/2021 (trong giờ hành chính):  Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: phường Phú Xá,
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/9/2021 đến ngày 23/9/2021 
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 24/9/2021 tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá

Hợp danh Thành An – Tầng 4 Số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 Số 3 Trần Khánh Dư, phường

Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. ĐT: 0915551423   
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN            

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

Lăk.
3. Tài sản đấu giá: 
a. Quyền sử dụng đất: Theo Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 850121 do

UBND huyện Cư M’gar cấp ngày 21/09/2015; Thay đổi chủ sở hữu ngày 07/10/2016 cho ông Phùng Văn Đỗ, địa chỉ: Thôn Hiệp
Tiến, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk.

- Thửa đất số: 27; Tờ bản đồ số: 30; Diện tích: 17831,8 m2 đất trồng cây hàng năm khác.
- Địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hiệp, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk.
b. Tài sản gắn liền với đất:
- 07 cây tiêu trồng năm 2016; 01 cây mít trồng năm 2016; 08 cây gòn trồng năm 2015; 42 cây keo trồng năm 2018.
- 01 giếng khoan sâu khoảng 70m
4. Giá khởi điểm: 382.783.190 đồng; Khoản tiền đặt trước: 76.000.000 đồng 
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 07/10/2021 đến 11/10/2021 tại nơi có tài sản tọa lạc.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo cho đến 16 giờ 30 phút ngày 11/10/2021

tại công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long.
6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 14/10/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh

Bảo Long.
7. Hình thức và phương thức đấu giá: 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không thuộc

các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Bảo
Long, địa chỉ: Số 99 đường Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố  Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk để mua hồ sơ đăng ký
tham gia đấu giá. 

Trường hợp do tình hình dịch bệnh nên việc đi lại khó khăn khách hàng không trực tiếp mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu
giá có thể liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long để được hướng dẫn mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá – Số điện thoai
liên hệ: 0262.3878899 – 0947.071217  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO LONG 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam tổ chức 

Cuộc đấu giá tài sản số: 7.22B/2021/ĐG-VAA 
• Tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là toàn bộ Khoản nợ của Công ty TNHH Thủy sản Trọng Nhân tại Ngân hàng TMCP

Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi chung là Tài sản) (Chi tiết theo danh mục đính kèm
Quy chế đấu giá tài sản số 7.22B/2021/QCĐG-VAA ngày 16/9/2021).

• Giá khởi điểm: 284.796.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tư tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu đồng).
(Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT (nếu có) và các khoản thuế, phí, lệ phí để làm thủ tục đăng ký sang tên quyền sử

dụng, sở hữu tài sản. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế VAT (nếu có) và các khoản thuế, phí, lệ phí
để làm thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng, sở hữu tài sản theo quy định)

• Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
• Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)
• Thời gian mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 11h00’ ngày 25/9/2021 (trong giờ hành chính) tại

trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam Lô 67 ngõ 136 đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. (Liên hệ:
0388.236.086)

(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)

• Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ .
• Thời gian, địa điểm xem hồ sơ tài sản: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký trước với Công ty để được hướng dẫn

xem hồ sơ tài sản trong các ngày 23, 24/9/2021 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
• Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ 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: 123000088582 tại
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (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).

• Sô ́ tiền đặt trước tham gia đấu giá: 56.959.200.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, chín trăm năm mươi chín  triệu, hai trăm
nghìn đồng chẵn).

• Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09h30’ ngày 27/9/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam – lô 67
ngõ 136 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (hoặc địa điểm khác tùy thuộc vào số lượng khách hàng đăng ký
tham gia đấu giá và tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thời điểm tiến hành đấu giá).

• Nguồn gốc tài sản: Khoản nợ được phép mua bán của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM
theo quy định của pháp luật.

• 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.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN VIỆT NAM 

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

quận Ba Đình, Tp Hà Nội).
Người có tài sản đấu giá: Công ty Điện lực Nghệ An – CN Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (Số 2 đường Duy Tân, P Hưng

Phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).
1. Tài sản đấu giá: Vật tư và tài sản thanh lý 
2. Giá khởi điểm: 4.448.606.255 đồng  (chưa bao gồm VAT)
3. Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng nộp từ ngày 21/9/2021 đến 23/9/2021
4. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính từ ngày 14/9/2021 đến

22/9/2021 tại số 76 Ngô Thị Liễu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính ngày 21/9/2021 và 22/9/2021 tại Số 7 Nguyễn Du, TP Vinh, tỉnh

Nghệ An.
6. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào 14h00 ngày 25/9/2021 tại số 76 Ngô Thị Liễu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu,

Thành phố Đà Nẵng.
7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN ĐÔNG ĐÔ 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TSĐG 01: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo GCN QSDĐ số AH 349454, số vào sổ cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất số H00796 tại địa chỉ tại Thôn Thịnh Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng do UBND
huyện Tiên Lãng cấp ngày 31/10/2007. GKĐ: 349.026.000 đồng

TSĐG 02: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo GCN QSDĐ số AH 349457, số vào sổ cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số H00795 tại địa chỉ tại Thôn Thịnh Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng do UBND
huyện Tiên Lãng cấp ngày 31/10/2007. GKĐ: 349.026.000 đồng

TSĐG 03: Quyền sử dụng 222,2m2 đất tại địa chỉ: Thôn Kim Hồ, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội theo GCN QSDĐ
số BB 861984, số vào sổ cấp GCN: CH01455/1281/QĐ-UBND do UBND huyện Gia Lâm cấp ngày 01/07/2010. GKĐ: 2.800.000.000
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&TS02: NCB, địa chỉ: Số 28C-28D phố Bà Triệu, phường Hàng bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;
TS03: SHB, địa chỉ: Số 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, 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
TS02&TS02 tại NCB đến 17h00 ngày 05/10/2021; TS03 tại tại Khối QL & XLN SHB (Địa chỉ: 71B Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội) đến 17h00 ngày 27/09/2021.

Tiền đặt trước nộp vào TK CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành nộp trong giờ hành chính các ngày: TS01&TS02: 05, 06,
07/10/2021; TS03: 24, 27, 28/09/2021. Số tiền nộp: TS01: 69.000.000 đồng; TS02: 69.000.000 đồng; TS03: 280.000.000 đồng.

Đấu giá tại CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành TS01 lúc 09h00 ngày 08/10/2021; TS02 lúc 10h00 ngày 08/10/2021; TS03 lúc
10h00 ngày 29/09/2021.

CN HÀ NỘI CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH 

THÔNG BÁO 
Về tổ chức bán đấu giá  

Căn cứ khoản 5 Điều 101 Luật thi hành án dân sự  sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ  quyết định kê biên, xử lý tài sản  số 16/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự

thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ thông báo bán đấu giá tài sản 94.THA/TB-ĐGTS ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài

sản tỉnh Lâm Đồng;
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc thông báo:
Ông, bà  Phạm Văn Thược, Đào Thị Mơ, địa chỉ: 777/20 quốc lộ 20, thôn Ánh Mai 2, xã Lộc Châu, TP Bảo lộc, tỉnh Lâm Đồng

( hiện nay ông, bà đã bỏ địa phương đi đâu không rõ ) 
Trung tân dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng tổ chức bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận

số AI 506240 do UBND thị xã Bảo Lộc ( này là thành phố Bảo Lộc ) cấp ngày 24/01/2007 thửa 426 tờ bản đồ 52 diện tích 3.258 m2
đất  nông nghiệp, địa chỉ xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc;

Giá khởi điểm: 697.212.000 đ ( Sáu trăm chím mươi bảy triệu hai trăm mười hai ngàn  đồng )
Thời gian bán đấu giá vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2021
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ( một )  ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền

thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
Vậy, thông báo để ông, bà biết./.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M’gar - Khối 7, Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh

Đắk Lắk.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long - Số 99 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất của bà H HRuôi Niê, địa chỉ: Buôn Tơng Liă, xã Ea

Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk. 
3.1. Tài sản số 01: Quyền sử dụng đất: Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn

liền với đất số CP 073639 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Lăk cấp ngày 19/12/2018 cho bà H HRuôi Niê, địa chỉ: Buôn
Tơng Liă, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk. Thửa đất số: 165, Tờ bản đồ số: 18, diện tích: 7570 m2, Mục đích sử dụng đất:
300m2 đất ở; 7270m2 đất trồng cây lâu năm.

- Địa chỉ thửa đất: Buôn Tơng Liă, xã Ea Tar, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk.
- Tài sản gắn liền với đất: Công trình xây dựng trên đất: 01 nhà gỗ (loại gỗ tạp) diện tích 40,7m2, 01 Giếng đào; Cây trồng

trên đất: Cây cà phê, Cây Xoài, Cây Hồ tiêu, Cây Ổi, Cây Me,Cây Bơ, Cây Mãng cầu, Cây Sanh, Cây Sầu riêng, Cây cà chít.
3.2. Tài sản số 02: Quyền sử dụng đất: Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn

liền với đất số: CP 073638 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Lăk cấp ngày 19/12/2018 cho bà H HRuôi Niê, địa chỉ: Buôn
Tơng Liă, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk. Thửa đất số: 105, tờ bản đồ số: 15, diện tích: 5560m2 Đất trồng cây lâu năm

- Địa chỉ thửa đất: Buôn Tơng Liă, xã Ea Tar, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk
b. Tài sản gắn liền với đất: 01 giếng đào; Cây trồng trên đất: Cây Sầu riêng, Cây Điều, Cây Cà phê.
4. Giá khởi điểm: Tài sản số 01: 504.968.000 đồng, tài sản số 02: 311.918.000 đồng
5. Khoản tiền đặt trước: Tài sản 01: 100.000.000 đồng; Tài sản 02: 62.000.000 đồng 
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo cho đến 16 giờ 30 phút ngày 11/10/2021

tại công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long.
6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 14/10/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh

Bảo Long.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không thuộc

các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Bảo
Long, địa chỉ: Số 99 đường Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố  Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk để mua hồ sơ đăng ký
tham gia đấu giá. 

Trường hợp do tình hình dịch bệnh nên việc đi lại khó khăn khách hàng không trực tiếp mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu
giá có thể liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long để được hướng dẫn mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá – Số điện thoai
liên hệ: 0262.3878899 – 0947.071217

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO LONG 

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

Lăk.
3. Tài sản đấu giá: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất của ông Trần Văn Thư và bà Đặng Thị Cương, địa chỉ: Thôn Đắk Hà Đông,

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

Cư M’gar cấp ngày 13/3/2015 cho ông Trần Văn Thư và bà Đặng Thị Cương. Thửa đất số: 172 (mới 214); Tờ bản đồ số: 03 (mới 43);
Diện tích: 6762,5m2 Đất trồng cây lâu năm.

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

năm 1994; Cây bơ: 15 cây trồng năm 2018; Cây cau: 04 cây trồng năm 2018.
- 01 giếng đào sâu khoảng 6m, có nắp đậy, đường kính 1,5m (hệ thống điện 3 pha) 
4. Giá bán khởi điểm: 225.662.503 đồng 
Khoản tiền đặt trước: 45.000.000 đồng 
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kê ̉ từngaỳ thông baó cho đến 16 giờ 30 phút ngày 11/10/2021

tại công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long.
- Thơì gian va ̀điạ điêm̉ tổ chưć đâú gia:́ Vào 13 giờ 45 phút ngày 14/10/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Bảo

Long.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật mà không thuộc

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

Trường hợp do tình hình dịch bệnh khách hàng không thể trực tiếp mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thì có thể liên hệ
Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Long để được hổ trợ đăng ký tham gia đấu giá, Số điện thoại liên hệ: 0262.387.8899 - 0947.071217. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO LONG 
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lTÒA SOẠN: Số 42 ngõ 29 
Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, Hà Nội.
* ĐT: (024) 37245180 
* Fax: (024) 37245178
* Email: baoplvn2014@gmail.com.
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ngày 06/03/2014 do Bộ TTTT cấp.
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l In tại Cty TNHH MTV In báo 
Hà Nội Mới; Cty In Ba Đình.

lCơ quan đại diện:
TP HCM: 200C Võ Văn Tần, P5, Q3, TP HCM. 
* ĐT: (028)38181281* Email: plvnvp2@gmail.com.
Khu vực ĐBSCL: 109 Trần Văn Hoài,  Ninh Kiều,  Cần Thơ 
* ĐT: (0292) 3819009 *Email: canthophapluatvn@gmail.com.
Duyên hải phía Bắc: 10 Hồ Sen,  Lê Chân, Hải Phòng. 
*ĐT: 0973465555. Email: vanphongplvn@gmail.com;
Miền Trung và Tây Nguyên: 92 Hoàng Văn Thụ,  Pleiku, Gia Lai. 
ĐT: (0269) 3658888 - 0963 111 333 
* Email: baophapluat.mientrungtaynguyen@gmail.com
lVăn phòng đại diện:
Lào Cai: 06, lô B2, đường D3, phố Cao Lỗ - TP. Lào Cai, tỉnh 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)

lTổng Biên tập:
TS. ĐÀO VĂN HỘI

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

TRẦN NGỌC HÀ
HÀ ÁNH BÌNH

lTrưởng ban Thư ký:
MAI VŨ MINH

THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN

Căn cứ Quyết định thi hành án số: 376/QĐ-CCTHADS ngày 29/7/2021; 
Quyết định Thi hành án số: 377/QĐ-CCTHADS ngày 29/7/2021 và Quyết định thi hành án số: 378/QĐ-CCTHADS ngày

29/7/2021của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 09/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng  9 năm 2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi

hành án dân sự huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Păh sẽ tiến hành cưỡng chế đối với bà Lê Thị Tâm, địa chỉ: thôn 2, xã Biển Hồ, thành

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;
Bằng biện pháp: Cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản của bà Lê Thị Tâm, gồm: 
Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AK

585288 do UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 21/01/2007; thửa đất số 180, tờ bản đồ số 10, diện tích 140m2, trong đó
100m2 đất ở, 40m2 đất trồng cây lâu năm, địa chỉ thửa đất tại thôn 4, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Tài sản gắn
liền trên đất là nhà ở và công trình phụ.

Thời gian cưỡng chế: 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 9 năm 2021.
Địa điểm cưỡng chế: Thôn 4, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư  Păh, tỉnh Gia Lai.
Dự trù chi phí bà Lê Thị Tâm phải chịu là: 5.490.000 đồng (Năm triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng).
Yêu cầu bà Lê Thị Tâm có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên./.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI

THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN

Căn cứ Quyết định thi hành án số: 374/QĐ-CCTHADS ngày 29/7/2021 
và  Quyết định Thi hành án số: 379/QĐ-CCTHADS ngày 29/7/2021 của Chi  cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Chư Păh, tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 07/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng  9 năm 2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi

hành án dân sự huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Păh sẽ tiến hành cưỡng chế đối với ông Phạm Ngọc Anh, địa chỉ: 874 Phạm Văn

Đồng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Bằng biện pháp: Cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản của ông Phạm Ngọc Anh, gồm: 
+ Quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE

564678 do UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 26/7/2011; thửa đất số 27 dãy B, tờ bản đồ số 00, diện tích 150m2,  địa
chỉ thửa đất tại thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 

+ Quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH
185529 do UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/10/2011; thửa đất số 57 dãy H, tờ bản đồ số 00, diện tích 180m2,  địa
chỉ thửa đất tại thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 

+ Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN
984987 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 15/6/2018; thửa đất số 166, tờ bản đồ số 70, diện tích 383m2,
trong đó 100m2 đất ở, 283m2 đất trồng cây lâu năm, địa chỉ thửa đất tại thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Tài
sản gắn liền trên đất gồm các loại cây trồng.

Thời gian cưỡng chế: vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 9 năm 2021.
Địa điểm cưỡng chế: Thôn 6 và thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư  Păh, tỉnh Gia Lai.
Dự trù chi phí ông Phạm Ngọc Anh phải chịu là: 6.690.000 đồng (Sáu triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng).
Yêu cầu ông Phạm Ngọc Anh có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên./.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1- Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành) 
- Địa chỉ: Tầng 04 Tòa nhà 319 Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tài sản đấu giá: (1) 01 xe ô tô con, nhãn hiệu: VINFAST LUX A2.0, màu đen, BKS: 99A-417.90, số khung: 2RSGLV003118, số

máy: 60028VF20SED theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 060650 do Phòng cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Bắc Ninh cấp
ngày 09/12/2020. GKĐ: 821.000.000 VNĐ. TĐT: 150.000.000 VNĐ.

(2) 01 xe tải pickup cabin kép đã qua sử dụng mang BKS: 29C-963.18, nhãn hiệu NISSAN, số loại: NAVARA, dung tích: 2488
cm3, màu sơn: nâu, số khung: MNTCC2D23Z0027902, số máy: YD25735858T, theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 335050
do Phòng cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội cấp ngày 26/11/2017. (Lưu ý: Tài sản được bán theo hình thức có sao bán
vậy. Khách hàng tham gia đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu thông tin, thực trạng, pháp lý của tài sản đấu giá). GKĐ: 450.000.000
VNĐ. TĐT: 50.000.000 VNĐ.

- (1) Giá đã bao gồm phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thuế TNCN (nếu có). TS được bán theo hiện trạng
thực tế sử dụng. Người trúng đấu giá tài sản nói trên phải tự thực hiện và chịu toàn bộ mọi chi phí phát sinh liên quan đến TS
trong quá trình vận hành, sử dụng TS trước đây đến thời điểm đấu giá, cũng như liên quan đến việc bốc dỡ, vận chuyển, đăng
ký chuyển QSH, sử dụng, cũng như bảo quản tài sản sau khi nhận bàn giao TS trúng đấu giá;

(2) GKĐ không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển QSH/sử dụng tài sản. Người
trúng đấu giá có trách nhiệm tự làm thủ tục chuyển QSH/sử dụng tài sản đấu giá và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan do người
trúng đấu giá chịu.

- Bên có TS bán đấu giá: (1) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Số 191, Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà
Trưng, thành phố Hà Nội.

(2) Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long - Số 552 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long
Biên, TP Hà Nội.

Thông tin chi tiết về lô TS nêu trên, khách hàng có thể tham khảo thêm hồ sơ tại CT Hà Thành:
- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 27/09/2021

trong giờ hành chính tại trụ sở CT Hà Thành. (Trong thời gian TP HN giãn cách xã hội, khách hàng có thể liên hệ với CT Hà Thành
để được hỗ trợ mua hồ sơ và đăng ký từ xa để tham gia đấu giá tài sản).

- Thời hạn đăng ký xem TS: Đến hết ngày 22/09/2021 tại công ty Hà Thành.
- Thời gian xem TS: ngày 23/09/2021 và ngày 24/09/2021 tại địa chỉ: Đường Foresa 8, Khu sinh thái Xuân Phương, phường

Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội đối với (1); ngày 23/09/2021 và ngày 24/09/2021 tại địa chỉ: 288 Nguyễn Xiển, quận
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đối với (2).

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: ngày 27/09/2021; 28/09/2021 và ngày 29/09/2021 đối với (1);(2) (Bằng chuyển khoản).
- Thơì gian tổ chức đấu gia:́ 09h00 ngaỳ 30/09/2021 đối với (1); 10h00 ngaỳ 30/09/2021 đối với (2) tại trụ sở CT Hà Thành.

Chi tiết xin liên hệ: ĐT: 024.66809753.
CT ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ THÀNH 

THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

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 quyền sử dụng đất đấu giá:
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ: số 07 đường Phan Bội Châu, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông
3. Quyền sử dụng đất đấu giá, Giá khởi điểm, Tiền đặt trước, Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá bà Bước giá:
3.1. Quyền sử dụng đất đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 30 thửa đất thuộc khu đất thu hồi của Trường Tiểu học Kim

Đồng tại Bon Đắk Prí, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; Tổng diện tích: 5.974,9 m2 (Năm nghìn chín trăm bảy mươi
bốn phẩy chín mét vuông); Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn; thời hạn sử dụng: ổn định lâu dài.

3.2. Giá khởi điểm: từ 155.000.000 đồng đến 1.740.000.000 đồng.
3.3. Tiền đặt trước: bằng 20% giá khởi điểm của thửa đất đăng ký đấu giá. 
3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: từ 100.000 đồng/hồ sơ đến 500.000 đồng/hồ sơ.
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo

quy định của pháp luật đến mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An
hoặc tại Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô trong giờ hành chính từ ngày 14/09/2021 đến 17 giờ 00 phút
ngày 04/10/2021.

6. Thời gian, địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá: trong giờ hành chính liên tục từ ngày 29/09/2021 đến 17 giờ 00 phút
ngày 30/09/2021 tại nơi có các thửa đất đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 07/10/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã
Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (địa chỉ: xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo Phương thức trả giá lên.
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại:
- Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An
Điện thoại: 02623 709 809 hoặc 0905 533 167 để được hướng dẫn chi tiết. 
- Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông
Điện thoại:  02613 584 989 để được hướng dẫn chi tiết.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI AN 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: UBND huyện Nghi Xuân. Địa chỉ: TT Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Tên đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh – Chi nhánh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 258, đường Hà Huy Tập,

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
1. Tài sản đấu giá: Tổng số 16 lô đất tại các vùng quy hoạch đất ở dân cư xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. Tổng giá

khởi điểm: 5.627.800.000 đồng. 
2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày Thông báo đến 16h00 phút, ngày

05/10/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh – Chi nhánh Hà Tĩnh và UBND xã Xuân Lĩnh.
3. Thời gian nộp tiền đặt trước:
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào các ngày: 01/10; 04/10 và ngày 05/10/2021, vào số Tk số: 166.366.888.888 của ngân

hàng TMCP Á Châu ( Ngân hàng ACB)  – Chi nhánh Nghệ An.
4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện

theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
5. Thời gian, địa điểm nộp phiếu, bỏ phiếu trả giá: 
Từ ngày niêm yết đến 16h00 phút ngày 04/10/2021 tại trụ sở công ty và Từ 8h00 phút đến 16h30 phút ngày 05/10/2021

tại hội trường UBND xã Xuân Lĩnh.
6. Thời gian, địa điểm công bố giá: 08h30 phút, ngày 08/10/2021 tại hội trường UBND xã Xuân Lĩnh.
7. Hình thức, phương thức đấu giá:
a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh - Chi nhánh Hà Tĩnh. Địa chỉ: 258, đường Hà Huy Tập, thành

phố Hà Tĩnh. Số ĐT: 097 976 2338.
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGHỆ TĨNH - CHI NHÁNH HÀ TĨNH 

THÔNG BÁO
Về việc thi hành án dân sự

Căn cứ Bản án số 21/2019/KDTM-ST ngày 21/11/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và
Quyết định thi hành án số 290/QĐ-CCHTADS ngày 20/11/2020 của Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Thủy Nguyên, thành
phố Hải Phòng, thì:

Công ty TNHH Nam Thịnh, địa chỉ: Số 86/4 đường Hoàng Hoa Thám, phường 02, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
phải thanh toán trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số tiền là 3.226.905,68 USD, tương đương
75.025.557.060 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, không trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi bảy nghìn, không trăm sáu mươi đồng).

Trong đó nợ gốc là 2.744.551 USD, tương đương 63.810.810.750 đồng.
Nợ lãi là 482.354,68 USD, tương đương 11.214.746.310 đồng và lãi phát sinh tính từ ngày 22/11/2019 là 10%/năm cho đến

ngày Công ty TNHH Nam Thịnh trả xong số nợ. 
Trường hợp Công ty TNHH Nam Thịnh không trả số nợ trên cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

thì phát mãi tài sản bảo đảm là tàu biển Nam Phương 02 VT và tàu biển Nam Phương 18. Giá phát mãi tài sản thế chấp theo
chứng thư thẩm định giá số VT019/19/TĐ ngày 17/10/2019 của Công ty cổ phần thẩm định – giám định Cửu Long. Tàu Nam
Phương 18 đã qua sử dụng giá 28.354.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, ba trăm năm mươi bốn triệu đồng). Tàu Nam Phương 02
VT, đã qua sử dụng là 26.086.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ không trăm tám mươi sáu triệu đồng). Trường hợp phát mãi không
đủ trả nợ thì Công ty TNHH Nam Thịnh có nghĩa vụ chịu trách nhiệm trả nợ bằng tài sản khác cho đến khi trả hết số nợ gốc và
lãi phát sinh trên số nợ gốc còn lại.

Do Công ty TNHH Nam Thịnh không tự nguyện thi hành án, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Thủy Nguyên đã tổ chức
cưỡng chế kê biên và ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng để tổ chức
bán đấu giá tài sản đảm bảo là tàu biển Nam Phương 02 VT và tàu biển Nam Phương 18. Đến thời điểm hiện tại, đã bán đấu giá
thành Tàu biển Nam Phương 18. Thời gian đấu giá tàu biển Nam Phương 02VT trong lần đấu giá tiếp theo là ngày 22/9/2021.

Theo quy định pháp luật thì trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài
sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán
đấu giá. 

Vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH Nam Thịnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên
thông báo và đề nghị đại diện Công ty TNHH Nam Thịnh tới Chi cục THADS huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, địa chỉ:
Đường 351, thôn 7, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để giải quyết việc thi hành án và trực tiếp nhận các
quyết định, thông báo về thi hành án. 

Đến thời điểm hiện tại, đại diện Công ty TNHH Nam Thịnh chưa tới làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy
Nguyên, cố tình trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án của Công ty. Vậy, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Thủy
Nguyên yêu cầu Công ty TNHH Nam Thịnh tới Chi cục THADS huyện Thủy Nguyên làm việc  và bàn giao bản chính Giấy chứng
nhận đăng ký tàu biển Việt Nam của 02 tàu biển Nam Phương 18 và Nam Phương 02 VT cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Thủy Nguyên bàn giao cho người mua trúng đấu giá tài sản theo quy định.

(SĐT liên hệ: 02253.874376 hoặc Chấp hành viên đang giải quyết 0936.602.707). 

CHI CỤC THADS HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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THÔNG BÁO 
Về ViệC ĐấU GiÁ Tài sảN ĐảM BảO

1. Tổ chức đấu giá tài sản: 
Công ty Đấu giá hợp danh Đại An
Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
2. Người có tài sản đấu giá:
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 
Địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 
3. Tài sản đấu giá:  Quyền sử dụng 10.775,2m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 91+ 93, tờ bản đồ số 103, địa chỉ: xã Đắk R’la, huyện

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 10.775,2m2; sử dụng chung: không m2; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời
hạn sử dụng: 01/07/2064; theo GCNQSD đất số: CO 998476, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 09016 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk
Nông cấp ngày 29/01/2019. 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 04/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/10/2021 Tại nơi có tài
sản (địa chỉ: xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 17/09/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/10/2021 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: 335.000.000 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 00 phút, ngày 08/10/2021 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

Khai giảng lớp tiếng Việt tại trường
mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ở Ukraine

Theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, thực hiện chương trình
hợp tác giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và Trường chuyên

ngữ số 251 thành phố Kiev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 15/9,
Đại sứ quán phối hợp nhà trường đã tổ chức lễ khai giảng lớp tiếng Việt
tại hội trường lớn nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng
Thạch nhấn mạnh việc giảng dạy tiếng Việt cho con em cộng đồng người
Việt ở Ukraine nói chung, thành phố Kiev nói riêng là hết sức quan trọng.
Bởi, tiếng mẹ đẻ sẽ giúp các cháu có thể giao tiếp với người thân ở trong
nước, góp phần gìn giữ, quảng bá ngôn ngữ, văn hoá Việt Nam ở sở tại,
và quan trọng hơn còn nâng cao cơ hội nghề nghiệp của các cháu nếu sau
này muốn trở về Việt Nam công tác, sinh sống. Do đó, Đại sứ quán hết
sức quan tâm và sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cháu được
học tiếng Việt. Đại sứ chúc cô và trò lớp tiếng Việt hoàn thành tốt nhiệm
vụ học tập đề ra và đạt kết quả cuối khoá tốt nhất. Phát biểu đáp từ, bà
Larisa Panteleivna - Hiệu trưởng nhà trường - bày tỏ vui mừng trước việc
Đại sứ quán và nhà trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn do đại dịch
Covid-19 tổ chức khai giảng lớp tiếng Việt vào ngay đầu năm học mới,
cho rằng đây là hoạt động rất có ý nghĩa ngay sau khi Đại sứ quán và nhà
trường ký Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2021-2026 ngày 10/9 vừa qua. 

Bà Panteleivna giao nhiệm vụ cho giáo viên và các cháu học sinh nỗ
lực trong giảng dạy và học tập để đáp lại sự quan tâm, tạo điều kiện của
Đại sứ quán và nhà trường. Đại diện cho lớp học, cô giáo Đỗ Thị Hoa Lý
hứa sẽ tổ chức lớp học một cách nghiêm túc, hiệu quả, khắc phục khó
khăn do các cháu chênh lệch trình độ và giáo trình còn chưa thực sự hoàn
thiện, phấn đấu đưa lớp học đạt hiệu quả cao nhất. Sau lễ khai giảng, đoàn
công tác của Đại sứ quán đã thăm Phòng bảo tàng Hồ Chí Minh trong
khuôn viên nhà trường và thảo luận công tác chỉnh trang, bổ sung hiện
vật thời gian tới. Bảo An

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác
toàn diện Việt Nam - Mỹ

Theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, vừa qua, Đại sứ quán Việt
Nam tại Mỹ đã tổ chức Lễ kỷ niệm trực tuyến 76 năm Quốc khánh

Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021). 
Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, ông Hà Kim Ngọc, Đại sứ Việt Nam

tại Mỹ nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát
triển 2030 và 2045 mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, Đại sứ mong
muốn cộng đồng quốc tế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong chặng
đường phía trước. Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt
Nam, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã gửi lời cảm ơn bạn bè, đối tác quốc tế,
nhất là Chính phủ và nhân dân Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại
dịch Covid-19. Đại sứ nhấn mạnh những nỗ lực của công tác đối ngoại
của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch. Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định,
những hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao đã và sắp diễn ra giữa
Việt Nam và Mỹ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện
Việt Nam - Mỹ, đồng thời góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát
triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trợ lý Tổng thống, điều phối viên khu vực
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Kurt Campbell đề cao việc hai nước đã
hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn nhất của đại dịch Covid-
19; khẳng định quan hệ Việt Nam và Mỹ đã đạt những bước tiến dài và
Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam và các nước trong khu vực nhằm duy
trì hòa bình, thúc đẩy thịnh vượng và bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương
- Thái Bình Dương tự do và mở. Đại diện cho Quốc hội Mỹ, Hạ nghị sĩ
Ami Bera, Chủ tịch Tiểu ban Châu Á - Thái Bình Dương - Trung Á và
Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho rằng
quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đã phát triển rất ấn tượng kể từ khi thiết lập
quan hệ ngoại giao năm 1995 và tin tưởng quan hệ hai nước sẽ phát triển
mạnh mẽ hơn nữa trong 25 năm tới. Hạ nghị sỹ mong muốn Việt Nam sẽ
sớm đạt được những mục tiêu đã đề ra cho năm 2030 và 2045.

Minh ngọc
Nga bắt đầu bầu cử Hạ viện

Hôm nay, 17/9, nước Nga bắt đầu cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ
viện) khóa 8.

Theo hãng tin TASS, ngày bầu cử chính thức của cuộc bầu cử Hạ viện
Nga năm nay là ngày 19/9. Tuy nhiên, quá trình bỏ phiếu sẽ kéo dài trong
ba ngày, bắt đầu từ ngày 17/9. Cùng với việc bầu ra các nghị sỹ trong Hạ
viện, các cử tri Nga cũng sẽ bầu ra người đứng đầu 9 khu vực của nước
này và bầu ra các thành viên tại 39 nghị viện khu vực. Một nửa số thành
viên của Hạ viện Nga sẽ được bầu theo số phiếu của đảng mà họ là thành
viên và một nửa khác (225 người) sẽ được bầu cử theo nguyên tắc một
nhà lập pháp được bầu đại diện cho một khu vực bầu cử. Người đứng
đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova cho biết, hơn
5.800 ứng viên, 23 đảng sẽ tham gia tranh cử. Theo bà Pamfilova, hơn
96.000 điểm bỏ phiếu sẽ được mở ở Nga. Tính đến ngày 1/7, theo CEC,
đã có hơn 108 triệu cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu.

Phát biểu trước thềm cuộc bỏ phiếu, trong một bài phát biểu trên
truyền hình Nga, Tổng thống nước này Vladimir Putin đã kêu gọi người
dân sắp xếp một ngày thuận tiện để đi bỏ phiếu bằng hình thức trực tuyến
hoặc sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa. Tổng thống Nga cũng bày
tỏ hy vọng người dân Nga sẽ thể hiện quan điểm một cách có trách nhiệm,
công bằng, vì đất nước và sẽ “bầu ra các nhà lập pháp sẽ làm việc vì lợi
ích” của đất nước và người dân Nga. Tuệ Minh 

Theo AFP, thông báo về
việc thành lập liên minh mới
nói trên được công bố trong
cuộc họp trực tuyến giữa Tổng
thống Mỹ Joe Biden, Thủ
tướng Australia Scott Morrison
và người đồng cấp Anh Boris
Johnson. “Hôm nay chúng ta
đã tạo ra một dấu mốc lịch sử
mới trong việc thúc đẩy hợp tác
giữa 3 nước bởi vì chúng ta đều
nhận thấy nhu cầu cấp bách
trong việc đảm bảo an ninh ở
khu vực Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương trong dài hạn”,
Tổng thống Mỹ Biden khẳng
định. Thủ tướng Anh Johnson
trong khi đó cho biết, với việc
thiết lập quan hệ an ninh mới
nói trên, 3 nước Anh, Mỹ và
Australia sẽ hợp tác để “chung
tay duy trì sự ổn định và an
ninh ở Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương”. 

Tuyên bố chung được lãnh
đạo Mỹ, Anh và Australia đưa
ra cho biết, liên minh AUKUS
sẽ đẩy mạnh việc chia sẻ thông
tin và công nghệ, thúc đẩy sự
kết nối chặt chẽ hơn giữa các
cơ sở nghiên cứu khoa học,
công nghệ, công nghiệp và
chuỗi cung ứng liên quan đến
an ninh và quốc phòng của 3
nước. Đặc biệt, theo Tổng
thống Mỹ Biden, quyết định
nói trên sẽ cho phép Australia

đóng các tàu ngầm chạy bằng
năng lượng hạt nhân, từ đó đảm
bảo rằng Canberra có các thiết
bị hiện đại nhất cần thiết để
điều động và phòng thủ trước
các mối đe dọa đang ngày càng
phát triển một cách nhanh
chóng. Ông Biden và các nhà
lãnh đạo khác nhấn mạnh rằng
các tàu ngầm của Australia sẽ
không được trang bị vũ khí hạt
nhân, chỉ chạy bằng lò phản
ứng hạt nhân.

Đại diện kỹ thuật và hải
quân của ba nước sẽ dành 18
tháng tới để quyết định cách
thức thực hiện nâng cấp cơ sở
hạ tầng của Australia nhằm
phục vụ việc xây dựng hạm đội
tàu ngầm hạt nhân mới của
Australia. Theo Thủ tướng Anh
Johnson, đây sẽ là một trong
những dự án phức tạp và đòi
hỏi kỹ thuật cao nhất trên thế
giới, kéo dài trong nhiều thập
kỷ. Trong khi đó, Thủ tướng
Australia Morrison cho biết,
các tàu ngầm sẽ được đóng tại
Adelaide. Ông Morrison cũng
khẳng định Australia sẽ tiếp tục
tuân thủ tất cả các nghĩa vụ
không phổ biến vũ khí hạt nhân
của mình. 

Ngoài hạm đội tàu ngầm,
một quan chức cấp cao của
chính quyền của ông Biden
cho biết, quan hệ liên minh

AUKUS vừa được
thiết lập cũng sẽ
bao gồm điều
khoản hợp tác của
các lực lượng của
3 nước trên “không
gian mạng, trí tuệ
nhân tạo - đặc biệt
là trí tuệ nhân tạo
đã được ứng dụng,
công nghệ lượng
tử và một số năng
lực dưới biển”.
Quan chức này
nhiều lần nhấn
mạnh tính “duy
nhất” của quyết

định vừa được đưa ra. Cho
đến nay, Anh là quốc gia duy
nhất mà Mỹ từng giúp xây
dựng hạm đội hạt nhân.
“Công nghệ này cực kỳ nhạy
cảm. Chúng tôi xem đây là
việc diễn ra chỉ một lần duy
nhất”, quan chức này nêu rõ.

Quan chức Mỹ cũng nhấn
mạnh, quyết định thành lập
AUKUS, với trọng tâm là việc
xây dựng hạm đội tàu ngầm
của Australia, phát đi thông
điệp về quyết tâm của chính
quyền Tổng thống Biden trong
việc xây dựng quan hệ đối tác
mạnh mẽ hơn để duy trì hòa
bình và ổn định trên toàn bộ
khu vực Ấn Độ Dương-Thái
Bình Dương. Phân tích thêm,
theo quan chức Mỹ, việc thành
lập liên minh an ninh mới giữa
Mỹ, Anh và Australia sẽ giúp
tạo khả năng tương tác sâu hơn
giữa hải quân và cơ sở hạ tầng
hạt nhân của 3 nước. Thông
báo về việc thành lập liên minh
AUKUS được đưa ra ít ngày
trước khi Thủ tướng Australia
Morrison có cuộc gặp trực tiếp
với Tổng thống Mỹ Biden tại
cuộc họp đầu tiên của Nhóm
Bộ tứ Quad bao gồm Australia,
Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ ở Nhà
Trắng vào ngày 24/9 tới.

Minh ngọc

Mỹ, Anh, Australia thiết lập
liên minh an ninh mới

Mỹ vừa thông báo thiết lập quan hệ đối tác an ninh mới với Anh và 

Australia, được gọi là AUKUS.

lLãnh đạo Mỹ, Anh, Australia tại cuộc họp trực tuyến.


