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Chung taY ĐẨY LÙi dịCh CoVid-19

chào ngày mới

Bắt đầu từ hôm qua Hà Nội điều chỉnh các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo

Chỉ thị số 15/CT-TTg; duy trì hoạt động 22 chốt
kiểm soát ra vào Thành phố; cho phép hoạt động
thêm nhiều dịch vụ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn,
uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước 21
giờ hằng ngày.

Kịch bản linh hoạt

(Trang 2)

Đẩy mạnh tiêu thụ qua thương mại điện tử, bảo đảm hệ thống giao thông vận tải thông suốt, hỗ trợ doanh nghiệp
kịp thời… là những giải pháp nổi bật tại Chỉ thị số 26/CT-TTg về thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất

khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 được Thủ tướng ban hành ngày 21/9.

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức
Cộng hoà Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc,

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã ký kết
Chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2023 giữa hai Bộ
Tư pháp Việt Nam- Cuba.

Gần 12 năm gắn bó với công việc trợ giúp pháp lý
cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, anh Lê

Văn Lý đã tham gia tố tụng hàng trăm vụ việc. Với anh,
được trở thành điểm tựa của người nghèo, người yếu
thế là niềm vui; cũng là mục đích công việc mà anh
hướng đến.

Đại dịch Covid-19 với những diễn biến ngày càng phức
tạp, đặt ra thách thức không nhỏ cho Việt Nam trong

công tác bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân và phục hồi,
phát triển kinh tế - xã hội... Nhưng dưới sự lãnh đạo đúng
đắn, linh hoạt của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng, ủng
hộ của toàn thể nhân dân đã tạo nên sức mạnh đoàn kết
cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.

Đoàn kết, Đồng Lòng, Chiến thắng Đại dịCh:

Chương trình Bình ChỌn, 
tÔn Vinh “gương Sáng pháp LuẬt”

Hạnh phúc khi làm điểm tựa 
trợ giúp pháp lý của người nghèo 

(Trang 6)

(Trang 5)

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc đã tới thành phố New York, bắt đầu chương trình tham 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. 

Gỡ vướng cho sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản
(Trang 3)

l Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Đại hội đồng Liên Hợp quốc lần thứ 73 vào năm 2018 khi là
Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịCh nướC tham dự Chương trình 
Đại hội Đồng Liên hợp quốC:

Lời hiệu triệu chạm đến mọi trái tim
l Hơn 17 nghìn tỷ đồng ủng hộ công tác

phòng, chống dịch
l Nhiều người quay đầu ở cửa ngõ Hà Nội
l TP Hồ Chí Minh thiếu vắng Shipper

(Trang2+4+8+9)

Chương trình hợp táC 2022 - 2023 giữa hai Bộ tư pháp
Việt nam – CuBa: 

Thiết thực, bám sát 
nhu cầu thực tế

(Trang 7)



lPhó Chủ tịch Thường
trực Quốc hội Trần Thanh
Mẫn vừa thay mặt Ủy ban
Thường vụ Quốc hội ký
nghị quyết về việc điều
động nhân sự làm nhiệm vụ
trợ lý Chủ tịch Quốc hội.
Theo đó, các ông Nguyễn
Văn Cường, Hoàng Xuân
Hòa và ông Phạm Thái Hà,
trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Thành ủy Hà Nội
tiếp tục làm nhiệm vụ trợ lý
ông Vương Đình Huệ, Ủy
viên Bộ Chính trị, Chủ tịch
Quốc hội.T.K
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Bắt đầu từ hôm qua Hà Nội
điều chỉnh các biện pháp

phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg;
duy trì hoạt động 22 chốt kiểm
soát ra vào thành phố; cho
phép hoạt động thêm nhiều
dịch vụ, cơ sở kinh doanh dịch
vụ ăn, uống chỉ bán hàng mang
về và đóng cửa trước 21 giờ
hằng ngày.

Hà Nội yêu cầu người dân
thực hiện nghiêm 5K, khai báo y
tế, tuân thủ các biện pháp giám
sát, cách ly y tế theo quy định
của thành phố... Phải nói rằng,
việc “mở cửa” trở lại các hoạt
động kinh tế - xã hội, dẫu là

trong “điều kiện 15” là một
thành công lớn của Hà Nội. 

Để đưa Hà Nội và sắp tới là
các tỉnh/thành phố thực hiện
giãn cách xã hội về trạng thái
bình thường mới, thời gian qua
các địa phương đã thần tốc xét
nghiệm, coi đó là yếu tố then
chốt, quan trọng nhằm sớm kiểm
soát dịch. Các địa bàn nguy cơ
rất cao, nguy cơ cao (vùng đỏ,
vùng cam), các địa phương đã
rốt ráo xét nghiệm toàn bộ người
dân trên địa bàn, sử dụng xét
nghiệm kháng nguyên nhanh để
phát hiện F0 nhằm cách ly
nguồn lây nhiễm và điều trị kịp
thời. Đồng thời, đẩy nhanh tốc

độ “phủ sóng” vaccine. Hà Nội
và TP.HCM tiêm vaccine mũi 1
cho người dân đều đã đạt trên
95% dân số.

Đó là cuộc “ra quân” chưa
từng có của cả hệ thống chính
trị, là cuộc đấu tranh không
khoan nhượng, đấu tranh ngay
cả với các hành vi trốn cách ly,
làm giả giấy tờ thông chốt... và
“chém gió” vô trách nhiệm, bình
luận vô cảm trên mạng xã hội.

Bối cảnh dịch bệnh đã thay
đổi, “giai đoạn 4” của dịch
Covid-19 buộc chúng ta phải
học cách thích nghi, không thể
tiếp tục “khoanh vùng, truy
vết”. Các công cụ chống dịch,
mấu chốt là vaccine đã được
triển khai. Sự thay đổi quan
trọng nhất là quan điểm về
“Zero Covid”. Từ chỗ chúng ta

kiên trì với tư duy “Zero Covid”
thì bây giờ chúng ta đều đã hiểu
với nhau rằng, “Zero Covid” là
không khả thi, nhất là trong điều
kiện dịch đã ngấm sâu và lan
rộng, không biết đâu là F0.

Trên thế giới, ngay cả những
quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng
vaccine phòng Covid-19 cao
nhất, ngay cả một số quốc gia
kiên định với “Zero Covid” giờ
đây cũng phải thừa nhận điều
ấy là bất khả thi. Phải học cách
“sống chung” cùng với Sars-
CoV-2, bằng thành tựu của khoa
học về dịch tễ, công nghệ thông
tin và phương pháp quản trị
quốc gia trong “môi trường
Covid-19”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính từng nhấn mạnh:
“Chúng ta đặt mục tiêu kiềm

chế, kiểm soát dịch bệnh, song
cũng xác định cuộc chiến này
còn lâu dài, phải sống chung với
dịch bệnh, không thể khống chế
tuyệt đối, phải thích ứng và có
cách làm phù hợp”. 

Điều đáng quan tâm hiện nay
là “kịch bản” sống chung với
Covid-19 thay vì đóng cửa, giãn
cách như lâu nay. Các nước trên
thế giới đã tái khởi động theo
hướng này. Nới lỏng nhưng vẫn
phải an toàn, linh hoạt, thích ứng
hơn với điều kiện mới, đây là bài
toán phải có lời giải. Mở cửa lại
nền kinh tế cần có chính sách
đồng bộ, kế hoạch, thống nhất,
có bộ tiêu chí đánh giá đủ điều
kiện và mở cửa từng bước, bảo
đảm an toàn, chắc chắn, linh
hoạt, hiệu quả.

NGÔ ĐỨC HÀNH

CHÀO NGÀY MớI

Kịch bản linh hoạt

NHÂN Sự MớI

Hôm qua (21/9), tiếp tục Phiên họp thứ 3,
dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội

Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc
hội đã thảo luận về dự thảo Quy chế tổ chức
phiên tòa trực tuyến do TANDTC chủ trì
soạn thảo.

Báo cáo của TANDTC cho biết, việc tổ
chức phiên tòa trực tuyến được triển khai
thực hiện phù hợp với quan điểm chỉ đạo,
chủ trương, định hướng của Đảng như Nghị
quyết số 48/NQ-TW và Nghị quyết số
49/NQ-TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số
52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ
trương, chính sách chủ động tham gia cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc tổ
chức phiên tòa trực tuyến tại TAND góp
phần thực hiện định hướng phát triển đất
nước mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII đã xác định: “…đẩy mạnh
nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ
khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo,
nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi
số quốc gia…” trong thời gian tới.

Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc
hội tán thành chủ trương đề nghị của

TANDTC về tổ chức phiên tòa trực tuyến.
Tuy nhiên, về thẩm quyền cho phép tổ chức
phiên tòa trực tuyến, Thường trực Ủy ban Tư
pháp còn 2 loại ý kiến: Đa số ý kiến tán
thành với TANDTC, đề nghị Ủy ban Thường
vụ Quốc hội xem xét. Ngoài ra, có  ý kiến
cho rằng để bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý,
thì nội dung cho phép TANDTC tổ chức
phiên tòa trực tuyến cần được quy định trong
Nghị quyết của Quốc hội (tại Kỳ họp thứ 2,
tháng 10/2021, Quốc hội khóa XV).

Lắng nghe các ý kiến, phát biểu kết luận
nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương
Đình Huệ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm
của TANDTC trong đề nghị chủ trương tổ
chức phiên tòa trực tuyến và tích cực thực
hiện các công việc liên quan. Tuy nhiên, thảo
luận bước đầu cho thấy nội dung cho phép
TANDTC tổ chức phiên tòa trực tuyến
không thuộc phạm vi thẩm quyền của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội mà cần báo cáo với
Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo các đơn
vị liên quan phối hợp chặt chẽ chuẩn bị các
nội dung cần xin ý kiến để kịp thời đưa vào
Kỳ họp Quốc hội tháng 10. Chủ tịch Quốc
hội gợi ý, có thể đưa chủ trương này vào

Nghị quyết chung của Kỳ họp Quốc hội
hoặc có Nghị quyết riêng thì phải chuẩn bị
kỹ, tiếp tục lấy ý kiến của các bộ, ngành. 

lSáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án
Luật Cảnh sát Cơ động. Kết luận phiên họp,
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương
cho biết, sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, dự án Luật đủ điều
kiện trình Quốc hội xem xét lần đầu tại Kỳ
họp thứ hai của Quốc hội. Đồng thời, Phó
Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo
tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý kiến
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo
Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội
xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ hai theo
đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội
Vương Đình Huệ là hồ sơ trình Quốc hội
phải đầy đủ, bố cục sắp xếp chính xác, các
nội dung quy định phải dễ hiểu, dễ làm, dễ
thực hiện. Ủy ban Quốc phòng và An ninh
của Quốc hội chủ trì thẩm tra dự án luật. Hội
đồng Dân tộc, các ủy ban tham gia thẩm tra
theo trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ ý kiến của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo
Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai. H.THƯ

Tổ chức phiên tòa trực tuyến: Cần báo cáo Quốc hội

Hôm qua (21/9), Ủy viên Trung ương
Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ

ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam
Lê Tiến Châu đã tiếp nhận ủng hộ công tác
phòng, chống dịch Covid-19 từ Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện)
với số tiền 1,3 tỷ đồng. Đây là lần thứ hai
Học viện tham gia ủng hộ cho công tác
phòng chống dịch Covid-19 thông qua
UBTƯ MTTQ Việt Nam, tổng số tiền hai
đợt ủng hộ lên tới 2 tỷ đồng.

Ông Lê Tiến Châu khẳng định, trong khi
đất nước ta đang phải đối mặt với thách thức
lớn, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, truyền
thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương

ái” của dân tộc tiếp tục được lan tỏa. Trong
suốt thời gian qua đã có nhiều tấm lòng,
nghĩa cử cao đẹp sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ
người dân ở các địa phương gặp khó khăn
do dịch bệnh Covid-19.

Theo thống kê, đến thời điểm này, số tiền
mặt, hiện vật ủng hộ công tác phòng, chống
dịch và Quỹ vaccine đã lên tới hơn 17 nghìn
tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ qua Quỹ vaccine
là 8.316 tỷ đồng; qua hệ thống MTTQ các
cấp số tiền và hiện vật trị giá trên 9.329 tỷ
đồng. “Có được kết quả này là nhờ vào sự
đoàn kết chung tay đầy trách nhiệm của toàn
dân đối với công tác phòng, chống dịch của
đất nước. Trong khó khăn mỗi người dân

Việt Nam đã cùng nhường cơm sẻ áo để sẻ
chia với những người gặp hoàn cảnh khó
khăn hơn mình và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu
chống dịch”- ông Châu nhấn mạnh.

Ông Lê Tiến Châu cam kết, Mặt trận sẽ
công khai minh bạch toàn bộ nguồn lực ủng
hộ và đưa đến những địa chỉ thực sự khó
khăn, tránh sự trùng lắp, sai đối tượng. Toàn
bộ kinh phí ủng hộ và phân bổ nguồn lực sẽ
được công bố công khai minh bạch trên
Trang thông tin điện tử http://vandongxa-
hoi.mattran.org.vn/ của Tiểu ban Vận động
và huy động xã hội, từ đó giúp cho mọi
người thấy được ý nghĩa của sự đóng góp
đáng quý này. VÂN THANH

lNgày 21/9, Chính phủ
Italia thông báo quyết định
viện trợ bổ sung 796.000 liều
vaccine AstraZeneca cho Việt
Nam thông qua cơ chế COVAX
nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó
với đại dịch Covid-19. Theo Bộ
Ngoại giao, quyết định mới nhất
này nâng tổng số vaccine mà
Italia viện trợ cho Việt Nam là
hơn 1,6 triệu liều, đưa Việt Nam
trở thành một trong những đối
tác ưu tiên nhận vaccine lớn
nhất của Italia trên toàn cầu.
Italia cũng là một trong những
thành viên Liên minh châu Âu
(EU) hỗ trợ lớn nhất cho Việt
Nam qua cơ chế COVAX. 

BẢO AN
lTheo Trung tâm Khí

tượng Thuỷ văn quốc gia, do
ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt
đới có trục đi qua Trung Trung
Bộ kết hợp với gió mùa Tây
Nam có cường độ trung bình
nên hôm nay (22/9), ở khu vực
Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam
Bộ có mưa rào và dông, cục bộ
có mưa to với lượng mưa 30-
60mm/24h, có nơi trên
80mm/24h (thời gian mưa tập
trung vào chiều và tối). Trong
mưa dông có khả năng xảy ra
lốc, sét, mưa đá và gió giật
mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét,
sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng
trũng, thấp, ven sông. 

GIANG NGUYỄN 

TIN VắN

Ngày 21/9, Trung ương Đoàn Thanh niên
Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phối

hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường
(TN&MT) tổ chức “Lễ phát động quốc gia
hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch
hơn năm 2021” theo hình thức trực tuyến.

Năm nay, Chiến dịch Làm cho thế giới
sạch hơn tập trung chính vào truyền tải thông
điệp, nâng cao nhận thức của tổ chức, doanh
nghiệp, cộng đồng, người dân về ý nghĩa, vai
trò, trách nhiệm trong các hoạt động bảo vệ
môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội,
đồng thời lan toả, cổ vũ các hoạt động, chiến

dịch ra quân trong trạng thái bình thường
mới góp phần bảo vệ môi trường, phát triển
bền vững, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với
biến đổi khí hậu.

Tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ
TN&MT Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, bảo vệ
môi trường là yêu cầu và nhiệm vụ của mỗi
người. Mỗi địa phương, mỗi người dân hãy
là trung tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm,
tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động bảo
vệ môi trường bằng các sáng kiến và hành
động cụ thể, thiết thực. Thời gian tới, Bộ
TN&MT mong muốn các cấp, ngành, cơ

quan đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp và
cộng đồng cùng chung tay hành động, tăng
cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận
chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh; tập
trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm
môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời
sống và sinh kế người dân; đẩy mạnh kiểm
tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi
phạm pháp luật trong quản lý chất thải và
bảo vệ môi trường; chú trọng cải thiện chất
lượng môi trường khu vực đô thị và nông
thôn để phòng chống dịch bệnh. 

TRIỆU OANH

Hơn 17 nghìn tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Chung tay hành động “Làm cho thế giới sạch hơn”
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Sau khi kết thúc tốt
đẹp chuyến thăm chính
thức Cuba, Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân
Phúc đã tới thành phố
New York, bắt đầu
chương trình tham 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. 

Đây là dịp để chúng ta gửi
đi thông điệp về nước Việt Nam
tự cường, có khát vọng và tầm
nhìn phát triển.

Thắt chặt quan hệ anh em
Việt Nam – Cuba

Trước đó, trưa ngày 20/9,
giờ địa phương, Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc
gặp Lãnh tụ cách mạng Cuba,
Đại tướng Raul Castro Ruz. Tại
cuộc gặp, Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc vui mừng
thông báo với Đại tướng Raul
Castro Ruz nội dung các cuộc
hội đàm, gặp gỡ với Lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, Quốc hội
Cuba trong khuôn khổ chuyến
thăm với nội dung sâu rộng và
kết quả thực chất, đưa quan hệ
hữu nghị truyền thống đặc biệt,
hợp tác toàn diện Việt Nam-
Cuba đi vào chiều sâu, hiệu quả
hơn nữa. Lãnh đạo các ban, bộ,
ngành của hai nước cũng đã có
nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi
nhằm thống nhất các biện pháp
cụ thể. Chủ tịch nước khẳng
định lại tình đoàn kết và sự ủng
hộ trước sau như một của nhân
dân Việt Nam dành cho nhân
dân Cuba.

Đại tướng Raul Castro Ruz
bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
và chúc mừng thành công của
chuyến thăm chính thức Cuba
của Chủ tịch nước. Đại tướng
cho biết luôn dõi theo và vui
mừng trước những bước phát
triển của đất nước Việt Nam
anh em. 

Nhân chuyến thăm chính
thức Cuba từ ngày 18-20/9 của

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc, Việt Nam và Cuba đã ra
Tuyên bố chung Việt Nam -
Cuba. Tuyên bố chung nêu rõ,
trong cuộc hội đàm chính thức,
hai Chủ tịch nước đã rà soát và
bày tỏ hài lòng về sự phát triển
tốt đẹp của mối quan hệ song
phương, đặc biệt là việc duy trì
đối thoại cấp cao trong bối cảnh
đại dịch; tái khẳng định quyết
tâm đưa quan hệ đặc biệt giữa
hai nước lên một giai đoạn mới
phát triển toàn diện, trên nền
tảng tin tưởng chính trị lẫn
nhau, nhấn mạnh mở rộng hợp
tác trên tất cả các lĩnh vực. Hai
nhà Lãnh đạo cũng trao đổi
thông tin về tình hình hai nước,
trao đổi về các chủ đề quốc tế
và khu vực cùng quan tâm. 

Hai bên khẳng định tính
chất đặc biệt của mối quan hệ
song phương được vun đắp bởi
Lãnh tụ Fidel Castro Ruz, Chủ
tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng
Raul Castro Ruz và các thế hệ
lãnh đạo của hai nước, được
củng cố trên cơ sở tình đoàn
kết, sự ngưỡng mộ lẫn nhau và
sự tương đồng về lý tưởng và
các nguyên tắc cao đẹp. Việt
Nam và Cuba nhất trí mở rộng,
thắt chặt và làm sâu sắc mối

quan hệ anh em, đoàn kết và
hợp tác toàn diện nhằm đóng
góp tích cực vào công cuộc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hòa
bình, ổn định và phát triển ở hai
khu vực và trên thế giới. Hai
bên bày tỏ tin tưởng rằng các
thế hệ tương lai của Cuba và
Việt Nam sẽ trung thành với di
sản trường tồn giữa nhân dân
hai nước, luôn đoàn kết và sẽ
tiếp tục kề vai sát cánh trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ xã
hội chủ nghĩa ở mỗi nước, vì
một thế giới công bằng hơn và
bền vững.

Hai nguyên thủ cũng trao
đổi, đánh giá về kết quả đạt
được tại hai Đại hội đảng, được
tổ chức vào năm nay, và kinh
nghiệm trên con đường xây
dựng Chủ nghĩa xã hội, trên cơ
sở thực tiễn tại mỗi quốc gia.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc chúc mừng Đảng Cộng
sản, Chính phủ và nhân dân
Cuba vì thành công của Đại hội
VIII diễn ra từ ngày 16 đến
19/4/2021; bày tỏ tin tưởng
rằng, với tư tưởng, lý luận và
đường lối được thông qua tại
đại hội này, Cuba sẽ tiếp tục
duy trì, không từ bỏ những dự
án phát triển trong công cuộc

xây dựng chủ quyền quốc gia,
độc lập, xã hội chủ nghĩa, dân
chủ, thịnh vượng và ổn định. 

Việt Nam tin tưởng rằng với
sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng
Cộng sản, Cuba sẽ vượt qua tác
động tiêu cực của bao vây cấm
vận và tiếp tục phát triển đất
nước, triển khai thành công các
biện pháp tăng cường sản xuất
lương thực, củng cố các doanh
nghiệp xã hội chủ nghĩa và thúc
đẩy tất cả các ngành kinh tế, vì
lợi ích của nhân dân Cuba.

Việt Nam khẳng định lại lập
trường trước sau như một ủng
hộ sự nghiệp chính nghĩa của
nhân dân Cuba và cuộc đấu
tranh nhằm chấm dứt ngay và
vô điều kiện các lệnh bao vây
kinh tế, thương mại và tài chính
đơn phương và phi lý chống
Cuba; phản đối việc gia tăng
các biện pháp trừng phạt đơn
phương và nhấn mạnh các biện
pháp này làm nghiêm trọng hơn
khó khăn về kinh tế xã hội của
nhân dân Cuba trong bối cảnh
dịch bệnh hiện nay.

Đường lối đối ngoại độc lập,
tự chủ và rộng mở

Sau khi kết thúc tốt đẹp
chuyến thăm chính thức Cuba

theo lời mời của Bí thư Thứ
nhất Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Cuba,
Chủ tịch nước Cuba Miguel
Diaz-Canel, tối 20/9 (giờ địa
phương, sáng 21/9 giờ Việt
Nam), Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu
cấp cao Việt Nam đã tới thành
phố New York, Mỹ, bắt đầu
chương trình 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 từ ngày 21- 24/9.

Dự kiến, trong thời gian ở
New York, Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Lễ
khai mạc, có bài phát biểu tại
phiên thảo luận Cấp cao ĐHĐ
LHQ khóa 76; phát biểu tại
Phiên thảo luận cấp cao của
HĐBA LHQ về biến đổi khí
hậu. Bên lề ĐHĐ LHQ, Chủ
tịch nước sẽ có nhiều cuộc tiếp
xúc song phương với nguyên
thủ các quốc gia, tiếp và đối
thoại với lãnh đạo nhiều tập
đoàn, doanh nghiệp lớn của Mỹ
để tiếp tục kêu gọi, thúc đẩy các
hoạt động đầu tư của các doanh
nghiệp vào Việt Nam. 

Trong khuôn khổ các hoạt
động tại Mỹ, Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc cũng dự
kiến sẽ dự Hội nghị trực tuyến
Thượng đỉnh Toàn cầu về
Covid-19 do Tổng thống Mỹ
Joe Biden và Phó Tổng thống
Kamala Haris chủ trì với chủ đề
“Chấm dứt đại dịch, xây dựng
tương lai tốt đẹp hơn”. 

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại
giao Đặng Hoàng Giang, việc
Chủ tịch nước 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. 

MINH NGỌC 

Theo tin từ Đại sứ quán
Việt Nam tại Ukraine,

nhận lời mời của Viện Ngôn
ngữ thuộc Đại học tổng hợp
quốc gia Kiev mang tên T.
Shevchenko, vừa qua, Đại sứ
Việt Nam tại Ukraine Nguyễn
Hồng Thạch đã dự Lễ ra mắt
bộ giáo trình dạy tiếng Việt do
Thạc sỹ Hà Thị Vân Anh cùng
tập thể giáo viên, chuyên gia

của Viện Ngôn ngữ biên soạn
và phát hành.  

Phát biểu tại buổi lễ, ông V.
A. Burgov, Hiệu trưởng trường
Đại học tổng hợp quốc gia
Kiev mang tên T. Shevchenko
nhấn mạnh, Việt Nam là một
trong những đất nước có quan
hệ hữu nghị truyền thống lâu
đời với Ukraine, có nền chính
trị ổn định, đạt được nhiều

thành tựu phát triển kinh tế
trong những năm gần đây. Do
đó, việc tiếp tục duy trì, củng
cố quan hệ với Việt Nam là rất
cần thiết. Việc giảng dạy tiếng
Việt góp phần nâng cao uy tín,
vị thế của nhà trường, đồng
thời sẽ mở ra nhiều hơn cơ hội
việc làm cho các sinh viên.
Ông bày tỏ vui mừng trước
việc ra mắt bộ giáo trình dạy
tiếng Việt song ngữ đầu tiên do
các giảng viên Việt Nam và
Ukraine phối hợp biên soạn và
xuất bản; hi vọng bộ sách sẽ

góp phần giúp giảng dạy tiếng
Việt đi vào chuyên nghiệp và
hiệu quả hơn thời gian tới.

Về phần mình, Đại sứ
Nguyễn Hồng Thạch nhấn mạnh,
việc dạy tiếng Việt ở Ukraine và
tiếng Ukraine ở Việt Nam rất
quan trọng để thúc đẩy quan hệ
hữu nghị và hợp tác giữa hai
nước. Đại sứ cũng đánh giá cao
việc biên soạn và xuất bản bộ
giáo trình tiếng Việt đầu tiên ở
Ukraine, góp phần giảng dạy và
phổ biến tiếng Việt ở Ukraine;
cho rằng đây là công việc có ý

nghĩa lớn, nhất là nhân dịp hai
nước chuẩn bị tổ chức kỷ niệm
30 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao (23/1/1992). Đại sứ bày tỏ
cảm ơn lãnh đạo nhà trường đã tổ
chức giảng dạy tiếng Việt trong
hơn 10 năm qua và đào tạo hơn
40 cử nhân, thạc sỹ chuyên
ngành tiếng Việt phục vụ cho
quan hệ hai nước; hi vọng với
việc ra mắt bộ sách mới bằng cả
hai ngôn ngữ, tiếng Việt sẽ trở
nên gần gũi và đến được với
đông đảo nhân dân Ukraine hơn. 

BẢO AN

Ra mắt bộ giáo trình tiếng Việt 
tại Ukraine

CHỦ TỊCH NƯỚC THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC:

Thông điệp Việt Nam tự cường, khát vọng
và tầm nhìn phát triển

l Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc đón Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc.

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

CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Trong lịch sử dân tộc Việt
Nam, mỗi khi đất nước lâm vào
cảnh hoạn nạn, khó khăn, lời hiệu
triệu toàn dân đoàn kết lại vang
lên, thôi thúc mỗi người dân phát
huy bản lĩnh trí tuệ, triệu trái tim
một ý chí.

Lấy đoàn kết để xoay vần
vận mệnh

Ngay khi dịch bệnh Covid-19
lây lan vào Việt Nam, ngày
30/3/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng đã kêu
gọi toàn thể dân tộc Việt Nam
đoàn kết một lòng, vượt qua mọi
khó khăn, thách thức để chiến
thắng đại dịch. 

Gần đây, trước làn sóng bùng
phát dịch bệnh lần thứ 4, một lần
nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đã ra Lời kêu gọi: “Chúng
ta đã cố gắng càng cố gắng hơn
nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết
hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết
tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc
muôn người như một, đồng lòng
cùng Đảng, Chính phủ, các cấp,
các ngành tìm mọi cách quyết
ngăn chặn, đẩy lùi bằng được,
không để dịch lan rộng, bùng phát
trong cộng đồng”.

Lời kêu gọi của Tổng Bí thư đã
chạm đến trái tim của mọi người
Việt Nam yêu nước. Bởi trong
cuộc chiến với kẻ thù vô hình này,
chúng ta không chỉ chống dịch
bằng chủ trương, chính sách mà
còn bằng tình thương yêu, cách
ứng xử nhân văn giữa con người
với con người. 

Phát biểu tại Lễ phát động đợt
cao điểm quyên góp ủng hộ
phòng, chống dịch Covid-19,
ngày 27/5/2021, Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa
khẳng định, Việt Nam là một dân
tộc có truyền thống đoàn kết, luôn
thể hiện được bản lĩnh, ý chí vững
vàng mỗi khi đương đầu với mọi
hiểm nguy, thách thức. Chính vì
vậy, không có khó khăn nào mà
nước ta không thể vượt qua. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng
căn dặn, chúng ta phải lấy đoàn
kết mà xoay vần vận mệnh; việc
cứu nước là việc chung của người
Việt Nam, người có tiền góp tiền,
người có sức góp sức… ai cũng
phải gánh một phần trách nhiệm.
Trong thời điểm này, bài học đó
cho thấy tinh thần đoàn kết và
niềm tin của nhân dân mới là vac-
cine hữu hiệu nhất giúp dân tộc
vượt qua đại dịch. 

Tại hội nghị thường kỳ và
cũng là hội nghị đầu tiên của Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng
Trung ương nhiệm kỳ 2021-
2026, diễn ra vào giữa tháng
8/2021, Thủ tướng Phạm Minh
Chính cũng phát động phong trào
thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn
kết, chung sức, đồng lòng thi đua
phòng, chống và chiến thắng đại
dịch Covid-19”. 

Thủ tướng kêu gọi các tầng
lớp nhân dân tiếp tục phát huy
truyền thống lịch sử, văn hóa con
người Việt Nam, tinh thần yêu
nước, thương nòi, “mỗi người vì
mọi người, mọi người vì mỗi
người”, hành động có trách
nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng
đồng và xã hội… để ngăn chặn
nguồn lây, góp phần sớm đẩy lùi
và chiến thắng đại dịch. 

Thủ tướng cũng nhiều lần nhắc
tới tính chất quyết liệt của cuộc
chiến này: “Không lúc nào bằng
lúc này, chúng ta phải thể hiện tình
đoàn kết, thống nhất, tương thân,
tương ái, giúp đỡ lẫn nhau”, “Đất
nước chúng ta còn khó khăn, Đảng
và Nhà nước đã và đang cố gắng
nhưng cần sự chung tay góp sức
bằng tấm lòng và trái tim của cả
cộng đồng, xã hội”.

Chung tay, sát cánh 
cùng đất nước

Đáp lại lời kêu gọi của lãnh
đạo Đảng, Nhà nước, với tinh
thần “mỗi người dân là một chiến
sỹ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn
vị, địa phương là một pháo đài
chống dịch”, mọi tầng lớp nhân
dân đều hăng hái tham gia phòng,
chống dịch Covid-19 với quyết
tâm cao nhất. 

Nhiều nguồn lực xã hội đã
được huy động cho công tác phòng
chống dịch một cách tự nguyện,
đầy nghĩa cử và lan tỏa yêu
thương. Có thể nói, càng trong khó
khăn thì ý Đảng lòng dân càng bền
chặt. Càng thách thức, sức mạnh
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
càng được phát huy, củng cố.

Đó là hình ảnh những cụ già
gùi từng mớ rau, ôm từng cân gạo
đến điểm tập kết để chở đến vùng
tâm dịch trao tặng cho người dân
khu vực cách ly, phong tỏa. Đó
còn là những đóng góp của các cá
nhân, doanh nghiệp để làm nên
những Cửa hàng 0 đồng, Bữa
cơm 0 đồng, Bếp yêu thương…
phục vụ hàng nghìn suất cơm mỗi
ngày cho người dân và người lao

động khó khăn do đại dịch. 
Đặc biệt, sau khi lãnh đạo

Đảng, Nhà nước phát động quyên
góp cho Quỹ phòng chống dịch
Covid-19 và Quỹ vaccine Covid-
19, chỉ trong thời gian ngắn đã có
hàng nghìn tỉ đồng gửi về Ủy ban
Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt
Nam. Thủ tướng đã gọi đây là
quỹ của lòng nhân ái, quỹ của
niềm tin, của tinh thần đoàn kết.

Tinh thần đoàn kết của dân tộc
không chỉ thể hiện trong hành
động của các doanh nhân, các
mạnh thường quân… mà có cả
những em bé sẵn sàng đập lợn đất
dành dụm, chắt chiu nhiều năm từ
tiền mừng tuổi, tiền thưởng sau
mỗi năm học để ủng hộ cho công
tác phòng chống dịch. Các em đã
biết đặt lợi ích dân tộc lên trên
niềm vui và lợi ích cá nhân, việc
làm của các em đã khơi gợi trách
nhiệm với vận mệnh đất nước
trong mỗi người dân, không phân
biệt tôn giáo, lứa tuổi. 

Trong những ngày TP HCM
và các tỉnh phía Nam căng mình
chống dịch, chúng ta lại chứng
kiến tinh thần đoàn kết, sự đồng
lòng, quyết tâm của cả nước cùng
hướng về miền Nam ruột thịt.
Nếu như trong kháng chiến
chống Mỹ, khi “miền Nam tha
thiết gọi, cả nước ta lên đường”
thì hôm nay, tiếng gọi ấy lại thôi
thúc tình dân tộc, nghĩa đồng bào
trong mỗi người dân. Hơn bốn
tháng qua, hàng vạn cán bộ, chiến
sĩ, bác sĩ, sinh viên y khoa... đã
lên đường chi viện cho miền Nam

chống dịch Covid-19 với tâm thế
“chưa hết dịch chưa về”. 

Có những bác sĩ về hưu, tuổi
đã cao vẫn xung phong vào vùng
tâm dịch, làm việc bất kể ngày
đêm. Đó còn là hình ảnh của các
cán bộ y tế trong bộ quần áo bảo
hộ quên ăn quên ngủ, ngày đêm
tận lực với công việc; nhiều
người không có cơ hội gặp được
người thân lần cuối do không thể
rời nhiệm vụ. Có những giáo viên
mầm non, tiếp viên hàng không
đã tự nguyện vào bệnh viện nhiều
tháng trời để chăm sóc trẻ sơ sinh
có mẹ mắc Covid-19. 

Cũng có rất nhiều người là
bệnh nhân F0, sau khi khỏi bệnh
đã xung phong ở lại bệnh viên để
chăm sóc cho các F0 khác chỉ với
lý do đơn giản: để cám ơn những
gì mà đội ngũ y tế đã cho họ tái
sinh lần nữa và tiếp thêm sức
mạnh cho các bệnh nhân đang
ngày đêm giành giật sự sống từ
tay tử thần.

Tình yêu thương kết tinh
thành trí tuệ

Trong “cuộc chiến chưa có
tiền lệ” này, nhiều cán bộ, chiến
sỹ đã bị thương, nhiều người đã
hy sinh và bị nhiễm Covid-19
khi tham gia phòng, chống dịch,
nhưng điều đó không làm họ
nản chí. Đó chính là những sự
nỗ lực vượt lên trên sự giới hạn
trong sức lực con người. Trong
lúc khó khăn nhất của chính
mình, họ vẫn tìm cách giúp đỡ
những người khó khăn hơn, vẫn

sẵn sàng chung tay, sát cánh
cùng đất nước. 

Sức mạnh đại đoàn kết của
dân tộc Việt Nam trong cuộc
chiến với kẻ thù vô hình còn được
thể hiện ở việc hàng nghìn tăng
ni, phật tử tại nhiều cơ sở Phật
giáo xung phong lên tuyến đầu
chống dịch. Nhiều cơ sở tôn giáo
cũng sẵn sàng xin được chuyển
đổi thành nơi điều trị F0. 

Phát huy “tình dân tộc, nghĩa
đồng bào”, mặc dù bà con kiều
bào còn đang gặp muôn vàn khó
khăn nhưng vẫn hướng về quê
hương và có nhiều hoạt động thiết
thực. Điều đó thể hiện đậm nét
văn hóa tốt đẹp, truyền thống của
người Việt Nam, như “cây có cội,
như sông có nguồn”, tình nghĩa
đồng bào chưa bao giờ vơi cạn
trong tim mỗi người con xa xứ. 

Dân tộc Việt Nam là thế, chưa
bao giờ vì xa cách địa lý mà chia
cắt nghĩa đồng bào. Giá trị nhân
văn cứ thế tiếp tục tỏa sáng trong
gian khó và mọi biến cố của nhân
loại. Bên cạnh những đau thương
của dịch bệnh, chúng ta lại được
thấy một Việt Nam luôn kiên
cường và tình nghĩa. 

Sợi dây gắn kết thiêng liêng
của cả dân tộc vẫn đang hướng về
đồng bào miền Nam qua những
chuyến hàng cứu trợ. Trong đợt
dịch lần thứ 4, nhiều phong trào
và sáng kiến đã lan rộng trên cả
nước. Có bác sĩ chứng kiến cảnh
bệnh nhân trở nặng vì thiếu ô xy
đã sáng chế ra một chiếc van đặc
biệt, giúp nhiều bệnh nhân có thể
dùng chung một bình ô xy. Ngay
cả những người dân bình thường
cũng có những sáng kiến giúp
đồng bào vượt qua nghịch cảnh,
là những ATM ô xy, ATM gạo,
ATM lương thực... Nhiều người
gọi đó là những sáng chế của tình
yêu; trong gian khó hiểm nguy,
tình yêu thương đã kết tinh thành
trí tuệ.

Mỗi khi đất nước nguy nan,
niềm tin và tinh thần đoàn kết của
toàn Đảng, toàn dân là một tài sản
vô cùng quý báu, bởi đó là minh
chứng của sự đồng thuận xã hội. 

“Sức dân như sức nước”, khi
chúng ta biết tận dụng sức mạnh
của Nhân dân thì không khó khăn
nào không thể vượt qua, và chiến
thắng đại dịch Covid-19 là điều
tất yếu. HỒNG ANH

ĐOÀN KẾT, ĐỒNG LÒNG, CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH:
Kỳ 1: Lời hiệu triệu chạm đến mọi trái tim
Đại dịch Covid-19 với những diễn biến ngày càng
phức tạp, đặt ra thách thức không nhỏ cho Việt
Nam trong công tác bảo vệ tính mạng, sức khỏe
nhân dân và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, linh hoạt của
Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng, ủng hộ của toàn
thể nhân dân đã tạo nên sức mạnh đoàn kết cùng
nhau chiến thắng dịch bệnh.

lTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn dân tộc muôn người như một,

đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, góp sức đẩy lùi dịch bệnh.

lCán bộ y tế vào Nam chống dịch. lẤm lòng từ những ATM gạo. 
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TIN TỨC

HÀ NỘI:
Bộ tiêu chí xác định
chỉ số cải cách
hành chính

UBND TP Hà Nội vừa
quyết định về việc ban

hành Chỉ số cải cách hành
chính (CCHC) của các Sở, cơ
quan tương đương Sở và
UBND các quận, huyện, thị xã
thuộc thành phố Hà Nội giai
đoạn 2021-2025 nhằm theo dõi,
đánh giá thực chất và khách
quan kết quả thực hiện CCHC
hàng năm của các Sở, cơ quan
tương đương Sở, UBND các
quận, huyện, thị xã.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số
CCHC áp dụng cho các Sở, các
huyện được cấu trúc thành 8
nội dung đánh giá: Công tác chỉ
đạo, điều hành CCHC; Xây
dựng và tổ chức thực hiện văn
bản quy phạm pháp luật; Cải
cách thủ tục hành chính và thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông; Cải cách tổ chức bộ
máy hành chính nhà nước; Xây
dựng và nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức; Cải cách tài chính công;
Xây dựng chính quyền điện tử,
chính quyền số; Tác động
CCHC đến phát triển kinh tế -
xã hội của thành phố. 

UBND TP giao Văn phòng
Ủy ban nhân dân Thành phố,
Thanh tra Thành phố và các Sở:
Tư pháp; Thông tin và Truyền
thông, Khoa học và Công nghệ,
Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư
và các cơ quan, đơn vị có liên
quan phối hợp với Sở Nội vụ
trong việc theo dõi, đánh giá
kết quả CCHC đối với từng nội
dung, tiêu chí theo chức năng,
nhiệm vụ và phân công của
UBND Thành phố. Kinh phí
triển khai xác định Chỉ số
CCHC được đảm bảo bằng
ngân sách nhà nước và các
nguồn tài trợ hợp pháp khác
(nếu có). P.V

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm
về xây dựng pháp luật

Tại Cộng hoà Cuba, ngoài việc tham gia
các hoạt động chung của Đoàn, Thứ trưởng
Nguyễn Khánh Ngọc đã có buổi hội đàm
cùng Bộ trưởng Tư pháp Cuba Oscar Manuel
Silvera Martinez và các đồng nghiệp Cuba
trong không khí hết sức thân mật, cởi mở của
những người đồng chí, anh em. Hai bên đã
nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong quá
trình hợp tác giữa hai Đảng, hai nhà nước nói
chung và giữa hai Bộ nói riêng. 

Hai bên đã thảo luận kỹ hơn về những nội
dung hợp tác mà Bộ Tư pháp Cuba mong
muốn được tìm hiểu kinh nghiệm của Việt
Nam. Trong buổi trao đổi, hai bên đã chia sẻ
cho nhau về những công việc, nhiệm vụ đầy
thử thách được hai Chính phủ giao phó. Bộ
Tư pháp Cuba đang giúp Chính phủ nghiên
cứu và ban hành hàng chục đạo luật trong
lĩnh vực kinh tế. Kinh nghiệm của Việt Nam
về xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật

kinh tế là những kinh nghiệm rất đáng quý
đối với Cuba. 

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn
mạnh khi tiến hành công cuộc đổi mới, Việt
Nam đã bắt đầu bằng những cải cách và hoàn
thiện khung pháp luật về kinh tế. Bộ Tư pháp
Việt Nam sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm
mà mình có được trong hơn 30 năm thực
hiện đổi mới với Cuba.  

Sau cuộc hội đàm chính thức giữa hai
Chủ tịch nước vào chiều 19/9/2021, cùng với
việc ký kết các văn kiện hợp tác khác giữa
hai Nhà nước và giữa đại diện một số bộ
ngành của hai nước, Thứ trưởng Nguyễn
Khánh Ngọc đã cùng Bộ trưởng Tư pháp
Cuba Oscar Manuel Silvera Martinez ký
Chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2023
giữa hai Bộ Tư pháp trước sự chứng kiến của
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn
Xuân Phúc và Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba
Miguel Diaz  Canel Bermudez cùng các
quan chức cấp cao của cả hai nước. 

Tăng cường hội thảo, trao đổi giữa
hai bên

Việc ký kết các văn kiện hợp tác nhân
chuyến thăm Cuba lần này của Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc đã góp phần làm sâu sắc
hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên
các lĩnh vực.

Chương trình hợp tác giai đoạn 2022-
2023 giữa hai Bộ Tư pháp đã đề ra những nội
dung hợp tác mới thiết thực, bám sát nhu cầu
thực tế của cả hai bên, đặc biệt dựa trên
những đề xuất của Bộ Tư pháp Cuba trong
việc cùng học tập chia sẻ kinh nghiệm của
Việt Nam trong hoạt động xây dựng và hoàn
thiện khung pháp luật kinh tế. 

Trước mắt, Bộ Tư pháp Việt Nam sẽ
chia sẻ cho các đồng nghiệp Cuba kinh
nghiệm xây dựng pháp luật hợp đồng kinh
tế, khuyến khích đầu tư nước ngoài, quản
lý công tác Tư pháp và chia sẻ kinh nghiệm
phát triển nguồn nhân lực cho ngành Tư
pháp. Hình thức hoạt động hợp tác trong
giai đoạn này sẽ linh hoạt hơn, phù hợp với
bối cảnh đại dịch Covid vẫn đang diễn biến
hết sức phức tạp trên toàn thế giới.

Theo đó, hai bên đã nhất trí tăng cường
các hội thảo theo hình thức trực tuyến và
sẽ tổ chức nhiều cuộc thảo luận giữa các
chuyên gia của hai bên, thành phần tham
gia không chỉ gồm cán bộ của hai Bộ Tư
pháp mà còn mời các chuyên gia của các
Bộ, ngành có liên quan khác, các giáo sư,
học giả và những người hành nghề luật.
Cũng trong chuyến thăm này, Thứ trưởng
Nguyễn Khánh Ngọc đã thay mặt Bộ
trưởng Lê Thành Long tặng Bộ Tư pháp
Cuba 13 máy tính để hỗ trợ cho Bộ Tư
pháp bạn.

Tiếp theo chuyến thăm Cộng hoà Cuba,
từ ngày 21-24/9/2021, Thứ trưởng Nguyễn
Khánh Ngọc tiếp tục tham gia đoàn công
tác do Chủ tịch nước dẫn đầu tham dự
Phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp quốc.
Bên cạnh các chương trình chung của
Đoàn, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc sẽ
có các buổi làm việc với một số công ty
luật, tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ và
chuyển quà của Bộ Tư pháp tới các trẻ Việt
Nam được các gia đình công dân Hoa Kỳ
nhận làm con nuôi nhân dịp Trung thu. 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Sáng 21/9, Vụ trưởng Vụ phổ
biến, giáo dục pháp luật Lê

Vệ Quốc chủ trì buổi làm việc
với các đơn vị về đánh giá tình
hình triển khai các quy định trong
Thông tư liên tịch số
14/2014/TTLT-BTC-BTP quy
định việc lập dự toán, quản lý, sử
dụng và quyết toán kinh phí ngân
sách nhà nước bảo đảm cho công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật
và chuẩn tiếp cận pháp luật của
người dân tại cơ sở. 

Kinh phí được quản lý, 
sử dụng đúng mục đích

Báo cáo tại buổi làm việc,
Phó Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo
dục pháp luật (PBGDPL) Phan
Hồng Nguyên cho biết, hàng
năm các bộ, ngành, địa phương
đã chủ động xây dựng, lập dự
toán và bố trí kinh phí cho công
tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận

pháp luật (CTCPL). Mức kinh
phí được bố trí để triển khai thực
hiện có sự thay đổi trong các
năm, nhìn chung năm sau bằng
hoặc cao hơn năm trước. Tại địa
phương, kinh phí cho công tác
PBGDPL, CTCPL được bố trí
trong tổng ngân sách hằng năm
của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp
xã. Từ năm 2016 đến nay, nhiều
tỉnh đã bố trí kinh phí riêng để
triển khai thực hiện các Đề án
liên quan đến công tác PBGDPL. 

Ngoài ra, kinh phí thực hiện
công tác PBGDPL còn sử dụng
từ các nguồn kinh phí chi cho
hoạt động của chương trình, đề
án của các ngành. Ở địa phương,
cơ quan Tư pháp đã phối hợp
chặt chẽ với ngành Tài chính
trong việc lập dự toán, quản lý,
sử dụng, thanh quyết toán kinh
phí thực hiện công tác PBGDPL,
CTCPL; hướng dẫn các cơ quan,

đơn vị địa phương thực hiện
kinh phí về PBGDPL đảm bảo
theo đúng quy định của pháp
luật. Nhìn chung, kinh phí triển
khai công tác PBGDPL,
CTCPL được quản lý, sử dụng
đúng mục đích, chế độ và theo
quy định pháp luật. 

Các nội dung của Thông tư
liên tịch số 14 và các văn bản dẫn
chiếu có liên quan cơ bản quy
định một cách cụ thể, rõ ràng về
nguyên tắc quản lý, sử dụng,
quyết toán kinh phí PBGDPL và
CTCPL; nội dung, mức chi, việc
lập dự toán, chấp hành, quyết
toán kinh phí đảm bảo cho công
tác PBGDPL, CTCPL. Tuy
nhiên, qua thực tế triển khai
Thông tư liên tịch số 14, các bộ,
ngành, địa phương còn gặp một
số khó khăn trong triển khai thực
hiện một số quy định. 

Đảm bảo “giá đỡ” cho 
phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tại buổi làm việc, các đại
biểu đã đưa ra những khó khăn,
bất cập trong tình hình thực tiễn

cũng như ý kiến phản ánh của
các bộ, ngành, đoàn thể trung
ương và các địa phương, đồng
thời đưa ra các phương án giải
quyết về các vấn đề liên quan đến
nội dung chi, mức kinh phí thực
hiện PBGDPL đối với đối tượng
đặc thù theo quy định của Luật
PBGDPL; hỗ trợ kinh phí, cơ sở
vật chất, phương tiện cho hoạt
động PBGDPL; mức chi dành
cho những nhiệm vụ mới phát
sinh trong công tác PBGDPL… 

Sau khi nghe các ý kiến đóng
góp, Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê
Vệ Quốc cho biết Vụ sẽ phối
hợp với các đơn vị liên quan để
tham mưu, đề xuất ý kiến các
cấp có thẩm quyền để đảm bảo
ý kiến thống nhất chung, phù
hợp với chuyên môn của các
đơn vị. Vụ trưởng Lê Vệ Quốc
cũng khẳng định, nhìn vào tình
hình thực tiễn hiện nay, việc sửa
đổi, bổ sung Thông tư liên tịch
số 14 là rất cần thiết. 

Vụ trưởng Lê Vệ Quốc đề
nghị các đơn vị chức năng của

Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ
đạo rà soát toàn bộ các cơ chế,
chính sách, tài chính phục vụ cho
công tác PBGDPL; thay đổi cách
tiếp cận đối với phương án chi,
bố trí ngân sách căn cứ vào đầu
người, tình hình thực tiễn ở địa
phương cho phù hợp. Vụ trưởng
Lê Vệ Quốc cũng bày tỏ mong
muốn tiếp tục nhận được sự hỗ
trợ của Bộ Tài chính trong việc
tham mưu các cấp có thẩm quyền
ban hành chính sách, thể chế,
tháo gỡ những vấn đề về chính
sách, thể chế phục vụ công tác
PBGDPL trong thời gian tới.

“Bộ Tư pháp đặt quyết tâm
cao trong thực hiện trách nhiệm,
đầy đủ xây dựng một đề cương
cụ thể về nội dung, cách thức sửa
đổi Thông tư trên cơ sở ý kiến
của địa phương, đảm bảo mục
tiêu khi Thông tư mới được ban
hành kịp thời cho Bộ, ngành, địa
phương xây dựng dự toán ngân
sách năm 2022”, Vụ trưởng Lê
Vệ Quốc nhấn mạnh.

PHƯƠNG MAI 

Đảm bảo phổ biến, giáo dục
pháp luật hiệu quả

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC 2022-2023 GIỮA HAI BỘ TƯ PHÁP VIỆT NAM – CUBA:

Thiết thực, bám sát nhu cầu thực tế

l Chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2023 giữa Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Cuba được ký kết
trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz
Canel Bermudez. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba
của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Nguyễn Khánh Ngọc đã ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2022-
2023 giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam - Cuba.

Tư PHÁP
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Gần 12 năm gắn bó với
công việc trợ giúp pháp
lý cho người nghèo,
người dân tộc thiểu số,
anh Lê Văn Lý đã tham
gia tố tụng hàng trăm vụ
việc. Với anh, được trở
thành điểm tựa của
người nghèo, người yếu
thế là niềm vui; cũng là
mục đích công việc mà
anh hướng đến.

“Xóa nghèo pháp luật”
cho bà con vùng cao

Tốt nghiệp Khoa Luật của ĐH
Khoa học Huế, anh Lê Văn Lý
(SN 1984) trở về quê ở Nghệ An
để theo đuổi đam mê với nghề
luật. Sau thời gian trau dồi nghề
nghiệp, năm 2009 anh được vào
làm việc tại Trung tâm Trợ giúp
pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh
Nghệ An.

Nghệ An là địa bàn rộng, đối
tượng thuộc diện được TGPL
chiếm khoảng 50% dân số nhưng
lại tập trung ở những vùng có địa
hình phức tạp, hiểm trở, điều kiện
tự nhiên khắc nghiệt, giao thông
đi lại khó khăn. Vì vậy, anh cùng
các đồng nghiệp tại Trung tâm
TGPL luôn chú trọng công tác
tuyên truyền pháp luật và TGPL
lưu động tới thôn, bản vùng sâu,
vùng xa.

Anh vẫn nhớ như in những
buổi tuyên truyền pháp luật tại
thôn bản ở các huyện miền núi
rẻo cao như Kỳ Sơn, Quế Phong,
Tương Dương... cho đồng bào
dân tộc thiểu số. Vượt qua quãng
đường xa xôi, hiểm trở anh và các
đồng nghiệp đã vào tận thôn, bản
để tuyên truyền phổ biến pháp
luật dân sự, hôn nhân gia đình,
những tranh chấp thường xảy ra
trong cuộc sống thường nhật.

Với Trợ giúp viên pháp lý
(TGVPL) Lê Văn Lý, niềm vui,
niềm vinh dự khi được góp công
sức nhỏ bé của mình vào việc
“xóa nghèo pháp luật”, giúp
những người yếu thế bảo vệ
quyền lợi hợp pháp của mình là
động lực để anh không ngừng
nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, trau
dồi đạo đức nghề nghiệp. Đó
cũng là kim chỉ nam giúp anh gắn
bó với nghề.

Quá trình gặp nhiều đối tượng
được trợ giúp, Trưởng phòng

Nghiệp vụ Trung tâm TGPL Nhà
nước Nghệ An không thể quên
trường hợp được trợ giúp hết sức
đặc biệt ở huyện miền núi Anh
Sơn. Đối tượng được anh trợ giúp
là một cụ ông, là người có công
với cách mạng. Giữa ông và hàng
xóm có xảy ra tranh chấp dân sự
về quyền sử dụng đất.

Cụ thể, năm 2019, người hàng
xóm đã có đơn kiện cụ ông về
việc lấn chiếm đất vườn rừng.
Sau nhiều lần hòa giải ở xã nhưng
không thành, cụ ông làm đơn đề
nghị được trợ giúp pháp lý và sau
đó được anh Lý tiếp nhận. Vụ
việc được chuyển lên TAND
huyện Anh Sơn thụ lý.

Tại phiên sơ thẩm, dù có
nhiều luận cứ có lợi cho người
được trợ giúp nhưng tòa đã tuyên
cụ ông thua kiện do bên hàng
xóm đưa ra hồ sơ giao đất lâm
nghiệp. “Sau đó, tôi đã hướng
dẫn cho cụ ông làm đơn kháng
cáo lên TAND tỉnh Nghệ An.
Đồng thời, tôi hướng dẫn cụ ông
đề nghị trưng cầu giám định đến
Phòng kỹ thuật hình sự, Công an
tỉnh Nghệ An để giám định hồ sơ
giao đất lâm nghiệp. Kết luận, hồ
sơ có dấu hiệu sửa chữa, điền
thêm ở vị trí chữ số “1,8759”.
Trong khi nội dung nguyên thủy
trước khi sửa chữa, điền thêm
xác định được là “1,0” (chữ số
“8” được sửa chữa từ chữ số “0”,
số “759” được điền thêm). Từ
chi tiết đó, tình thế của vụ việc
được đảo ngược”, anh Lý nhớ lại
vụ việc.

Trước phiên tòa phúc thẩm,
TAND tỉnh Nghệ An đã tiến hành

hòa giải. Kết quả, hai bên đã chấp
nhận, vui vẻ bắt tay nhau. Do tuổi
cao, sức khỏe yếu, nên cụ ông
đồng ý giao đất cho hàng xóm và
nhận 65 triệu đồng. “Niềm vui
trong vụ việc này là tôi đã đòi lại
được công bằng cho một gia đình
có công với cách mạng. Việc hai
bên đồng ý bắt tay nhau hòa giải
đã giữ được tình làng, nghĩa xóm.
Bảo vệ được quyền lợi ích hợp
pháp cho người được TGPL là
niềm vui lớn, nhưng việc giúp
đương sự hòa giải được với nhau
mới là niềm vui nhân lên gấp
bội”, anh Lý chia sẻ.

Uyển chuyển xử lý
tình huống

Quá trình làm nhiệm vụ tư
vấn TGPL, niềm vui của anh Lý
là giúp đỡ những hoàn cảnh khó
khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.
Như lần anh trực tiếp TGPL cho
một bị hại trong vụ hiếp dâm
người dưới 16 tuổi. Bị hại trong
vụ án là cháu bé ở huyện Quỳ
Châu, người dân tộc thiểu số,
thuộc đối tượng trẻ em, hiểu biết
pháp luật còn hạn chế. Bị cáo là
bác dượng của cháu bé đã có
hành vi xâm hại cháu gái mình. 

Tại phiên tòa, bị cáo một mực
cho rằng hành vi của mình chưa
gây ra hậu quả cho bị hại, trên
người bị hại không có trầy xước,
màng trinh không bị tổn thương.
“Với tư cách là TGVPL bảo vệ
quyền lợi miễn phí cho bị hại, tôi
đã đưa ra những bằng chứng, lý
lẽ, đề nghị HĐXX xử lý thật
nghiêm bị cáo, để răn đe, phòng
ngừa chung cho xã hội. Bởi theo
tôi hành vi xâm hại của bị cáo đã

ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng
đến tâm sinh lý đứa trẻ, gây
hoang mang trong cộng đồng”,
anh Lý nhớ lại phiên tòa đó. Kết
thúc, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo
phạm “tội hiếp dâm người dưới
16 tuổi” mức án 18 năm tù. 

Theo anh Lý, TGVPL giỏi là
người biết uyển chuyển xử lý tình
huống. Anh kể, cách đây mấy
năm có nhận trợ giúp cho một
trường hợp ở huyện miền núi
Nghệ An. Người đàn ông này
quyết định ly hôn sau khi vợ bỏ
nhà đi và đòi quyền nuôi con.
Giữa hai vợ chồng có một đứa
con chung, nhưng lúc đầu anh
không biết đó là con riêng của vợ.
Người chồng thì yêu cầu được
quyền nuôi con, trong khi đại
diện bên kia là mẹ vợ cũng muốn
được nuôi cháu. 

Sau quá trình tìm hiểu, biết
đứa bé đó là con riêng của vợ, tôi
đã phân tích cho người đàn ông
này hiểu. Khi được tòa hòa giải,
người chồng chấp nhận để con
cho mẹ vợ nuôi. “Anh ấy vui vẻ
đồng ý với phán quyết trên vì
biết rằng mình vẫn có thể thỏa
thuận, đến thăm nuôi, cấp dưỡng
cháu bé mỗi khi muốn”, anh Lý
nhớ lại.

Trực tiếp tham gia TGPL cho
hàng trăm vụ việc, anh Lý đều
luôn giữ nguyên tắc làm việc cẩn
trọng. Quá trình làm việc, anh
đều tìm gặp thân nhân, tìm hiểu
về hoàn cảnh, động cơ gây án
của bị can, những tình tiết giảm
nhẹ trách nhiệm hình sự, xác
minh vụ việc, tìm những chứng

cứ pháp lý, nghiên cứu hồ sơ,
chuẩn bị tài liệu, để bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của bị
cáo. Với chuyên môn nghiệp vụ
vững vàng, anh luôn được đồng
nghiệp đánh giá cao và sự tin
tưởng của những đối tượng được
anh TGPL.

Anh Lý quan niệm, TGPL
cho dân chính là bảo vệ quyền
lợi chính đáng của người dân và
góp phần nâng cao ý thức pháp
luật, ứng xử pháp luật của công
dân trong quan hệ đời sống hàng
ngày. Anh nói: “Mỗi lần mang
đến niềm vui cho dân là niềm
hạnh phúc rất lớn đối với tôi. Đó
cũng là động lực để tôi tiếp tục
công việc của mình”. 

Sau gần 12 năm đồng hành
với người khó khăn, bà con dân
tộc thiểu số, anh Lý chia sẻ,
người TGPL như “luật sư công
cộng”, không nhận thù lao. Dù
nguồn thu nhập không cao
nhưng với anh, động lực để bản
thân hoàn thành nhiệm vụ là
khao khát hiểu biết pháp luật của
người dân. Anh hiểu, các
TGVPL không chỉ đóng vai trò
luật sự, hòa giải viên, thậm chí
còn kiêm luôn vai trò tư vấn tâm
lý. Đó là công việc thực sự hữu
ích, đi tới đâu cũng được người
dân và chính quyền địa phương
nồng nhiệt chào đón. Những lời
cảm ơn của người dân, những cái
bắt tay ghi nhận của cán bộ địa
phương, các cơ quan tiến hành tố
tụng cũng đủ để anh và đồng
nghiệp xua tan mệt mỏi.

KIM LONG

Hạnh phúc khi làm điểm tựa 
trợ giúp pháp lý của người nghèo 

lTrợ giúp viên pháp lý  Lê Văn Lý.

Với những nỗ lực của mình, TGVPL Lê Văn Lý đã được nhận
bằng khen của tỉnh Nghệ An và nhiều giấy khen khác. Anh cũng vinh
dự là 1 trong 20 TGVPL có hoạt động nổi bật, có nhiều vụ việc tham
gia tố tụng thành công, hiệu quả nhất trong 3 năm thực hiện Luật
Trợ giúp pháp lý được Cục TGPL công bố. Theo đó, từ 1/1/2018 đến
31/12/2020, TGVPL Lê Văn Lý đã tham gia 135 vụ, trong đó số vụ
việc được TGPL thành công là 77.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước
tỉnh Nghệ An đánh giá cao hoạt động của TGPL Lê Văn Lý. “TGVPL
Lý  là người năng nổ, có những tranh tụng, nghiên cứu hồ sơ chắc chắn,
chặt chẽ trong các vụ việc. Anh Lý được các cơ quan công an, viện kiểm
sát, tòa án đánh giá là người có tầm nhìn nhận, nghiên cứu hồ sơ để
đưa ra những lời bảo vệ cho đương sự xác đáng nhất. Trong vai trò
Trưởng phòng Nghiệp vụ của trung tâm, anh Lý luôn hoàn thành tốt
nhiệm vụ và được đồng nghiệp tôn trọng”, ông Thanh nói.

lAnh Lý tham gia bào chữa miễn phí cho một bị cáo trong một vụ án hình sự.

lAnh Lý chia sẻ, người TGPL như “luật sư công cộng”, động lực để hoàn thành

nhiệm vụ là khao khát hiểu biết pháp luật của người dân.
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Đẩy mạnh tiêu thụ qua
thương mại điện tử, bảo đảm
hệ thống giao thông vận tải
thông suốt, hỗ trợ doanh
nghiệp kịp thời… là những
giải pháp nổi bật tại Chỉ thị
số 26/CT-TTg về thúc đẩy
sản xuất, lưu thông, tiêu thụ
và xuất khẩu nông sản trong
bối cảnh phòng, chống dịch
COVID-19 được Thủ tướng
ban hành ngày 21/9.

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua
thương mại điện tử

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu
Bộ NN&PTNT chỉ đạo các địa phương
triển khai đồng bộ các giải pháp bảo
đảm không đứt gãy chuỗi sản xuất
nông nghiệp; đồng thời rà soát, chuẩn
bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất vụ
tiếp theo, nhất là các doanh nghiệp chế
biến, xuất khẩu nông sản ở các tỉnh
thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị
16/CT-TTg, bảo đảm đáp ứng đầy đủ
nông sản cho nhu cầu tiêu thụ trong
nước và chế biến, xuất khẩu trong mọi
tình huống, đặc biệt là các tháng cuối
năm và dịp Tết Nguyên đán; tổ chức
liên kết hiệu quả vùng nguyên liệu với
sơ chế, chế biến, bảo quản để nâng cao
giá trị gia tăng.

Bộ NN&PTNT chỉ đạo các địa
phương đẩy mạnh phát triển sản xuất,
tiêu thụ, xuất khẩu nông sản cho các
vùng, khu vực đã khống chế được dịch
COVID-19 để hỗ trợ, bù đắp phần thiếu
hụt cho các địa phương khác, nhất là các
tỉnh, thành phố phía Nam; tiếp tục phát
huy hiệu quả vai trò của hai Tổ công tác
chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng, tiêu
thụ nông sản phía Bắc và phía Nam; 

Đồng thời chỉ đạo và tăng cường
giám sát việc tái cơ cấu nông nghiệp theo
3 trục sản phẩm (sản phẩm chủ lực quốc
gia, đặc sản vùng miền, sản phẩm
OCOP) bảo đảm tiến độ và hiệu quả; xây
dựng, triển khai mô hình kinh tế tuần
hoàn, kinh tế số trong nông nghiệp, xây
dựng mã số vùng trồng, mã định danh
cho cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi trồng
thủy sản; truy xuất được nguồn gốc sản
phẩm, an toàn thực phẩm; tăng cường
quảng bá, tiêu thụ nông sản thông qua các
kênh xúc tiến thương mại, dịch vụ, nhất
là thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT chủ trì,
phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công
Thương thúc đẩy mở cửa thị trường xuất
khẩu nông sản chính ngạch sang Trung
Quốc; khẩn trương đàm phán thống nhất
với cơ quan liên quan của Trung Quốc
giảm tỷ lệ kiểm dịch động thực vật vào

thị trường Trung Quốc…
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công

Thương phối hợp chặt chẽ với Bộ
NN&PTNT, Bộ Ngoại giao trong công
tác đàm phán quản trị chất lượng để mở
cửa thị trường nông sản xuất khẩu; hỗ
trợ thương nhân đẩy mạnh tiêu thụ
nông sản qua kênh thương mại điện
tử. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các
cơ quan liên quan bảo đảm hệ thống
giao thông vận tải thông suốt trên toàn
quốc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
việc vận chuyển nông sản, vật tư đầu
vào phục vụ sản xuất nông nghiệp và
tiêu thụ, xuất khẩu nông sản.

Hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, 
hiệu quả 

Đối với ngành y tế, Thủ tướng yêu
cầu hướng dẫn cụ thể khi người dân đã
được tiêm đủ 2 mũi vaccine ở các tỉnh,
thành phố để có lao động duy trì sản
xuất, lưu thông và tiêu thụ hàng hóa
nông sản. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp
tục cải thiện môi trường đầu tư cho lĩnh
vực nông nghiệp, nhất là khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn.

Chỉ thị cũng nêu rõ, Bộ Tài chính có
nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan Hải quan tại
cửa khẩu làm thủ tục và thông quan
nhanh chóng đối với các mặt hàng qua
các cửa khẩu, đặc biệt là các cửa khẩu
đường bộ qua biên giới phía Bắc, ưu
tiên về thủ tục hải quan, kiểm tra giám
sát hải quan đối với nông sản vào thời
điểm thu hoạch chính vụ; tăng thời gian
làm việc, đẩy mạnh thông quan điện tử,
tạo thuận lợi trong việc thông quan đối
với nông sản xuất khẩu chính ngạch
sang Trung Quốc…

Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các tổ
chức tín dụng tiếp tục tập trung nguồn
vốn, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản
xuất, chế biến, lưu thông, tiêu thụ, xuất
khẩu nông sản; triển khai nhanh chóng
và có hiệu quả các chính sách, chương

trình tín dụng trong lĩnh vực nông
nghiệp, nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh
các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho
khách hàng vay vốn trong lĩnh vực này
bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
thông qua việc cơ cấu lại thời hạn trả
nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn, giảm,
hạ lãi suất cho vay...; khuyến khích các
tổ chức tín dụng xây dựng các sản
phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng dành
riêng cho lĩnh vực nông nghiệp; đơn
giản hóa thủ tục vay vốn, tạo điều kiện
thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng.

Chủ thị của Thủ tướng yêu cầu
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương triển khai kịp thời, hiệu
quả Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ
trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh
doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
Thành lập Tổ Công tác để hướng dẫn
tư vấn chuyên môn phòng, chống dịch
cho cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị
vận tải lưu thông hàng hóa và kịp thời
tham mưu giải quyết ngay khi có các
khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ban
hành chính sách hỗ trợ chủ xe, lái xe
giảm chi phí vận chuyển, tiêu thụ nông
sản và lưu thông vật tư nông nghiệp.
Ưu tiên tiêm vaccine cho nhân lực hoạt
động trong thu hoạch, chế biến, lưu
thông và xuất khẩu nông sản. 

Các địa phương có cửa khẩu chủ
động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó
khăn về kho bãi, bảo quản hàng hóa
nông sản, dịch vụ vận tải, hậu cần
thương mại tại cửa khẩu; chỉ đạo chính
quyền các cấp trên địa bàn không ban
hành văn bản hướng dẫn thực hiện trái
với quy định của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ và của các bộ ngành về lưu
thông hàng hóa. Hiệp hội ngành hàng,
doanh nghiệp phát huy tinh thần tự lực
tự cường, chủ động nắm bắt thông tin,
nhu cầu thị trường, xây dựng kế hoạch
sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng
cao sức cạnh tranh sản phẩm, hội nhập
kinh tế quốc tế. T.QUYÊN 

Gỡ vướng cho sản xuất, tiêu thụ
và xuất khẩu nông sản

Hà Nội xem xét, 
quyết định nhiều 
nội dung quan trọng

Hôm nay, (22/9), HĐND TP Hà Nội tổ
chức kỳ họp thứ hai, Khóa XVI,

nhiệm kỳ 2021-2026.  Do tình hình dịch
Covid-19, kỳ họp được tổ chức theo hình
thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại kỳ
họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét 15
báo cáo và 18 nghị quyết. Trong đó, HĐND
TP Hà Nội sẽ xem xét thông qua một số
báo cáo, nghị quyết liên quan đến công tác
phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ an
sinh xã hội như báo cáo về công tác phòng,
chống dịch Covid-19 và kế hoạch tiêm
chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn
TP; báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết
số 268 ngày 6/8/2021 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội về giao Thường trực HĐND
TP thực hiện các giải pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19, Chính sách hỗ trợ
học phí cho trẻ em mầm non và học sinh
phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh
hưởng của dịch Covid-19…

Bên cạnh đó, kỳ họp sẽ xem xét, quyết
định các nội dung quan trọng, có tính chất dài
lâu để phát triển kinh tế - xã hội trong điều
kiện phòng, chống dịch, tháo gỡ khó khăn để
phát triển sản xuất, kinh doanh như kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư
công trung hạn 5 năm (2021-2025) của TP;
phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ
trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu
tư công; đề án chỉnh trang, cải tạo, xây dựng
lại chung cư cũ trên địa bàn.TUỆ MINH

Bắc Giang sẽ có thêm
khu trung tâm thương
mại tổng hợp hơn 36ha

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành
Quyết định số 963/QĐ-UBND phê

duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng
tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại tổng
hợp và các công trình dịch vụ phụ trợ tại xã
Tân Mỹ, xã Song Khê, TP. Bắc Giang và xã
Tăng Tiến, huyện Việt Yên.

Theo quyết định của UBND tỉnh Bắc
Giang, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch dự
án khu trung tâm thương mại tổng hợp và các
công trình dịch vụ phụ trợ tại xã Tân Mỹ, xã
Song Khê, TP. Bắc Giang và xã Tăng Tiến,
huyện Việt Yên có phạm vi ranh giới phía
Bắc giáp đường trục Tây Nam, TP. Bắc
Giang; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng
thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê; phía Đông
giáp đường Võ Nguyên Giáp; phía Tây giáp
đường giao thông.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch
khoảng 36,8 ha, dân số dự kiến khoảng
3.000 người (quy mô dân số sẽ được tính
toán, làm rõ trong đồ án quy hoạch). Khu
vực lập quy hoạch có tính chất là trung tâm
thương mại tổng hợp và các công trình dịch
vụ phụ trợ, bao gồm các công trình công
cộng, công trình dịch vụ thương mại, có hạ
tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại,
đồng bộ, gắn kết và hỗ trợ vào sự phát triển
của tỉnh Bắc Giang nói chung, thành phố
Bắc Giang và huyện Việt Yên nói riêng.

Dự án sẽ triển khai xây dựng các hạng
mục đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe,
cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng,
thông tin liên lạc, ga rác, trạm xử lý nước
thải, khu thương mại, dịch vụ, vườn hoa,
khu vui chơi...

UBND tỉnh Bắc Giang giao UBND TP.
Bắc Giang chịu trách nhiệm lập quy hoạch,
Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang sẽ thẩm định.
Thời gian hoàn thành đồ án không quá 6
tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được
phê duyệt. TỐ VÂN

l Hàng nông sản làm thủ tục thông quan tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội, do ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách

xã hội kéo dài, đã có 399 doanh nghiệp phải dừng hoạt động;
1.719 doanh nghiệp sản xuất cầm chừng; 80.996 người lao
động mất hoặc thiếu việc làm, thu nhập giảm sút. Tại nhiều
doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tư nhân, đa số người lao
động phải tạm hoãn, hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc
không hưởng lương, dẫn đến đời sống hết sức khó khăn. 

Trước tình hình đó, Công đoàn đã phối hợp với người sử
dụng lao động sắp xếp lại phương án sản xuất, phương án lao

động; phần lớn doanh nghiệp đã thực hiện tốt chế độ chính sách
đối với người lao động bị ngừng việc, mất việc làm... Đặc biệt,
Công đoàn ưu tiên làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên,
người lao động. Chính vì vậy, tình hình quan hệ lao động trên
địa bàn thành phố đến nay cơ bản giữ được sự ổn định, không
có hiện tượng đình công, ngừng việc xảy ra. Đa số đoàn viên,
người lao động đã phát huy tinh thần trách nhiệm chia sẻ với
khó khăn, đồng hành khó khăn cùng doanh nghiệp, từ đó góp
phần duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, an
sinh xã hội trên địa bàn thành phố. GIANG HƯƠNG 

TIN TỨC

Gần 400 doanh nghiệp ở Hà Nội dừng hoạt động
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Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Sau khoảng thời gian
dài giãn cách, nhiều
người háo hức xếp hàng
chờ để mua những món
ăn khoái khẩu.

Hà Nội cho phép mở cửa
dịch vụ bán hàng ăn uống mang
về tại một số quận huyện, nhiều
người tỏ ra vui mừng. Tại một
quán phở trên đường Cổ Nhuế,
Bắc Từ Liêm, một số vị khách
tại đây chia sẻ họ đã chờ rất lâu
để được thưởng thức hương vị
quen thuộc của Hà Nội. Dù
không được ăn trực tiếp tại
quán nhưng chỉ cần được mua
mang về cũng rất phấn khởi.

Hàng quán mở cửa trở lại
cũng là lúc giới trẻ tìm lại những
đồ uống quen thuộc như trà sữa
hay cà phê. Chị Trịnh Thắm (ở
Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm) cho biết,
dù khá khó khăn để tìm được
quán trà sữa gần nhà nhưng
thông qua app đặt đồ ăn online,
chị cũng đã đặt mua ly trà sữa cỡ
lớn để thưởng thức sau thời gian
dài. Ngoài ra, chị còn đặt thêm

một số món ăn vặt và đồ ăn
nhanh khi các quán hàng được
mở bán trở lại

Dù vui mừng khi được mở
bán trở lại nhưng nhiều chủ
hàng quán vẫn rất thận trọng,
không bán số lượng quá nhiều.
Không khí tại các cửa hàng vẫn
còn ảm đạm khi nhiều khách
hàng dè dặt đến mua, nhiều
chốt chặn, dây phong toả vẫn
chưa được gỡ hết. Mặt khác, do
còn những khó khăn trong việc
kiểm soát dịch liên vùng, vì

vậy, nhiều chủ quán hàng cũng
chưa liên hệ được với các
nguồn hàng ở quận huyện khác. 

Do đợt dịch thứ 4 ảnh hưởng
nghiêm trọng nên một số tỉnh
thực hiện phong tỏa, giãn cách,
lượng xe khách liên tỉnh giảm
hơn nên việc mua đồ nguyên liệu
cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy,
hiện tại chủ cửa hàng chỉ phục vụ
một số lượng nhất định trong
ngày. Bà Vũ Thị Lan, chủ quán
phở Tứ Hải, 128 Đội Cấn (Ba
Đình, Hà Nội) cho biết: “Ngày

đầu mở lại, nhà tôi chỉ nấu vài kg
thịt. Những ngày đầu chưa rõ
lượng khách hàng và nhu cầu
thực tế đến đâu nên cũng không
dám làm nhiều”.

Chị Nguyễn Trang, chủ
chuỗi nhà hàng Nhật Bản Furyu
Restaurant chia sẻ, hiện tại, với
việc thành phố vẫn có thêm
những ca mắc mới, các đơn vị
kinh doanh chưa vội vàng mở
cửa, tiếp tục theo dõi tình hình
để có phương "sống chung" với
dịch. Đơn vị tiếp tục theo dõi
diễn biến dịch bệnh rồi mới có
phương án kinh doanh cụ thể.

Ngược lại, không khí trên
các trang website mua hàng on-
line trở nên nhộn nhịp hơn bao
giờ hết. Tại một quán chè trên
đường Duy Tân, các shiper xếp
hàng khá đông, nhất là vào buổi
trưa. Theo chủ quán, dù số
lượng hiện nay chỉ bằng 70%
so với thời điểm trước dịch
nhưng các đơn hàng online vẫn
rất đều đặn. Trong khi đó,
những quán bán đồ thực phẩm
như rau củ, thịt, cá… ghi nhận
sự tăng trưởng mạnh các đơn
hàng online kể cả trong và sau
khi được nới lỏng.

Thời gian tới, các địa phương
sẽ tiếp tục nới lỏng thêm một số
hoạt động, dịch vụ. Những hoạt
động du lịch khác có thể sẽ phải
chờ thêm một thời gian, khi Hà
Nội kiểm soát được hoàn toàn
những ổ dịch phức tạp. Tuy
nhiên, việc nởi lỏng một số hoạt
động, trong đó có dịch vụ bán
hàng ăn uống mang về cũng là tín
hiệu khởi sắc cho du lịch Thủ đô
phục hồi từ đây đến cuối năm.
Hiện nay, nguy cơ dịch bệnh vẫn
hiện hữu, vì vậy công tác phòng
chống, kiểm soát dịch bệnh cần
thực hiện nghiêm túc, không lơ
là, buông lỏng các biện pháp
chống dịch. HÀ TRANG

Hàng quán Thủ đô dè dặt mở cửa trở lại 

l Người dân xếp hàng chờ mua phở. 

Theo Chỉ thị 22 của UBND
TP Hà Nội, 22 chốt trực phòng
chống COVID-19 ở các cửa ngõ
ra vào thành phố vẫn hoạt động
bình thường, kiểm soát chặt
người và phương tiện. Người dân
qua chốt bắt buộc phải khai báo
qua mã QR đặt tại khu vực y tế
của chốt.

Từ 6h cùng ngày, khu vực
chốt trực trên đê Bát Tràng,
huyện Gia Lâm hướng Hưng
Yên về Hà Nội, người và phương
tiện tương đối đông. Do đường
đê hẹp nên tổ công tác đã linh
hoạt kiểm tra từ xa và bố trí ô tô
đỗ dọc tuyến theo 1 hàng dọc để
lái xe vào khai báo y tế.

Thượng uý Ngô Quốc Tuân,
Đội Cảnh sát giao thông (CSGT)
số 4, Phòng CSGT cho biết, sáng
nay, nhiều người qua chốt không
đủ các giấy đi đường, chưa khai
báo y tế để quét mã QR đều được
yêu cầu quay đầu xe, không vào
thành phố.

Tại chốt kiểm dịch ở xã Đa
Tốn, huyện Gia Lâm giáp với khu
đô thị Ecopark, huyện Văn Giang
(Hưng Yên), cán bộ trực chốt đã
dành nhiều thời gian giải thích
cho người dân chưa nắm rõ thao
tác khai báo y tế qua mã QR tại
chỗ. Tuy nhiên, việc làm này
không ảnh hưởng đến quy trình
kiểm tra những phương tiện khác.

"Hiện trên địa bàn huyện Gia
Lâm và Long Biên, các chốt
kiểm soát phòng dịch trên cao tốc
Hà Nội – Hải Phòng, quốc lộ 5,
quốc lộ 1A, 1B và các tuyến
đường đê, đường chính giáp
Hưng Yên, Bắc Ninh vẫn duy trì
trạng thái hoạt động bình thường.
Tại các điểm nút giao thông ngã
tư Trâu Quỳ - quốc lộ 5, đầu cầu
Chương Dương, Vĩnh Tuy,

Thanh Trì…, cảnh sát giao thông
cũng thường trực điều tiết giao
thông", Trung tá Thiều Mạnh
Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số
5 cho biết.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn
Cường, Đội CSGT số 8 - Chỉ huy
chốt Cầu Giẽ, huyện Phú Xuyên
(Hà Nội) giáp tỉnh Hà Nam giải
thích rõ hơn về tinh thần Chỉ thị
22/CT-UBND do UBND thành
phố Hà Nội ban hành tối 20/9,
hiện để qua chốt kiểm soát,
người dân phải có giấy đi đường,
giấy tờ tùy thân và giấy xét
nghiệm COVID-19 âm tính.

Giấy đi đường ở đây được
hiểu là giấy xác nhận công việc,
lý do để vào/ra khỏi Hà Nội. Đơn
cử, trường hợp ra, vào thành phố
vì lý do công vụ, phòng chống
dịch bệnh, ngoại giao, vận
chuyển công nhân, chuyên gia thì
phải có các loại giấy tờ chứng
minh việc thực hiện nhiệm vụ,
công vụ đó.

Đối với cán bộ, nhân viên,
người lao động có địa chỉ thường
trú tại Hà Nội, nhưng làm việc
trên địa bàn tỉnh, thành phố khác
(ví dụ Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc

Giang...), khi qua chốt kiểm soát
cả chiều đi lẫn chiều về đều phải
xuất trình giấy xác nhận là của
đơn vị đang công tác (nơi làm
việc), đồng thời phải có giấy đi
đường của xã/phường tại Hà Nội
(nơi cư trú) ghi rõ lộ trình từ nơi
cư trú tới nơi làm việc. Những
trường hợp này chỉ cần có kết
quả test nhanh là qua chốt.

Tại khu vực nội thành, 12 tổ
công tác đặc biệt vẫn hoạt động
trên các tuyến phố từ sáng, chủ
yếu phát hiện, xử lý lỗi vi phạm
giao thông, qua đó tuyên truyền
người dân về chủ trương phòng
chống dịch của thành phố.

Trên đường Hoàng Cầu
(quận Đống Đa), đường Minh
Khai (quận Hai Bà Trưng),
đường Lê Văn Lương (quận
Thanh Xuân), đường Quang
Trung (quận Hà Đông)…, các tổ
công tác đặc biệt vẫn phân bố đội
hình trải dài trên tuyến đường,
đồng thời đặt chốt khu vực dải

phân cách để dễ kiểm soát
phương tiện.

Đại uý Trần Ngọc Lực, Đội
CSGT số 3, tổ trưởng tổ công tác
Y3/141 cho biết, thành viên của
tổ gồm CSGT, cảnh sát cơ động,
công an địa bàn và cán bộ
UBND phường Ô Chợ Dừa vẫn
triển khai đủ đội hình kiểm soát
xử lý những vi phạm về giao
thông, qua đó phát hiện nhiều
trường hợp ra đường không rõ lý
do để xử lý.

Thượng úy Nguyễn Quốc
Việt (Phòng CSQLHC và TTXH
Công an TP Hà Nội), Tổ phó Tổ
Công tác Đặc biệt Y3-CA Thành
phố Hà Nội chia sẻ: "Trong thời
gian này thành phố chỉ thị nới
lỏng giãn cách xã hội thì chúng
tôi thực hiện không kiểm tra giấy
đi đường của người dân. Nhưng
chúng tôi vẫn xử lý các trường
hợp không đeo khẩu trang. Trong
quá trình làm nhiệm vụ, tổ công
tác thấy người dân chấp hành tốt

các quy định về phòng chống
dịch. Một số trường hợp vi phạm
chủ yếu là không đội mũ bảo
hiểm khi tham gia giao thông.
Trong sáng nay, chúng tôi đã tiến
hành xử phạt hơn 10 trường hợp
vi phạm an toàn giao thông".

Phòng CSGT, Công an thành
phố Hà Nội khuyến cáo, có
những trường hợp đặc thù như
người về từ các địa phương đang
giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ
tướng, theo quy định phải được
Ban chỉ đạo phòng chống dịch
thành phố xem xét, đồng ý bằng
văn bản trước khi di chuyển vào
thành phố. MỴ CHÂU

Khi mở cửa trở lại, yêu
cầu bắt buộc đối với các cửa
hàng dịch vụ ăn uống phải có
mã QR để quản lý thông tin
người ra vào. Tuân thủ
nghiêm khai báo y tế và kiểm
soát người vào ra địa điểm
bằng quét mã QR là một
trong những giải pháp công
nghệ cốt lõi để đảm bảo duy
trì ổn định và an toàn trạng
thái bình thường mới.

Nhiều người quay đầu ở
cửa ngõ Hà Nội

Hôm qua (21/9), nhiều
người qua chốt không
đủ các giấy đi đường,
chưa khai báo y tế để
quét mã QR đều được
không được vào thành
phố Hà Nội.

Người dân đổ ra đường,
tiệm cắt tóc kín chỗ

Trong ngày đầu Hà Nội nới
giãn cách, người dân đổ ra
đường, tiệm cắt tóc kín chỗ.
Trên nhiều tuyến đường Trần
Phú - Nguyễn Trãi, Đào Tấn,
Nguyễn Thái Học..., xe cộ nhộn
nhịp từ đầu giờ sáng. Dòng
người liên tục dồn từ hướng
đường Vành đai 2 về đường
Láng khiến nút giao khu vực
Ngã Tư Sở thường xuyên kín
phương tiện.

Nhiều người tìm đến các
quán cắt tóc khiến hầu hết các
quán trong tình trạng hết ghế
ngồi. Anh Nguyễn Trung Kiên,
chủ cửa hàng tóc K trên phố
Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu
Giấy chia sẻ: "Khi biết thông tin
Hà Nội chuyển sang áp dụng
Chỉ thị 15, một số dịch vụ được
nới lỏng, tôi rất vui mừng. Đêm
qua và sáng nay rất đông khách
gọi đặt lịch cắt tóc cũng như
làm tóc. 5h hôm nay tôi đã dậy
và chuẩn bị mọi dụng cụ cần
thiết, 8h bắt đầu mở cửa hàng
đã thấy khách đứng chờ".

l Các chốt cơ động mạnh sáng nay lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp vi phạm.
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TP HCM: Ban hành bộ tiêu chí đánh
giá an toàn với hoạt động du lịch

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM vừa ban
hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng,

chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch tại các địa bàn có
mức độ an toàn cao. 

Theo đó, đối với người lao động làm việc lại các cơ sở lưu
trú du lịch, 100% nhân viên tại các bộ phận tiếp xúc khách lưu
trú và người ngoài cơ sở đảm bảo tiêm đầy đủ các mũi vắc xin
Covid-19 và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm thứ hai hoặc đã hồi
phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 (có xác nhận của cơ sở y tế
hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp
cá nhân tự điều trị tại nhà). Ngoài ra, 100% người lao động làm
việc tại các bộ phận còn lại của cơ sở đã tiêm 1 mũi vắc xin
Covid-19 qua 14 ngày, có kết quả xét nghiệm định kỳ âm tính.
Lao động chưa được tiêm vaccine chỉ được làm việc trực tuyến.
Người lao động trực tiếp phục vụ khách lưu trú (lễ tân, nhà
hàng...) phải được test nhanh định kỳ 3 ngày/lần.

Về tiêu chí với khách lưu trú, khách lưu trú từ 18 tuổi trở lên
phải đảm bảo tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19 và đã qua 14 ngày
tính từ mũi tiêm thứ hai hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm
SARS-CoV-2 (có xác nhận của cơ sở y tế hoặc có xác nhận đủ
kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại
nhà). Khách lưu trú dưới 18 tuổi cần có giấy chứng nhận xét
nghiệm nhanh âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi
tham gia chương trình du lịch. 

Đối với điểm tham qua du lịch ngoài trời còn quy định số
lượng khách tham quan tại điểm tham quan du lịch ngoài trời
không quá 30% sức chứa. N.K

Rao bán sừng tê giác trên mạng có
dấu hiệu tăng 

Từ năm 2010, ngày 22/9/2021 được chọn là Ngày Tê giác Thế
giới nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc

bảo tồn tê giác. Những năm gần đây, tại Việt Nam, cùng với việc
Bộ luật Hình sự mới được áp dụng từ năm 2018 với mức hình phạt
nghiêm khắc hơn với tội phạm về động vật hoang dã nói chung và
tê giác nói riêng, thì nỗ lực của cơ quan chức năng đã khiến nhiều
đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép sừng
tê giác và ngà voi lớn tại Việt Nam bị bắt giữ, chịu hình phạt
nghiêm khắc. 

Tuy nhiên, những mối đe dọa tới quần thể tê giác vẫn còn.
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hoạt động rao bán sừng tê giác
trên Internet lại đang có dấu hiệu tăng lên. Chỉ tính riêng trong năm
2020, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã ghi nhận 74 vụ
việc vi phạm liên quan đến sừng tê giác, trong đó có 62 vụ việc về
quảng cáo, rao bán sừng tê giác trên Internet. Bên cạnh đó, các cơ
quan chức năng cũng tịch thu gần 140kg sừng tê giác trong 5 vụ
án. Con số vụ việc về sừng tê giác được ENV ghi nhận trong 6
tháng đầu năm 2021 là 34 vụ việc.

Cần tập trung các nguồn lực vào việc điều tra, làm rõ các
đường dây buôn bán, vận chuyển sừng tê giác trái phép và những
đối tượng đứng sau hoạt động của các đường dây. Bên cạnh đó,
cũng cần tiếp tục áp dụng các bản án nghiêm khắc dành cho các
đối tượng phạm tội về tê giác để đảm bảo ý nghĩa răn đe, phòng
ngừa loại tội phạm này. ENV cũng khuyến nghị các cơ quan chức
năng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người
dân về các hậu quả pháp lý nghiêm trọng có thể gặp phải nếu
thực hiện hoạt động mua bán, sử dụng, tiêu thụ sừng tê giác trái
phép”  - Bà Bùi Thị Hà - Phó Giám đốc ENV khuyến nghị. 

X.HOA

Khi vừa có thông tin hơn
1.500 trẻ em mồ côi do mất

cha mẹ trong dịch Covid, ngay
lập tức ông Chủ tịch Công ty
FPT có ý tưởng và đề xuất ý
tưởng đó thành hiện thực là nuôi
dạy 1000 trẻ mồ côi đến tuổi
trưởng thành. 

Kế hoạch này hoàn toàn khả
thi vì FPT được cho là có đủ
năng lực tài chính, cơ sở vật
chất cũng như nhân lực thực
hiện. Ý tưởng này không chỉ là
biểu hiện của thái độ ứng xử tử

tế của một con người mà hơn cả
thế, đó là lòng nhân ái, cho dù
làm được điều này cần phải
vượt qua "rào cản" từ các quy
định pháp luật về bảo vệ và bảo
hộ trẻ em hoặc các vấn đề về
đạo lý, quan hệ gia đình. Tuy
nhiên, đó là một thái độ ứng xử
đáng hoan nghênh và một động
thái kịp thời trấn an sự hoang
mang và lo lắng của toàn xã hội
đối với những trường hợp
thương tâm này.

Như một hiệu ứng tích cực từ

ý tưởng trên, các tổ chức xã hội
hoặc cá nhân đã có những suy
nghĩ và các động thái tích cực
nhằm mang lại sự đảm bảo
tương lai cho những đứa trẻ này.
Hiệp hội Doanh nhân trẻ Việt
Nam có kế hoạch hỗ trợ các em
mỗi tháng 1 triệu đồng đến khi
trưởng thành, kêu gọi cộng đồng
doanh nghiệp đóng góp cho sự
thiện nguyện này. Các lãnh đạo
của TP. Hồ Chí Minh từ Bí thư,
Chủ tịch thành phố đến Chủ tịch
MTTQ đến với các trẻ mồ côi,
trao quà và khích lệ các em. Đặc
biệt, thành phố đã có phương án
hỗ trợ dài lâu cho các đối tượng
này và sẽ được thể hiện bằng
các chính sách cụ thể. Sự lan tỏa

của cách hành xử tử tế, sự cộng
hưởng của tấm lòng nhân ái đã
khiến cho trách nhiệm và tình
thương song hành làm sáng lên
hy vọng trong u ám dịch bệnh.

Trẻ em bao giờ cũng là mối
quan tâm hàng đầu của gia đình
và xã hội. Tết Trung thu năm
nay hết sức tiêu điều bởi đại dịch
hoành hành. Thế nhưng, trong
điều kiện cực kỳ khó khăn đó, trẻ
em không bị lãng quên, người
lớn vẫn lo cho trẻ em được đón
cái "tết trẻ em" đến mức có thể.
Đặc biệt, trẻ em trong vùng cách
ly, ở các nơi khó khăn, tại các
trường hợp ngặt nghèo, các
đoàn thể, chính quyền và các tổ
chức thiện nguyện chung tay,

góp công, góp của mang đến
cho các em những món quà ý
nghĩa và "văc-xin tinh thần" là
có thật, nó hiện diện trong dời
sống xã hội chúng ta.

Sự tử tế và nhân ái ấy là ánh
sáng trong những ngày u tối, là
sự tương phản gay gắt với những
hành vi lợi dụng dịch bệnh để
làm tiền, từ thu phí dịch vụ tiêm
văc-xin (Phó Thủ tướng Chính
phủ đã phải có chỉ thị làm rõ
thông tin này) đến việc ăn chặn
gói hỗ trợ cho người nghèo...
Chúng ta vượt qua được đại dịch
là có phần đóng góp lớn từ sự
nhân ái, từ đạo lý "thương người
như thể thương thân" của cả dân
tộc như thế! PHA LY

Được ship liên quận nhưng
không tìm được shipper

Thiếu vắng shipper, các hãng
vận chuyển tăng giá đột ngột... đó
là những lý do khiến cho dù thành
phố đã “mở cửa” cho giao hàng
liên quận nhưng hoạt động thương
mại online xuyên quận vẫn chưa
khả thi trong tuần đầu tiên shipper
được hoạt động liên quận trở lại.

Những ngày đầu tiên sau 15/9
được mở ship liên quận, hầu hết
các ứng dụng như Grab, Beamin,
Shopee... đã thông báo đến khách
hàng về việc hoạt động giao hàng
liên quận trở lại. Tuy nhiên, phí
ship trên các ứng dụng tăng cao
hơn trước kia nhiều. Trên các
group bán hàng, người bán liên
tục phản ánh về chuyện “chốt
đơn” hàng loạt với khách nhưng
không tìm được shipper. 

Chị Lê Thị Hoà Hảo, chủ cửa
hàng kinh doanh các loại bột làm
bánh ngụ quận 10, TP.HCM cho
biết: “Khách khác quận đặt hàng
nhiều và đã chờ từ nhiều ngày
trước. Tôi cũng mong từng ngày
đến thời điểm cho phép giao liên
quận để giải toả đơn nợ, có thêm
đồng ra đồng vào. Tuy nhiên,
trong 2 ngày 17, 18/9, tôi và
người nhà chỉ túc trực trên các
app giao hàng thông dụng để đặt
hàng, chấp nhận cước phí đắt hơn
20-50% thông thường mà vẫn
không tìm được tài xế. 

Thực tế, cho dù hoạt động giao
hàng liên quận đã được cho phép
trở lại, nhưng không nhiều shipper
được phép  hoạt động. Lý do là
“nghẽn” ở khâu cập nhật danh sách
shipper của các hãng. Trước đó,
các hãng đã nộp danh sách shipper
của hãng mình lên Sở Công
Thương để tạo điều kiện cho tài xế

được phép hoạt động theo chỉ thị
mới nhất. 

Trên các group kết nối giữa
người bán với shipper, nhu cầu
tìm shipper rất nhiều. Thậm chí
nhiều người không tìm được
người giao hàng từ các app còn
đăng tin lên group để tìm shipper
bên ngoài. Tuy nhiên, với những
tình huống này, có thể tiềm ẩn rủi
ro. Cạnh đó, cũng đã có những
trường hợp người bán và shipper
tự do kết nối trên các hội nhóm
mạng xã hội phát sinh mâu
thuẫn, tranh chấp, hoặc có cả
trường hợp shipper nhận hàng rồi
đi mất hút, không tìm được.

Gỡ vướng cho hoạt động 
giao hàng

Đến thời điểm này, gần 1 tuần
sau thông báo “được giao hàng liên
quận”, hoạt động giao hàng đã dần
dần khởi sắc khi shipper đã đăng kí
liên tục được cập nhật tên trên web-
site của Sở Công Thương. Nhiều
shipper đã bắt đầu hăm hở nhận
cuốc trên app, chạy xuyên quận.

Phan Đức Tín, 27 tuổi, shipper
của AhaMove cho biết, sau 3 ngày
chờ đợi thì tên anh đã có trên web-
site của Sở Công Thương. Anh vội
đến trạm Y tế lưu động trên địa bàn
quận Bình Thạnh, nơi mình cư trú
để xét nghiệm cùng với nhiều đồng
nghiệp khác. Ngày 20/9, anh đã
được nhận cuốc liên quận đầu tiên
sau nhiều tháng “tắt app”. Anh Tín
cho biết, rất vui vì cảm giác như
công việc đang trở lại nhịp độ cũ,

cuộc sống đang trở lại như thường.
Nắm bắt được nhu cầu giao

hàng cực lớn của người dân trong
thành phố, trước đó, các đơn vị vận
chuyển lẫn nhiều sàn thương mại
điện tử đã có sự nỗ lực chuẩn bị
những điều kiện cần thiết cho ngày
hoạt động bình thường trở lại như
triển khai tiêm vắc-xin cho toàn bộ
nhân viên vận hành, sớm đăng kí
danh sách shipper lên cơ quan
quản lý… Được biết, hầu hết các
đơn vị vận chuyển đăng kí danh
sách shipper hoạt động trên 50%
số lượng trước giãn cách. Có hãng
như AhaMove lượng tài xế đăng kí
gần 80% so với trước đây. 

Đại diện một doanh nghiệp vận
chuyển cho biết, có khả năng con
số đăng kí vẫn chưa đủ để đáp ứng
nhu cầu giao nhận hàng đông đảo
của người dân, nhất là sau thời gian
dài không được mua sắm tự do.
Hãng này đang cân nhắc dựa vào
tình hình thực tế để tiếp tục điều
chỉnh con số shipper đăng kí với
cơ quan quản lý.

Những ngày qua, các điểm xét
nghiệm Covid-19 tại các địa
phương trên địa bàn TP cũng
chứng kiến lượng shipper đổ về
làm xét nghiệm. Có những điểm
quá tải vì quá đông shipper xếp
hàng chờ. Sở Công Thương đã có
văn bản đề nghị các đơn vị, cơ
quan liên quan tổ chức xét nghiệm
cho 34 doanh nghiệp giao nhận
hàng hóa có ứng dụng công nghệ,
chia làm nhiều đợt. 

TRÂN TRÂN 

TP Hồ Chí Minh thiếu vắng Shipper
Dẫu còn nhiều khó khăn
nhưng hoạt động giao
hàng vẫn đang loay hoay
để trở lại như trước đây.
Nhiều người dân TP.HCM
trông ngóng shipper liên
quận hoạt động ổn định
như một dấu hiệu của
“bình thường mới”.

l Shipper chuẩn bị giao hàng đến tay người mua.

VĂN HÓA ỨNG XỬ

Sự tử tế, nhân ái

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

CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19
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Mộc Châu là địa phương có thế
mạnh phát triển du lịch của tỉnh Sơn
La, có cao nguyên rộng, khí hậu mát
mẻ, phong cảnh đẹp… Những năm
qua, việc phát triển các dịch vụ du
lịch đã góp phần tạo công ăn, việc
làm, thu nhập cho người dân địa
phương. Tuy nhiên, việc các cơ sở
homestay xây dựng một cách ồ ạt tự
phát đã vi phạm Luật Đất đai, Luật
Xây dựng, phá vỡ quy hoạch chung.

Đụng đâu sai đó
Nhiều công trình vi phạm đã bị

chính quyền địa phương “điểm mặt,
chỉ tên”, công bố sai phạm, lập biên
bản xử phạt, nhưng sau đó vẫn tiếp tục
tồn tại. Đa số những công trình này chỉ
bị phát hiện khi đã xây dựng hoàn
thiện và đã vào hoạt động kinh doanh.

Tại các xã Mường Sang, Đông

Sang, thị trấn Mộc Châu, thị trấn
Nông Trường Mộc Châu…  có hàng
chục cơ sở Homestay quy mô lớn
không phép, vị trí xây dựng những cơ
sở này khá giống nhau, trên các sườn
đồi dốc, góc núi, vườn cây… nơi mà
trước đây người dân canh tác nương
rẫy, trồng hoa màu, cây ăn quả…

Theo khảo sát, tại các cơ sở Mộc
Châu TopHill (tiểu khu 19/5), Mộc
Châu Hobbiton (tiểu khu 70),
Wooden House Mộc Châu (bản
Chiềng Đi) thuộc thị trấn Nông
trường Mộc Châu… đều xây dựng
kiên cố, với nhiều kiểu cách thiết kế
khác nhau như: Xây bằng gạch,
khung sắt, mái lợp ngói, tôn; cùng
các dịch vụ giải trí, thăm quan, chụp
ảnh, mua sắm, ăn uống…

Ông Nguyễn Đại Thắng, Phó

Chủ tịch UBND thị trấn Nô
trường Mộc Châu cho biết, c
công trình xây dựng trên đều khô
có giấy phép xây dựng. Cơ sở M
Châu TopHill (tiểu khu 19/5) là c
ông Bùi Nam Việt, xây năm 20
trên đất nông nghiệp; Mộc Ch
Hobbiton (tiểu khu 70) của ô
Nguyễn Tuấn Vũ, xây năm 202
sai phép lấn vào đất nông nghiệ
Wooden House Mộc Châu (b
Chiềng Đi) xây năm 2020 không 
giấy phép xây dựng…

Theo ông Thắng, ngoài 3 cô
trình trên, hiện tại địa bàn đang có
cơ sở Homestay nữa xây dựng cá
đây vài năm, đến nay chưa có gi

Trong dự thảo Quy hoạch
điện (QHĐ) VIII mới nhất
đang được lấy ý kiến bộ
ngành, Bộ Công Thương đã
đưa công suất nhiệt điện
than lên hơn 3.000 MW so
với Tờ trình 1682 trình
Chính phủ hồi tháng
3/2021. 
Nhiệt điện than đã giảm mạnh
so với Quy hoạch điện VII

Ông Hoàng Tiến Dũng, Cục
trưởng Cục Điện lực & Năng lượng
tái tạo (Bộ Công Thương) lý giải
nguyên nhân của việc tăng công suất
nói trên. Theo đó, khi xây dựng tờ
trình 1682, các nhà xây dựng QHĐ
VIII đánh giá rằng, theo dự báo, nhu
cầu tiêu thụ điện ở miền Bắc sẽ tăng
nhanh. Đồng thời nhận định, nhu cầu
tiêu thụ điện của miền Trung thấp
trong khi lại có lợi thế rất lớn về tiềm
năng năng lượng sơ cấp, nhất là năng
lượng gió và mặt trời nên trong dự

thảo trước, dự kiến phát triển thêm ở
miền Trung một số nguồn điện lớn
nhằm cấp điện cho miền Bắc.

Tuy nhiên, thời gian qua, sau
nhiều cuộc họp với các chuyên gia
ngành điện, các nhà xây dựng dự
thảo QHĐ VIII thấy rằng, việc phát
triển các dự án điện lớn ở miền Trung
đồng nghĩa việc xây dựng thêm các
đường dây truyền tải điện từ miền

Trung ra miền Bắc, tổng mức đầu
lớn, gây nhiều tổn thất. Do đó, mi
Bắc cần chủ động xây dựng thêm c
nguồn điện để đảm bảo cân đ
nguồn tải nội miền, hạn chế tối thi
nhận điện từ miền Trung. Đó là lý 
tăng nguồn nhiều điện than so với
trình 1682.

Tuy nhiên, ông Dũng khẳng địn
so với QHĐ VII điều chỉnh, s

PHÚ THỌ:
Lắp thiết bị giám sát phương tiện 
khai thác cát, sỏi các tuyến sông

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Văn bản 4169/UBND-KTN về
việc giám sát hoạt động khai thác cát, sỏi trên các tuyến sông thuộc

địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương lắp đặt thiết bị
giám sát hoạt động với các phương tiện khai thác khoáng sản trên địa
bàn, đưa hệ thống giám sát vào hoạt động theo đúng kế hoạch, ưu tiên
hoạt động khai thác cát, sỏi trên các tuyến sông.

UBNC cấp huyện tăng cường giám sát hoạt động khai thác của
các doanh nghiệp theo cam kết đã ký kết với Sở TN&MT; khuyến
khích UBND cấp xã (nơi có mỏ được cấp phép khai thác) thành lập
tổ giám sát hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông.

Trong quá trình giám sát, phát hiện vi phạm của các doanh nghiệp
trong hoạt động khai thác khoáng sản (ngoài ranh giới, số lượng
phương tiện vượt so với giấy phép, quá thời gian quy định…), hoặc
hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, phải kịp thời báo cáo cơ
quan thẩm quyền.

Trước đó, PLVN đã có phản ánh về việc trên tuyến sông Đà có
hiện tượng sạt lở bờ, đất bãi bồi ven sông khi lũ lên và có xảy ra hoạt
động khai thác cát, sỏi trái phép, khai thác vượt số lượng phương tiện
đăng ký, vượt công suất cấp phép.

Để chấn chỉnh hoạt động khai thác cát, sỏi đồng thời xác định
nguyên nhân gây sạt lở, ngày 27/8, UBND tỉnh Phú Thọ đã có Quyết
định 3834/UBND-KTN việc tạm dừng hoạt động khai thác cát, sỏi
trên tuyến sông Đà thuộc địa phận huyện Tam Nông, Thanh Thủy
từ 29/8.T.THỨ

Cao tốc Bắc – Nam phía Đông 
sắp đầu tư thêm 729 km

Bộ GTVT vừa có tờ trình lên Chính phủ dự án cao tốc Bắc -
Nam phía Đông giai đoạn 2 (2021 – 2025). Theo Bộ GTVT,

giai đoạn 2 dự án cần đầu tư 12 dự án thành phần, chiều dài khoảng
729 km (không gồm 12 km đoạn Hoà Liên - Tuý Loan đang triển
khai theo dự án riêng và 15 km cầu Cần Thơ, giai đoạn 2 dự kiến
2026 - 2030). Theo tính toán sơ bộ, 12 dự án thành phần sẽ đầu tư
theo phương thức PPP, tổng mức đầu tư 154.527 tỷ đồng, trong đó
vốn nhà nước 73.495 tỷ.

Do khó khăn về vốn, Bộ GTVT đề xuất giai đoạn 2021 - 2025
đầu tư hoàn thành 9/12 dự án thành phần, chiều dài 552 km (gồm
các đoạn: Bãi Vọt - Vũng Áng (Hà Tĩnh), Quảng Ngãi - Nha Trang,
Cần Thơ - Cà Mau). Đồng thời, triển khai trước công tác giải phóng
mặt bằng, tái định cư 3 dự án thành phần còn lại trên đoạn Vũng
Áng (Hà Tĩnh) - Cam Lộ (Quảng Trị), dài 177 km theo hình thức
đầu tư công. Tổng mức đầu tư khoảng 124.619 tỷ, trong đó vốn nhà
nước khoảng 61.628 tỷ.

Với phần vốn nhà nước còn thiếu (khoảng 11.867 tỷ) để triển khai
đầu tư 3 dự án thành phần trên đoạn Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Cam Lộ
(Quảng Trị), Chính phủ sẽ rà soát, cân đối trong tổng thể nguồn vốn
nhà nước bố trí cho ngành giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2025,
trường hợp khó khăn sẽ chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030.

Liên quan vấn đề huy động vốn, Bộ GTVT đề xuất, nhà đầu tư
phải có tối thiểu 15% tổng số vốn, còn lại 85% vốn vay. Thời gian thu
phí hoàn vốn các dự án 17 - 32 năm. Trường hợp hình thức huy động
PPP không thành công (không tìm được nhà đầu tư, hoặc quá 12 tháng
nhà đầu tư không huy động được vốn vay), Chính phủ sẽ báo cáo Ủy
ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển đổi hình
thức đầu tư. MINH HỮU

Cho thuê tài sản dưới 100 triệu
đồng/năm không phải nộp thuế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung
Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng

(GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế với hộ
kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

Theo dự thảo, cá nhân cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không
trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở
xuống thì thuộc đối tượng không phải nộp thuế GTGT, TNCN.

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm, thì
mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân
không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN là doanh thu trả tiền một
lần được phân bổ theo năm dương lịch.

Theo dự thảo thông tư này, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch
thương mại điện tử thực hiện việc khai thay, nộp thuế thay cho cá nhân
trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự có trách nhiệm
cung cấp thông tin của cá nhân kinh doanh thông qua sàn. Cụ thể như:
họ tên, người bán hàng, số định danh cá nhân hoặc CMND, CCD hoặc
hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; số điện thoại; doanh thu bán hàng qua
sàn; tài khoản ngân hàng của người bán.

Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hàng quý chậm
nhất ngày cuối cùng của tháng đầu quý, hoặc theo từng lần phát sinh
theo yêu cầu của cơ quan thuế bằng phương thức điện tử theo quy
định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, hoặc kết nối trực tiếp
với cơ quan thuế. TÔ TÔ

QUY HOẠCH ĐIỆN VIII:

Bộ Công Thương lý giải việc tăng nhiệ

lMột số ý kiến cho rằng tăng nhiệt điện than để hạn chế xây dựng đường truyền t

điện liên miền.

Loạn homestay không phép
ở phố núi Mộc Châu

Dù chưa được cấp phép xây dựng, chưa chuyển mục đích
sử dụng đất… nhưng hàng chục cơ sở Homestay (một
dạng nhà nghỉ dành cho khách du lịch - NV) quy mô lớn
vẫn ngang nhiên mọc lên nhiều như nấm tại huyện Mộc
Châu, tỉnh Sơn La. Khi phát hiện sai phạm, chính quyền
địa phương lập biên bản, nhưng công trình sau đó vẫn tồn
tại, dấu hiệu buông lỏng quản lý trật tự xây dựng.

lWooden House Mộc Châu (bản Chiềng Đi) xây năm 2020 không có giấy phép xây dựng. 

lTheo thống kê chưa đầy đủ, hiện trê



Số 265 (8.344) Thứ Tư 22/9/2021                                                            114@gmail.com
- đờI SốNG

ông
các
ông

Mộc
của
018
hâu
ông
20,
ệp;
bản

có

ông
ó 6
ách
iấy

phép xây dựng, một số chưa chuyển
đổi mục đích sử dụng đất.

Tại cơ sở Phố núi tình yêu Home-
stay Mộc Châu (tiểu khu 10, thị trấn
Mộc Châu), vị trí xây dựng nằm trên
sườn núi cao, dốc, có đường bê tông
đi lên, gồm 16 công trình nhỏ và
nhiều hạng mục khác. Theo báo cáo
của UBND thị trấn Mộc Châu, chủ
cơ sở không phép này là ông Trần
Đức Duy, thời gian xây dựng từ
2013, 2015; đến năm 2020 tiếp tục
xây dựng. Hầu hết những công trình
này đều nằm trong quy hoạch đất
rừng phòng hộ.

Trao đổi với PV, ông Phùng Tiến
Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn
Mộc Châu thông tin: “Ngoài cơ sở
Phố núi tình yêu Homestay, trên địa
bàn đang có khoảng 5 công trình xây
dựng theo hình thức Homestay
không có giấy phép xây dựng, hiện
vẫn đang hoạt động kinh doanh”.

Tiếp tục khảo sát tại xã Mường
Sang (Mộc Châu), hiện trên địa
bàn xã đang có 6 các cơ sở kinh

doanh Homestay, Bungalow (một
dạng nhà nghỉ dành cho khách du
lịch, thường xây bằng gỗ - NV)
đang hoạt động và đều không có
giấy phép xây dựng. Vị trí các
công trình xây dựng một phần đã
có giấy CNQSDĐ, một phần đang
hoàn thiện hồ sơ nhận chuyển
nhượng QSDĐ; nhưng đều không
phù hợp quy hoạch sử dụng đất, đa
số là đất trồng cây hàng năm, đất
nông nghiệp. 

Tại xã Mường Sang, ông Hoàng
Văn Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã
cho biết, một số cơ sở Homestay
không phép trên địa bàn xã gồm:
Mộc Châu Eco Gaden của hộ gia
đình bà Trần Thị Lý (bản Bãi Sậy);
Eco House (bản Là Ngà 1) của ông
Nguyễn Văn Trường; Bống House
(bản Là Ngà 1) của  ông Nghiêm
Xuân Huân; Happy land (bản Lùn)
của ông Nguyễn Mạnh Hùng; Ngô
Gia Trang (bản Lùn) của ông Vũ Bá
Linh; Eco Farm (tại bản Vặt) của
ông Nguyễn Văn Tạo...

Đã bị xử phạt, lại tiếp tục…
xây dựng mở rộng

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện
trên địa bàn huyện Mộc Châu có hơn
30 cơ sở Homestay, Bungalow không
có giấy phép xây dựng, vi phạm Luật
Đất đai, Luật Xây dựng… Đa số các
cơ sở này đã bị chính quyền địa
phương chỉ ra lỗi sai phạm như xây
dựng trên đất nông nghiệp, đất trồng
cây lâu năm, thậm chí nằm trong quy
hoạch rừng phòng hộ… Dù đã bị lập
biên bản xử phạt nhưng không hiểu
vì lý do tại sao các cơ sở này vẫn tồn
tại, ngang nhiên hoạt động kinh
doanh, thậm chí một số cơ sở vẫn tiếp
tục xây dựng, mở rộng.

Sau khi trực tiếp đến ghi nhận
thực tế hiện trường, ngày 13/8, PV đã
liên hệ làm việc với UBND huyện
Mộc Châu, đồng thời, gửi công văn
kèm theo nội dung làm việc, cùng các
giấy tờ liên quan theo quy định Luật
Báo chí hiện hành, để thu thập thêm
thông tin. Tuy nhiên, đến nay sau hơn
1 tháng, mặc dù PV đã nhiều lần liên
hệ qua điện thoại để nắm thông tin và
đề nghị làm việc, song phía UBND
huyện Mộc Châu vẫn chưa có trả lời
chính thức. 

Nhiều ý kiến đánh giá, thực trạng
xây dựng các cơ sở Homestay không
phép trên địa bàn huyện Mộc Châu
đã diễn ra từ nhiều năm qua, vi phạm
Luật Xây dựng, Luật Đất đai… “Tuy
chính quyền địa phương đã chỉ ra sai
phạm, nhưng chỉ xử lý hời hợt cho
qua, dẫn tới sai phạm tiếp tục tái diễn.
Dấu hiệu buông lỏng quản lý trật tự
xây dựng đã rõ. Câu hỏi đặt ra là bao
giờ UBND huyện Mộc Châu và
UBND tỉnh Sơn La sẽ xử lý dứt điểm
những sai phạm trên?”, một người
dân nói. QUỐC ĐỊNH
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lượng nhiệt điện than trong dự thảo
mới nhất của QHĐ VIII đã giảm khá
nhiều và tăng lên đáng kể công suất
năng lượng tái tạo. 

Cụ thể, tổng nguồn nhiệt điện
than của QHĐ VIII năm 2030 là 40,7
GW, thấp hơn con số 55,3 GW năm
2030 tại kịch bản cơ sở của QHĐ VII
điều chỉnh. Như vậy, có khoảng gần
15 GW nguồn nhiệt điện than trong
QHĐ VII điều chỉnh đã bị loại bỏ,
thay thế bằng nguồn điện khác.

Bên cạnh đó, về tỷ trọng, theo
QHĐ VII điều chỉnh, đến năm 2030
nhiệt điện than chiếm khoảng 42,7%
cơ cấu công suất, trong khi theo dự
thảo QHĐ VIII chỉ chiếm khoảng
31% năm 2030 trong kịch bản cơ sở
và 28% với kịch bản cao. Như vậy,
tỷ trọng nhiệt điện than đã giảm rất
nhiều, sau năm 2035 sẽ không phát
triển thêm nữa.

Theo đại diện Bộ Công Thương,
QHĐ VIII đã “hạn chế tối đa phát
triển thêm nhà máy nhiệt điện than
mới”. Các dự án nhiệt điện than tiếp

tục triển khai là những dự án đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại
Quy hoạch điện VII điều chỉnh, được
Bộ Công Thương đánh giá có tính
khả thi cao nên sẽ được kế thừa trong
QHĐ VIII.

Hạn chế xây dựng 
đường truyền tải 

Theo dự thảo mới nhất của QHĐ
VIII, chi phí xây dựng cho lưới điện
truyền tải khoảng sẽ vào khoảng
13,58 tỷ USD; trong khi theo dự thảo
cũ, tổng chi phí cho truyền tải khoảng
32,9 tỷ USD. Như vậy, chi phí xây
dựng đường truyền tải đã giảm đến
gần 19 tỷ USD.

Ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch
Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho
rằng, Bộ Công Thương đã đúng khi
quyết định hạn chế truyền tải liên
miền và kiên quyết không xây dựng
thêm bất kỳ đường dây truyền tải liên
kết miền nào trong lần rà soát vừa
qua. Bởi thực tế, để xây dựng được
một đường dây truyền tải tốn vô số
nguồn lực kinh tế - xã hội cũng như
tài chính. Do đó, ông Ngãi nói:
“Chúng ta chưa thể bỏ ngay lập tức
nhiệt điện than bởi đây là nguồn điện
quan trọng trong đảm bảo cung ứng
điện, đáp ứng nhu cầu điện giá rẻ, tối

ưu trong vận hành”.
Cũng theo ông Ngãi, hiện tỷ trọng

năng lượng tái tạo đưa lên lưới lớn đã
gây ra nhiều bất cập trong việc vận
hành hệ thống điện, hiệu quả không
cao. Dù công suất lắp đặt bùng nổ
mạnh, chiếm tới 30% nhưng sản
lượng phát điện chỉ đạt khoảng 12%
tổng sản lượng. 

Trong khi đó, nhiệt điện có những
ưu thế trong vận hành, đảm bảo an
ninh năng lượng, an toàn trong vận
hành và gần như rất ít rủi ro. Do đó,
việc cung cấp điện các năm tới vẫn
phải phụ thuộc vào các nguồn năng
lượng sơ cấp truyền thống như thuỷ
điện, điện than và việc xây dựng
nguồn điện mới tại chỗ là tốt nhất, ổn
định và được thực hiện nhanh nhất.

Tại một hội thảo mới đây, Đại
biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân
bày tỏ lo ngại điện than tăng lên so
với Tờ trình 1682 có khả năng khiến
nhiệt điện than gặp nhiều hạn chế về
khả năng tiếp cận nguồn tài chính;
giá than tăng mạnh cũng sẽ gây rủi ro
trong tương lai. Tuy nhiên, ông Huân
cũng đồng tình rằng không thể cắt
giảm ngay điện than và phải có lộ
trình giảm dần trong thời gian tới.

NHẬT THU

HÀ NỘI:
Nhóm hacker chiếm đoạt 
hàng loạt tài khoản ngân hàng

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố
Nguyễn Ngọc Hải (SN 2001), Dương Viết Hưng

(SN 2003) và Nguyễn Thanh Phúc (SN 1998; đều quê
Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về tội “Sử dụng mạng
máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực
hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 6/2020, Hải và Hưng
nhờ người hướng dẫn cài một ứng dụng trên điện thoại di
động của mình để tạo đường link có thể thu thập thông
tin tài khoản ngân hàng (tên đăng nhập, mật khẩu) của
người truy cập vào đường link, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Để thuận tiện cho việc thực hiện hành vi chiếm đoạt
tài sản của người khác, Hải và Hưng thường xuyên thuê
nhà nghỉ tụ tập sinh hoạt. Cả hai lập nhiều tài khoản Face-
book cá nhân khác nhau và lập trang “Tuyển nhân viên –
CTV - Trên toàn quốc”, đăng các bài tuyển người làm
việc tại nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng. 

Khi có người liên hệ, Hải và Hưng hướng dẫn nạn
nhân liên kết tài khoản ngân hàng, tài khoản “Ví Momo”
với đường link do họ lập ra để trả lương. Thực tế, việc
truy cập link do nhóm Hải lập ra sẽ khiến người liên hệ
bị chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Sau đó, Hải hoặc Hưng sẽ đăng nhập tài khoản ngân
hàng vừa chiếm được, sang tài khoản ngân hàng Hải mua
trước đó của Phúc  hoặc nạp tiền vào các tài khoản game
qua các tài khoản ngân hàng của đại lý game. Để hoàn tất
việc chuyển tiền, Hải gọi điện hoặc nhắn tin xưng là nhân
viên Cty tuyển việc làm, yêu cầu họ nhập mã OTP vào
đường link trên hoặc cung cấp trực tiếp mã OTP để xác
nhận liên kết. 

Sau khi lấy được mã OTP, Hải và Hưng nhập mã,
hoàn tất việc chiếm đoạt tiền từ bị hại. Số tiền chiếm đoạt
được, nhóm của Hải cùng nhau tiêu xài hết.

Cơ quan chức năng xác định từ ngày 15/6/2020
đến ngày 7/12/2020, Hưng, Hải và Phúc đã thực hiện
22 vụ, chiếm đoạt tiền của 22 người tổng số tiền hơn
575 triệu đồng. HỒNG MÂY

NGHỆ AN:
Tên trộm sát hại chủ nhà 
khi bị phát giác 

Ngày 20/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử Chu Văn
Sáng (SN 1988, ngụ xã Thanh Thủy, huyện Thanh

Chương) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân
trong vụ án là hai mẹ con SN 1975 và SN 1946.

Theo cáo trạng, ngày 22/9/2020, Sáng đến quán bi da
của người phụ nữ SN 1975 cầm cố chiếc xe máy để lấy
600 nghìn đồng. Sau đó, Sáng ở lại quán chơi bi da một
mình đến 22h thì bị chị chủ quán mờ về. Khi ra khỏi quán,
nghĩ chủ quán ở một mình nên Sáng nảy sinh ý định đột
nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Đến 0h ngày 23/9, Sáng
cởi áo, trèo tường, đột nhập vào nhà. Để không bị phát
hiện, Sáng bịt khẩu trang rồi lục lọi khắp nhà nhưng
không lấy được tài sản gì. Sau đó, Sáng thủ sẵn con dao,
đứng đợi trước phòng ngủ của chủ nhà. 

Khoảng 3 tiếng sau, khi nghe tiếng động trong phòng
ngủ của chủ nhà, nghĩ gia chủ dậy đi vệ sinh nên Sáng
chạy vào nhà tắm. Lúc này, bà cụ SN 1946  đi vào nhà
tắm, phát hiện Sáng nên kêu cứu. Sáng liền dùng dao
tấn công. Khi nạn nhân đã ngã xuống nền nhà, Sáng vẫn
vung dao. 

Nghe tiếng kêu cứu của mẹ, chủ nhà chạy ra thì thấy
Sáng đang ở phía trong nhà tắm. Sợ hãi, người phụ nữ
đóng cửa nhà tắm và kêu cứu nhưng đã bị Sáng đạp bật
tung cánh cửa, vung dao liên tiếp. Chưa dừng lại ở đó,
Sáng còn vật chủ nhà xuống, ngồi đè lên dùng tay bóp
cổ. Đến khi thấy nạn nhân không cử động được, nghĩ chị
này đã chết, Sáng đi vào trong lấy 1 điện thoại và 2 dây
chuyền vàng tổng giá trị gần 27 triệu đồng.

Bản kết luận giám định pháp y về tổn thương do
thương tích gây nên đối với người phụ nữ SN 1975 là
25%; đối với bà cụ SN 1946 là 14%. Tại phiên tòa, bị
cáo thừa nhận hành vi giết người và cướp tài sản. Bị cáo
khai vì túng thiếu nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài
sản. Khi bị gia chủ phát hiện đã có hành động chém
người, bóp cổ. 

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm
HĐXX tuyên phạt Sáng 13 năm tù về tội Giết người, 7
năm tù về tội Cướp tài sản. Buộc bị cáo phải chịu mức
hình phạt chung là 20 năm tù. KIM LONG

ệt điện than

tải

p 

lMộc Châu Hobbiton (tiểu khu 70) xây năm 2020, sai phép lấn vào đất nông nghiệp.

ên địa bàn huyện Mộc Châu có hơn 30 cơ sở Homestay, Bungalow không có giấy phép xây dựng, vi phạm Luật Đất đai, Luật Xây dựng…
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Theo Tổng cục Hải quan, việc triển
khai thành công Hệ thống Hải quan số và
mô hình Hải quan thông minh sẽ mang lại
lợi ích vô cùng to lớn đối với công tác
quản lý nhà nước về hải quan và cả cộng
đồng doanh nghiệp.

Tiết kiệm khoảng 920 tỷ đồng cho
doanh nghiệp

Cụ thể, Hệ thống Hải quan số và mô
hình Hải quan thông minh sẽ cho phép
doanh nghiệp khai báo thủ tục hải quan
mọi lúc, mọi nơi, trên mọi công cụ. Đồng
thời, thời gian thông quan hàng hóa nhanh
chóng, giảm chi phí logistics; được sử
dụng phần mềm khai báo miễn phí do cơ
quan Hải quan cung cấp; chỉ thực hiện
khai thông tin hàng hóa một lần để thực
hiện nhiều thủ tục hành chính thông qua
hệ thống một cửa quốc gia; dễ dàng theo
dõi tiến trình xử lý của các cơ quan quản
lý nhà nước trong chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, Hệ thống Hải quan số và mô
hình Hải quan thông minh sẽ giúp doanh
nghiệp cắt giảm chi phí mua phần mềm.
Tổng cục Hải quan tính toán, với số lượng
92.000 doanh nghiệp sử dụng phần mềm,
dự kiến trong thời gian 5 năm, các doanh
nghiệp xuất nhập khẩu, kinh doanh kho, bãi,
cảng sẽ tiết kiệm được khoảng 920 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý, kiểm tra

chuyên ngành được cung cấp nhiều tiện ích
với Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải
quan thông minh như thực hiện thủ tục
hành chính (cấp phép, kiểm tra chuyên
ngành...) liên quan đến hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu trên một hệ thống, qua đó góp
phần cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm
chi phí. Mặt khác, được chia sẻ các thông
tin liên quan đến các lô hàng xuất khẩu,
nhập khẩu thông qua hệ thống mà không
phải đề nghị cơ quan Hải quan cung cấp khi
phát sinh; quản lý các lô hàng xuất khẩu,
nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải
quan, thông quan và sau khi thông quan.

Đối với cơ quan Hải quan, công tác
kiểm soát hải quan hiệu quả hơn nhờ các
chức năng kiểm soát hàng hóa và/hoặc
kiểm tra quá trình khai báo hàng hóa cũng
như khai báo của khách xuất nhập cảnh đã
được tự động hóa, quá trình lựa chọn có
thể được tiến hành trên cơ sở kỹ càng và
có nhiều thông tin hơn.

Kéo giảm thời gian thông quan 
Bên cạnh đó, thông tin tình báo do Hải

quan thu thập có thể được đưa vào hệ thống
công nghệ thông tin (CNTT) và được xem
xét đến khi tiến hành quá trình lựa chọn.
Khả năng phát hiện những hành vi gian lận
được tăng cường hơn trong môi trường sử
dụng hệ thống tự động hóa, việc chọn lọc
có thể được xử lý một cách có hệ thống,
chính xác và kịp thời hơn. Hệ thống CNTT
mới sẽ hỗ trợ cho việc xác định những
hàng hóa nhập khẩu khi giá trị khai báo của
hàng hóa nằm ngoài các thông số được xác
định trước.

Đáng chú ý, việc thông quan hàng hóa
sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Theo đánh giá
của Tổng cục Hải quan, quá trình thông
quan hàng hóa và hành khách hiệu quả là
một trong những lợi ích chính mà tự động
hóa mang lại bằng cách tạo ra: năng suất
cao hơn cho cả cơ quan Hải quan và các đối
tác kinh doanh; sử dụng các nguồn lực hiệu
quả hơn; giảm chi phí cho cả cơ quan Hải
quan và các đối tác thương mại; thông tin
kịp thời và chính xác hơn; khả năng kiểm
soát tốt hơn; giảm tình trạng tắc nghẽn tại
cảng và sân bay.

Mặt khác, tự động hóa thủ tục hải quan
gắn liền với trao đổi thông tin điện tử như
dữ liệu về hàng hóa và khai báo về hàng
hóa, cho phép xử lý thông tin trước khi
hàng đến và/hoặc trước khi hàng đi. Vì
vậy, xử lý thông tin thường xuyên trước
khi hàng hóa thực tế vào lãnh thổ hải quan
hoặc sắp rời lãnh thổ hải quan cho phép cơ
quan Hải quan kiểm tra thông tin và tiến
hành đánh giá rủi ro về hàng hóa. Với
thông tin đã có sẵn, quyết định giải phóng
hàng hóa có thể được chuyển đi ngay khi
hàng hóa đến thông qua sử dụng phương
thức điện tử.

Cùng với đó, khi hệ thống CNTT được
cả cơ quan Hải quan, các cơ quan pháp
luật và các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả
thì tất cả các bên liên quan tới một giao
dịch xuất nhập khẩu có thể chuyển dữ liệu
tới một hệ thống xử lý tập trung. Cơ quan
Hải quan sẽ có thể gửi dữ liệu theo yêu cầu
của các đơn vị thông quan tại cửa khẩu
biên giới, tạo ra cho ngành Hải quan cơ
chế thông quan “một cửa” nhanh chóng. 

THÀNH CÔNG

MÔ HÌNH HẢI QUAN THÔNG MINH: 

Giúp tiết kiệm chi phí, 
thông quan nhanh, giảm ùn tắcHải quan & Phát triển

Mục tiêu tổng quát của quá
trình xây dựng Chiến lược phát
triển Hải quan giai đoạn 2021-
2030 là xây dựng Hải quan Việt
Nam chính quy, hiện đại, ngang
tầm Hải quan các nước phát
triển trên thế giới, dẫn đầu trong
thực hiện Chính phủ số, với mô
hình Hải quan thông minh. 

Mới đây, nhân kỷ niệm 76 năm ngày
thành lập Hải quan Việt Nam, Tổng cục
trưởng Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính)
Nguyễn Văn Cẩn đã có một số chia sẻ về
việc xây dựng mô hình hải quan thông
minh. Theo ông, đây là mô hình có mức
độ tự động hóa cao, ứng dụng thành tựu
khoa học công nghệ mới và hiện đại trên
nền tảng số, phi giấy tờ, đảm bảo tính
minh bạch, công bằng, hiệu lực, hiệu quả.

Mô hình này cũng thích ứng với sự
biến động của thương mại quốc tế và yêu
cầu quản lý của cơ quan Hải quan, yêu
cầu chia sẻ, kết nối thông tin với các bộ,
ngành, phù hợp với chuẩn mực quốc tế,
phục vụ cho người dân, doanh nghiệp.
Các đặc trưng cơ bản của mô hình gồm:
Quản lý biên giới thông minh; quản lý
theo chuỗi và hệ sinh thái số; cung cấp
dịch vụ tối ưu; kết nối và xử lý thông
minh; minh bạch, công bằng, nhất quán.
Thời gian phấn đấu triển khai chính thức
hệ thống công nghệ thông tin mới là từ
ngày 1/1/2023.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ:

Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
(Trung tâm). 

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương –
Chi nhánh Hà Nội – PGD Thái Phiên, địa chỉ: 23 Thái Phiên, Lê Đại Hành, Hai
Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 14h30’ ngày 29/9/2021 tại Trụ
sở Trung tâm.

4.  Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty cổ phần thương mại và xây
dựng Nam Sơn phát sinh theo Hợp đồng hạn mức tín dụng số
0011/2012/HĐTD01-OCEANBANK02/DDA ký ngày 08/05/2012 giữa Ngân
hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Hà Nội - Phòng giao dịch Đào Duy Anh
(nay đổi tên là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Hà Nội -
Phòng giao dịch Thái Phiên) với Công ty cổ phần thương mại và xây dựng
Nam Sơn cùng các phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung. Tổng nghĩa vụ nợ
gốc và lãi của Công ty Nam Sơn theo bản án bản án số 03/2016/KDTM-ST
ngày 21/6/2016 của Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng là 107.825.170.642
đồng (tính đến ngày 21/6/2016 ) trong đó: Nợ gốc là 69.885.630.033 đồng,
nợ lãi là 37.939.540.609 đồng. Hiện nay, nợ gốc của khoản nợ trên chỉ còn
là 69.015.272.912 đồng.

5. Giá khởi điểm: 69.015.272.912 đồng (Sáu mươi chín tỷ, không trăm

mười lăm triệu, hai trăm bảy mươi hai nghìn, chín trăm mười hai đồng).
6. Tiền đặt trước: 3.451.000.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm năm mươi mốt

triệu đồng). 
Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 24/9/2021, ngày 27/9/2021 và

ngày 28/9/2021. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước
ngoài kế hoạch trên thì liên hệ với Trung tâm để được phục vụ.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách
hàng mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm từ
ngày 22/9/2021 đến 17h00’ ngày 27/9/2021. Trung tâm không tiếp nhận
các hồ sơ nộp sau 17h00’ ngày 27/9/2021. Trong thời gian giãn cách xã hội
theo chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội, Trung tâm thực hiện bán và tiếp
nhận hồ sơ tham gia đấu giá qua các phương tiện công nghệ thông tin và
bưu chính. Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm để được phục
vụ.

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân không thuộc các
trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản
4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản và các quy định khác có liên quan, đã nộp
tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

9. Liên hệ: (84-24).3355.3359/0979.038.213 (bà Vũ Thị Hạnh - Nhân
viên). (Thời gian làm việc trong giờ hành chính).

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI

SẢN - SỞ TƯ PHÁP HÀ NỘI

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: 01 xe ô tô đã được cấp giấy chứng nhận đăng
ký xe ô tô số 489464 do Phòng cảnh sát giao thông – Công an
thành phố Hà Nội cấp ngày 14/09/2018, đăng ký lần đầu ngày
19/04/2011. GKĐ: 2.223.000.000 đồng

TSĐG 04: Quyền sử dụng 1010,0m2 đất tại thôn Thanh
Sơn, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội theo Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất số CS 555516 do Sở Tài nguyên và Môi trường
TP Hà Nội cấp ngày 07/08/2019. GKĐ: 3.691.600.000 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&TS04: BIDV– Chi nhánh Long Biên Hà Nội. Địa chỉ:
Số 137A Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên,
thành phố Hà Nội. 

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký TGĐG:
Tổ chức cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật
mua và nộp hồ sơ đăng ký TGĐG trực tiếp từ ngày niêm yết
công khai việc đấu giá tại CN Hà Nội CTy ĐGHD Bến Thành
hoặc TS01&TS02 tại NCB đến 17h00 ngày 05/10/2021;
TS03&TS04 tại BIDV - Chi nhánh Long Biên Hà Nội đến 17h00
ngày 04/10/2021; đến 17h00 ngày 14/10/2021.

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: 04, 05, 06/10/2021; TS 04: 11, 12,
13/10/2021. Số tiền nộp: TS01: 69.000.000 đồng; TS02:
69.000.000 đồng; TS03: 223.000.000 đồng; TS 04: 738.320.000
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; TS
03 lúc 14h00 ngày 07/10/2021; TS 04 lúc 10h00 ngày
14/10/2021.

CN HÀ NỘI - 

CÔNG TY ĐGHD BẾN THÀNH 

THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ

Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An

thông báo đấu giá tài sản như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:
TRUNG TÂM HẠ TẦNG MẠNG MIỀN BẮC – CHI NHÁNH

TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG
Địa chỉ: Số 5, ngõ Simco, 28 đường Phạm Hùng, phường

Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà

Nội. 
3. Tài sản đấu giá là: Tài sản thiết bị điện tử viễn thông và

vật tư, thiết bị hỏng, lỗi thời lạc hậu đã qua sử dụng và không
có nhu cầu sử dụng.

( Chi tiết  trong hồ sơ đấu giá). 
*Giá khởi điểm: 185.165.000 đồng * Tiền đặt trước:

19.000.000 đồng 
* Điều kiện tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện theo quy

định của pháp luật, các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá
phải đảm bảo:

- Có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp; 
- Có năng lực tài chính;
- Có giấy phép hành nghề QLCTNH (còn hiệu lực tối

thiểu 06 tháng kể từ ngày tổ chức đấu giá), có mã CTNH,
địa bàn hoạt động, phương tiện chuyên dụng, vận
chuyển, xử lý phù hợp với chủng loại, mã chất thải nguy
hại và phù hợp với 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;

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký
tham gia đấu giá: Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 27/09/2021
(trong giờ hành chính trừ chủ nhật, thứ 7 là ngày làm việc)
tại: Trung tâm giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành
An – Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm,
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
20/09/2021 đến ngày 27/09/2021 (trong giờ hành chính):

- Người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi trưng
bày tài sản: Tại địa điểm tập kết tài sản của Trung tâm Hạ tầng
mạng miền Bắc – Chi nhánh Tổng công ty Hạ tầng mạng.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày
27/09/2021 đến ngày 29/09/2021 

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu
giá tài sản sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút ngày
30/09/2021 tại: Trung tâm giao dịch Công ty Đấu giá Hợp
danh Thành An – Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, Phan Chu
Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  MR Thắng ĐT: 0386131313             

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

THÀNH AN 
THÔNG BÁO 

THI HÀNH ÁN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang

Chung (Số 13, Ngõ 73 phố Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, thành phố
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm
Thao (Số 18, đường Nguyễn Doãn Cung, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm
Thao, tỉnh Phú Thọ)

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng thửa đất số 236, tờ bản đồ số 16,
diện tích 477 m2 (Diện tích thực tế là 465 m2, trong đó đất ở 200 m2, đất trồng
cây lâu năm 265m2), theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất số BO 131527, do UBND huyện Lâm Thao cấp ngày
23/5/2013 đứng tên hộ ông Đỗ Ngọc Định và bà Hoàng Thị Thanh, địa chỉ thửa
đất tại khu 3, xã Hợp Hải (Nay là Khu Trung Thanh, xã Phùng Nguyên), huyện
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Tài sản gắn liền trên đất: Nhà 02 tầng 120m2; Nhà bếp 73m2; Sân
gạch 135m2; Bán mái sân phơi 40m2. Cây cối trên đất gồm 01 cây Dừa, 01
cây Sấu tầu, 01 cây Chanh, 02 cây Khế, 01 cây Vối, 01 cây Bưởi, 02 cây Na,
01 cây Mít, 01 cây Mãng Cầu.

4. Giá khởi điểm lần 3: 693.588.600 đồng (Sáu trăm chín mươi ba triệu, năm
trăm tám mươi tám nghìn sáu trăm đồng), mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí,
chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng
ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

+ Tiền bán hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày 22/9 đến hết

16h00  ngày 11/10/2021, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung
5.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá

thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo

quy định.
6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 29, 30/9/2021, tại khu 3, xã

Hợp Hải (Nay là Khu Trung Thanh, xã Phùng Nguyên), huyện Lâm Thao, tỉnh
Phú Thọ

7. Tiền đặt trước: 138.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tám triệu đồng
chẵn)

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/10 đến hết 16h00 ngày
13/10/2021, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh
Quang Chung số 2700201007782, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú
Thọ

7.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết
thúc đấu giá

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 14/10/2021,
tại Nhà văn hóa Khu Nguyễn Thái Học (Khu 17 cũ), phường Gia Cẩm, TP Việt
Trì, Phú Thọ 

9. Phương thức, hình thức đấu giá: 
Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.
Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106

521 333
Lưu ý: Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi

hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh
toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án,
tổ chức đấu giá.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính, khách
hàng đến mua hồ sơ và tham gia buổi đấu giá, công bố kết quả đấu giá phải
thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19, tuân thủ 5K
theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp khách hàng đến từ các tỉnh, thành phố
đang có dịch thì phải có giấy xét nghiệm âm tính với virut Sars- Covit 2 trong
thời gian không quá 72 giờ.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

QUANG CHUNG

l Ảnh minh họa.
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Trước việc giá dầu tương đối cao và
ổn định so với dự báo hồi đầu năm, hai
đơn vị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
(PVN) là Tổng Công ty Thăm dò Khai
thác Dầu khí (PVEP) và Liên doanh
Việt – Nga Vietsovpetro đã có kết quả
kinh doanh ấn tượng.
Hưởng lợi từ giá dầu cao, ổn định

Trong nhiều tháng qua, giá dầu thế giới
luôn ở mức khá cao và ổn định, trên dưới
70 USD/thùng. Mức giá này đều nằm
ngoài sức kỳ vọng trước đó của PVN và
các đơn vị thành viên. Còn nhớ, hồi đầu
năm nay, trước tác động kép của giá dầu
xuống thấp và ảnh hưởng dịch bệnh, cả
PVN và nhiều đơn vị thành viên đều chỉ
dám lập kịch bản kinh doanh trong năm
nay với giá dầu là 60 USD/thùng.

Từ những yếu tố tích cực đó, PVEP đã
có những nhận định lạc quan: Với việc tỷ
lệ tiêm chủng tiếp tục tăng lên ở nhiều nơi
trên thế giới, việc đi lại và di chuyển đã
tăng lên trong năm 2021; tiêu thụ dầu ngày
càng tăng kết hợp với hạn chế sản xuất từ
OPEC+ và sản lượng khai thác dầu thô
tương đối ổn định ở Hoa Kỳ đã giữ mức
cung cầu dầu toàn cầu tiệm cận mức cân
bằng, làm giảm lượng hàng tồn kho. Giá
dầu thô nhận được sự hỗ trợ thêm từ hoạt

động kinh tế toàn cầu ngày càng khởi sắc.
“Trước tình hình đó, hoạt động sản xuất
của PVEP tại các dự án được triển khai ổn
định với sản lượng khai thác dầu khí (quy
dầu) hoàn thành kế hoạch”, đại diện PVEP
cho biết.

Theo PVEP, mặc dù chịu tác động
mạnh bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng với
việc tập trung triển khai công tác phòng
chống dịch tốt, từ đầu năm đến nay, hoạt
động sản xuất kinh doanh của đơn vị này
đã vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác
dầu khí. Cụ thể, tính chung 8 tháng, sản
lượng khai thác dầu khí của PVEP đạt 2,38
triệu tấn quy dầu, vượt 5% kế hoạch. Phần
lớn các mỏ trong nước khai thác ổn định
với lưu lượng cao hơn dự kiến như cụm
mỏ Sư Tử, Tê Giác Trắng, Đại Hùng, Cá
Ngừ Vàng, Cá Tầm…

Theo PVEP, nhờ giá dầu ổn định, đơn
vị đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài
chính trong tháng 8/2021. Theo đó, tổng
doanh thu lũy kế 8 tháng là 19.930 tỷ
đồng, đạt 99,7% kế hoạch năm. 8 tháng
qua, PVEP đã nộp ngân sách 5.164 tỷ
đồng. “Các hạng mục công việc thăm dò,
phát triển tiếp tục được PVEP thực hiện,
đảm bảo các thủ tục pháp lý đầu tư, trong
khả năng tài chính, thu xếp vốn của đơn

vị”, đại diện PVEP thông tin.
Doanh thu toàn mỏ Vietsovpetro 
đạt hơn 1 tỷ USD 

Với Vietsovpetro, đơn vị mà PVN nắm
giữ 51% cổ phần cũng có kết quả kinh
doanh ấn tượng. Theo Vietsovpetro, để
thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an
toàn sức khỏe cho người lao động, vừa
đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh,
Vietsovpetro đã có kế hoạch sản xuất
quyết liệt, linh hoạt, thích ứng với điều
kiện khó khăn của dịch bệnh. “Nhờ vậy,
đến nay, Vietsovpetro vẫn đảm bảo an toàn
trong hoạt động, hoàn thành vượt mức các
chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 8 tháng  năm
2021”, đại diện Vietsovpetro cho biết.

Cụ thể, theo Vietsovpetro, 8 tháng đầu
năm nay, trên toàn mỏ Vietsovpetro đã
khai thác được hơn 2,1 triệu tấn dầu/con-
densate, vượt 5,4% kế hoạch. Sản lượng
khí thiên nhiên khai thác đạt 55,8 triệu m3,
vượt 8,4 % kế hoạch. Khối lượng khí cung
cấp vào bờ đạt 605,3 triệu m3.

Tổng doanh thu dầu khí toàn mỏ Vi-
etsovpetro đạt hơn 1 tỷ USD, vượt 293,3
triệu USD so với kế hoạch ; nộp ngân sách
525,5 triệu USD, vượt 154,5 triệu USD so
với kế hoạch. “Dự kiến Vietsovpetro sẽ
hoàn thành các chỉ tiêu cả năm 2021 về
doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận hai
phía trong tháng 9, về đích trước kế hoạch
trên 3 tháng”, Vietsovpetro thông tin.

Về công tác xây lắp dầu khí, Vi-
etsovpetro đã tập trung nguồn lực, thực
hiện nhiều giải pháp để đảm bảo tiến độ
các công trình trọng điểm, đặc biệt là dự
án BK-19 và BK18A. Hiện nay, đã hoàn
thành lắp đặt biển chân đế, khối thượng
tầng giàn BK-18A và BK-19. Tổng tiến độ
thi công dự án BK-18A đạt hơn 90%.

Liên quan đến công tác thăm dò dầu
khí, Vietsovpetro cho biết, sau 8 tháng
năm nay đã hoàn thành 4 giếng thăm dò –
thẩm lượng tại Lô 09-1 với gia tăng trữ
lượng thu hồi ước đạt 2,2 triệu tấn. Tại Lô
16-1/15 đã hoàn thành công tác thử vỉa
giếng khoan SV-1X vào đầu năm 2021 với
kết quả phát hiện các vỉa dầu khí có giá trị
công nghiệp mới. Gia tăng trữ lượng thu
hồi của giếng khoan đạt trên 1 triệu tấn
dầu. “Bên cạnh đó, Vietsovpetro đã tích
cực, chủ động tổ chức nghiên cứu, tiếp cận
tài liệu và chuẩn bị đầu tư vào các lô mới
như các lô 17, 09-2/10 ở bồn trũng Cửu
Long và lô 05-2/10 ở bồn trũng Nam Côn
Sơn”, đại diện Vietsovpetro thông tin.

MINH HỮU

Thăm dò, khai thác dầu khí
đạt kết quả ấn tượng

Ngân hàng nhà nước
(NHNN) khẳng định sẽ tiếp tục
điều hành tăng trưởng tín dụng
hợp lý gắn với nâng cao chất
lượng tín dụng... 
16 ngân hàng đã giảm lãi
hơn 43% số đã cam kết

Trước tác động của dịch bệnh
COVID-19, NHNN đã liên tiếp
3 lần điều chỉnh giảm các mức lãi
suất với tổng mức giảm 1,5-
2,0%/năm đối với lãi suất điều
hành, giảm 0,6-1,0%/năm trần lãi
suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6
tháng; giảm 1,5%/năm trần lãi
suất cho vay ngắn hạn đối với các
lĩnh vực ưu tiên (hiện ở mức
4,5%/năm), sẵn sàng hỗ trợ thanh
khoản cho TCTD, tạo điều kiện
cho TCTD tiếp cận nguồn vốn từ
NHNN với chi phí thấp hơn, qua
đó có điều kiện giảm lãi suất cho
vay để hỗ trợ khách hàng phục
hồi sản xuất kinh doanh. 

Kết quả, mặt bằng lãi suất
cho vay đã giảm khoảng
1%/năm trong năm 2020 và xu
hướng giảm lãi suất này vẫn
tiếp tục trong hơn nửa năm
2021 với mức giảm khoảng
0,55%/năm (tổng cộng giảm
1,55%/năm so với trước dịch).

Thực hiện Nghị quyết
63/NQ-CP của Chính phủ, 16
ngân hàng (chiếm 75% tổng dư
nợ nền kinh tế) thông qua Hiệp
hội ngân hàng Việt Nam, đã
thống nhất nguyên tắc tiếp tục
giảm lãi suất cho vay lên đến
1%/năm trên dư nợ hiện hữu
bằng VNĐ trong 5 tháng cuối
năm 2021 (áp dụng từ 15/7/2021)
đối với khách hàng chịu ảnh
hưởng bởi dịch COVID-19 với
tổng số tiền lãi giảm  ước tính
20.613 tỷ đồng. Riêng 04 NHTM
Nhà nước tiếp tục cam kết dành
riêng gói hỗ trợ 4.000 tỷ đồng để
giảm lãi suất cho vay, giảm các
loại phí dịch vụ ngân hàng trong
thời gian giãn cách cho khách
hàng tại các địa phương đang
thực hiện cách ly toàn xã hội theo
Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ.

Đến ngày 31/08/2021, các
TCTD đã miễn, giảm, hạ lãi suất
cho trên 1,13 triệu khách hàng
với dư nợ trên 1,58 triệu tỷ đồng;
cho vay mới lãi suất thấp hơn so
với trước dịch với doanh số lũy
kế từ 23/01/2020 đến nay đạt
4,46 triệu tỷ đồng cho 628.662
khách hàng. Lũy kế từ
23/01/2020 đến 31/08/2021, tổng
số tiền lãi TCTD miễn, giảm, hạ
cho khách hàng khoảng 26.000
tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền lãi
giảm theo cam kết của 16 ngân
hàng lũy kế từ 15/7/2021 đến
31/8/2021 là 8.865 tỷ đồng, đạt
43,01% so với cam kết.
Cơ cấu khoảng 520.000 
tỷ đồng cho khách hàng 

Báo cáo của NHNN cũng cho
biết, đến 31/8/2021, tín dụng toàn
nền kinh tế đạt trên 9,87 triệu tỷ,
tăng 7,42% so với cuối năm

2020, tín dụng đối với các ngành
kinh tế đều có mức tăng trưởng
cao hơn cùng kỳ 2020, tín dụng
lĩnh vực ưu tiên có mức tăng
trưởng khá, trong đó lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn, xuất
khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DN
ứng dụng công nghệ cao tăng
trưởng cao hơn nhiều tăng trưởng
tín dụng chung.

Trước khó khăn của DN và
người dân, NHNN cũng đã chủ
động xây dựng và triển khai
chính sách cơ cấu lại thời hạn trả
nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ
nguyên nhóm nợ, thông qua việc
ban hành Thông tư 01/2020/TT-
NHNN, Thông tư 03/2021/TT-
NHNN, Thông tư
14/2021/TT-NHNN. Tính đến
ngày 31/8/2021, các TCTD đã cơ
cấu lại thời hạn trả nợ, giữ
nguyên nhóm nợ cho 215.320
khách hàng với dư nợ 227.009 tỷ
đồng, lũy kế giá trị nợ được cơ
cấu từ ngày 23/1/2020 là khoảng
520.000 tỷ đồng.

Theo Phó Thống đốc NHNN
Việt Nam Đào Minh Tú, trong
thời gian từ nay đến cuối năm và
sang đầu năm 2022, để vừa tiếp
tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho
người dân, DN, vừa chuẩn bị cho
giai đoạn phục hồi kinh tế,
NHNN tiếp tục điều hành tăng
trưởng tín dụng hợp lý gắn với
nâng cao chất lượng tín dụng, tập
trung vào các lĩnh vực sản xuất
kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên;
Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào

các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
Đồng thời theo dõi, đôn đốc

các TCTD trong triển khai Thông
tư 14/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ
sung Thông tư 01/2020/TT-
NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả
nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên
nhóm nợ, hỗ trợ tốt hơn nữa cho
DN người dân bị ảnh hưởng bởi
dịch COVID-19; Chỉ đạo TCTD
quyết liệt thực hiện cam kết giảm
lãi suất cho vay, giảm phí dịch vụ
thanh toán; tiếp tục tập trung
nguồn vốn để đáp ứng kịp thời
nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, chế
biến, tiêu thụ, lưu thông hàng hóa
trong bối cảnh COVID-19 nói
chung, đặc biệt là vấn đề sản xuất,
lưu thông hàng lương thực, thực
phẩm, nhu yếu phẩm nói riêng với
thời hạn và lãi suất hợp lý...

Mới đây, NHNN đã có công
văn yêu cầu các TCTD tiếp tục
thực hiện nghiêm chỉ đạo của
Thống đốc NHNN đồng thời xây
dựng các kịch bản ứng phó trong
trường hợp dịch COVID-19 tiếp
tục diễn biến phức tạp, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến mọi
mặt hoạt động của nền kinh tế
nói chung và hoạt động ngân
hàng nói riêng. NHNN cũng lưu
ý các TCTD thực hiện các biện
pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh
hưởng bởi dịch COVID-19 đảm
bảo đúng quy định, đúng đối
tượng. Trong đó, tập trung phân
loại khách hàng chịu ảnh hưởng
bởi dịch COVID-19 và đánh giá
khả năng trả nợ đầy đủ của
khách hàng để đảm bảo việc hỗ
trợ phù hợp với ảnh hưởng của
dịch bệnh. THANH THANH 

Tăng trưởng tín dụng phải
gắn với nâng cao chất lượng 

l Cơ cấu nợ, giảm lãi suất là  giải pháp quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp

vượt qua khó khăn.

Bất chấp khó khăn do
ảnh hưởng của dịch
COVID-19, tính đến
ngày 31/8/2021, tín
dụng toàn nền kinh tế
đạt trên 9,87 triệu tỷ
đồng, tăng 7,42% so với
cuối năm 2020, tín
dụng đối với các ngành
kinh tế đều có mức
tăng trưởng cao hơn
cùng kỳ 2020. 

lMột công trình dầu khí trên biển của Vietsovpetro.
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Mang Trung thu 
đến trẻ nghèo, khuyết tật

Có thể kể đến anh Phạm
Thành Thiện (37 tuổi, ngụ
phường An Cư, quận Ninh Kiều)
đạp chiếc xe treo đầy lồng đèn
nhiều màu sắc và bánh trung thu
rong ruổi khắp các con đường,
ngõ hẻm mang Trung thu cho trẻ
em nghèo, khuyết tật.

Anh Thiện vốn làm nghề liên
quan thiết kế quảng cáo. Trong
mùa dịch bệnh, việc kinh doanh
bị ảnh hưởng, mọi hoạt động
đều bị đình trệ, không có
thu nhập nhưng vẫn cố
gắng “nhín một
phần” để san sẻ
yêu thương.  

Anh Thiện
chia sẻ, năm nay
mùa Trung thu
đến trong tình
hình giãn cách xã
hội, đi lại khó
khăn, nhiều đơn vị
không tổ chức các
chương trình cho các
bé; nên đứng ra vận động
bạn bè mua một số lồng đèn,
bánh trung thu trao tặng. 

Do tình hình dịch bệnh
không thể tập trung đông người,
anh đến tận nhà tặng quà cho các
em. Cách trao quà rất đặc biệt
khiến trẻ em thích thú. Anh lấy
một chiếc xe đạp cũ, trang hoàng
màu sắc, phía trước xe treo hàng
chục lồng đèn nhiều hình dáng
màu sắc, từ hình ngôi sao, con
bướm, con gà, đến chiếc
thuyền… Phía sau là một cái sề
(rổ - NV) lớn buộc chặt, đựng
bánh trung thu, sữa, bánh in… 

Dừng xe trong một hẻm nhỏ
trên đường Hoàng Văn Thụ, anh
Thiện gọi: “Bé Sứt ơi, ra nhận
quà nè con”. Nghe tên “bé Sứt”,

người mẹ ẵm con ra. Nhìn thấy
lồng đèn, đứa trẻ bị hàm ếch nở
nụ cười hớn hở.  

Chị Nguyễn Thị Thanh Vân
(39 tuổi, mẹ bé) chia sẻ, hoàn
cảnh gia đình chị gặp nhiều khó
khăn, phải thuê trọ. Trước dịch,
hàng ngày vợ chồng người bán vé
số, người chạy xe ôm. Mùa dịch,
cả hai thất nghiệp. Anh chị có hai
con, bé gái út bị hở hàm ếch bẩm
sinh. “Lẽ ra ngày 2/8 này là bé

đ ư ợ c

phẫu thuật, nhưng do dịch bệnh
nên không đi được. Nhận được
phần quà này tôi rất vui, để con
niềm vui Trung thu”, chị nói.

Tới một khu trọ nghèo khác,
anh Thiện vào tận phòng để trao
quà cho em Lê Thị Như Ý (16
tuổi). Ý bị liệt từ nhỏ, hoàn cảnh
gia đình khó khăn, cha chạy xe
ôm, mẹ rửa chén thuê, mùa dịch
thất nghiệp đều nhờ hỗ trợ để có
bữa ăn hàng ngày. “Chú Thiện
tặng bánh, lồng đèn, con vui lắm.
Nay có bánh, có lồng đèn con sẽ
đón Trung thu với cha mẹ”, em
Ý nói.

Chỉ trong thời gian ngắn, anh
Thiện đã đem Trung thu đến

cho khoảng 50 em nhỏ có
hoàn cảnh khó khăn,
khuyết tật. Mỗi phần quà
gồm lồng đèn, bánh
trung thu, sữa và các
nhu yếu phẩm giá trị
khoảng 150 ngàn đồng. 

Em Chung Thanh
Hằng (9 tuổi, ngụ

phường An Cư) cho biết,
“con rất vui khi nhận được

quà và lồng đèn. Lồng đẹp rất
lớn và đẹp. Năm trước con được

tặng lồng đèn hình con gà, năm
nay con được tặng lồng đèn hình
ngôi sao. Về nhà con sẽ chia cho
em và ba mẹ cùng ăn cùng vui
Trung thu”.

Công an xếp lồng đèn tặng
trẻ em

Cách đó không xa, tại trụ sở
Công an phường Long Hòa (quận
Bình Thủy), lực lượng chiến sĩ
công an phường cũng có hành
động thiết thực khi tranh thủ giờ
nghỉ trưa, thời gian rảnh sau khi
làm nhiệm vụ để xếp lồng đèn,
chuẩn bị quà cho các em.

Đến trụ sở Công an phường
Long Hòa vào lúc 11h trưa,
khung giờ lẽ ra sắp nghỉ ngơi,

nhưng các cán bộ chiến sĩ đã tận
dụng thời gian này xếp hàng trăm
lồng đèn giấy và chuẩn bị quà cho
trẻ em nghèo vui, không khí buổi
trưa náo nhiệt.

Trung úy Nguyễn Duy Anh, Bí
thư Chi đoàn Công an phường cho
biết, trong mùa dịch, đi lại khó khó
khăn, việc vui chơi giải trí của các
em, đặc biệt là trẻ em nghèo càng
gặp khó. Thấy được thực tế đó, các
cán bộ chiến sĩ đóng góp, vận
động bạn bè để chuẩn bị được
khoảng 200 phần quà gồm lồng
đèn, bánh trung thu, bánh in… trao
tận tay cho các em.

Theo Trung úy Duy Anh,
công tác chuẩn bị đã được thực

hiện hơn 1 tuần nay, quà bánh,
lồng đèn được tập hợp. Công việc
khó khăn, tốn nhiều công sức thời
gian nhất là xếp lồng đèn giấy.
“Để thực hiện công việc này, anh
em phải tranh thủ thời gian sau
khi làm nhiệm vụ, tranh thủ
những buổi không trực để làm
cho kịp. Đây là tấm lòng của công
an phường, các mạnh thường
quân gửi đến các em nghèo,
mong các em có mùa Trung thu
ấm áp như những mùa Trung thu
trước”, Trung úy Duy Anh nói.
Các phần quà sẽ được các chiến
sĩ đến nhà trao tận tay các em,
đảm bảo yêu cầu công tác phòng
chống dịch.  

Thiếu tá Trần Quốc Truyền,
Trưởng Công an phường Long
Hòa cho biết, bên cạnh việc đảm
bảo an ninh trật tự trên địa bàn
phường, kiểm tra, kiểm soát các
khu vực phong tỏa, tuần tra trên
địa bàn phường đảm bảo công tác
phòng chống dịch, Công an
phường cũng quan tâm, chăm lo
cho đời sống bà con trong đợt
dịch bệnh này. Các chiến sĩ công
an phường trước đó đã vận động,
hỗ trợ rau củ, nhu yếu phẩm, thực
phẩm cho bà con khó khăn. Dịp
Trung thu, biết gia đình một số
em nhỏ khó khăn, anh em tranh
thủ hỗ trợ. “Qua việc làm này
càng thấy được tinh thần đoàn
kết, nhiệt huyết, nhiệt tình của
anh em. Tôi rất đồng tình và luôn
động viên anh em cố gắng hơn
nữa, giúp đỡ bà con vượt qua khó
khăn của đại dịch”, Thiếu tá
Truyền nói. ĐÌNH THƯƠNG

Sáng thứ Hai, tại tầng trệt, khu
A chung cư 1050, 15 học sinh
đang tập trung lắng nghe lời thầy
cô giảng từ các thiết bị điện tử
như máy tính, điện thoại, máy
tính bảng… Mỗi học sinh một
ghế đá làm bàn học, bên cạnh là
phụ huynh hoặc bộ đội, tình
nguyện viên theo dõi, hướng dẫn.
Đó là con em của 130 hộ dân
đang được quận Bình Thạnh bố
trí tạm cư cho công tác tách người
không nhiễm ra khỏi nơi có nguy
cơ lây nhiễm cao từ 26/8. 

Đại úy Phạm Công Sỹ, Công
an quận Bình Thạnh, cho biết:
“Đa số người được chuyển đến
đây đều có hoàn cảnh khó khăn.
Do ở tạm một thời gian nên các
hộ không thể tự bắt wifi. Nếu sử
dụng 3G/4G thì chỉ học được 1 –
2 tiếng đồng hồ là hết dung lượng
mạnh. Nhận thấy điều đó, khi sắp
bắt đầu năm học mới, chúng tôi
đã xin ý kiến lãnh đạo quận bố trí
tầng trệt và bắt wifi cho con em
người dân đến học online”.  

Trước khi khai giảng năm học

mới, bộ đội, tình nguyện viên đã
mượn phòng sử dụng chung của
chung cư để làm phòng học on-
line, lau dọn phòng, khiêng ghế
đá xung quanh chung cư xếp
thành hàng. Mỗi ghế cách nhau
2m đảm bảo giãn cách.

Hiện có khoảng 30 học sinh các
cấp học online và một số người tạm
cư làm việc online tập trung để học,
làm việc. Phụ huynh nếu bận thì có
bộ đội, tình nguyện viên hướng dẫn
cách vào học, sách vở, trông coi các
em. Sau khi học xong, các em được
đưa về tận phòng.

Đại úy Sỹ nói: “Đã đưa người
dân đến nơi ở mới để phòng
chống dịch thì phải làm sao cho
họ có cuộc sống tốt hơn, thoải
mái hơn. Ngoài việc phát quà,
trao các gói hỗ trợ; để đảm bảo
bữa ăn đầy đủ, có dưỡng chất,
chúng tôi còn đi xin rau, củ cho
phát các hộ khó khăn”.

Theo quan sát, dưới sự nhiệt
tình hướng dẫn của người lớn, các
em học sinh rất tập trung nghe
giảng. Mỗi em tự ý thức giữ im

lặng, trật tự cho những người
xung quanh.

Chị Trần Ngọc Kim Thoa, có
hai con học lớp 3 và lớp 8, nói:
“Tôi ở trọ trong hẻm trên đường
Nơ Trang Long, được quận
chuyển tới ở đây từ 26/8. Ở đây
rất tốt, gia đình tôi được bố trí 1
căn hộ. Gạo, nước mắm, đồ khô
được hỗ trợ rất nhiều”.

Đầu năm học mới, chị Thoa
rất trăn trở với việc học của hai
con. “Ở tạm nên bắt wifi là điều
không thể. Dùng 3G/4G thì tốn
kém. Hôm nhà trường có yêu
cầu đăng ký học online, tôi định
xin cho con tạm nghỉ, chứ không
đủ điều kiện học. Rồi bất ngờ
nhận được thông báo là quận tổ
chức phòng học có wifi để các
con học online. Tôi vui quá, nếu
không con phải nghỉ học” chị
Thoa nói.

Một phụ huynh khác có 2 con
đang học online, chia sẻ: “Tập
trung ở đây, các cháu học nghiêm
túc hơn, hiệu quả hơn”.

BÙI YÊN

Lớp học online nơi tạm cư

lLớp học online cho con em người dân tạm cư ở tầng trệt khu A chung cư 1050. 

Mùa Trung thu ấm áp ở Cần Thơ

lAnh Thiện đi khắp ngõ hẻm tặng quà, lồng đèn cho thiếu nhi.

lCác chiến sĩ công an phường tranh thủ giờ nghỉ trưa xếp lồng đèn tặng thiếu nhi.

Tại Cần Thơ, trong thời gian dịch bệnh Covid-19
phức tạp cũng là thời điểm mùa Trung thu, nhiều cá
nhân, tổ chức đã có những hành động đẹp để các
em nhỏ có một mùa Trung thu ấm áp.

lBé Sứt vui vẻ với món quà. 

Sau khi tổ chức cho người dân tại khu trọ lụp xụp,
nhà ven kênh rạch, hẻm nhỏ đến nơi tạm cư để hạn
chế lây nhiễm, đảm bảo phòng chống dịch, quận
Bình Thạnh (TP HCM) còn bố trí một lớp học online
cho con em các cư dân này tại chung cư 1050 
(phường 12).
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Đây là một trong những yêu
cầu đặt ra tại dự thảo thông tư
của Bộ Xây dựng quy định về
công trình hạ tầng kỹ thuật
thu gom, thoát nước thải đô
thị, khu dân cư tập trung đang
trình lấy ý kiến nhân dân.

Theo dự thảo thông tư, việc quản lý
đấu nối giữa khu đô thị (KĐT) hiện hữu
và KĐT mới phải đạt được một trong
những tiêu chí bắt buộc như sau: KĐT mới
phải áp dụng hệ thống thoát nước riêng để
tổ chức đấu nối, thu gom và vận chuyển
nước thải. Khi xây dựng hệ thống thoát
nước cho khu vực phát triển mới của đô
thị không được làm ảnh hưởng tới khả
năng thoát nước của khu vực hiện hữu
(kiểm tra khả năng thoát nước của hệ
thống trước khi thỏa thuận đấu nối). 

Đối với công trình xả nước thải sau xử
lý ra nguồn tiếp nhận phải có: hệ thống xử
lý nước thải được giám sát liên tục và đầy
đủ trong quá  trình quản lý vận hành.
Khuyến khích ứng dụng hệ thống giám sát
tự động. Sau khi xử lý đạt quy chuẩn môi
trường, nước thải phải qua giếng kiểm tra
lắp đặt tại vị trí thuận lợi để tiếp cận và lấy
mẫu trước nguồn tiếp nhận. Cống xả nước
thải vào nguồn tiếp nhận phải đặt ngập
trong nước, ở vị trí phù hợp để nước thải
xáo trộn với nước nguồn tiếp nhận và
không gây xói lở bờ, không ảnh hưởng
đến các công trình, hoạt động giao thông
trên thủy vực.

Về việc thu gom, xử lý nước thải đô
thị, khu dân cư tập trung hiện hữu phải đạt
được yêu cầu: các khu vực đã có mạng
lưới thoát nước chung chưa có xử lý nước
thải phải được đầu tư, nâng cấp, cải tạo
thành hệ thống thoát nước riêng hoặc xây

dựng các giếng tràn nước mưa, các tuyến
cống bao hoặc cống gom để thu gom, vận
chuyển nước thải về nhà máy xử lý nước
thải tập trung. UBND các cấp lập kế hoạch
và lộ trình cụ thể đầu tư xây dựng hệ thống
thu gom riêng nước mưa và hệ thống thu
gom, xử lý nước thải cần phù hợp quy
hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu
xây dụng và quy hoạch chuyên ngành
thoát nước theo từng lưu vực.

Về thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt
đô thị, khu dân cư tập trung mới: các khu
vực xây dựng mới phải xây dựng hệ thống
thoát nước riêng cho nước mưa và nước
thải. Công trình thu gom, xử lý nước thải
phải có đủ công suất để vận chuyển, xử lý
lượng nước thải theo tính toán trong điều
kiện bình thường, có dự phòng với khối
lượng nước thải phát sinh và xử lý đạt quy
chuẩn kỹ thuật theo quy định trước khi xả
vào nguồn tiếp nhận nước thải được thu
gom thông qua hệ thống thoát nước gồm

đấu nối hộ thoát nước, mạng lưới cống thu
gom (cống cấp 3), cống chính, cống nhánh
khu vực (cống cấp 2), cống chính, cống
gom, cống bao, kênh, mương lưu vực
(cống cấp 1) và các công trình trên mạng
(hố ga, giếng thăm, trạm bơm, …). Nước
thải sản xuất phải được xử lý phù hợp
trước khi xả vào hệ thống thoát nước.

Đối với hệ thống thoát nước chung
phải có giải pháp điều tiết nước mưa bằng
hồ điều hòa. Nước mưa khi xả vào hồ điều
hòa phải qua giếng tràn nước mưa. Việc
trữ nước của hồ và tháo cạn đến mực nước
chết phải tuân theo quy trình kỹ thuật để
phát huy chức năng điều tiết và đảm bảo
yêu cầu cảnh quan sinh thái của hồ. Việc
khai thác hồ điều hòa vào mục đích vui
chơi giải trí, du lịch dịch vụ, nuôi trồng
thủy sản… không được ảnh hưởng đến
khả năng điều tiết của hồ, không làm thay
đổi quy trình vận hành hồ theo nhiệm vụ
điều tiết nước mưa. Việc khai thác các mục

đích trên phải thỏa thuận với chủ sở hữu
thoát nước và phải được cấp có thẩm
quyền cho phép; quá trình khai thác phải
luôn kiểm tra, giám sát theo các quy định
của pháp luật. Định kỳ phải nạo vét đáy
hồ, vệ sinh lòng hồ, bờ hồ.

Về cải tạo đường ống thoát nước trong
đô thị, Nhà nước khuyến khích sử dụng
biện pháp thi công không đào hở cống
thoát nước chính và khôi phục tuyến cống
chính, cống cấp 1 cũ trong đô thị đối với
các đô thị có mật độ giao thông lớn. Việc
xây dựng cải tạo và phát triển hệ thống
thoát nước phải đồng bộ và phù hợp với
điều kiện thực tế, đảm bảo kết nối giữa đấu
nối hộ thoát nước, mạng lưới cống cấp 3,
mạng lưới cống cấp 2, mạng lưới cống cấp
1 và các công trình trên hệ thống thoát
nước. Hộp đấu nối vào mạng lưới cống
thoát nước phải được lắp đặt cố định theo
điều kiện cụ thể tại khu vực đấu nối nhằm
bảo đảm ổn định, an toàn cho điểm đấu
nối, đồng thời thuận lợi cho việc kiểm tra,
giám sát, bảo dưỡng khi cần thiết, tránh rò
rỉ nước thải.

Về trách nhiệm quản lý tại địa phương:
chủ sở hữu, chủ đầu tư hệ thống thoát
nước phải duy trì thông tin công trình
trong hệ thống thoát nước và thông tin bảo
trì mới nhất của hệ thống thoát nước bằng
cách thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu thoát
nước bên cạnh với lưu trữ hồ sơ giấy. Hệ
thống cơ sở dữ liệu nhằm giúp chủ sở hữu,
chủ đầu tư hệ thống thoát nước và đơn vị
thoát nước có thông tin chung về kiểm kê
công trình, lịch sử bảo trì, lập kế hoạch
kiểm tra. HẢI THANH 

Khu đô thị phải có hệ thống
thoát nước riêng

VẤN ĐỀ BẠN QUAN TÂM

l Ảnh minh họa.

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung
(Số 13, Ngõ 73 phố Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì,
tỉnh Phú Thọ)

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Sơn
(UBND huyện Tân Sơn, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ)

3. Tên tài sản đấu giá: 01 chiếc xe ô tô tải ISUZU biển kiểm soát nước ngoài
số UN - 0862; Màu sơn da cam, Số khung CYJ51W5-7001545; Số máy 6WF-
1133389; Kích thước thùng hàng: 9,4m x 2,25m x 2,52m; Kích thước bao
11,7m x 2,4m x 3,7m

Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, xe bị tai nạn không hoạt động được, hiện
đang tạm giữ để đảm bảo thi hành án, chi tiết như sau:

+ Cabin xe móp phần đầu, kính chắn gió vỡ, ba đờ sốc trước vỡ, đèn pha
và đèn tín hiệu vỡ, kính chiếu hậu hai bên vỡ, đồng hồ táp lô vỡ, khóa cửa xe
bên phía tài xế hư hỏng nặng không mở được.

+ Trợ lực li hợp bi rò gỉ dầu, đường ống phanh bị nứt, áp xuất lốp không
đủ tiêu chuẩn. Động cơ xe không khởi động được, hệ thống lái, phanh, trợ
lực li hợp, các tín hiệu đèn, đèn pha, đèn cốt, đèn phanh, đèn xi nhan không
xác định được tình trạng.

+ Thành thùng phía sau xe bị bung rời khớp nối, cong vênh, móp méo,
biếng dạng không dõ hình thù.

Nguồn gốc: Vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu nhận
bàn giao từ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Sơn.

4. Giá khởi điểm: 81.600.000 đồng (Tám mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn
đồng chẵn), mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế,
phí và lệ phí liên quan đến việc vận chuyển, chuyển nhượng, đăng ký quyền
sở hữu tài sản theo quy định, các loại chi phí trên do người mua được tài sản
chịu.

+ Tiền bán hồ sơ đấu giá 150.000 đồng/hồ sơ.
+ Bước giá: 5.000.000đồng/01 bước giá/Tổng giá trị tài sản
5. Phương thức, hình thức đấu giá: 
5.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường

bưu điện
5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá một vòng theo phương thức trả giá lên.
6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 
Khách hàng đăng ký với Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung để

xem hiện trạng tài sản, thời gian xem tài sản ngày 29, 30/9/2021 (Trong giờ
hành chính)

Địa điểm: Bãi giữ xe Công an huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (Xã Tân Phú,

huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ)
7. Bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá: 
7.1. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 21/9/2021 đến hết 16h00 ngày

04/10/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung
7.2. Thời gian nộp hồ sơ: Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu

giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu điện bằng hình thức “Gửi bảo đảm”
đến trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung (Địa chỉ: Số 13, Ngõ 73
phố Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ). Thời
gian nhận trước 16h00 phút ngày 04/10/2021 trong giờ làm việc hành chính
(tính theo thời gian Công ty nhận được hồ sơ từ nhân viên bưu tá).

(Lưu ý: Các trường hợp hồ sơ nhận sau 16h00 ngày 04/10/2021 tính theo
dấu đến của Bưu điện, Công ty sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người
tham gia đấu giá và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này)

8. Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng chẵn)
8.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/10 đến hết 16h00 ngày

06/10/2021, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh
Quang Chung số 2700201007782, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
(Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước sau 16h00 ngày 06/10/2021
sẽ được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia trả giá).

8.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc
đấu giá

8. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: 09h00 ngày 07/10/2021,
tại Hội trường UBND xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các khách hàng đủ
điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã đi xem tài sản, nộp hồ sơ tham
gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Quang
Chung theo quy định.

Lưu ý: Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính,
khách hàng đến mua hồ sơ và tham gia buổi đấu giá, công bố kết quả đấu
giá phải thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19, tuân
thủ 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp khách hàng đến từ các tỉnh,
thành phố đang có dịch thì phải có giấy xét nghiệm âm tính với virut Sars-
Covit 2 trong thời gian không quá 72 giờ.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. ĐT: 02106
521 333 hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Sơn. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
QUANG CHUNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
(Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 vòng qua đường Bưu điện)

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh
Quang Chung. Số 07, Đường Châu Phong kéo dài, Khu 17,
phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Agribank chi nhánh Thanh
Miếu Phú Thọ

Địa chỉ: SN 766, đường Hùng Vương, P. Thanh Miếu, TP. Việt
Trì, Phú Thọ

3. Tên tài sản đấu giá: 
3.1. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất số BO 101226, thửa đất số 666, tờ bản đồ số 14,
diện tích 100m2 đất ở, do UBND thành phố Việt Trì cấp ngày
10/6/2013 cho ông Nguyễn Văn Tuân và bà Phạm Thị Son.

Địa chỉ tài sản: Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, TP Việt trì, tỉnh
Phú Thọ

3.2. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất số BO 101227, thửa đất số 1-1a, tờ bản đồ số 14,
diện tích 100m2 đất ở, do UBND thành phố Việt Trì cấp ngày
10/6/2013 cho ông Nguyễn Văn Tám và bà Nguyễn Thị Điểm.

Địa chỉ tài sản: Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, TP Việt trì, tỉnh
Phú Thọ

3.3. Tài sản gắn liền với 02 thửa đất: Nhà xây 3 tầng (gồm cả
tầng âm) kèm các công trình phụ trợ. Diện tích xây dựng khoảng
540m2.

Nguồn gốc: Tài sản bảo đảm
4. Giá khởi điểm lần 3: 2.350.000.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm

năm mươi triệu đồng chẵn), mức giá trên chưa bao gồm thuế,
phí, chi phí khác liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng tài sản,
khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc
đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành. 

+ Tiền bán hồ sơ đấu giá 500.000 đồng/hồ sơ.
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham

gia đấu giá: 
5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày 22/9

đến hết 16h00 ngày 05/10/2021, tại Công ty Đấu giá Hợp danh

Quang Chung
5.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia

đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền
đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 29, 30/9/2021, tại
Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, Thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Tiền đặt trước: 470.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi
triệu đồng chẵn)

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/10 đến hết
16h00 ngày 06/10/2021, chuyển khoản vào tài khoản của Công
ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số 2708201002544, mở tại
Agribank - Chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ

7.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ
ngày kết thúc đấu giá

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày
07/10/2021, tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Quang
Chung

9. Phương thức, hình thức đấu giá: 
Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều

vòng.
Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
Lưu ý: Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành

chính, khách hàng đến mua hồ sơ và tham gia buổi đấu giá, công bố
kết quả đấu giá phải thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng chống
dịch Covid-19, tuân thủ 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp
khách hàng đến từ các tỉnh, thành phố đang có dịch thì phải có giấy
xét nghiệm âm tính với virut Sars- Covit 2 trong thời gian không quá
72 giờ.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang
Chung. ĐT: 02106 521 333 hoặc Phòng Kế hoạch kinh doanh -
Agribank chi nhánh Thanh Miếu Phú Thọ. ĐT: 0210 3863 309 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
QUANG CHUNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM
(Đấu giá theo thủ tục rút gọn)

THÔNG BÁO 
BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- 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): QSDĐ và TS gắn liền với đất tại TĐ có diện tích: 53.9m2;

hình thức sử dụng: riêng 53.9m2, chung 0m2; tại địa chỉ: số 226 nhà T3 (P7 nhà
I cũ) TT Công ty Cổ phần Tư vấn ĐT&XDCT1 - P. Thượng Thanh, Q.Long Biên,
HN. TS gắn liền với đất: nhà ở: diện tích sàn (nhà ở, căn hộ) : SD: 10m2; kết cấu
nhà: tường xây chịu lực - mái ngói; cấp (hạng) nhà ở: cấp IV; số tầng (tầng): 1;
thời hạn được sở hữu: lâu dài, GCN QSHNƠ và QSDĐƠ mã số
012731605400147, hồ sơ gốc số: 1260/2009/QĐ-37 do UBND quận Long Biên,
TP HN cấp ngày 18/5/2009. Đăng ký sang tên cho bên thế chấp ngày
16/12/2013 tại VP đăng ký QSDĐ - Phòng tài nguyên và môi trường quận Long
Biên, TP HN. GKĐ: 4.059.000.000 VNĐ. TĐT: 700.000.000 VNĐ.

(2): QSDĐ và TS gắn liền với TĐ số: 366; tờ bản đồ số: 01; có diện tích: 150m2
(Ghi chú: Diện tích tự khai); mục đích sử dụng: đất ở; thời hạn sử dụng: lâu dài;
tại địa chỉ: Khu 3, Xa Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Vĩnh Phúc (Nay là TP HN). GCN
QSDĐ số X 479037, vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 03168.QSDĐ 2157/QĐ-
UB do UBND huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là TP HN) cấp ngày
15/12/2003. GKĐ: 3.311.000.000 VNĐ. TĐT: 600.000.000 VNĐ.

- Giá đã bao gồm phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá,
thuế TNCN (nếu có).

- Bên có TS bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Số 191,
Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 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 12/10/2021 đối với (1); (2) 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 08/10/2021 đối với (1); (2)
tại công ty Hà Thành.

- Thời gian xem TS: ngày 11/10/2021 và ngày 12/10/2021 đối với (1);
(2) tại địa chỉ nơi có tài sản.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: ngày 12/10/2021; 13/10/2021 và ngày
14/10/2021 đối với (1); (2) (Bằng chuyển khoản).

- Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 15/10/2021 đối với (1); 10h00
ngày 15/10/2021 đối với (2); tại trụ sở CT Hà Thành. Chi tiết xin liên hệ:
ĐT: 024.66809753.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 
HÀ THÀNH

- 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): Quyền sử dụng thửa đất số: 184, tờ bản
đồ số: 07, diện tích: 446m2; mục đích sử dụng: đất ở, thời hạn sử
dụng: lâu dài; tại địa chỉ: xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà
Tây (nay là thành phố Hà Nội). Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số T 660396, vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
số: 00206QSDĐ/1202/QĐ-UB-H do UBND huyện Thạch Thất, tỉnh
Hà Tây (cũ) cấp ngày 12/09/2002. Đăng ký sang tên thế chấp ngày
28/03/2011 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện
Thạch Thất, thành phố Hà Nội. GKĐ: 747.000.000 VNĐ. TĐT:
120.000.000 VNĐ.

(2): Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số:
255, tờ bản đồ số: 3, có diện tích: 200m2; hình thức sử dụng riêng:
200m2; mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; thời hạn sử dụng:
lâu dài, tại địa chỉ: Thôn 4, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành
phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BB 494406, số vào sổ cấp
giấy chứng nhận: 00186 do UBND huyện Thạch Thất, thành phố
Hà Nội cấp ngày 23/12/2010. GKĐ: 1.268.000.000 VNĐ. TĐT:
200.000.000 VNĐ.

- Giá đã bao gồm phí công chứng Hợp đồng mua bán tài
sản đấu giá, thuế TNCN (nếu có).

- Bên có TS bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
– Số 191, Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố
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 11/10/2021
đối với (1); (2) 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 08/10/2021 đối với
(1); (2) tại công ty Hà Thành.

- Thời gian xem TS: ngày 11/10/2021 và ngày 12/10/2021 đối
với (1); (2) tại địa chỉ nơi có tài sản.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: ngày 11/10/2021, ngày
12/10/2021 và ngày 13/10/2021 đối với (1); (2) (Bằng chuyển
khoản).

- Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 14/10/2021  đối với
(1); 09h00 ngày 14/10/2021 đối với (2); tại trụ sở CT Hà Thành. Chi
tiết xin liên hệ: ĐT: 024.66809753.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
HÀ THÀNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
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BÌNH ĐỊNH:

Thực hiện nghiêm 
phòng chống tham nhũng,

tiêu cực trong 
Thi hành án dân sự

Để thực hiện đầy đủ các qui định về
Phòng chống tham nhũng (PCTN), Cục

THADS tỉnh thường xuyên tổ chức triển
khai, học tập, quán triệt thực hiện các Nghị
quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà
nước về PCTN. Nhờ đó, công tác PCTN, tiêu
cực, lãng phí trong các cơ quan THADS
được thực hiện một cách nghiêm túc, tạo
được nề nếp, ý thức, trách nhiệm trong việc
triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của mỗi
đơn vị trong hệ thống.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ PCTN, Lãnh
đạo Cục đã tập trung chỉ đạo sát sao và thực
hiện thường xuyên công tác kiểm tra hoạt
động tổ chức THADS, nhất là khâu xác
minh, phân loại án, áp dụng các biện pháp
cưỡng chế thi hành án, việc kê biên, xử lý tài
sản và thu chi tiền thi hành án. Đặc biệt, đã
chỉ đạo thực hiện việc rà soát, lập danh sách,
kế hoạch, phương án giải quyết dứt điểm các
vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành; các
vụ việc nhiều năm chưa thi hành xong, có số
tiền phải thi hành lớn; vụ việc trọng điểm,
các vụ việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt,
thất thoát trong các vụ án hình sự về tham
nhũng, kinh tế; các vụ việc liên quan đến tín
dụng, ngân hàng, các vụ việc có khó khăn,
phức tạp, kéo dài. Tập trung chỉ đạo tổ chức
thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền,
tài sản trong các vụ án hình sự về tham
nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc
diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng
chống tham nhũng theo dõi, đảm bảo hàng
năm tỷ lệ thu hồi tiền tài sản bị chiếm đoạt
đạt trên 60%; thực hiện tốt Chỉ thị số 50-
CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham
nhũng; chỉ đạo Chấp hành viên thực hiện
nghiêm, đầy đủ các trình tự, thủ tục qui định
về lựa chọn những tổ chức thẩm định giá,
đấu giá tài sản tài sản, chú trọng về năng lực,
uy tín nhằm đảm bảo thực hiện đúng các qui
định của pháp luật khi thẩm định giá, bán đấu
giá tài sản kê biên; giám sát chặt chẽ, không
để xảy ra tiêu cực trong thi hành án, nhất là
giai đoạn thẩm định giá, bán đấu giá.

Lãnh đạo Cục THADS thường xuyên chỉ
đạo, theo dõi thực hiện các quy trình trong
công tác cán bộ, công khai kết quả quy hoạch
đội ngũ cán bộ chủ chốt trong các cơ quan
THADS, đảm bảo các tiêu chuẩn phẩm chất
chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện tốt
nhiệm vụ được giao. Thực hiện công khai,
minh bạch trong công tác đánh giá, điều
động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi
dưỡng, bổ nhiệm, kỷ luật công chức theo
phân cấp của Tổng cục THADS. Thực hiện
công khai trong đánh giá, xếp loại, xét thi
đua khen thưởng, bảo đảm khách quan, công
bằng, chính xác, đúng quy định của pháp
luật. Chỉ đạo công chức, người lao động,
nhất là những chức danh theo qui định thực
hiện đúng, đầy đủ việc kê khai tài sản, thu
nhập định kỳ; thường xuyên theo dõi, kiểm
soát tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

Đồng thời, triển khai, thực hiện đồng bộ,
hiệu quả công tác tài chính, kế hoạch, kinh
phí, phù hợp với các nhiệm vụ, mục tiêu đặt
ra hàng năm của Tổng cục THADS, kế hoạch
công tác hàng năm của Hệ thống THADS
tỉnh. Thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương
tài chính, ngân sách; xây dựng các quy chế
để quản lý chặt chẽ kinh phí cấp, các nguồn
thu, chi ngân sách Nhà nước; nâng cao hiệu
quả sử dụng kinh phí để cải thiện đời sống
cho công chức, người lao động. 

CÔNG HOÀNG 

Theo đánh giá của Cục Thi
hành án dân sự tỉnh Bà Rịa —
Vũng Tàu, trong 11 tháng
năm 2021 (từ 01/10/2020
đến 31/8/2021), các chỉ
tiêu Thi hành án dân sự đạt
được cơ bản đảm bảo tiến
độ, tạo tiền đề cho việc hoàn
thành chỉ tiêu của năm. Tuy
nhiên, các cơ quan Thi hành
án dân sự cần tập trung giải
quyết tình trạng lượng án
chuyển kỳ sau còn nhiều.

Công tác phối hợp được 
chú trọng

Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự
(THADS) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho
biết, từ 01/10/2020 đến 31/8/2021, các
cơ quan THADS trên địa bàn đã giải
quyết xong 7.048 việc có điều kiện, đạt
tỷ lệ 69,66%/81,5% so với chỉ tiêu được
giao. Về tiền, trong số có điều kiện, đã
giải quyết xong 417.128.568.000 đồng,
đạt tỷ lệ 38,28%/40,1% so với chỉ tiêu
được giao. 

Đối với công tác theo dõi thi hành
án hành chính (THAHC), các cơ quan
THADS tiếp tục triển khai các văn bản
chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh về tăng cường công tác thi
THAHC. Đến nay, cơ quan THADS
thực hiện theo dõi 35 vụ việc có quyết
định buộc thi hành án, trong đó đã thi
hành xong 16 vụ việc.

Một trong những điểm đáng chú ý
của công tác THADS tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu đó là sự phối hợp chặt chẽ,
nhịp nhàng của Ban Chỉ đạo THADS
các cấp. Trưởng Ban chỉ đạo luôn quan
tâm bám sát tiến độ, kết quả của các cơ
quan THADS địa phương để đôn đốc;
đối với những vụ việc khó khăn, phức
tạp Ban chỉ đạo luôn có ý kiến tháo gỡ,
đặc biệt là chỉ đạo phối hợp những vụ
cưỡng chế lớn có huy động lực lượng,
việc cưỡng chế kết hợp với động viên,
thuyết phục đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, cơ quan THADS
cũng luôn chủ động báo cáo Ban Chỉ
đạo THADS cùng cấp để chỉ đạo phối
hợp triển khai các giải pháp nhằm
nâng cao kết quả thi hành án đối với
những vụ việc có giá trị lớn, các vụ
việc thi hành cho các tổ chức chức tín
dụng; khoản thu hồi tiền, tài sản trong

các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh
tế. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo
cương quyết giao tài sản cho người
mua trúng đấu giá.

Việc triển khai các Quy chế phối
hợp trong công tác THADS cũng được
Cục THADS tỉnh chú trọng và đem lại
những hiệu quả tích cực. Cục THADS
tỉnh đã có nhiều kiến nghị với Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo việc tăng
cường sự lãnh đạo đối với công tác
THADS tại địa phương, qua đó thể
hiện sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của
cấp ủy Đảng, phát huy vai trò phối hợp
của các cấp, các ngành, góp phần huy
động sức mạnh của toàn bộ Hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả công tác
THADS tại địa phương.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin

Cùng với công tác phối hợp, công tác
cải cách hành chính và ứng dụng công
nghệ thông tin cũng đã được hệ thống
THADS Bà Rịa – Vũng Tàu tập trung
đẩy mạnh.  Hiện nay, Cục THADS tỉnh
đang triển khai thực hiện cơ chế 1 cửa áp
dụng 5 thủ tục hành chính bao gồm:
Quyết định thi hành án theo yêu cầu; xác
nhận kết quả thi hành án; yêu cầu thay
đổi Chấp hành viên; đề nghị miễn, giảm
chi phí cưỡng chế thi hành án và đề nghị
miễn, giảm phí thi hành án. Hỗ trợ trực
tuyến đối với 3 thủ tục: yêu cầu thi hành
án; yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án
và thủ tục về khiếu nại, tố cáo trong thi
hành án. Song song việc thực hiện cơ

chế 1 cửa và hỗ trợ trực tuyến, Cục
THADS tỉnh đang nghiên cứu triển khai
lấy ý kiến để đánh giá sự hài lòng của
người dân đối với công tác THADS.

Ngoài ra, Cục THADS tỉnh đã kịp
thời cập nhật thông tin về việc chưa có
điều kiện thi hành lên Trang/Cổng
thông tin điện tử THADS; chỉ đạo sát
sao việc cập nhật thông tin lên phần
mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức
thi hành án và báo cáo thống kê
THADS. Có thể nói, việc ứng dụng
công nghệ thông tin được triển khai
trong hoạt động THADS ngày càng
được hoàn chỉnh và nề nếp hơn.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ
tiêu được giao năm 2021, hệ thống
THADS của tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo
thi hành dứt điểm những việc có điều
kiện thi hành; thực hiện nghiêm chỉ
đạo của Tổng cục THADS về chấn
chỉnh hoạt động xác minh, phân loại
án; xử lý nghiêm các trường hợp cố ý
xác minh, phân loại không chính xác,
không kịp thời tổ chức thi hành các vụ
việc có điều kiện thi hành; Tập trung
giải quyết án trọng điểm, phức tạp kéo
dài, các vụ việc liên quan đến tín dụng
ngân hàng, vụ việc có giá trị phải thi
hành lớn. Làm tốt công tác hướng dẫn,
chỉ đạo nghiệp vụ và giải quyết khiếu
nại, tố cáo; tăng cường công tác phối
hợp với các cấp, các ngành để tháo gỡ
các khó khăn cả về cơ chế lẫn thực tiễn
trong công tác thi hành án.

BẢO NGỌC

BÀ RỊA – VŨNG TÀU: 

Tập trung giảm lượng án
chuyển kỳ sau

THÁI NGUYÊN:
Tập huấn nghiệp vụ
công tác bảo vệ cho
các cơ quan THADS

Cục THADS Thái Nguyên vừa phối
hợp với Công an tỉnh tổ chức lớp

tập huấn nghiệp vụ công tác công tác
bảo vệ, thủ kho, lái xe cho các cơ quan
THADS tỉnh Thái Nguyên năm 2021. 

Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng
chí Bùi Huy Toàn, Phó Cục trưởng;
Trung tá Dương Hồng Chiến, Phó
trưởng phòng PA03, Công an tỉnh.
Tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ có các
đồng chí đại diện Lãnh đạo, nhân viên

làm công tác bảo vệ, thủ kho, lái xe của
cơ quan THADS trong toàn tỉnh.

Lớp tập huấn tập huấn được tổ chức
triển khai trong 01 ngày, do các đồng
chí báo cáo viên của Công an tỉnh, Cục
THADS trực tiếp truyền đạt. Học viên
được các Báo cáo viên  truyền đạt các
nội dung Chuyên đề tập huấn như: Kiến
thức cơ bản về nghiệp vụ bảo vệ cho
lực lượng bảo vệ cơ quan, bảo vệ kho
vật chứng; Một số nội dung cơ bản về
công tác phòng cháy, chữa cháy; Chức
trách nhiệm vụ của Thủ kho, bảo vệ,
lái xe; Một số nội dung về việc thực
hiện ký kết hợp đồng lao động theo
NĐ 161/NĐ-CP đối với bảo vệ, lái xe.
Đồng thời, các học viên được thực

hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy
tại hiện trường...

Việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ
lần này của Cục THADS nhằm triển
khai một cách kịp thời, có hiệu quả kỹ
năng nghiệp vụ đến với Lãnh đạo, nhân
viên làm công tác bảo vệ, thủ kho, lái xe
của cơ quan THADS trong toàn tỉnh,
quán triệt nhận thức đầy đủ, thống nhất
về ý nghĩa, nội dung của hoạt động này.
Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức,
sự hiểu biết, tôn trọng và chấp hành pháp
luật của đảng viên, công chức, người lao
động và nhân dân; trách nhiệm của các
cơ quan nhà nước và các đoàn thể, nhân
dân trong công tác bảo đảm an ninh trật
tự trên địa bàn. C.T.V

l Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức cưỡng chế
thi hành án.
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty Cổ phần Xuất nhập

khẩu Vĩnh Long tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam -
Chi nhánh Vĩnh Long. (Tổng dư nợ của khoản vay tính đến ngày
17/5/2021 là: 261.540.141.760 đồng, trong đó dư nợ gốc:
139.855.690.204 đồng, dư nợ lãi và lãi phạt: 121.684.451.556 đồng )

* TS bảo đảm khoản nợ:
+ Quyền sử dụng đất Cơ sở SXKD có diện tích 9.576,2 m2 thuộc

thửa đất số 55, tờ bản đồ số 9, tọa lạc tại Khóm 1, Phường 2, TP. Vĩnh
Long, tỉnh Vĩnh Long;

+ 02 Quyền sử dụng đất TMDV có tổng diện tích 1.197,9 m2
thuộc thửa đất số 133 và thửa số 26 cùng tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại
Khóm Hùng Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

+ Quyền sử dụng đất Chuyên trồng lúa nước có diện tích
2.936,9 m2  thuộc thửa đất số 121, tờ bản đồ số 27 tọa lạc tại ấp Phú
Thành, xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

+ 12 Quyền sử dụng đất ONT có tổng diện tích 5.135,5 m2
thuộc các thửa đất số 441, 442, 449, 450, 451, 452, 443, 444, 445, 446,
447, 448 cùng tờ bản đồ số 27, tọa lạc tại xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa
Đéc, tỉnh Đồng Tháp;

Người có khoản nợ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam – Chi nhánh Vĩnh Long: Số 15A, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Vĩnh Long,
Tỉnh Vĩnh Long.

Tổ chức đấu giá: Cty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group -

46 đường số 2 CX.Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. 
Giá khởi điểm: 96.825.750.000 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá

khởi điểm. 
Bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày

22/9/2021 đến 11h30 ngày 02/10/2021 tại tại L4-37.OT05 – Land-
mark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và tại Trụ sở BIDV Chi nhánh Vĩnh
Long.

Nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 29/9/2021,
30/9/2021 và 01/10/2021. Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia
đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công
ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group theo quy định. 

Thời hạn, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Từ 08h00 ngày
30/9/2021 đến 17h00 ngày 01/10/2021 tại L4-37.OT05 – Landmark
4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và Trụ sở BIDV Chi nhánh Vĩnh Long.

Mở cuộc đấu giá: Lúc 10h30 ngày 04/10/2021 tại L4-37.OT05 –
Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22,
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá có thể bị thay
đổi trong trường hợp bất khả kháng. Thông tin chi tiết khoản nợ,
điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty
Trường Thinh Group – ĐT:028.62762586.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

TRƯỜNG THỊNH GROUP

THÔNG BÁO 

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng

thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau: 
1. Tài sản đấu giá: 
- Tài sản 1: 01 xe ô tô nhãn hiệu UNIVERSE, màu trắng, số khung:

FE4HGA000044, số máy: L12852735367, biển kiểm soát: 29B-180.21. Giấy chứng
nhận đăng ký xe ô tô số: 354129 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành
phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2017.

Giá khởi điểm: 1.123.200.000 đồng. Tiền đặt trước: 224.000.000 đồng/hồ sơ.
- Tài sản 2: 01 xe ô tô nhãn hiệu UNIVERSE, màu trắng, số khung:

FE4HGA000059, số máy: L12852746871, biển kiểm soát: 29B-182.60. Giấy chứng
nhận đăng ký xe ô tô số: 354122 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành
phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2017.

Giá khởi điểm: 1.118.400.000 đồng. Tiền đặt trước: 223.000.000
đồng/hồ sơ.

- Tài sản 3: 01 xe ô tô nhãn hiệu UNIVERSE, màu trắng, số khung:
FE4HGA000045, số máy: L12852735365, biển kiểm soát: 29B-181.35. Giấy
chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 354139 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công
an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2017.

Giá khởi điểm: 1.075.200.000 đồng. Tiền đặt trước: 215.000.000
đồng/hồ sơ.

- Tài sản 4: 01 xe ô tô nhãn hiệu UNIVERSE, màu trắng, số khung:
FE4HGA000052, số máy: L12852746868, biển kiểm soát: 29B-182.89. Giấy
chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 354121 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công
an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/02/2017.

Giá khởi điểm: 1.075.200.000 đồng. Tiền đặt trước: 215.000.000
đồng/hồ sơ.

- Tài sản 5: 01 xe ô tô nhãn hiệu UNIVERSE, màu trắng, số khung:
FE4HGA000050, số máy: L12852735368, biển kiểm soát: 29B-182.34. Giấy
chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 353473 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công
an thành phố Hà Nội cấp ngày 23/01/2017.

Giá khởi điểm: 1.096.800.000 đồng. Tiền đặt trước: 219.000.000
đồng/hồ sơ.

- Tài sản 6: 01 xe ô tô nhãn hiệu UNIVERSE, màu trắng, số khung:
FE4HGA000049, số máy: L12852735362, biển kiểm soát: 29B-182.82. Giấy
chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 353475 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công
an thành phố Hà Nội cấp ngày 23/01/2017.

Giá khởi điểm: 1.075.200.000 đồng. Tiền đặt trước: 215.000.000
đồng/hồ sơ.

- Tài sản 7: 01 xe ô tô nhãn hiệu UNIVERSE, màu trắng, số khung:
FE4HGA000046, số máy: L12852735360, biển kiểm soát: 29B-182.20. Giấy chứng
nhận đăng ký xe ô tô số: 353474 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành
phố Hà Nội cấp ngày 23/01/2017.

Giá khởi điểm: 1.104.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 220.000.000

đồng/hồ sơ.
- Tài sản 8: 01 xe ô tô nhãn hiệu UNIVERSE, màu trắng, số khung:

FE4HGA000054, số máy: L12852746877, biển kiểm soát: 29B-182.39. Giấy chứng
nhận đăng ký xe ô tô số: 353476 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành
phố Hà Nội cấp ngày 23/01/2017.

Giá khởi điểm: 1.032.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 206.000.000
đồng/hồ sơ.

Giá bán từng tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài
chính khác. Người mua được tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, các nghĩa
vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển quyền sử
dụng, sở hữu tài sản; chi phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; thuế
thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và chịu các chi phí vận chuyển tài
sản (nếu có).

2. Đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh
Hà Nội. Địa chỉ: Số 28 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà
Nội.

3. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng
/hồ sơ). 

4. Kế hoạch tổ chức đấu giá:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày

22/09/2021 đến ngày 05/10/2021 tại trụ sở Công ty hoặc qua dịch vụ bưu chính
(chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng, chống
dịch Covid-19).

- Thời gian xem giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và tài liệu liên quan: Từ
22/09/2021 đến ngày 05/10/2021. 

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 28/09/2021 và ngày 29/09/2021
tại Cụm Công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành
phố Hà Nội.

- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Ngày 05/10/2021; ngày
06/10/2021 và đến 17h00 ngày 07/10/2021. Tiền đặt trước được nộp bằng cách
thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty.

- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân,
tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá
trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua dịch
vụ bưu chính (chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện việc giãn cách xã hội để
phòng, chống dịch Covid-19).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 1: 08h00 ngày
08/10/2021; Tài sản 2: 09h00 ngày 08/10/2021; Tài sản 3: 10h00 ngày
08/10/2021; Tài sản 4: 11h00 ngày 08/10/2021; Tài sản 5: 13h30 ngày
08/10/2021; Tài sản 6: 14h30 ngày 08/10/2021; Tài sản 7: 15h30 ngày
08/10/2021; Tài sản 8: 16h30 ngày 08/10/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp
danh Thành Hưng. 

(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc, trừ
Thứ Bảy, Chủ Nhật, các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định)

Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. 
Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh

Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 02462.861.568 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

THÀNH HƯNG

THÔNG BÁO 

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng

thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau: 
1. Tài sản đấu giá: 
- Tài sản 1: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu UNIVERSE, màu trắng, số

khung: FE4HGA000055, số máy: L12852746876, biển kiểm soát 29B-183.16.
Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 353477 do Phòng Cảnh sát giao thông
- Công an Thành phố Hà Nội đăng ký ngày 23/01/2017.

Giá khởi điểm: 1.138.800.000 đồng. Tiền đặt trước: 227.000.000
đồng/hồ sơ.

- Tài sản 2: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu UNIVERSE, màu trắng, số
khung: FE4HGA000043, số máy: L12852735359, biển kiểm soát 29B-182.90.
Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 353478 do Phòng Cảnh sát giao thông
- Công an Thành phố Hà Nội đăng ký ngày 23/01/2017.

Giá khởi điểm: 1.044.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 208.000.000
đồng/ hồ sơ.

- Tài sản 3: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu BAHAI, màu trắng, số khung:
LSD3F9007541, số máy: F22652587259, biển kiểm soát 29B-182.70. Giấy
chứng nhận đăng ký xe ô tô số 380106 do Phòng Cảnh sát giao thông -
Công an Thành phố Hà Nội đăng ký ngày 25/4/2017. Đăng ký lần đầu ngày
18/9/2015.

Giá khởi điểm: 452.400.000 đồng. Tiền đặt trước: 90.000.000đồng/hồ
sơ.

- Tài sản 4: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu BAHAI, màu trắng, số khung:
LSD3F9007475, số máy: F22652578018, biển kiểm soát 29B-182.86. Giấy
chứng nhận đăng ký xe ô tô số 379001 do Phòng Cảnh sát giao thông -
Công an Thành phố Hà Nội đăng ký ngày 14/4/2017. Đăng ký lần đầu ngày
22/6/2015.

Giá khởi điểm: 452.400.000 đồng. Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng/hồ
sơ.

Giá bán của từng tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa
vụ tài chính khác. Người mua được tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí,

các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc
chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản; chi phí công chứng Hợp đồng mua bán
tài sản đấu giá; thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và chịu các
chi phí vận chuyển tài sản (nếu có).

2. Đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi
nhánh Hà Nội. Địa chỉ: Số 28 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội.

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày

22/9/2021 đến ngày 04/10/2021 tại trụ sở Công ty hoặc qua dịch vụ bưu
chính (chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện việc giãn cách xã hội để
phòng, chống dịch Covid-19).

- Thời gian xem giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và tài liệu liên quan:
Từ ngày 22/9/2021 đến ngày 04/10/2021. 

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 28/9/2021 và ngày 29/9/2021
tại Cụm Công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành
phố Hà Nội.

- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Ngày 04/10/2021, ngày
05/10/2021 và đến 17h00 ngày 06/10/2021. Tiền đặt trước được nộp bằng
cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty.

- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá
nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đăng ký tham
gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu
giá qua dịch vụ bưu chính (chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện việc giãn
cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 1: 08h00 ngày
07/10/2021; Tài sản 2: 09h00 ngày 07/10/2021; Tài sản 3: 10h00 ngày
07/10/2021; Tài sản 4: 11h00 ngày 07/10/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá
Hợp danh Thành Hưng. 

(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc,
trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật, các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).

Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng 
- Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận

Thanh Xuân, Hà Nội. - Điện thoại: 02462.861.568.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

THÀNH HƯNG

THÔNG BÁO 

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng

thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau: 
1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 
- Tài sản 1: 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu BAHAI, màu trắng; Số khung:

LSD3F9007495; Số máy: F22652577352; BKS: 29B – 183.38. Giấy chứng nhận đăng
ký xe ô tô số 379004 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội
cấp ngày 14/04/2017. Đăng ký lần đầu ngày 16/07/2015.

Giá khởi điểm: 452.400.000 đồng. Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng/hồ sơ.
- Tài sản 2: 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu BAHAI, màu trắng; Số khung:

LSD3F9007444; Số máy: F22652569073; BKS: 29B – 184.43. Giấy chứng nhận
đăng ký xe ô tô số 379403 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố
Hà Nội cấp ngày 22/04/2017. Đăng ký lần đầu ngày 02/06/2015.

Giá khởi điểm: 452.400.000 đồng. Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng/hồ sơ.
- Tài sản 3: 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu BAHAI, màu trắng; Số khung:

LSD3F9007542; Số máy: F22652583669; BKS: 29B – 184.45. Giấy chứng nhận
đăng ký xe ô tô số 380107 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố
Hà Nội cấp ngày 25/04/2017. Đăng ký lần đầu ngày 18/09/2015.

Giá khởi điểm: 427.200.000 đồng. Tiền đặt trước: 85.000.000 đồng/hồ sơ.
- Tài sản 4: 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu BAHAI, màu trắng; Số khung:

LSD3E9007106; Số máy: F22652305637; BKS: 29B – 183.41. Giấy chứng
nhận đăng ký xe ô tô số 380058 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an
thành phố Hà Nội cấp ngày 26/04/2017. Đăng ký lần đầu ngày 15/01/2014.

Giá khởi điểm: 417.289.032 đồng. Tiền đặt trước: 83.000.000 đồng/hồ
sơ.

Giá bán của từng tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa
vụ tài chính khác. Người mua được tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí,
các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc
chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản; chi phí công chứng Hợp đồng mua bán
tài sản đấu giá; thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và chịu

vận chuyển tài sản (nếu có).
2. Đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi

nhánh Hà Nội. Địa chỉ: Số 28 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội.

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày

22/09/2021 đến ngày 04/10/2021 tại trụ sở Công ty hoặc qua dịch vụ bưu
chính (Chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện việc giãn cách xã hội để
phòng, chống dịch COVID-19).

- Thời gian xem giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và tài liệu liên quan:
Từ ngày 22/09/2021 đến ngày 04/10/2021. 

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 28/09/2021 và ngày
29/09/2021 tại Cụm Công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện
Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Ngày 04/10/2021, ngày
05/10/2021 và đến 17h00 ngày 06/10/2021. Tiền đặt trước được nộp bằng
cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty.

- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân,
tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá
trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bằng dịch
vụ bưu chính (Chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện việc giãn cách xã hội để
phòng, chống dịch COVID-19).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá giá: Tài sản 1: 13h30 ngày
07/10/2021; Tài sản 2: 14h30 ngày 07/10/2021; Tài sản 3: 15h30 ngày
07/10/2021; Tài sản 4: 16h30 ngày ngày 07/10/2021; tại trụ sở Công ty Đấu giá
Hợp danh Thành Hưng. Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.  

(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc,
trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật, các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).

Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. 
Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận

Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 02462.861.568.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

THÀNH HƯNG

THÔNG BÁO 

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng

thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau: 
Tài sản đấu giá gồm: 
- Tài sản 1: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Kia Morning; màu sơn: Đỏ; số

khung: RNYTB51M5GC088831; số máy: G4LAGP066956; BKS: 51F – 921.39;
Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 205607 do Phòng Cảnh sát giao thông
Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/09/2016, đứng tên Trần Thị
Thanh Thúy. 

Giá khởi điểm: 249,000,000 đồng. Tiền đặt trước: 25,000,000 đồng/hồ
sơ.

- Tài sản 2: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Wigo; màu sơn: Trắng; số
khung: MHKA4GE5VLJ005351; số máy: 3NRH508096; BKS: 30G – 577.09;
Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 735958 do Phòng Cảnh sát giao thông
Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 05/10/2020, đứng tên Công ty TNHH
Haikido. 

Giá khởi điểm: 262,000,000 đồng. Tiền đặt trước: 26,000,000 đồng/hồ
sơ.

Giá khởi điểm các tài sản trên không có thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu
giá tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản trúng đấu
giá và chịu mọi chi phí, thuế, lệ phí đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trong
quá trình quản lý sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá. VIB chịu trách nhiệm nộp
thuế TNDN và thuế GTGT (nếu có).

Đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Địa chỉ:
Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường
Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kế hoạch tổ chức đấu giá:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày

22/09/2021 đến ngày 04/10/2021 tại trụ sở Công ty hoặc qua dịch vụ bưu
chính (Chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện việc giãn cách xã hội để
phòng, chống dịch COVID-19).

- Thời gian xem giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và tài liệu liên quan:
Từ ngày 22/09/2021 đến ngày 04/10/2021. 

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 29/09/2021 và ngày
30/09/2021 tại Bãi xe 34 Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai,
thành phố Hà Nội.

- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Ngày 04/10/2021, ngày
05/10/2021 và đến 17h00 ngày 06/10/2021. Tiền đặt trước được nộp bằng
cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty.

- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá
nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đăng ký tham
gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty. Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện
theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở
Công ty hoặc gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bằng dịch vụ bưu chính
(Chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng,
chống dịch COVID-19).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: - Tài sản 1: 08h30 ngày
07/10/2021; - Tài sản 2: 10h30 ngày 07/10/2021; tại trụ sở Công ty Đấu giá
Hợp danh Thành Hưng.

(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc,
trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật, các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).

Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng 
- Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Thanh

Xuân, Hà Nội..  Điện thoại: 02462.861.568.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

THÀNH HƯNG

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tàu cá vỏ gỗ số đăng ký ĐNa-90719-TS ký hiệu máy Yanmar (6AYM-WET) số máy 5591- công suất 829 CV do Chi Cục thủy sản

Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 16/10/2015.
GKĐ: 3.507.000.000 đồng. Tiền mua hồ sơ 500.000 đồng, tiền đặt trước 350.000.000 đồng.
ĐKĐG đến 17 giờ ngày 12/10/2021. Nộp tiền đặt trước từ 11/10/2021 đến 17 giờ 13/10/2021.
Xem tài sản tại Hợp tác xã trục vớt và đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An tp Đà Nẵng từ ngày 27/9 đến hết ngày 07/10/2021.
Dự kiến ĐG lúc 14h00 ngày 14/10/2021
Liên hệ mua hồ sơ, đăng ký: Công ty Đấu giá hợp danh Đại Việt Phát – số 662 đường 2/9 (trong giờ hành chính), Tp. ĐN

- 0914.112184
Tất cả các tài sản trên được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư Pháp : dgts.moj.gov.vn

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI VIỆT PHÁT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát – Chi nhánh Yên Bái, địa chỉ: Số 430 đường Nguyễn Tất Thành, tổ 8,

phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
2. Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái – địa chỉ: Tổ 13, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 11/10/2021 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát – Chi nhánh Yên Bái.
4. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 133, thửa đất số 43 cùng thuộc tờ bản đồ số 33-C-II  và

thửa đất số 44 thuộc tờ bản đồ số 33-C-II-d. Các thửa đất này có địa chỉ: Tổ 39 (nay là tổ 14) phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
5. Giá khởi điểm của 03 tài sản là: 16.687.000.000 đồng (Bán cả lô gồm 03 tài sản). Tiền đặt trước: 3.337.400.000 đồng.
6. Thời gian mua, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày Thông báo đến 17h00’ ngày 08/10/2021.
7. Điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.
Thời gian làm việc trong giờ hành chính, trừ Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ. Holine: 0943.041.555.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRƯỜNG PHÁT – CHI NHÁNH YÊN BÁI

THÔNG BÁO 

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Công ty Đấu giá hợp danh Nhân Hòa (Công ty Nhân Hòa);

Địa chỉ: Tòa nhà Vân Nam, số 26 đường Láng, phường Ngã Tư Sở,

quận Đống Đa, Hà Nội, tổ chức đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty CP ĐTK tại Ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam -  CN Đống Đa với tổng nghĩa vụ tạm
tính đến ngày 22/01/2021.

- Đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam –
CN Đống Đa. Địa chỉ: Số 183 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang
Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Giá khởi điểm: 5.965.733.121,73 đồng (Năm tỷ, chín trăm sáu
mươi lăm triệu, bảy trăm ba mươi ba nghìn, một trăm hai mươi mốt
phẩy bảy mươi ba đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc
chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản và các chi phí khác (nếu có) khi
thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.
Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Tiền đặt trước: 1.180.000.000 đồng (Một tỷ một trăm tám
mươi triệu đồng).

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ. 
- Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày

22/9/2021 đến 16h00’ ngày 27/9/2021 (trừ thứ 7 và Chủ nhật) tại: Trụ
sở Công ty Nhân Hòa.

- Xem tài sản (xem hồ sơ Khoản Nợ): Ngày 23/9/2021 và ngày
24/9/2021 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở Công ty Nhân Hòa.

- Nộp tiền đặt trước: Bằng chuyển khoản từ ngày 24/9/2021
đến ngày 28/9/2021.

Tiền đặt trước phải báo có về tài khoản Công ty Nhân Hòa trước
17h00’ ngày 28/9/2021.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại
cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên hồi 14h00’ ngày 29/9/2021
tại Trụ sở Công ty Nhân Hòa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng làm
thủ tục tham gia đấu giá theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và
có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật
Đấu giá tài sản năm 2016 và Quy chế đấu giá. (Trong thời gian giãn
cách xã hội, khách hàng gửi yêu cầu đăng ký mua hồ sơ tham gia
đấu giá đến địa chỉ email của Công ty Nhân Hòa:
nhanhoa.auction@gmail.com).

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT:
024.2260.6636.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

NHÂN HÒA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa

chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành
phố Hà Nội (Trung tâm). 

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông
Quân đội  (Viettel), địa chỉ: Lô D26 Khu đô thị Mới Cầu Giấy, Phường
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 10h00’ ngày 07/10/2021
tại Trụ sở Trung tâm.

4. Tài sản đấu giá: Lô 58 xe ô tô đã qua sử dụng. 
5. Giá khởi điểm: 13.705.700.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ,

bảy trăm linh năm triệu, bảy trăm nghìn đồng). Giá khởi điểm đã gồm
thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan đến
việc đăng ký xe.

6. Tiền đặt trước: 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu
đồng).

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Khách hàng mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở
Trung tâm từ ngày 22/9/2021 đến 17h00’ ngày 04/10/2021. Nộp tiền
đặt trước từ ngày 04/10/2021 đến 17h00’ ngày 06/10/2021. Trung
tâm không tiếp nhận các hồ sơ nộp sau 17h00’ ngày 04/9/2021.
Trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị của UBND thành phố
Hà Nội, Trung tâm thực hiện bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá
qua các phương tiện công nghệ thông tin và bưu chính. Khách hàng
có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm để được phục vụ.

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền
đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các
trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại
Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

9. Liên hệ: (84-24).3355.3358/0909.905.665 (bà Hoàng Thị Minh
Ngọc - Chuyên viên). (Thời gian làm việc trong giờ hành chính).

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP HÀ NỘI

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Quảng Phát. Địa chỉ trụ sở: Tầng 7, số 37 ngõ 27 đường Đại Cồ Việt, Phường Cầu

Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Người có tài sản đấu giá
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính. Địa chỉ trụ sở chính: Số 291, Ngõ 343, phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Thời gian địa điểm bán đấu giá tài sản (công bố giá): 15 giờ 30 ngày 11/10/2021 tại trụ sở người có tài sản.
Tên tại sản, nơi có tài sản: Xe ô tô Toyota Corolla Altis, biển kiểm soát 29M-008.94. Nơi có tài sản: Số 291, Ngõ 343, phố Đội Cấn, Phường

Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Giá khởi điểm của tài sản; tiền đặt trước:
Giá khởi điểm: 76.000.000 đồng (Bảy mươi sáu triệu đồng)
Số tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 22/09/2021 đến ngày 08/10/2021 tại trụ sở Công ty Đấu

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

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN QUẢNG PHÁT
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ
sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tài sản đấu giá: 
Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tại thửa đất số: 25 + 26; tờ bản đồ

số: 6E-H-07; địa chỉ thửa đất: 790 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố
Hà Nội; diện tích thửa đất: 86,25m2, hình thức sử dụng: Riêng 86,25m2, chung: Không; mục
đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: Lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử
dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD
778648, số vào sổ cấp GCN: CH00588/3922.2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Đống
Đa cấp ngày 15/12/2010 cho ông Triệu Quốc Việt và bà Lê Hoàng Thu Hà. Giá khởi điểm:
15.857.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 3.171.000.000 đồng.

Tài sản 2: Tất cả các quyền phát sinh từ Hợp đồng Thuê văn phòng dài hạn số
01.VP/HĐTDH-2016 ngày 03/08/2016 ký giữa Công ty TNHH Trường Minh và Công ty TNHH Lộc
và Cộng sự, cụ thể như sau: (i) Quyền thuê 518,5m2 sàn văn phòng tầng 21 tại Trung tâm
thương mại và dịch vụ Ngọc Khánh tại địa chỉ số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà
Nội, bao gồm: (ii) Quyền sử dụng, khai thác, kinh doanh, quyền đòi nợ nguồn thu từ việc cho
thuê và tất cả các quyền phát sinh đối với diện tích tài sản thuê nêu trên. (iii) Tất cả các quyền,
lợi tức, lợi ích, các khoản bồi hoàn (kể cả do tài sản bị thiệt hại do lỗi của bên thứ ba), các khoản
thanh toán khác và tài sản khác mà Công ty TNHH Trường Minh được nhận hoặc sẽ được nhận
để thay thế cho, thuộc về hoặc liên quan đến và mọi tài sản thuộc mọi tính chất và chủng loại
nhằm để trao đổi, thay đổi hay thay thế cho, bất kỳ quyền và tài sản nào được đề cập trong
đoạn (i) nêu trên. Giá khởi điểm: 14.561.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 2.912.000.000 đồng.

Tài sản 3: Khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Đại Phú Phát tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc, dư nợ lãi và lãi phạt
phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ. Giá khởi điểm: 56.115.906.292 đồng.
Tiền đặt trước: 5.611.000.000 đồng.

Tài sản 4: Động sản (máy xúc, dây chuyển sản xuất giấy Krap, máy nghiền bột...) của Công
ty Song Toàn – TNHH. Danh mục chi tiết liên hệ đơn vị tổ chức đấu giá. Giá khởi điểm:
4.799.517.000 đồng. Tiền đặt trước: 480.000.000 đồng.

Tài sản 5: Lô tài sản gồm 03 xe ô tô (không bán lẻ) gồm: Xe ô tô con Ford Laser LXI, màu
bạc, sản xuất năm 2004 tại Việt Nam, BKS: 80A-005.19, Số khung: ZM724220, Số máy:
4G63RZ0427A; Xe ô tô con Ford Mondeo, màu đen, sản xuất năm 2004 tại Việt Nam, BKS: 80B-
3878, Số khung: FVLLAIMRB44T01664, Số máy: CJBB4T01664; Xe ô tô con Ford Mondeo, màu
đen, sản xuất năm 2007 tại Việt Nam, BKS: 80B-4869, Số khung: FVLLAIMRB47D02114, Số máy:
CJBB7D02114. Giá khởi điểm: 190.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 38.000.000 đồng.

Tài sản 6: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 102, tờ bản đồ số 27; địa
chỉ thửa đất: Thôn Đoan Khê, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; Diện tích thửa đất: 430m2;

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số AN 434561 (số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 61665-850/QĐ-UBND) do UBND huyện Văn Lâm
cấp ngày 24/11/2006 mang tên ông Hoàng Văn Tùng và bà Hoàng Thị Vững. Hiện trạng tài sản theo
Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 06/10/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm.
Giá khởi điểm: 2.862.719.007 đồng. Tiền đặt trước: 286.000.000 đồng.

Tài sản 7: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 13, tờ bản đồ số 8;
diện tích 255,7 m2; địa chỉ: Nghĩa Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội;
theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BĐ 737516 (số vào sổ cấp GCN: CH-001767), do
Ủy ban nhân dân Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội cấp ngày 17/8/2011 cho ông Nguyễn Văn
Đặc. Giá khởi điểm: 4.226.721.000 đồng. Tiền đặt trước: 422.000.000 đồng.

Tài sản 8: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 88; địa chỉ: Phường
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và
quyền sử dụng đất ở số 10111032388 do UBND thành phố Hà nội cấp ngày 12/5/2004. Giá khởi
điểm: 2.220.927.368 đồng. Tiền đặt trước: 444.000.000 đồng.

Tài sản 9: Quyền sử dụng đất có diện tích 90.5m2 và tài sản gắn liền với đất, tại thửa đất
số: 96, tờ bản đồ số: 8-C-1956, địa chỉ: 45A phố Bát Đàn, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số
10105250026, hồ sơ gốc số 16644.2000 được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp theo
Quyết định số 4843.2000.QĐUB ngày 20/9/2000 đứng tên ông Ngô Văn Độ (Vợ là Nguyễn Thị
Mùi đã chết). (Tài sản đấu giá thể hiện cụ thể tại Biên bản ngày 23/3/2021 của Cục Thi hành án
Dân sự thành phố Hà Nội về việc kê biên, xử lý tài sản). Giá khởi điểm: 35.074.134.387 đồng.
Tiền đặt trước: 3.500.000.000 đồng.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125
đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

3. Bên có tài sản đấu giá:
Tài sản 1, 2: BIDV – Chi nhánh Đông Đô (Số 27 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
Tái sản 3: BIDV - Chi nhánh Hòa Bình (Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).
Tài sản 4: Agribank Chi nhánh huyện Tiên Du Bắc Ninh II (Số 17 Lý Thường Kiệt, TT Lim,

Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh)
Tài sản 5: Văn phòng Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam (Số 9 Tôn Thất Thuyết, P. Mỹ

Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội)
Tài sản 6: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm (Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh

Hưng Yên)
Tài sản 7: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông (Lô 3, Thửa 8, Khu Trung tâm hành

chính mới, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP Hà Nội).
Tài sản 8: Agribank – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).
Tài sản 9: Cục thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội (142 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận

Hà Đông, thành phố Hà Nội).
4. Thời gian xem tài sản, xem giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: Từ

ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày làm việc (trong giờ hành chính) tại
nơi có tài sản đấu giá.

5. Nơi có tài sản đấu giá:
Tài sản 1, 2, 6, 7, 8, 9: Tại địa chỉ thửa đất.
Tài sản 3: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.
Tài sản 4: Công ty Song Toàn – TNHH (Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).
Tài sản 5: Hội Nông dân Việt Nam (Phố Tôn Thất Thuyết, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội).
6. Thời gian, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo

luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 01 ngày (đối
với tài sản 8), 02 ngày (đối với các tài sản còn lại) (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia
hoặc người tham gia đấu giá có thể mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đường bưu chính
(chuyển phát nhanh) nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu.

8. Thời gian nộp tiền đặt trước/bảo lãnh: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở
cuộc đấu giá. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản theo thông tin:

- Đơn vị hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia;
- Số tài khoản: 42710006399399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- Chi nhánh Quang Minh.
9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 1: 09 giờ 00 phút ngày 15/10/2021; Tài sản 2: 10

giờ 00 phút ngày 15/10/2021; Tài sản 3: 09 giờ 00 phút ngày 13/10/2021; Tài sản 4: 09 giờ 00
phút ngày 07/10/2021; Tài sản 5: 09 giờ 00 phút ngày 11/10/2021; Tài sản 6: 09 giờ 00 phút ngày
21/10/2021; Tài sản 7: 15 giờ 00 phút ngày 21/10/2021; Tài sản 8: 09 giờ 00 phút ngày 30/9/2021;
Tài sản 9: 09 giờ 00 phút ngày 18/10/2021.

10. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
Tài sản 1, 2: Trụ sở BIDV – Chi nhánh Đông Đô (Số 27 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa,

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
Tài sản 3, 5, 6, 7, 8, 9: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường

Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
Tài sản 4: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến có tên miền: https://daugiaso5.vn

hoặc https://daugiaviet.vn 
* Chi tiết liên hệ: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia - SĐT: 0243.2121.723 -

0916.428.728

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUỐC GIA

THÔNG BÁO
Về việc thi hành án

Căn cứ Bản án số 05/2020/KDTM-ST ngày 30/9/2020 của Toà án nhân dân thành phố Hải Dương; 
Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 20/QĐ-CCTHADS ngày  07/12/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành

án dân sự thành phố Hải Dương; 
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 02 /QĐ-CCTHADS, ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự

thành phố Hải Dương;
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương đã ký hợp đồng số 10/2021/HĐ DV với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Gia

Khánh, địa chỉ: Số 70 Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, TP Hải Dương  để bán  tài sản kê biên là:  Quyền sử dụng 98m2 đất và tài
sản gắn liền với đất tại thửa số 177, tờ bản đồ số 29, địa chỉ: Khu 7, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương theo Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 578610, số vào sổ cấp GCN: CH 000204 do
Ủy ban nhân dân TP. Hải Dương cấp cho ông Nhữ Văn Đoán và bà Nguyễn Thị Phương Thanh ngày 01/6/2012.

Với giá khởi điểm của tài sản đấu giá : 1.856.071.000đồng (Một tỷ tám trăm năm mươi sáu triệu không trăm bảy mốt nghìn đồng) .
Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 08/10/2021 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương thông báo cho ông Nhữ Văn Đoán và bà Nguyễn Thị Phương Thanh được biết.

CHI CỤC THADS TP HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt.
2. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Cầu Giấy -  Số 263, đường Cầu Giấy,

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
3. Thông tin về tài sản đấu giá: 
Tài sản đấu giá: Lô máy móc thiết bị xây dựng gồm:  

* Lưu ý: Tài
sản được bán đấu
giá theo lô (không
bán riêng lẻ).

- Tổng giá
khởi điểm:
1 . 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0
VNĐ; Tiền đặt
trước: 180.000.000
VNĐ

4. Bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ 18/09/2021 đến hết 01/10/2021 tại Trụ sở Công ty Sao Việt và
Trụ sở BIDV – CN Cầu Giấy hoặc bán hồ sơ qua đường bưu chính.

5. Tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ 17/09/2021 đến hết 01/10/2021 tại Trụ sở Công ty Sao Việt hoặc tiếp nhận hồ sơ
qua đường bưu chính (Lưu ý: Công ty Sao Việt phải nhận được hồ sơ trong thời hạn đã thông báo)..

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 09h00 ngày 04/10/2021 trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: https//daugiaso5.vn
hoặc https//daugiaviet.vn.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt: Số 1 Lô B11c Khu đô thị Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội - ĐT: 0246.6505360

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh
Quang Chung (Số 13, Ngõ 73 phố Nguyễn Thái Học, phường Gia
Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Thanh Sơn (Phố Cầu Đất, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh
Sơn, tỉnh Phú Thọ)

3. Tên tài sản đấu giá: 
01 chiếc xe ô tô tải tự đổ, nhãn hiệu CNHTC, số máy

111217037007, số khung XSB8EC154744; số loại ZZ3313N31, năm
sản xuất 2014, nước sản xuất Trung Quốc, màu sơn xám, dung tích
9726, tải trọng hàng hóa 16.950kg, số chỗ ngồi 02, biển kiểm soát
19C - 106.51 theo chứng nhận đăng ký xe ô tô số 019787 do Phòng
Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 01/3/2017
đứng tên ông Vũ Văn Khánh.

Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, xe bị tai nạn không hoạt động
được từ năm 2019, hiện đang tạm giữ để đảm bảo thi hành án dân
sự, chi tiết như sau:

+ Cabin xe móp phần đầu, kính chắn gió vỡ, ba đờ sốc trước
vỡ, đèn pha và đèn tín hiệu vỡ, kính chiếu hậu hai bên vỡ, đồng hồ
táp lô vỡ, khóa cửa xe bên phía tài xế hư hỏng nặng không mở được.

+ Trợ lực li hợp bi rò gỉ dầu, đường ống phanh bị nứt, áp xuất
lốp không đủ tiêu chuẩn. Động cơ xe không khởi động được, hệ
thống lái, phanh, trợ lực li hợp, các tín hiệu đèn, đèn pha, đèn cốt,
đèn phanh, đèn xi nhan không xác định được tình trạng.

Nguồn gốc: Tài sản kê biên Thi hành án dân sư theo Biên bản
kê biên, xử lý tài sản ngày 17/8/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Thanh Sơn.

4. Giá khởi điểm: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu
đồng chẵn), mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại
thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc vận chuyển, chuyển nhượng,
đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định, các loại chi phí trên do
người mua được tài sản chịu.

+ Tiền bán hồ sơ đấu giá 200.000 đồng/hồ sơ.
+ Bước giá: 2.000.000đồng/01 bước giá/Tổng giá trị tài sản
5. Phương thức, hình thức đấu giá: 
5.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua

đường bưu điện
5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá một vòng theo phương thức

trả giá lên.
6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 
Khách hàng đăng ký với Công ty Đấu giá Hợp danh Quang

Chung để xem hiện trạng tài sản, thời gian xem tài sản ngày 27,
28/9/2021 (Trong giờ hành chính)

Địa điểm: Bãi giữ xe Công ty TNHH Oanh Cường, tại khu Liên
Đồng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

7. Bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá: 
7.1. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 17/9/2021 đến hết 16h00

ngày 29/9/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung
7.2. Thời gian nộp hồ sơ: Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham

gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu điện bằng hình
thức “Gửi bảo đảm” đến trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quang
Chung (Địa chỉ: Số 13, Ngõ 73 phố Nguyễn Thái Học, phường Gia
Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ). Thời gian nhận trước 16h00 phút
ngày 29/9/2021 trong giờ làm việc hành chính (tính theo thời gian
Công ty nhận được hồ sơ từ nhân viên bưu tá).

(Lưu ý: Các trường hợp hồ sơ nhận sau 16h00 ngày 29/9/2021
tính theo dấu đến của Bưu điện, Công ty sẽ không tiếp nhận hồ sơ
đăng ký của người tham gia đấu giá và không chịu bất kỳ trách
nhiệm nào đối với các hồ sơ này)

8. Tiền đặt trước: 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng chẵn)
8.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/9 đến hết 16h00

ngày 01/10/2021, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá
Hợp danh Quang Chung số 2700201007782, mở tại Agribank - Chi
nhánh tỉnh Phú Thọ (Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước
sau 16h00 ngày 01/10/2021 sẽ được coi là không hợp lệ và không
đủ điều kiện tham gia trả giá).

8.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày
kết thúc đấu giá

8. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: 09h00 ngày
02/10/2021, tại Hội trường Nhà văn hóa khu Nguyễn Thái Học (Khu
17 cũ), phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các khách
hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã đi xem tài
sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty
Đấu giá Hợp danh Quang Chung theo quy định.

Lưu ý: Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải
thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và
thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế
thi hành án, tổ chức đấu giá.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính,
khách hàng đến làm việc, mua hồ sơ và tham gia buổi đấu giá, công
bố kết quả đấu giá phải thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng
chống dịch Covid-19, tuân thủ 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế và theo
quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 của UBND tỉnh Phú Thọ.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung.
ĐT: 02106 521 333 hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn.
ĐT: 02103 873 285.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
QUANG CHUNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
(Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 vòng qua đường Bưu điện)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS1: Lô máy móc thiết bị là động sản của Công ty Cổ phần địa chất Khoáng sản Việt Nam thế chấp cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt

Nam - Chi nhánh Khánh Hòa và tài sản không thế chấp. (danh sách cụ thể liên hệ tại Cty).GKĐ: 6.271.305.000đ.TĐT: 1.254.261.000đ.
TS2: 01 Xe máy cày Hiệu Mitshubishi - MT 335; 01 Xe máy cày Hiệu Mitshubishi - MTX 245; 01 Máy nén khí cao phong; 02 Máy nén khí

diesel Khai Sơn; 01 Máy nén khí Airman DPS – 90S. GKĐ: 214.181.000đ.TĐT: 42.836.200đ.
Nơi có TS: Tại Mỏ đá Từ Thiện 2, thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
Người có ts:Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Ninh Thuận-Đường Phạm Đình Hổ, Phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh

Ninh Thuận;
Tổ chức đấu giá:Cty ĐGHD Bến Thành-336An Dương Vương,P.4,Q.5,TP.HCM; 
Bán,tiếp nhận HS tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày04/10/2021 tại 336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM hoặc Cục Thi

hành án Dân sự tỉnh Ninh Thuận.
Thời hạn nộp tiền đặt trước:(Trong giờ hành chính): Các ngày 04, 05, 06/10/2021, trường hợp tổ chức ĐGTS và người tham gia ĐG có

thỏa thuận khác.Tổ chức, cá nhân đủ đkiện tham gia ĐG nộp HS hợp lệ và tiền đặt trước cho Cty ĐGHD Bến Thành theo quy định.
Mở phiên đấu giá:TS1:Lúc 14h30 ngày07/10/2021;TS2:Lúc 13h30 ngày07/10/2021tại Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Ninh Thuận
Liên hệ:028.66820690; 0973009390. Website:daugiabenthanh.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH 

THÔNG BÁO
V/v 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
V/v 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
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ
sinhhungplvn@gmail.com

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.
lGPXB số 86/GP-BTTTT 
ngày 06/03/2014 do Bộ TTTT cấp.
lGiấy phép sửa đổi, bổ sung 
số 290/GP-BTTTT ngày 22/9/2014 
do Bộ TTTT cấp
lThiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.
l In tại Cty TNHH MTV In báo 
Hà Nội Mới; Cty In Ba Đình.

lCơ quan đại diện:
TP HCM: 200C Võ Văn Tần, P5, Q3, TP HCM. 
* ĐT: (028)38181281* Email: plvnvp2@gmail.com.
Khu vực ĐBSCL: 109 Trần Văn Hoài,  Ninh Kiều,  Cần Thơ 
* ĐT: (0292) 3819009 *Email: canthophapluatvn@gmail.com.
Duyên hải phía Bắc: 10 Hồ Sen,  Lê Chân, Hải Phòng. 
*ĐT: 0973465555. Email: vanphongplvn@gmail.com;
Miền Trung và Tây Nguyên: 92 Hoàng Văn Thụ,  Pleiku, Gia Lai. 
ĐT: (0269) 365 8888 - 0963 111 333 
* Email: baophapluat.mientrungtaynguyen@gmail.com
lVăn phòng đại diện:
Lào Cai: Số nhà 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
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ án Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn

để trục lợi và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên, địa chỉ: khu phố 7, phường
Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 255/QĐ ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Cơ quan Cảnh
sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên do bị can Lê Văn Thắng, sinh năm 1997, địa chỉ: ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp là
người trông giữ xe của Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên và Nguyễn Thái Hiệp, sinh năm 1990, địa chỉ: ấp 1, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh
Bình Dương là bác sỹ của Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên thực hiện thông qua nhận  tiền để đưa người không có trong danh sách tiêm Vắc xin
Covid-19 vào tiêm tại Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên, từ thời gian bắt đầu tiêm chủng cho đến ngày 24/8/2021.

Để phục vụ điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá
nhân, tổ chức đã thực hiện đưa tiền cho bị can Lê Văn Thắng và bị can Nguyễn Thái Hiệp để đưa người không có trong danh sách tiêm Vắc xin
Covid-19 vào tiêm tại Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên từ thời gian bắt đầu tiêm chủng cho đến ngày 24/8/2021 đến trình báo tại Cơ quan Cảnh
sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (PC03), địa chỉ: số 681 Cách mạng Tháng tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình
Dương hoặc liên hệ số điện thoại: 02743.824.032 để được hướng dẫn.”

Kết quả thực hiện thông báo về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ:
số 681 Cách mạng Tháng tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, khi cần liên hệ Điều tra viên: Nguyễn Ngọc
Dương, số điện thoại: 0917346258.

CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

THÔNG BÁO
V/v 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: Kể

từ ngày thông báo cho đến 16 giờ 30 phút ngày 11/10/2021 tại công
ty Đấu giá Hợp danh Bảo Long.

- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 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

THÔNG BÁO 
VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh
Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP.
Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: 
*  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 Huyn-

dai, 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

THÔNG BÁO
V/v 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 
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

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
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Nghệ Tĩnh. Địa chỉ: Số nhà 89, đường Phạm Đình Toái, thành phố Vinh,

tỉnh Nghệ An.
2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An. Địa chỉ: Số

12, đường Phan Kính, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
3. Tài sản đấu giá: Ô tô con đã qua sử dụng, sản xuất năm 2000, nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE, biển số 37A-005.76;
4. Giá khởi điểm và tiền đặt trước của tài sản đấu giá:
Giá khởi điểm: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn)-Tiền đặt trước là: 4.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu, năm trăm

nghìn đồng).
5. Hình thức, phương thức đấu giá:
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 29/09/2021. Tổ chức đấu giá vào

hồi 08 giờ 00 phút ngày 02/10/2021 Hội trường tầng 05, Thư viện tỉnh Nghệ An – Địa chỉ: Số 11, đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An .
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh. Số điện thoại: 02383.844.666 – 0944.604.789.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGHỆ TĨNH

THÔNG BÁO 
VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình
(Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ
đất huyện Bảo Thắng  (Tầng 3, Nhà một cửa liên thông, đường CMT8, thị
trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng). 

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử
dụng đất đối với  07 thửa đất tại xã Bản Cầm và thị trấn Nông trường
Phong Hải,  huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.  Mục đích sử dụng đât: Đất
ở tại đô thị và đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Chấp hành
nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất. Chi tiết như sau:

a.  Tại Thị trấn Nông trường Phong Hải:
- Vị trí: Đường N6, TDP số 04, thị trấn Nông trường Phong Hải,

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Số lượng: 01 thửa đất (Thửa số179) ; Có diện tích 155,3m2. 
- Đơn giá khởi điểm đấu giá từ : 3.000.000 đồng/m2. 
b. Tại xã Bản Cầm

- Vị trí tại thôn Na Năng, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai.
Số lượng 06thửa ( Từ thửa  số 474 đến thửa số 479); Mỗi thửa có

diện tích từ  140,0 m2   đến 198,4 m2. Tổng diện tích 983,6 m2
- Đơn giá khởi điểm đấu giá từ :1.500.000 đồng/m2 
4. Tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá.
a.Tiền đặt trước:  Bằng 20 % giá khởi điểm của thửa đất 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc (

Ngày 11/10 đến ngày 13/10/2021 , theo quy định tại Khoản 2 Điều 39
Luật Đấu giá tài sản). 

Lưu ý: Trong trường hợp chuyển khoản, tiền đặt trước của khách
hàng đăng ký tham gia đấu giá có trong tài khoản của Công ty  trước
17h00’ ngày 13/10/2021  mới được công nhận hợp lệ, đủ điều kiện tham

gia đấu giá).
- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ

ngày kết thúc cuộc đấu giá.
b. Tiền hồ sơ:   200.000 đồng/ hồ sơ/ thửa đất.
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 và tổ chức đấu giá:
- Công ty đấu giá hợp danh Hòa bình phối hợp với  Trung tâm Phát triển

Quỹ đất huyện Bảo Thắng tổ chức bán hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành
chính, liên tục kể từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 11/10/2021  tại trụ sở Công
ty ( số nhà  048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai) và Trung tâm Phát
triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng (Tầng 3, Nhà một cửa liên thông, đường CMT8,
thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng ).

-  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 27/9/2021 đến trước 17 giờ 00 phút 11/10/2021 tới Trung tâm Phát
triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng (Tầng 3, Nhà một cửa liên thông, đường
CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng ). 

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày
29/9 và 30/9/2021 tại nơi có tài sản

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút  ngày 14/10/2021,
Tại hội trường tầng V nhà một cửa liên thông, huyện Bảo Thắng.

7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối
tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 55
của Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định tại
Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Mọi chi tiết, xin liên hệ  theo số ĐT: 0214 3.840.683 – 0835456299
(Trong giờ hành chính).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 
HÒA BÌNH

THÔNG BÁO
Gia hạn thời gian tổ chức đấu giá tàu chở dầu PETROLIMEX 08, cụ thể: 
Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty Vạn Thành An: Đến 16 giờ ngày 12/10/2021
Nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 12/10/2021 đến 16 giờ ngày 14/10/2021
Công bố giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 15/10/2021.
Các thông tin khác đã công bố trước đây không thay đổi.
Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Cty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An

– Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN 
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