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CHÀO NGÀY MớI

Việc Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh thông
qua Nghị quyết 97 về gói hỗ trợ thứ 3 với kinh

phí trên 7.300 tỷ đồng, giúp đỡ 7,3 triệu người khó
khăn, mỗi người số tiền 1 triệu đồng, là động thái
chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Khác với những
đợt trước, lần này hỗ trợ không tính hộ mà theo
nhân khẩu, mỗi người nhận 1 triệu đồng. 

Một miếng khi đói

(Trang 2)

PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng
Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ

Chí Minh đánh giá, Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về
chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động,
sáng tạo vì lợi ích chung được ban hành rất đúng lúc
nhằm thúc đẩy cán bộ, đảng viên hăng hái vượt khó để
hoàn thành nhiệm vụ trước nhân dân.

ỞSở Tư pháp Lai Châu, nhắc đến ông Nguyễn Công
Thiếp, Phó Giám đốc Sở, mọi người đều có chung

lời nhận xét đó là người ít nói, nhưng với công việc là
cán bộ năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm.

CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN, 
TÔN VINH “GƯƠNG SÁNG PHÁP LUẬT”

Người cán bộ tư pháp tận tâm 
ở vùng cao Lai Châu

(Trang 4)Dựa trên cơ sở khoa học, 
có lộ trình phù hợp

l Khai báo y tế điện tử là một trong những biện pháp để sống chung an toàn với dịch bệnh.

Đoàn kết - động lực quan trọng chiến thắng mọi nghịch cảnh

Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam
phục hồi trong quý IV/2021

Thúc đẩy cán bộ, đảng viên 
vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

KẾT LUẬN SỐ 14 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ:

Ngân hàng Standard Chartered vừa đưa ra dự báo
tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý III và

IV/2021. Theo đó, ước tính tăng trưởng GDP quý
III/2021 có thể chậm lại còn 1,9% so với mức 6,6%
trong quý II/2021 do những ảnh hưởng của dịch
COVID-19. (Trang 13)

Quá trình gửi đơn
kêu cứu, cứu xét

đến các cơ quan nhà
nước, cơ quan báo
chí, ông Khanh cho
rằng vụ việc có sự
can thiệp của một
Phó Giám đốc Công
an tỉnh Bình Dương.
Từ nội dung này,
Công an cho rằng
ông Khanh “Vu
khống” nên khởi tố.

Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi phát biểu tại Chương trình ca nhạc trực tuyến “Nối vòng
tay lớn - Đất nước đồng lòng, vượt qua Covid-19”, do Tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu, Quỹ

Trịnh Công Sơn và UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức tối 26/9. 

CHÍNH SÁCH, BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG VỚI ĐẠI DỊCH:

(Trang 2)

l Hà Nội cho phép người dân thể thao ngoài trời
l TP Hồ Chí Minh có 150.000 F0 chưa được cấp mã số bệnh nhân

Hơn 1 năm trước, Bộ Tư pháp đã vận
hành Cổng thông tin điện tử quốc gia

về đấu giá tài sản. Lợi ích của Cổng thông
tin này là rất rõ ràng, nhưng vẫn có một số
tổ chức đấu giá tài sản vẫn sai sót trong thực
hiện, đòi hỏi phải kịp thời chấn chỉnh để
đảm bảo việc thông báo công khai về đấu
giá được thực thi trên thực tế.

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐẤU GIÁ:

Đảm bảo tính minh bạch,
tối đa hóa lợi ích cho 

Nhà nước

(Trang 5) (Trang 10 - 11)

(Trang 6)

Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Tọa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế - xã
hội do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức ngày 27/9.

(Trang 3+7+9)

BÌNH DƯƠNG:
Hôm nay (28/9), xử vụ “vu khống”
được dư luận đặc biệt quan tâm



2 XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vnSố 271 (8.350) Thứ Ba 28/9/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

THờI Sự
baoplvn2014@gmail.com

Việc HĐND TP HCM thông
qua Nghị quyết 97 về gói hỗ

trợ thứ 3 với kinh phí trên 7.300
tỷ đồng, giúp đỡ 7,3 triệu người
khó khăn, mỗi người số tiền 1
triệu đồng, là động thái chưa
từng có tiền lệ trong lịch sử. 

Khác với những đợt trước,
lần này hỗ trợ không tính hộ
mà theo nhân khẩu, mỗi người
nhận 1 triệu đồng. Những
người được hỗ trợ đợt 3 gồm:
Thành viên hộ nghèo, hộ cận
nghèo, người hưởng chế độ trợ
cấp xã hội có hoàn cảnh khó
khăn; lao động bị mất việc,
không có thu nhập trong thời
gian giãn cách kéo dài và
đang có mặt ở địa phương;
người phụ thuộc gồm cha, mẹ,
vợ hoặc chồng ở nhà nội trợ,
con của hộ khó khăn đang
sống trên địa bàn; người ở tại
các khu nhà trọ, khu lưu trú

công nhân, khu lao động
nghèo, xóm nghèo...

Nếu gia đình khó khăn có 5
nhân khẩu, sẽ được nhận 5 triệu
đồng. Số tiền này không quá
lớn, nhưng cũng không quá
nhỏ, ước tính với mức sống
bình thường, một gia đình có
thể “cầm cự” cỡ nửa tháng.
Một miếng khi đói bằng một gói
khi no. Đó là chủ trương rất
đúng đắn, nhân văn của TP. 

Theo Nghị quyết, nhóm
không được hỗ trợ lần này là
người có lương hưu, hưởng trợ
cấp mất sức lao động, người
tham gia BHXH, được DN trả
lương trong tháng 8/2021.
Danh sách này do Bảo hiểm TP
quản lý. Nói cách khác, những
người làm công ăn lương và
đang có lương sẽ không thuộc
diện được hưởng.

Trên thực tế, còn một số

lượng không nhỏ những người
dù không làm công ăn lương,
hoặc đang không có lương,
nhưng có tiền tích lũy, cũng từ
chối nhận khoản hỗ trợ này. Sài
Gòn vốn nổi tiếng là đất làm
ăn, là TP phồn hoa, người
nghèo có, nhưng người giàu
cũng không ít.

Còn có một số lượng không
nhỏ người khó khăn, hoặc
muốn tránh dịch, đã trở về quê.
TP chính thức phối hợp đưa
hơn 30 ngàn người về quê,
nhưng trên thực tế, con số này
có thể lên tới hàng trăm ngàn. 

Theo số liệu từ cơ quan
chức năng TP, có khoảng 7,3
triệu người tại TP cần giúp đỡ.
Tới đây, có ý kiến băn khoăn:
Con số 7,3 triệu lấy ở đâu ra?

Theo số liệu cuộc tổng điều
tra dân số và nhà ở năm 2019,
tổng dân số của TP HCM vào
thời điểm 0h ngày 1/4/2019 là
8,993 triệu người. Theo một
ước tính, cứ trung bình mỗi
năm dân số TP HCM gia tăng

khoảng 200.000 người. Như
vậy tới nay dân số TP HCM
khoảng 9,5 triệu người. Rất tiếc
là chưa có thống kê chính thức
nào về cả số người cư trú không
đăng ký hộ khẩu. Theo một số
ước tính, dân số thực tế của TP
HCM khoảng hơn 14 triệu
người. Nếu như vậy, cỡ 50%
dân số thực tế TP “khó khăn”
trong đợt dịch này?

Ở đợt hỗ trợ này, TP sử
dụng công nghệ để sàng lọc
danh sách. Việc này được giao
Cty TNHH MTV Phát triển
công viên phần mềm Quang
Trung (QTSC). Phần mềm sẽ
đối chiếu khoảng 7,3 triệu
người cần giúp đỡ từ 312
phường, xã, thị trấn và gần 2
triệu người thuộc nhóm không
được hỗ trợ do cơ quan BHXH
cung cấp.

Dựa vào danh sách hai đợt
trước, cán bộ tổ dân phố, khu
phố, công an khu vực đến từng
nhà dân để lấy thêm thông tin
người cần giúp đỡ. Cơ quan

BHXH gửi danh sách những
người thuộc nhóm không được
hỗ trợ, sống ở địa bàn, để đối
chiếu. Từ các nguồn dữ liệu
này, địa phương rà soát bước
đầu, gửi lên QTSC rà soát.
Phường còn 2 lần nữa thẩm
định, chuyển lên quận phê
duyệt, trình TP cấp kinh phí.

Thực tế cho thấy đến nay TP
vẫn chưa chi trả gói hỗ trợ đợt 3,
đại diện Sở LĐTBXH cho biết dù
Sở và các quận huyện rất khẩn
trương, liên tục cập nhật nhưng
lượng người dân rất lớn, phải rà
soát lại để không xảy ra trùng,
bỏ sót. Phải thừa nhận đó là
công việc rất khó.

7,3 triệu mới chỉ là con số
ước tính. Trên thực tế con số
này chưa có. Dư luận rất mong
chờ sự rà soát chính xác của
từng cán bộ thẩm quyền, và ý
thức của từng người dân. Đây
là khoản tiền “một miếng khi
đói”, nên xin đừng để xảy ra
những sự việc đáng tiếc. 

MINH KHANG

CHÀO NGÀY MớI

NHÂN Sự MớI

Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm
Minh Chính khi phát biểu tại Chương

trình ca nhạc trực tuyến “Nối vòng tay lớn
- Đất nước đồng lòng, vượt qua Covid-19”,
do Tổ chức khoa học và chuyên gia Việt
Nam toàn cầu, Quỹ Trịnh Công Sơn và
UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức tối 26/9. 

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức đêm nhạc
trực tuyến, Thủ tướng cho rằng, vượt qua ý
nghĩa của một đêm nhạc, tinh thần đại đoàn
kết toàn dân tộc Việt Nam tiếp tục được tỏa
sáng. Dù ở nơi đâu trên trái đất này, dù mỗi
người một hoàn cảnh, một cách nhìn, cách
tiếp cận, nhưng mọi trái tim người Việt Nam
mang dòng máu con Lạc cháu Hồng đều

luôn hướng về nguồn cội, hướng về Tổ quốc
thân yêu. Chúng ta đã và đang nhận được rất
nhiều đóng góp về tinh thần và vật chất của
những tấm lòng nhân ái trên khắp thế giới.
Đảng và Nhà nước luôn trân trọng và cảm
ơn những đóng góp đó. Tất cả vì cuộc sống
ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, Đảng và
Nhà nước sẽ quyết tâm chính trị cao, nỗ lực
lớn, hành động quyết liệt với các giải pháp
phù hợp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và nhanh
chóng khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế
- xã hội.  

“Truyền thống đoàn kết, trí tuệ, trái tim
nhân ái của mỗi người Việt Nam trên khắp thế

giới sẽ hội tụ, sẽ lan tỏa, nhất là trong những
thời khắc khó khăn của đất nước, là liều thuốc,
là động lực quan trọng để chúng ta chiến
thắng trong mọi nghịch cảnh và đặc biệt là đại
dịch Covid-19” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức
mong muốn kêu gọi các cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp cùng ủng hộ để mua trang thiết
bị y tế, vaccine, thuốc điều trị Covid-19… để
đóng góp hiệu quả vào quỹ phòng, chống dịch
Covid - 19 của TP Hồ Chí Minh. Tại chương
trình đã tiếp nhận hơn 102 tỷ đồng của các tổ
chức, doanh nghiệp và các cá nhân ủng hộ
công tác phòng, chống dịch Covid-19 của
TP Hồ Chí Minh. KHÁNH CHI

Đoàn kết - động lực quan trọng chiến thắng mọi nghịch cảnh

Ngày 27/9, tại cuộc họp tổng kết Chương trình
khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công

nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016-2020, PGS.TS Doãn
Minh Chung, Chủ nhiệm Chương trình, Viện Hàn
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết,
đã có 38 đề tài nghiên cứu được triển khai. Trong
số này có 26 nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng công
nghệ vũ trụ vào phát triển kinh tế - xã hội, ứng
dụng các mô hình, thuật toán phân tích giải đoán
các dữ liệu vệ tinh phục vụ giám sát, quản lý tài
nguyên thiên nhiên, môi trường, biển đảo, thiên
tai bảo đảm quốc phòng an ninh...

Trong đó, đề tài nghiên cứu, thiết kế, chế tạo,
phóng và vận hành vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano với
sản phẩm là vệ tinh NanoDragon do Trung tâm
vũ trụ Việt Nam chế tạo thành công đã chuyển
sang Nhật Bản, sẵn sàng cho lịch phóng vào đầu
tháng 10 tới tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura,
tỉnh Kagoshima.

Vệ tinh NanoDragon có khối khoảng 4 kg, có
kích thước 3U (100x100 x340,5mm) được phát
triển với mục đích chứng minh có thể dùng công
nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận
dạng tự động tàu thủy sử dụng cho mục đích theo
dõi, giám sát phương tiện trên biển. Vệ tinh Nan-
oDragon dự kiến sẽ hoạt động ở quỹ đạo đồng bộ
mặt trời ở độ cao khoảng 560 km.

Ngoài sản xuất vệ tinh, Chương trình đã xây
dựng được cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, trong
đó có phương pháp định danh ảnh VNREDSat-1
trên toàn thế giới. Có 24 bộ số liệu và cơ sở dữ
liệu (CSDL) chuyên đề ảnh vệ tinh đã được phát
triển, phục vụ cho nhu cầu giám sát tài nguyên
thiên nhiên, môi trường, và thiên tai của Việt Nam.
Trên 20 mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ
vũ trụ phục vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó
sử dụng vệ tinh Việt Nam, giám sát và dự báo
thiên tai được triển khai. T.K

lChiều 27/9, Ban Dân vận
Trung ương đã tổ chức Hội
nghị công bố quyết định của
Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài,
Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Dân vận Trung
ương chủ trì hội nghị. Tại hội
nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức
Trung ương Nguyễn Quang
Dương đã công bố Quyết định
số 329-QĐNS/TW ngày
14/9/2021 của Ban Bí thư về
việc điều động, bổ nhiệm đồng
chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng
Ban Kinh tế Trung ương  giữ
chức Phó Trưởng Ban Dân vận
Trung ương.

lNgày 27/9, thừa ủy quyền
Ban Bí thư Trung ương Đảng,
Tỉnh ủy Cà Mau đã công bố
các quyết định của Ban Bí thư
Trung ương Đảng chuẩn y ông
Phạm Thành Ngại, Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư
Thành ủy Cà Mau giữ chức
Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
nhiệm kỳ 2020-2025 và quyết
định chuẩn y ông Nguyễn Minh
Phụng, Tỉnh ủy viên, Chánh
Thanh tra tỉnh giữ chức Ủy
viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Cà Mau (kiêm chức) nhiệm kỳ
2020-2025. T.K

lTheo thông tin từ Văn
phòng Ủy ban An toàn giao
thông Quốc gia, tính chung
trong 9 tháng năm 2021, trên
toàn quốc xảy ra 8.161 vụ tai
nạn giao thông, làm tử vong
4.175 người, bị thương 5.645
người. So với 9 tháng năm
2020, số vụ tai nạn giao
thông giảm 2.527 vụ
(23,64%), số người tử vong
giảm 817 người (16,37%), số
người bị thương giảm 2.237
người (28,38%). AN HẠ

TIN VắN

Nhiều quy định mới
về đăng kiểm ô tô

Từ 1/10/2021, các quy định về
kiểm định an toàn kỹ thuật và

bảo vệ môi trường phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ được thực
hiện theo Thông tư 16 của Bộ Giao
thông Vận tải.

Thông tư 16 có nhiều nội dung
mới liên quan đến việc đăng kiểm ô
tô như: Người đi đăng kiểm không
còn phải xuất trình bảo hiểm xe như
quy định cũ mà chỉ cần xuất trình giấy
tờ về đăng ký xe hoặc giấy hẹn cấp
giấy đăng ký xe, đồng thời, cần nộp
bản chính Giấy chứng nhận chất
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường xe cơ giới đối với trường hợp
xe cải tạo.

Bốn trường hợp ô tô bị cảnh báo
đăng kiểm, gồm: xe có khiếm khuyết,
hư hỏng, kiểm định không đạt; xe
thanh lý không có thông tin trong cơ
sở dữ liệu sản xuất, lắp ráp, nhập
khẩu, kiểm định thì đơn vị đăng kiểm
sẽ xác minh sự phù hợp của xe trên cơ
sở dữ liệu về đăng ký xe, qua xác
minh, không phù hợp với xe trên thực
tế; xe tạm nhập, tái xuất; xe vi phạm
giao thông quá hạn giải quyết. Ngoài
ra, Thông tư 16 cũng tăng thời hạn
đăng kiểm xe kinh doanh vận tải đến
9 chỗ từ 18 tháng lên 24 tháng đối với
chu kỳ đầu và từ 6 tháng lên 12 tháng
đối với chu kỳ tiếp theo.

HƯƠNG GIANG

Vệ tinh do Việt Nam chế tạo sẵn sàng phóng lên quỹ đạo

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn
quốc gia, do ảnh hưởng của áp cao cận

nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió Đông trên
cao nên từ hôm nay (28/9) đến ngày 3/10, Hà
Nội tiếp tục có mưa rào và dông nhưng lượng
mưa giảm và chủ yếu xảy ra về đêm và sáng;
ngày nắng, nhiệt độ tăng. Các tỉnh, thành phố
thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, phía Nam Đồng
bằng Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình, có mưa vừa,
mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-
70mm, có nơi cao hơn 100mm. 

3 ngày vừa qua, các tỉnh, thành phố thuộc khu
vực Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra mưa
to đến rất to. Mưa lớn đã làm 2.725 ngôi nhà

thuộc các huyện: Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn của
tỉnh Nghệ An bị ngập; trong đó, 298 ngôi nhà
ngập sâu hơn 70cm phải di dời. Ngoài ra, mưa
lớn còn khiến 147 vị trí giao thông, ngầm tràn bị
ngập, không đi lại được.

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố,
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, mưa lũ
đã làm chết 1 người ở tỉnh Nghệ An, 2 người ở
tỉnh Quảng Bình; bị thương 2 người ở tỉnh
Quảng Bình, tỉnh Hà Tĩnh... Ngay khi nhận được
thông tin, các địa phương đã đến thăm hỏi, động
viên các gia đình có người bị thiệt mạng; đồng
thời, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân
khắc phục hậu quả mưa lũ. G.HƯƠNG

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nhà ở, công trình giao thông

Một miếng khi đói
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Sớm có chính sách khung về phục hồi,
phát triển kinh tế 

Tọa đàm được tổ chức lần đầu tiên
trong nhiệm kỳ Quốc hội (QH) khóa XV
với quy mô chưa lớn nhưng có ý nghĩa rất
quan trọng, nhất là trong bối cảnh tình
hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. 

Nhìn nhận một số yếu tố có thể ảnh
hưởng đến kinh tế Việt Nam, TS Trần Thị
Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên
Cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng
đó là khả năng kiểm soát dịch, tiến độ giải
ngân đầu tư công, khả năng bảo đảm phục
hồi sản xuất… Qua đây, bà nêu một số
kiến nghị chính sách như ưu tiên tiếp tục
phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19
hiệu quả, cùng với đẩy nhanh tiến trình
tiêm vaccine; sớm xây dựng và thực hiện
Chương trình tổng thể về phục hồi và phát
triển kinh tế trong và sau dịch Covid-19.
Bà Minh cũng đề nghị QH trong thời gian
tới cần phát huy công tác xây dựng luật để
bảo đảm kịp thời, chất lượng, giảm chồng
chéo, qua đó củng cố khung pháp lý cho
các hoạt động sản xuất – kinh doanh, kể
cả các hoạt động kinh tế mới. QH cần tiếp
tục đồng hành, đề ra những yêu cầu đối
với Chính phủ để thực hiện hiệu quả hơn
nữa các FTA trong bối cảnh mới.

Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng
Thế giới (WB) tại Việt Nam Jacquet
Morisset nhận định nguyên nhân khiến
Việt Nam chuyển từ vị trí “ngôi sao”
xuống nhóm nước có tốc độ tăng trưởng
trung bình của thế giới trong năm nay là
do tình hình y tế ở Việt Nam bắt đầu xấu
đi từ tháng 4. Ông Morisset khuyến nghị
4 bài học trong trường hợp dịch bệnh
Covid vẫn tiếp diễn trong một năm nữa,
thậm chí hai năm tới. Cụ thể là tiêm chủng
(đồng thời với xét nghiệm) có ý nghĩa
quan trọng để kiểm soát đại dịch và cũng
để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế; vẫn cần
có những hạn chế đi lại nhưng phải thông
minh hơn; tìm điểm cân bằng phù hợp
giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền
tệ; tăng cường trợ giúp xã hội để ngăn
chặn tình trạng kiệt quệ tài chính ở các
nhóm dễ bị tổn thương và hạn chế gia tăng
bất bình đẳng.

Bàn về các gói hỗ trợ đã triển khai, TS
Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng
BIDV kiến nghị cần chú ý hỗ trợ hai đối

tượng là lao động tự do, doanh nghiệp nhỏ
và vừa; cố gắng hỗ trợ trọng tâm, trọng
điểm, không dàn trải. Bên cạnh đó, có
chính sách tài khóa - tiền tệ tốt hơn nữa và
chú trọng cải cách môi trường kinh doanh.
Đồng thời, ông mong Chính phủ sớm ban
hành chính sách khung về phục hồi, phát
triển kinh tế, không để tình trạng mỗi địa
phương có kế hoạch phục hồi khác nhau
mà cần liên kết nguồn lực. Khung này
cũng tương tự hướng dẫn “thích ứng an
toàn linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch
Covid-19” mà Chính phủ đang xây dựng.

Về chuẩn bị xây dựng các chương
trình bổ sung nhằm duy trì tăng trưởng và
tiêu dùng tư nhân trong trường hợp cần
thiết, Quyền Trưởng Đại diện Thường trú
của UNDP tại Việt Nam Terence Jones
khuyến nghị, các chương trình bổ sung
cần giải quyết các vấn đề mà các chương
trình ngắn hạn chưa giải quyết được, như
triển khai chương trình hỗ trợ tiền thuê
trọ nhằm đảm bảo người lao động thu
nhập thấp không bị đuổi khỏi nơi thuê trọ
trong thời gian giãn cách do mất thu nhập
dẫn đến không trả được tiền trọ; triển
khai chương trình hỗ trợ máy tính bảng
giá phải chăng sản xuất trong nước cho
mọi trẻ em trong độ tuổi đến trường cần
thiết bị để học online tại nhà trong thời
gian giãn cách xã hội; phát phiếu mua
hàng miễn phí hoặc giảm giá đối với các
nhu yếu phẩm sản xuất trong nước, bao
gồm gạo, rau củ quả, dầu ăn, quần áo,
sách vở, dụng cụ học tập…

Hai điều kiện tiên quyết để 
chung sống an toàn với dịch bệnh

Kết luận tọa đàm, Chủ tịch QH Vương
Đình Huệ đánh giá cao ý kiến tâm huyết
và trách nhiệm của các chuyên gia trong
nước và quốc tế, thể hiện khát khao cống
hiến, đóng góp cho đất nước. 

Theo Chủ tịch QH, các đại biểu thống
nhất nhận định, việc kiểm soát thành
công đại dịch Covid-19 và các giải pháp
mạnh mẽ trong năm 2020 đã giúp Việt
Nam ngăn chặn được sự suy giảm kinh
tế, duy trì được tốc độ tăng trưởng 2,91%.
Tuy nhiên, sức khỏe của người dân,
doanh nghiệp đang bị suy giảm đáng kể
do tác động của biến chủng Delta khiến
nhiều địa phương trong cả nước phải thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch
nghiêm ngặt hơn.

Chủ tịch QH nêu rõ, kết luận của Bộ
Chính trị đã khẳng định kiên trì thực hiện
mục tiêu kép nhưng ưu tiên mục tiêu nào
phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, ở

những địa bàn cụ thể, trước mắt tập trung
ưu tiên nhiều hơn cho phòng, chống dịch,
đặt sức khỏe của người dân lên trên hết và
trước hết. 

Các đại biểu dự Tọa đàm đồng tình với
việc Việt Nam tiếp tục kiên định mục tiêu
kép, có ưu tiên về thời điểm, địa bàn.
Trong đó, tập trung đẩy nhanh chiến dịch
tiêm chủng, xét nghiệm; tiếp tục giãn cách,
hạn chế di chuyển nhưng phải thay đổi
cách thức, sách lược linh hoạt hơn; chính
sách tài khóa - tiền tệ theo hướng cân bằng
hơn, tăng chi cho y tế, hỗ trợ bằng tiền mặt
nhiều hơn, hỗ trợ lãi suất có mục tiêu, địa
chỉ cho doanh nghiệp; hỗ trợ chi phí đầu
vào cho doanh nghiệp, nhất là doanh
nghiệp bị lỗ. Cùng với đó, tăng cường trợ
giúp xã hội, nhất là các đối tượng dễ bị tổn
thương; xây dựng chương trình tái thiết,
phục hồi nền kinh tế theo các giai đoạn…

Về biện pháp phòng chống dịch, thích
ứng với Covid-19, theo Chủ tịch QH, trên
thế giới hiện nay có nhiều mô hình phòng
chống dịch và ngày càng có nhiều nước
chuyển sang thích ứng, sống chung an toàn
với dịch bệnh. Mô hình này dựa trên hai
điều kiện tiên quyết là ý thức tự bảo vệ sức
khoẻ của người dân, cộng đồng và tiêm
chủng, năng lực của nền y tế. Đồng thời,
phải lưu ý tính linh hoạt, điều chỉnh để
thích ứng; coi trọng vai trò của công nghệ
và dữ liệu khoa học; có lộ trình phù hợp
căn cứ vào tỷ lệ tiêm chủng vaccine, theo
từng ngành, lĩnh vực; hết sức chú trọng
khía cạnh xã hội, tâm lý của người dân… 

Chủ tịch QH cũng nhấn mạnh, các
chính sách, biện pháp thích ứng với đại
dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, thận
trọng, kỹ lưỡng, đánh giá tổng thể và có
lộ trình thực hiện phù hợp. Cùng với đó
là trách nhiệm của người dân, cộng
đồng, tiêm chủng vaccine, chuẩn bị
thuốc điều trị… Trên cơ sở đó có kế
hoạch và giải pháp cụ thể cho năm
2021-2022 và tính toán những biện pháp
lâu dài cho giai đoạn tới. 

Chủ tịch QH cũng ghi nhận và đánh
giá cao khuyến nghị của các chuyên gia về
việc QH cần tăng cường hơn nữa năng lực
hoàn thiện thể chế, nhất là thể chế cho tăng
trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng
tạo, các mô hình kinh tế mới…; tăng
cường giải trình tại các Ủy ban của QH để
đồng hành hiệu quả nhất với Chính phủ,
Thủ tướng trong công tác phòng, chống
dịch, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị,
Ban Bí thư và huy động tối đa sức mạnh
của cả hệ thống chính trị. H.THƯ 

CHÍNH SÁCH, BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG VỚI ĐẠI DỊCH:

Dựa trên cơ sở khoa học, 
có lộ trình phù hợp Đây là nhấn mạnh của Phó Chủ

tịch Thường trực Quốc hội (QH)
Trần Thanh Mẫn tại phiên họp toàn
thể lần thứ hai của Ủy ban Xã hội của
QH, diễn ra hôm qua (27/9).  

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp,
Phó Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn
nhấn mạnh, phiên họp được tổ chức
bằng hình thức trực tuyến trong bối
cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp đã thể hiện tinh thần trách
nhiệm, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới
phương thức, phát huy dân chủ, tăng
tính chuyên nghiệp trong tổ chức và
hoạt động. Đề cập tới dự án Luật Thi
đua, khen thưởng (sửa đổi), ông Trần
Thanh Mẫn nhắc lại yêu cầu đã được
Chủ tịch QH Vương Đình Huệ và Ủy
ban Thường vụ QH đề cập, theo đó,
Luật khi ban hành phải bảo đảm bao
quát hết các lĩnh vực, đối tượng, khắc
phục những bất cập, tạo bước chuyển
biến tích cực, rõ rệt trong phong trào
thi đua yêu nước và công tác khen
thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa của đất nước, chủ
động hội nhập quốc tế, tạo sự lan tỏa
mạnh mẽ và thực sự là động lực của
phát triển xã hội. Theo Phó Chủ tịch
QH Trần Thanh Mẫn, là dự án Luật
đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XV, dự
án Luật phải trở thành một hình mẫu
tiêu biểu để hiện thực được tầm nhìn
cũng như định hướng, các chủ trương,
nâng cao chất lượng công tác lập
pháp nhiệm kỳ QH khóa XV.

Đối với việc thẩm tra các báo cáo
của Chính phủ liên quan đến việc
thực hiện, quản lý sử dụng quỹ bảo
hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế
(BHYT), ông Trần Thanh Mẫn yêu
cầu phải làm rõ thực trạng của việc
thực hiện chính sách pháp luật về
BHXH, BHYT, phân tích nguyên
nhân của việc nợ đọng BHXH, giải
pháp đột phá để chống lạm dụng, trục
lợi quỹ BHYT, bảo đảm quyền lợi
của người tham gia BHYT, BHXH.
Cùng với đó, phải chỉ ra được những
bất cập của chính sách, pháp luật vể
BHYT, BHXH từ đó có những đề
xuất góp phần hoàn thiện chính sách,
pháp luật về BHXH, BHYT, việc
làm, thể chế hóa các nghị quyết của
Đảng về lĩnh vực này. Đối với việc
thẩm tra các nội dung về việc thực
hiện các mục tiêu quốc gia bình đẳng
giới, về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà
nước, Phó Chủ tịch Thường trực QH
đề nghị khai thác sâu tác động, ảnh
hưởng của dịch Covid-19 và đưa ra
các đề xuất, kiến nghị với QH, Ủy
ban Thường vụ QH, Chính phủ, các
bộ, ngành, địa phương…

Ngay sau Phiên khai mạc, Ủy ban
Xã hội đã tiến hành phiên họp thẩm
dự án Luật Thi đua - khen thưởng
(sửa đổi). Phát biểu tại phiên họp, một
số ý kiến chỉ ra rằng, một số quy định
về tiêu chuẩn khen thưởng được nêu
trong dự thảo Luật chưa được rõ ràng,
cụ thể, thiếu định lượng và phải điều
chỉnh bằng Nghị định, Thông tư và
các văn bản hướng dẫn… Do đó, đề
nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên
cứu, rà soát, lượng hóa tối đa các tiêu
chuẩn khen thưởng để bảo đảm tính
chính xác, kịp thời. BẢO AN

Nâng cao chất lượng
công tác lập pháp
nhiệm kỳ Quốc hội

khóa XV

l Quang cảnh buổi Tọa đàm.

l Chủ tịch Quốc hội kết luận Tọa đàm.

Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch
Quốc hội Vương Đình Huệ tại
Tọa đàm tham vấn chuyên gia
về kinh tế - xã hội do Văn
phòng Quốc hội phối hợp với
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ
chức ngày 27/9.

THờI Sự
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THờI Sự4
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Bảo vệ người dám nghĩ, dám làm,
dám chịu trách nhiệm

Ngày 22/9, thay mặt Bộ Chính trị,
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng
ký ban hành Kết luận số 14 của Bộ Chính
trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ
cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích
chung. Nhìn nhận về vấn đề này, PGS. TS
Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, đây là sự cụ
thể hóa, là hướng dẫn rõ ràng những quan
điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng. 

“Bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám
làm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua
những khó khăn thách thức, dám đổi mới
sáng tạo là quan điểm của Đại hội XIII.
Rất nhiều đại biểu đã đồng tình với quan
điểm cần bảo vệ những người dám nghĩ,
dám làm, dám chịu trách nhiệm như vậy”,
PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc nhắc lại.

Phân tích về Kết luận số 14 của Bộ
Chính trị, nguyên Viện trưởng Viện Lịch
sử Đảng nhấn mạnh hai vấn đề là “khuyến

khích” và “bảo vệ”. Trong đó, ông cho
rằng, “khuyến khích” ở đây là động viên,
ủng hộ các cán bộ đã nêu cao được tinh
thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn thách
thức, đổi mới sáng tạo, dám làm dám chịu
trách nhiệm. “Đây là điều rất cần thiết,
nhất là trong điều kiện hiện nay, khi chúng
ta phải vượt qua thách thức để vừa phát
triển kinh tế - xã hội, vừa chống lại đại
dịch Covid-19, rất cần những cán bộ dám
chịu trách nhiệm, dám làm, dám đổi mới
và dám sáng tạo”, PGS. TS. Nguyễn

Trọng Phúc nhận định. 
Theo ông Phúc, vừa qua, trong công

cuộc chống dịch Covid-19 đã có nhiều cán
bộ năng động, sáng tạo, nhất là cán bộ ở
các địa phương, bao gồm ở cơ sở. “Có
những xã, phường, cán bộ rất năng động
sáng tạo và trách nhiệm. Như ở TP Hồ Chí
Minh đã có người đứng đầu cấp ủy cấp
quận dám “xé rào”, mạnh dạn phát thuốc
cho F0 tự điều trị tại nhà dù chưa có hướng
dẫn của Sở Y tế để cứu dân, để dân có thể
vượt qua nguy kịch. Những người cán bộ

như vậy là trách nhiệm trước dân. Đó là
điều rất đáng quý”, ông Phúc dẫn chứng.
Bên cạnh đó có những người không phải
cán bộ, đảng viên nhưng cũng noi gương
đảng viên, xông xáo vào cuộc, tình nguyện
hỗ trợ công tác chống dịch. “Do đó, Kết
luận số 14 của Bộ Chính trị được ban hành
rất đúng lúc nhằm thúc đẩy cán bộ, đảng
viên hăng hái vượt khó để hoàn thành
nhiệm vụ trước nhân dân, đây là điều rất
tốt”, ông Phúc nhấn mạnh.

Kết luận có tác động lớn
Về nội dung “bảo vệ”, ông Phúc cho

rằng có 2 khía cạnh cần chú ý. Thứ nhất,
bảo vệ theo nghĩa thúc đẩy các cán bộ,
đảng viên chủ động trong việc làm của
mình. “Những cái tốt đáng được trân
trọng, khuyến khích, được đánh giá cho
đúng để  cán bộ, đảng viên vững tin vào
công việc của mình”, ông Phúc cho hay. 

Nhấn mạnh khía cạnh thứ hai của việc
bảo vệ, ông Phúc dẫn chứng, nhiều khi
trong thực tế cuộc sống có những người
làm tốt hoặc động cơ làm việc là rất đúng,
rất tốt nhưng vẫn bị người khác hiểu sai,
thậm chí còn bị đố kỵ khiến cái tốt dễ bị
đả kích, bị thui chột. “Vì thế, “bảo vệ” ở
đây là bảo vệ cái tốt, bảo vệ cái đúng, bảo
vệ những người dũng cảm dám làm. Có
thể cái dũng cảm, dám làm đó còn nhiều
người chưa đồng tình nhưng trong các
hành động của cán bộ, đảng viên đó có
“chất” cách mạng thì phải được bảo vệ”,
ông Phúc khẳng định.

Đề cập luận điểm của Bác Hồ trong tác
phẩm “Sửa đổi cách làm việc” năm 1947,
trong đó có nhấn mạnh “Ðảng phải nuôi
dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng
những cây cối quý báu”, phải coi cán bộ
như “cây quý”, trọng cán bộ, PGS.TS.
Nguyễn Trọng Phúc nhận định: Luận điểm
của Bác cho đến nay, nhất là trong điều
kiện hiện nay có ý nghĩa sâu sắc. “Trở lại
Kết luận số 14 của Bộ Chính trị, có thể
thấy kết luận tuy ngắn gọn nhưng tác động
rất lớn trong việc cổ vũ cán bộ, đảng viên
hăng hái làm việc với tất cả năng lực của
mình để cống hiến cho đất nước, cho nhân
dân. Về phía tổ chức đảng, các tổ chức
đảng phải nhìn nhận một cách khách quan,
trung thực trong đánh giá cán bộ để chúng
ta có được nhiều tấm gương tốt của cán bộ,
đảng viên theo hướng Kết luận của Bộ
Chính trị”, ông Phúc nói.

Vẫn theo PGS. TS. Nguyễn Trọng
Phúc, phải giữ nguyên tắc mà Đại hội XIII
đã nêu, đó là trung thành nhưng phải sáng
tạo. “Chúng ta trung thành với Chủ nghĩa
Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan
điểm đường lối của Đảng nhưng khi thực
hiện phải sáng tạo thì mới thành công.
Việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14
cũng là khuyến khích sự sáng tạo, sự năng
động của cán bộ, đảng viên”, ông nói.

MINH NGỌC 

KẾT LUẬN SỐ 14 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ:

Thúc đẩy cán bộ, đảng viên
vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc -
nguyên Viện trưởng Viện Lịch
sử Đảng, Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh đánh
giá, Kết luận số 14 của Bộ
Chính trị về chủ trương
khuyến khích và bảo vệ cán
bộ năng động, sáng tạo vì lợi
ích chung được ban hành rất
đúng lúc nhằm thúc đẩy cán
bộ, đảng viên hăng hái vượt
khó để hoàn thành nhiệm vụ
trước nhân dân.

Cùng quan điểm, ông Trần Đức Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, cùng với các quy định, chính
sách, pháp luật để xử lý nghiêm minh đối với những vi phạm cũng cần có cơ chế để

bảo vệ, khuyến khích những cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm,
dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn, đi đầu trong đổi mới vì sự phát triển của đất nước;
việc đánh giá về các sai phạm cần đặt trong những điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể để
có quan điểm xử lý khách quan, đúng đắn, phù hợp.

PGS.TS. Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung
ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khi đề cập đến các giải pháp nhằm xây
dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII
của Đảng cũng đã nhấn mạnh về việc xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo,
dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nhằm
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển.

Còn TS Đinh Văn Thụy – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV cũng cho
rằng, muốn phát huy hết tiềm năng, sức mạnh, khả năng sáng tạo của con người, phải
hoàn thiện đồng bộ các cơ chế trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến người dân, doanh
nghiệp và cả đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị như cơ chế kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ chế phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị
cũng như ngoài hệ thống chính trị; cơ chế trọng dụng người tài đức, cơ chế bảo vệ người
dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; cơ chế khuyến
khích, khơi dậy tinh thần cống hiến vì đất nước; cơ chế tạo động lực để mọi cán bộ,
công chức, viên chức hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, tận tụy phục vụ
nhân dân.

l Các đảng viên dự Đại hội XIII của Đảng.

l PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc.

Hôm qua (27/9), ông Đỗ Văn Chiến,
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Vận động
và huy động xã hội đã tiếp nhận số tiền
3 tỷ đồng từ Ngân hàng chính sách xã
hội ủng hộ cho công tác phòng, chống
dịch Covid-19. 

Nhắc tới những hệ lụy tác động tới
an sinh, kinh tế, xã hội khi tình hình
dịnh bệnh tạm lắng xuống, ông Đỗ Văn
Chiến cho biết, chỉ tính riêng về xã hội

đã có hàng ngàn trẻ em mồ côi, hàng
ngàn người nghèo, người lao động gặp
khó khăn do mất việc làm, bởi vậy cần
rất nhiều sự chung tay của các cơ quan,
tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm
để cùng Đảng, Nhà nước hỗ trợ những
người yếu thế, hỗ trợ thêm nguồn lực
mua vaccine tiêm phòng miễn phí cho
người dân.

Việc hỗ trợ này sẽ ngày càng thiết
thực hơn nữa khi Thủ tướng Chính phủ
đã quyết định thành lập Tiểu ban Vận

động và huy động xã hội. Với vai trò và
sứ mệnh của mình, từ nguồn kinh phí
và hiện vật tiếp nhận được, Tiểu ban sẽ
tập trung triển khai phân bổ cho các địa
phương để hỗ trợ cho người dân gặp
khó khăn do dịch bệnh, đặc biệt là
người dân ở các địa phương đang thực
hiện giãn cách xã hội. Cùng với đó sẽ
phối hợp nắm tình hình địa bàn, đối
tượng cần hỗ trợ an sinh xã hội; giám
sát việc việc hỗ trợ người dân gặp khó
khăn theo Nghị quyết số 68/NĐ-CP của
Chính phủ.

Theo số liệu thống kê sơ bộ, tính từ
ngày 1/5/2021 đến nay, số kinh phí và

hiện vật ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ
Trung ương đến địa phương cùng các tổ
chức thành viên và qua Quỹ Vắc xin
phòng Covid-19 lên tới trên 18.246 tỷ
đồng. Trong đó, tiếp nhận qua hệ thống
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức thành viên là 9.554 tỷ đồng, qua
Quỹ Vắc xin là 8.692 tỷ đồng. Từ số tiền
tiếp nhận được, hệ thống Mặt trận và các
tổ chức thành viên đã phân bổ 3.028.176
phần quà Đại đoàn kết và túi quà an
sinh; hỗ trợ mua thiết bị vật tư y tế, hỗ
trợ lượng tuyến đầu tham gia phòng,
chống dịch… với tổng số tiền là 8.329
tỷ đồng. VÂN THANH

Trên 9.554 tỷ đồng ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch
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TIN TỨC

Nhiều thay đổi trong 
đánh giá cấp xã đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng
dẫn khoản 6 Điều 3 và khoản 5 Điều 5 Quyết định

số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của
Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Dự thảo Thông tư gồm có
08 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng
áp dụng; nội dung, điểm số, cách tính điểm các tiêu chí,
chỉ tiêu và tài liệu đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu; quy
trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật; biểu mẫu phục vụ việc đánh giá,
công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật; Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ
chức thực hiện; quy định chuyển tiếp; hiệu lực thi hành.

Đáng chú ý, dự thảo Thông tư quy định cụ thể các
công việc, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy
ban nhân dân cấp huyện. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp
xã thực hiện các công việc: tự chấm điểm các tiêu chí,
chỉ tiêu; tổng hợp thông tin, số liệu thực hiện các tiêu chí,
chỉ tiêu; gửi hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật… Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các
công việc: tiếp nhận, rà soát, kiểm tra hồ sơ đề nghị công
nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã, phường, thị
trấn trên địa bàn; thành lập và vận hành hoạt động của
Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật để tư vấn,
thẩm định đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật của xã, phường, thị trấn; xem xét, quyết định công
nhận, công bố xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật.

Quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý để cấp huyện,
cấp xã tổ chức triển khai các nhiệm vụ được thống nhất,
đồng bộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan trong đánh giá, công nhận
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. P.V 

Đẩy nhanh tiến độ lập các 
quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP
về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất

lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ
2021-2030. Mục tiêu là nhằm hoàn thành việc lập quy
hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh
thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy
hoạch trước ngày 31/12/2022; hoàn thành việc sửa đổi,
bổ sung các văn bản hướng dẫn các luật, pháp lệnh có
liên quan đến quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất
với Luật Quy hoạch và ban hành các quy chuẩn kỹ
thuật chuyên ngành, tiêu chuẩn, điều kiện đầu tư, kinh
doanh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh
nghiệp và người dân trước ngày 31/10/2021. Đồng thời,
hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng Hệ thống
thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch để
cung cấp thông tin đồng bộ, chính xác, kịp thời phục
vụ công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và
thực hiện quy hoạch; bảo đảm công khai, minh bạch
thông tin quy hoạch trước ngày 31/12/2022.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Nghị quyết đưa ra các
nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sửa đổi, bổ sung các
văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh sửa đổi,
bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch cho
phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch; đẩy nhanh
tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch thời kỳ
2021-2030 với các giải pháp như Chính phủ yêu cầu
Bộ trưởng các bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo khẩn trương trình
cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ
lập quy hoạch; tổ chức thẩm định và phê duyệt dự toán
nhiệm vụ quy hoạch; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà
thầu; đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-
2030 theo nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền
thẩm định và phê duyệt quy hoạch trước ngày
31/12/2022…

Chính phủ cũng cho phép sử dụng nguồn kinh phí
chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước để lập, thẩm
định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch có tính chất
kỹ thuật, chuyên ngành; đồng ý cho các bộ, cơ quan
ngang bộ và các địa phương được huy động các tổ
chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước
ngoài hỗ trợ nguồn nhân lực cho hoạt động quy hoạch
bảo đảm chất lượng, công khai, minh bạch, tuân thủ
quy định của pháp luật về quy hoạch, đấu thầu, đầu tư
công, đầu tư và pháp luật có liên quan khác. U.SAN

Nâng cao tính công khai, 
minh bạch trong đấu giá tài sản

Việc thông báo đấu giá tài sản trên
trang thông tin điện tử là một bước
tiến lớn của Luật Đấu giá tài sản, bảo
đảm tính công khai, minh bạch trong
trình tự, thủ tục; là kênh thông tin về
tài sản đấu giá cho phép các khách
hàng có thể lựa chọn mua tài sản đấu
giá ở mọi lúc, mọi nơi trong thời đại
công nghệ thông tin.

Để đảm bảo hoạt động đấu giá tài
sản công khai, minh bạch, thực hiện
quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật
Đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đã đưa
vào vận hành, sử dụng có hiệu quả
Cổng Thông tin điện tử quốc gia về
đấu giá tài sản, góp phần đảm bảo
tính công khai, minh bạch thông tin
đấu giá, kịp thời phát hiện và xử lý
các hành vi vi phạm. 

Cụ thể, cách đây hơn 1 năm -
ngày 10/4/2020, Bộ Tư pháp chính
thức vận hành Cổng thông tin điện tử
quốc gia về đấu giá tài sản tại địa
chỉ https://dgts.moj.gov.vn. Theo đó,
tổ chức, cá nhân có tài sản đấu giá sẽ
lựa chọn các tổ chức đấu giá tài sản
(Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản,
Doanh nghiệp đấu giá tài sản) nằm
trong danh mục các tổ chức đấu giá
tài sản do Sở Tư pháp cập nhật. Các
thông tin được công khai bao gồm
tên tổ chức, cá nhân có tài sản bán
đấu giá, đơn vị tổ chức đấu giá, thông
tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm,
tiền đặt trước, thời gian, địa điểm tổ
chức đấu giá…

Các tổ chức đấu giá tài sản có trách
nhiệm cập nhật công khai kết quả của
cuộc đấu giá trên Cổng thông tin điện
tử quốc gia về đấu giá tài sản. Sở Tư
pháp có trách nhiệm quản lý chung về

danh sách tổ chức đấu giá tài sản, đấu
giá viên, cấp tài khoản cho các tổ chức
đấu giá tài sản trên địa bàn. Đây là một
bước tiến trong hoạt động của ngành
Tư pháp nhằm từng bước áp dụng
mạnh mẽ công nghệ thông tin trong
hoạt động chuyên môn, đồng thời nâng
cao tính công khai, minh bạch trong
hoạt động đấu giá tài sản, đảm bảo
quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân
có tài sản đấu giá.

Kịp thời chấn chỉnh sai sót 
Tuy nhiên, trong thời gian qua,

một số tổ chức đấu giá tài sản không
đăng hoặc đăng thông báo công khai
không đúng quy định trên Cổng
Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá
tài sản (như đăng không đủ số lần,
không đúng thời gian theo quy định;
thông tin về tài sản đấu giá không đầy
đủ, không đúng thực tế…); một số
người có tài sản đấu giá không đăng
thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá tài
sản trên Cổng Thông tin điện tử quốc
gia về đấu giá tài sản, buông lỏng
trách nhiệm giám sát quá trình tổ chức
đấu giá của tổ chức đấu giá tài sản…

Để nâng cao trách nhiệm của
người có tài sản, góp phần đảm bảo
việc thông báo công khai về đấu giá
được thực hiện theo đúng quy định
pháp luật, nhất là thông báo trên
Cổng Thông tin điện tử quốc gia về
đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đã đề
nghị UBND tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương quan tâm quán
triệt người có tài sản đấu giá tại địa
phương căn cứ quy định tại Điều 47

Luật Đấu giá tài sản tăng cường hơn
nữa vai trò, trách nhiệm trong việc
thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình
khi đưa tài sản ra bán đấu giá;

Đồng thời đăng tải đầy đủ việc lựa
chọn tổ chức đấu giá trên Cổng Thông
tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản,
giám sát chặt chẽ tổ chức đấu giá tài
sản trong việc thực hiện trình tự, thủ
tục đấu giá sau khi ký hợp đồng dịch
vụ đấu giá tài sản, trong đó chú trọng
kiểm tra việc đăng thông báo công
khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc
gia về đấu giá tài sản theo đúng thời
gian, nội dung quy định. 

Trường hợp phát hiện tổ chức đấu
giá tài sản không đăng thông báo công
khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc
gia về đấu giá tài sản theo quy định tại
khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản
thì người có tài sản có thể xem xét,
yêu cầu hủy hợp đồng dịch vụ đấu giá
tài sản theo căn cứ quy định tại khoản
6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản.

UBND cấp tỉnh cũng cần quán
triệt người có tài sản trong trường
hợp tổ chức đấu giá theo thủ tục rút
gọn theo quy định tại Điều 53 Luật
Đấu giá tài sản cần đề nghị tổ chức
đấu giá tài sản tiếp tục đăng thông
báo công khai trên Cổng Thông tin
điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
nhằm đảm bảo tính công khai, minh
bạch của cuộc đấu giá, tối đa hóa lợi
ích cho Nhà nước, bởi việc thông báo
công khai trên Cổng Thông tin điện
tử quốc gia về đấu giá tài sản hiện
nay không mất chi phí. SONG THU

NGHỆ AN:
Triển khai Ngày Pháp luật 
năm 2021 
Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo

dục pháp luật tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch
về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch đã xác định chủ đề, khẩu hiệu Ngày
Pháp luật Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh và đề ra
các nội dung hưởng ứng: Lựa chọn, tôn vinh các cá nhân
trên địa bàn tỉnh là đại diện các ngành, các lĩnh vực, các
địa phương đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp
xây dựng và thi hành pháp luật theo Quyết định số
341/QĐ-BTP ngày 09/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
về phê duyệt Đề án “Bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu
trong xây dựng và thực hiện pháp luật (gương sáng pháp

luật)”; Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa
bàn tỉnh hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến
“Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” trên Cổng Thông
tin điện tử và cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng,
chống tham nhũng”; Tổ chức lắp đặt các panô, áp phích,
băng rôn, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổ chức
tuyên truyền lưu động, xây dựng các chương trình phát
thanh…

Để các hoạt động được triển khai tích cực, đồng bộ, Cơ
quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục
pháp luật tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, sở, ban, ngành cấp
tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ
vào tình hình, diễn biến của dịch Covid-19 chủ động lựa
chọn nội dung, hình thức phù hợp để tổ chức triển khai
Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh thiết thực, hiệu
quả.NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐẤU GIÁ:

Đảm bảo tính minh bạch, 
tối đa hóa lợi ích cho Nhà nước

l Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Hơn 1 năm trước, Bộ Tư
pháp đã vận hành Cổng
thông tin điện tử quốc gia về
đấu giá tài sản. Lợi ích của
Cổng thông tin này là rất rõ
ràng nhưng vẫn có một số tổ
chức đấu giá tài sản vẫn sai
sót trong thực hiện, đòi hỏi
phải kịp thời chấn chỉnh để
đảm bảo việc thông báo
công khai về đấu giá được
thực thi trên thực tế.

Tư PHÁP
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Niềm vui cán bộ tư pháp
Sau khi tốt nghiệp ĐH Luật

Hà Nội năm 1997, trong khi bạn
bè trở về quê hương hay lựa chọn
mảnh đất Thủ đô để bắt đầu sự
nghiệp, tân cử nhân này lại quyết
định không về quê Thái Bình,
cũng không ở lại Hà Nội, mà đến
Lai Châu, tỉnh nghèo với 20 dân
tộc cùng sinh sống thuộc miền
núi phía Tây Bắc. 

Sau một thời gian ông Thiếp
công tác tại Phòng Pháp quy,
tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật (PBGDPL) của Sở Tư
pháp, năm 2004 tỉnh Lai Châu
(cũ) được chia tách thành 2 tỉnh
Lai Châu (mới) và Điện Biên.
Ông Thiếp xung phong nhận
nhiệm vụ tại tỉnh Lai Châu mới,
giữ nhiệm vụ Phó phòng phụ
trách Phòng Pháp quy, tuyên
truyền PBGDPL. 

Ông Thiếp nhớ lại: “Thời điểm
đó có đến 60% dân số ở địa
phương là hộ nghèo, đội ngũ cán
bộ vô cùng thiếu và yếu, các
huyện được lấy về Lai Châu mới
lúc này như Phong Thổ, Tam
Đường, Mường Tè, Sìn Hồ của
Lai Châu cũ và huyện Than Uyên
của Lào Cai đều là những huyện
xa xôi và nghèo… Thời điểm đó,
không riêng ngành Tư pháp, mà
ngành nào cũng đứng trước khó
khăn. Có những lần, anh em chúng
tôi cùng cán bộ địa phương phải

leo bộ hàng chục km đường núi,
hay những hôm trời mưa đường
trơn vẫn xuống từng hộ dân, gõ
cửa từng nhà, có mặt ở các cuộc
sinh hoạt, hội họp thôn bản để
tuyên truyền, vận động chính sách
pháp luật biên giới, nói cho dân
hiểu về lợi ích đúng sai và những
hành vi vi phạm pháp luật...”.

Khó khăn là vậy, nhưng nhiệt
huyết với công việc giúp ông
Thiếp luôn thực hiện tốt các
nhiệm vụ được giao. Ông cùng
các đồng nghiệp đã tích cực, chủ
động thẩm định dự thảo văn bản
QPPL do các cơ quan chuyên
môn thuộc UBND tỉnh soạn thảo
trước khi trình UBND tỉnh ban
hành hoặc để UBND tỉnh xem xét
trình HĐND tỉnh thông qua; tự
kiểm tra văn bản QPPL do UBND
tỉnh ban hành; rà soát, hệ thống
hóa văn bản của HĐND, UBND
tỉnh; kiểm tra văn bản QPPL của
HĐND, UBND các huyện, thị xã;
thực hiện công tác theo dõi tình
hình thi hành pháp luật trên địa
bàn… từng bước đưa công tác
xây dựng, ban hành và áp dụng
văn bản pháp luật của tỉnh đi vào
nề nếp, đảm bảo tính hợp hiến,
hợp pháp, tính thống nhất, đồng
bộ của hệ thống pháp luật.

Năm 2006, anh Thiếp được
tin tưởng bổ nhiệm Trưởng
Phòng Pháp quy, PBGDPL. Năm
2009, phòng này được tách thành

2 đơn vị Phòng Xây dựng &
Kiểm tra văn bản và Phòng
PBGDPL. 

Chia sẻ về động lực để tâm
huyết với nghề, ông Thiếp nói:
“Làm cán bộ tư pháp, đặc biệt lại
ở tỉnh miền núi như Lai Châu; có
nhiều vất vả, nhưng khi thấy việc
mình làm giúp người dân phân
biệt được cái đúng, cái sai, hăng
say lao động sản xuất, đời sống bà
con được nâng lên, hướng phát
triển kinh tế theo đúng chủ
trương, chính sách của Đảng và
pháp luật của Nhà nước; chính là
động lực, là nguồn năng lượng
lớn nhất với tôi”.

Đặc biệt quan tâm 
công tác rà soát, 
hệ thống hóa văn bản

Gần 25 năm gắn bó với ngành
Tư pháp Lai Châu, ông Thiếp cho
biết, bên cạnh việc tuyên truyền,

đưa pháp luật vào đời sống của
người dân, cũng cần đặc biệt
quan tâm đến công tác rà soát, hệ
thống hóa văn bản QPPL do
HĐND và UBND cấp tỉnh, cấp
huyện ban hành. Bởi đây là các
văn bản được đưa ra phù hợp với
tình hình thực tế của địa phương,
cần thường xuyên rà soát, kịp thời
phát hiện các quy định trái luật,
mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu
lực hoặc không còn phù hợp với
tình hình kinh tế - xã hội. 

Đồng thời, việc rà soát để kịp
thời sửa đổi, bãi bỏ, ban hành mới
văn bản cũng giúp loại bỏ những
quy định bất cập, rườm rà, mâu
thuẫn; từ đó tiết kiệm thời gian,
chi phí cho người dân, DN. Qua
đó cũng nâng cao nhận thức, ý
thức chấp hành, tuân thủ pháp
luật, góp phần nâng cao hiệu lực,
hiệu quả công tác thi hành pháp
luật, đảm bảo tính nghiêm minh

của pháp luật, tính liên thông gắn
kết chặt chẽ giữa công tác xây
dựng và thi hành pháp luật nhằm
nâng cao chất lượng, hiệu quả của
công tác quản lý nhà nước, quản
lý xã hội bằng pháp luật.

Cá nhân ông Thiếp từng
mạnh dạn đưa ra sáng kiến “Giải
pháp nâng cao chất lượng công
tác rà soát, hệ thống hóa văn bản
QPPL do HĐND và UBND tỉnh
Lai Châu ban hành”, được công
nhận là sáng kiến cấp tỉnh năm
2018. Sáng kiến được áp dụng
hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh
cho tất cả các cơ quan, đơn vị, địa
phương liên quan công tác tham
mưu xây dựng, rà soát, hệ thống
hoá văn bản.  

Ông Thiếp cùng tập thể Phòng
Xây dựng và Kiểm tra văn bản
QPPL trước đây, nay là Phòng
Xây dựng, kiểm tra & Thi hành
pháp luật đã thực hiện tốt chức
năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở
trong công tác được phân công,
nhiều năm liền được Chủ tịch
UBND tỉnh công nhận tập thể lao
động xuất sắc, nhận Cờ thi đua
của UBND tỉnh. 

Riêng với cá nhân, ông Thiếp
luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ, nhiều năm liền được UBND
tỉnh tặng bằng khen. Năm 2018
ông được Chủ tịch nước tặng
Huân chương Lao động hạng
nhì, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp
công nhận điển hình tiên tiến
ngành Tư pháp. Năm 2020, ông
Thiếp được lãnh đạo tin tưởng
bổ nhiệm giữ chức vụ Phó GĐ
Sở Tư pháp Lai Châu.

ĐỖ ĐỨC LONG

Chính phủ vừa ban hành
Nghị định 86/2021/NĐ-
CP quy định việc công
dân Việt Nam ra nước
ngoài giảng dạy, học tập,
nghiên cứu khoa học và
trao đổi học thuật.

Nghị định quy định cụ thể tiêu
chuẩn với công dân Việt Nam ra
nước ngoài học tập:  Có phẩm
chất chính trị, đạo đức tốt; Không
trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu
TNHS; Có văn bằng, chứng chỉ
chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng
quy định của chương trình học
bổng và đáp ứng các điều kiện
khác theo yêu cầu của chương
trình học bổng; Được cơ quan
quản lý trực tiếp đồng ý cử đi học
(đối với trường hợp có cơ quan
công tác); Đáp ứng các quy định
hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức và
các quy định của Đảng (với
trường hợp là cán bộ, công chức,
viên chức và là đảng viên).

Du học sinh học bổng ngân

sách Nhà nước được về nước thực
tập, thu thập tài liệu để phục vụ
chương trình học tập; được hưởng
các kỳ nghỉ trong thời gian học tập
theo quy định của cơ sở giáo dục
nước ngoài; được về nước, đi thăm
thân nhân ở nước khác (nước thứ
ba) nếu được cơ quan có thẩm
quyền của nước sở tại đồng ý.

Bên cạnh đó, được cơ quan
đại diện Việt Nam ở nước ngoài
bảo hộ về lãnh sự, bảo vệ quyền
lợi chính đáng trong thời gian học
tập ở nước ngoài theo quy định.

Đồng thời, được hưởng toàn
phần hoặc một phần chi phí đào
tạo, chi phí đi lại, sinh hoạt phí và
các chi phí khác liên quan đến
học tập ở nước ngoài bằng nguồn
kinh phí từ ngân sách Nhà nước
hoặc do phía nước ngoài đài thọ.

Du học sinh học bổng ngân
sách Nhà nước phải nghiêm
chỉnh chấp hành pháp luật Việt
Nam, pháp luật và phong tục tập
quán của nước sở tại; trong
trường hợp vi phạm, tùy tính
chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy

định pháp luật của các bên có
liên quan.

Nghiêm chỉnh chấp hành thực
hiện nội quy, quy chế của cơ sở
giáo dục nước ngoài và cam kết,
quy định của cơ quan quản lý trực
tiếp (với trường hợp có cơ quan
công tác), cơ quan cử đi học; giữ
gìn và phát triển quan hệ hữu nghị
với các tổ chức, cá nhân và cộng
đồng dân cư nước sở tại.

Không được tự ý bỏ học; thực
hiện đúng quy định về thời gian
học, trình độ đào tạo, ngành học,
nước đi học và cơ sở giáo dục
theo quyết định cử đi học của cơ
quan có thẩm quyền.

Phải bồi hoàn chi phí đào tạo
theo quy định nếu không hoàn
thành nghĩa vụ học tập hoặc
không chấp hành sự điều động
làm việc của cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền sau khi tốt nghiệp
(với du học sinh học bổng ngân
sách Nhà nước cấp trong khuôn
khổ hiệp định, thỏa thuận hợp tác
giữa Chính phủ Việt Nam với
Chính phủ nước ngoài; học bổng

ngân sách Nhà nước cấp thông
qua các cơ quan nhà nước, doanh
nghiệp nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập).

Nghị định cũng quy định cụ
thể tiêu chuẩn với công dân Việt
Nam ra nước ngoài giảng dạy,
nghiên cứu khoa học và trao đổi
học thuật gồm: Có phẩm chất
chính trị, đạo đức tốt (do cơ quan
quản lý trực tiếp xác nhận); Không
trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu
TNHS; Có trình độ, năng lực phù
hợp với nội dung, chương trình
tham gia giảng dạy, nghiên cứu
khoa học và trao đổi học thuật tại
nước ngoài; Đáp ứng các yêu cầu
khác của chương trình tham gia
giảng dạy, nghiên cứu khoa học và
trao đổi học thuật tại nước ngoài;
Được cơ quan quản lý trực tiếp
đồng ý cử ra nước ngoài.

Công dân Việt Nam ra nước
ngoài giảng dạy,
nghiên cứu khoa
học và trao đổi học
thuật có trách
nhiệm làm việc
đúng nơi quy định;
thực hiện nghiêm
túc nội quy nơi làm
việc; về nước sau
khi kết thúc chương
trình giảng dạy,
nghiên cứu khoa
học và trao đổi học

thuật theo quy định của nước đối
tác. Không vi phạm quy định về
hoạt động khoa học công nghệ của
Việt Nam và nước sở tại; các quy
định pháp luật hiện hành về nghĩa
vụ, trách nhiệm của nhà giáo làm
ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín
của Việt Nam tại nước đối tác.

Không được lợi dụng việc đi
giảng dạy, nghiên cứu khoa học và
trao đổi học thuật tại nước ngoài
để thực hiện mục đích đi lao động
hoặc ở lại nước ngoài trái phép trừ
trường hợp phải kéo dài thời gian
ở lại nước ngoài do ốm đau, chiến
tranh, thiên tai, dịch bệnh.

Thực hiện đúng thỏa thuận,
cam kết đã ký với cơ quan quản
lý trực tiếp, cơ quan có thẩm
quyền cử cá nhân đi giảng dạy,
nghiên cứu khoa học, trao đổi học
thuật tại nước ngoài (nếu có);... 

T.KÝ - T.CÔNG

DU HỌC SINH HỌC BỔNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

Phải bồi hoàn chi phí đào tạo 
nếu không hoàn thành nghĩa vụ học tập

Người cán bộ tư pháp tận tâm 
ở vùng cao Lai Châu

Ở Sở Tư pháp Lai Châu, nhắc đến ông Nguyễn Công
Thiếp, Phó Giám đốc Sở, mọi người đều có chung
lời nhận xét đó là người ít nói, nhưng với công việc
là cán bộ năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm.

lÔng Nguyễn Công Thiếp, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lai Châu.

lẢnh minh họa.
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CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Chiều qua (27/9), Ban chỉ đạo
phòng chống dịch Covid-19 TP
HCM tổ chức họp báo để thông
tin về tình hình dịch bệnh trong
24 giờ trước đó và các quyết
sách được người dân quan tâm.
Lực lượng chi viện vẫn ở lại cho
đến khi số bệnh nhân giảm 

Trả lời câu hỏi về lý do Sở Y tế TP kiến
nghị Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân cho các
F0 được phát hiện qua test nhanh, ông
Nguyễn Văn Vĩnh Châu (Phó Giám đốc
Sở Y tế) cho biết theo quy định của Bộ Y
tế, để xác định một trường hợp là F0 cần
xác định bằng kỹ thuật PCR. Test nhanh
có hạn chế là làm độ nhạy và đặc hiệu
không cao. 

Tuy nhiên, tháng 8 và tháng 9/2021, số
ca bệnh tăng nhanh và xảy ra đại dịch.
Trong bối cảnh đó, một trường hợp có
biểu hiện lâm sàng của mắc Covid-19 qua
test nhanh thì cần được xác nhận nhiễm
để điều trị thay vì chờ PCR. Do đó, Thứ
trưởng Nguyễn Trường Sơn đã có công
văn cho phép công nhận người có kết quả
test nhanh dương tính là F0. 

TP thời gian qua đã ghi nhận tất cả
trường hợp test nhanh dương tính là F0 và
quản lý đúng quy định, đảm bảo điều kiện
cách ly, chăm sóc tại nhà, phát gói thuốc
A, B, C để chăm sóc F0 tại cộng đồng. Tất
cả bệnh nhân này đều có trong danh sách
của TP, đều được cấp thuốc, điều trị. 

Tuy nhiên, các trường hợp này chưa
được cấp mã số quốc gia. Vừa qua, Sở có
văn bản đề nghị Bộ Y tế bổ sung các
trường hợp này vào danh sách quốc gia.
Theo thống kê của TP, có gần 150.000 F0
thuộc nhóm này.

Việc tăng thêm 150.000 F0 sẽ ảnh
hưởng thế nào đến các con số thống kê của
TP như tỷ lệ tử vong, tỷ lệ ca dương tính?
Ông Châu nói đây là những trường hợp đã
được tiếp nhận, đã lập danh sách và được
điều trị tại nhà, theo dõi đầy đủ. Số F0 tăng
sẽ ảnh hưởng đến mẫu số khi phân tích, ví
dụ như tỷ lệ tử vong. Khi mẫu số tăng lên
thì tỷ lệ tử vong sẽ giảm đi. 

“Tới nay, TP dựa vào số F0 thật để thu
dung, điều trị tại nhà. Theo tiêu chí mới của
Bộ Y tế thì số ca mắc mới chỉ là một trong
các tiêu chí để phân cấp độ nguy cơ trong
Bộ tiêu chí của Bộ Y tế. Trên ngưỡng trên
150 trường hợp/100.000 dân/tuần thì ở cấp
độ 4. Do đó, số ca mắc tăng lên thì TP vẫn
trên 150”, ông Châu nói.

Theo ông Châu, khi các tiêu chí đảm
bảo thì TP vẫn có thể xuống cấp độ thấp
hơn, các biện pháp an toàn sẽ thuận tiện
hơn cho các hoạt động của địa phương. 

Về lực lượng chi viện tại TP, ông Châu
cho biết tùy theo tình hình dịch bệnh, TP
cùng Bộ Y tế sẽ có chiến lược thu gọn các
bệnh viện dã chiến. “Đến nay, lực lượng
chi viện vẫn ở lại cho đến khi số bệnh
nhân giảm, phù hợp với năng lực điều trị
của TP”, ông Châu nói. 

Ông Châu cho biết năng lực điều trị
phù hợp nằm trong kế hoạch tổng thể của
ngành y. Thời gian tới, nhiệm vụ của
ngành y tế TP bên cạnh điều trị bệnh nhân
Covid-19 thì vẫn phải điều trị bệnh không
phải là Covid-19. Nguyên tắc phục hồi
công năng cho các cơ sở dã chiến phụ
thuộc vào số ca mắc, ca bệnh nặng. TP ưu
tiên phục hồi bệnh viện quận, huyện để có
các BV đa khoa tiếp nhận người bệnh
không phải Covid-19.

Đến nay, hai BV đa khoa quận 7 và
huyện Củ Chi đã chuyển tất cả các trường
hợp mắc Covid-19 sang nơi khác để xanh
hóa và trong vài ngày tới sẽ tiếp nhận điều
trị bệnh nhân không phải Covid-19.

Điều tra cán bộ quản lý dược
tham ô thuốc kháng virus 

Tại cuộc họp báo, Thượng tá Huỳnh
Quang Tiến, Phó phòng Tham mưu
Công an TP, cho biết thời gian qua,
Công an TP đã khám phá 2 vụ việc trục
lợi liên quan tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19; 1 vụ mua, bán thuốc kháng
virus Molnipiravir trái phép; 2 vụ việc
sử dụng tài khoản Facebook để lừa đảo
cấp giấy đi đường, tiêm vắc xin, bán
thuốc kháng virus và 1 vụ sản xuất, buôn
bán hàng giả, thuốc tân dược giả các
nhãn hiệu có tác dụng phòng ngừa, chữa
trị Covid-19.

Trong đó, đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 2
bị can với Trương Mạnh Thảo (cán bộ phụ
trách kinh tế UBND phường 2, quận 6) về
tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi

thi hành công vụ”, do có hành vi móc nối
giải quyết việc tiêm ngừa vắc xin để trục
lợi;  Lê Thị Kim Dung (thường trú quận 4)
về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người
có chức vụ quyền hạn để trục lợi”, do có
hành vi móc nối với Nguyễn Thanh Tuấn
(cán bộ phụ trách điểm tiêm chủng tại
phường 10, quận 11) đưa 21 trường hợp
không thuộc diện vào danh sách tiêm, thu
lợi bất chính 51,8 triệu đồng.

Đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với
Nguyễn Minh Phụng (thường trú Thủ
Đức) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;
đối tượng này có hành vi sử dụng mạng
xã hội đăng tải thông tin cung cấp giấy đi
đường, tiêm ngừa vắc xin, thuốc kháng
virus để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đã khởi tố 1 vụ án, 3 bị can (Nguyễn
Đức Thuận, Dương Quốc Chinh, Nguyễn
Thị Kim Tuyến) về tội Sản xuất, buôn bán
hàng giả thuốc tân dược giả các nhãn hiệu
có tác dụng phòng ngừa, chữa trị Covid-19.

Công an cũng đang điều tra làm rõ 1
vụ việc liên quan hành vi “Tham ô tài
sản”, mua, bán thuốc kháng virus Mol-
nipiravir liên quan cán bộ quản lý dược tại
Trung tâm у tế quận Bình Tân, Trung tâm
y tế quận Tân Phú và một số đối tượng có
liên quan.

Hiện Công an TP đang tiếp tục chỉ đạo
các lực lượng tăng cường công tác quản lý
địa bàn, trinh sát, xác minh bắt giữ một số
trường hợp đăng tin quảng cáo, dịch vụ tiêm
vắc xin, rao bán thuốc điều trị Covid-19.

Tại cuộc họp báo, một lãnh đạo BCĐ
phòng chống Covid-19 TP cho biết: “Sau
một thời gian rất dài, hiện số ca nhập viện
trong ngày đã ít hơn số ca xuất viện, số tử
vong và số bệnh nhân nặng cũng giảm.
Đây là những tín hiệu rất lạc quan trong
công tác phòng chống dịch tại TP”.

NGUYỄN HÀ

Nhiều hoạt động
ở TP HCM dự kiến

mở lại từ 1/10 
UBND TP HCM, vừa có công văn

khẩn gửi Bí thư, Chủ tịch UBND
các quận, huyện, TP Thủ Đức về việc
góp ý dự thảo Chỉ thị về điều chỉnh các
biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và
phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo bản dự thảo, từ 0h ngày 1/10, TP
sẽ cho phép mở cửa lại một số hoạt động
với những quy định, điều kiện chi tiết.

Các hoạt động tập trung ngoài trời,
trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo...)
được tổ chức dưới 10 người. Trong
trường hợp 100% người tham gia được
tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 hoặc đã
khỏi bệnh, các hoạt động được phép tập
trung dưới 50 người.

Các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế
và văn phòng kinh tế - văn hóa nước
ngoài có trụ sở đóng trên địa bàn TP chủ
động quyết định phương thức làm việc
phù hợp với đặc thù của tổ chức, nhưng
phải giảm ít nhất 30% số lượng người
làm việc trực tiếp tại trụ sở và đáp ứng
quy định về biện pháp phòng, chống dịch.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
sử dụng toàn bộ lao động trực tiếp có “thẻ
xanh Covid” được quyền tham gia các
hoạt động với điều kiện đảm bảo chấp
hành toàn bộ quy định an toàn phòng,
chống dịch của ngành y tế và các Bộ tiêu
chí đánh giá mức độ an toàn phòng,
chống dịch.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,
kinh doanh trong khu công nghiệp, khu
chế xuất, Khu Công nghệ cao và trên địa
bàn quận, huyện, Thủ Đức được phép
hoạt động khi đảm bảo các yêu cầu an
toàn phòng, chống dịch

TP cũng dự kiến cho phép mở lại có
điều kiện với các công trình giao thông,
xây dựng; hợp tác xã, hộ gia đình sản
xuất, kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp;
dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ
sở thú y, đối tượng hành nghề thú y; một
số cơ sở kinh doanh dịch vụ; trung tâm
thương mại, siêu thị; dịch vụ cắt tóc, gội
đầu hoạt động dưới 50% công suất; cơ sở,
địa điểm nghỉ dưỡng, tham quan hoạt
động dưới 30%; một số hoạt động thể
dục, thể thao; đám cưới dưới 10 người,
đám tang dưới 20 người. 

Dự kiến TP tiếp tục tạm dừng các hoạt
động có khả năng lây nhiễm cao như
quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp,
dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim,
vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử. 

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật,
tôn giáo, tín ngưỡng, mít tinh, lễ phát
động trừ các trường hợp được cơ quan có
thẩm quyền cho phép hoạt động. Các
hoạt động của cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng,
thờ tự, hàng rong, vé số dạo cũng cần
được tạm ngừng.

Về việc kiểm soát lưu thông, có thể
vẫn duy trì 12 chốt kiểm soát ra/vào TP
và 39 chốt tại địa bàn các cửa ngõ giáp
ranh với các tỉnh. Các chốt kiểm soát tiếp
tục kiểm tra phương tiện, người tham gia
lưu thông bằng mã QR và các công cụ
nhận diện của từng ngành, lĩnh vực.

H.NGUYỄN

TP Hồ Chí Minh có 150.000 F0 
chưa được cấp mã số bệnh nhân

Sở Y tế TP vừa có công văn khẩn gửi Chủ tịch UBND quận
7, 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú và huyện Bình Chánh về
phản ánh của người dân qua đường dây nóng, liên quan việc các
địa bàn trên yêu cầu F0 phải đi cách ly tập trung dù họ đáp ứng
điều kiện và có nguyện vọng cách ly tại nhà. 

Sở Y tế TP nhận định điều này đã gây bức xúc cho người dân
và kéo theo tâm lý hoang mang, lo lắng cho người F0.

Để chấn chỉnh nội dung trên, Sở Y tế đề nghị Chủ tịch UBND
các quận, huyện tạo điều kiện cho F0 được cách ly tại nhà. Các
F0 chỉ được chuyển cách ly tập trung khi không đủ điều kiện cách

ly tại nhà như đông người, diện tích chật hẹp hoặc có bệnh nền
chưa ổn định. 

Sở Y tế cho biết sẽ kiến nghị Bộ Y tế cho phép TP mở rộng điều
kiện cách ly tại nhà để phù hợp với mong muốn của người dân. 

Sở Y tế đồng thời đề nghị lãnh đạo các quận, huyện tăng
cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động hướng dẫn
chăm sóc, quản lý F0 tại nhà của các địa bàn; góp phần nâng cao
hiệu quả mô hình chăm sóc và theo dõi sức khỏe người F0 cách
ly tại nhà; tránh làm ảnh hưởng đến nỗ lực chung của TP trong
hoạt động chăm sóc, quản lý F0 tại nhà trong thời gian qua.

lTP Hồ Chí Minh thời gian qua đã ghi nhận tất cả trường hợp test nhanh dương tính là F0.
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Đổi mới để phát huy 
giá trị di sản Văn Miếu-
Quốc Tử Giám 

Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám sẽ có sự
thay đổi cả về hình ảnh và cách thức hoạt

động, cách tiếp cận công chúng để khu Di tích
Quốc gia đặc biệt phát huy giá trị di sản trong
bối cảnh bình thường mới. Đó là nội dung dự
án Không gian Văn hóa Quốc Tử Giám do
Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn
Miếu-Quốc Tử Giám phối hợp với tổ chức văn
hóa-giáo dục phi lợi nhuận Gavisto Diplomat
và các đơn vị liên quan thực hiện.

Trang Fanpage và Instagram Không gian
văn hóa Quốc Tử Giám đã được lập ra để
quảng bá cho các sự kiện cũng như cung cấp
các thông tin về lịch sử Việt Nam trung đại tới
người đọc một cách hệ thống, gần gũi và thú
vị. Đầu tháng 10, dự án sẽ tổ chức mạn đàm
“Đạo học trong Không gian Văn hóa Quốc Tử
Giám” theo hình thức trực tuyến, với sự tham
gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Các
chuyên gia sẽ chia sẻ về giáo dục Việt Nam
trung đại, sứ mệnh của Quốc Tử Giám trong
việc truyền tải và giữ gìn các giá trị trên, sức
sống và hình thức truyền tải các giá trị này
trong bối cảnh giáo dục hiện đại, khơi dậy tinh
thần đạo học trong bối cảnh giáo dục hiện đại...
Nhiều chương trình thảo luận về lịch sử, văn
hóa Việt cũng đã được lên kế hoạch tổ chức.

Tiến sỹ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung
tâm, cũng khẳng định nguyện vọng đổi mới
hình ảnh cho Văn Miếu-Quốc Tử Giám để di
tích không chỉ là nơi đến tham quan, dâng
hương, mà trở thành địa điểm diễn ra hoạt
động về văn hóa, khoa học, giáo dục, nơi trưng
bày các sản phẩm sáng tạo, cảm hứng cho sự
sáng tạo. H.M

Sinh viên Việt Nam đạt giải
cuộc thi Phóng viên trẻ
khu vực ASEAN 

Nhóm hai sinh viên RMIT Việt Nam vừa
đem về giải Ba cuộc thi Phóng viên trẻ

mảng xã hội khu vực ASEAN (ASEAN Youth
Social Journalism Contest) với chiến dịch
truyền thông mạng xã hội nhằm nâng cao nhận
thức cho các bạn trẻ Việt về việc dùng bao bì
nhựa trong suốt đại dịch Covid-19. 

Theo đó, dự án Flatten the Plastic Curve
(tạm dịch: Làm phẳng đường cong rác thải
nhựa) do hai sinh viên ngành Truyền thông Đại
học RMIT là Hoàng Nguyễn Nhật Vi và Phạm
Quang Vinh đã tiếp cận thành công gần
200.000 độc giả trẻ sau chỉ một tháng chạy
chương trình. Theo chủ đề Giới trẻ ASEAN và
Covid-19: Hồi đáp, Hồi phục và Kiên cường
mà BTC đưa ra, cả hai quyết định giúp các bạn
trẻ mua hàng trực tuyến thực hiện những hành
động tuy nhỏ nhưng hiệu quả để giảm thiểu
bao bì, thông qua những thiết kế theo trường
phái hoạt họa. 

Hoàng Nguyễn Nhật Vi cho biết, Covid-
19 đã và đang thách thức những thói quen bền
vững của người Việt vì họ bị buộc giảm tiếp
xúc trực tiếp và không được đi lại khi không
thực sự cần thiết. “Là một trong những thế hệ
có khả năng thích nghi nhất trong khu vực,
giới trẻ ASEAN đã nhanh chóng điều chỉnh
bản thân cho phù hợp bằng cách chuyển
những hoạt động thường nhật sang các kênh
trực tuyến. Song tiện lợi luôn có giá của nó,
cuộc sống bình thường mới khiến việc sử
dụng bao bì nhựa dùng một lần nhiều hơn”,
Nhật Vi chia sẻ. N.K 

Phí xét nghiệm “đè nặng” 
mưu sinh

Thời gian qua, với những nỗ lực
không ngừng nghỉ, Việt Nam cơ bản
khống chế được dịch bệnh Covid-19.
Thời điểm này, các địa phương đã bắt
đầu nới lỏng các biện pháp, sẵn sàng
sống chung với dịch bệnh trong tình hình
mới. Theo đó, người dân có thể ra đường
sinh hoạt bình thường hay đến các địa
phương, thành phố khác khi đáp ứng các
điều kiện. Không phải giãn cách, được ra
ngoài, làm việc, sinh hoạt là niềm vui với
đông đảo người dân nhưng cũng khiến
không ít người dân, doanh nghiệp đau
đầu vì mức phí xét nghiệm Covid-19. 

Tại TP.HCM, sau thời gian triển khai
xét nghiệm tập trung cho thấy nhiều bất
cập, hiện nay, Sở Công Thương TP HCM
giao cho các doanh nghiệp tổ chức phát
các bộ xét nghiệm cho các shipper để mỗi
shipper tự xét nghiệm, chịu trách nhiệm
về tầm soát dịch bệnh của bản thân là phù
hợp với tình hình hiện nay. 

Theo quy trình này, sau khi hoàn
thành việc xét nghiệm, các shipper gửi
kết quả cho doanh nghiệp quản lý để tiếp
nhận thông tin và cập nhật dữ liệu lên kho
dữ liệu dùng chung của thành phố theo
hướng dẫn của Sở TTTT để liên thông dữ
liệu với Công an thành phố, Sở Công
Thương và các đơn vị chức năng để phối
hợp trong công tác kiểm tra, đảm bảo an
toàn cho các lực lượng shipper trong tình
hình hiện nay. Chi phí được một số doanh
nghiệp ứng dụng đặt xe áp dụng từ ngày
24/9 là 75.000 đồng/lần xét nghiệm cho
shipper. Theo quy định của thành phố,
mỗi shipper xét nghiệm theo tần suất 3
ngày 1 lần và lấy mẫu gộp 3 người. Theo
các chuyên gia y tế, nếu doanh nghiệp
vận tải phải chịu  chi phí này sẽ tăng phí
vận chuyển. Còn nếu shipper phải chịu
có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của lực
lượng này.

Đó là một trong những ví dụ thực tế
tại TP HCM cũng như tại nhiều địa
phương khác khi phải tính toán cân nhắc
về vấn đề vừa chống dịch, vừa đảm bảo
hoạt động kinh tế. Nếu như không có
những biện pháp hợp lý thì khó đảm bảo
được cuộc sống bình thường trong hoàn
cảnh dịch bệnh này.

Vì sao giá xét nghiệm Covid-19
khác nhau?

Hiện nay giá xét nghiệm Covid-19
trên cả nước không thống nhất dù Bộ Y
tế đã có quy định rõ ràng và áp mức giá
chung. Nguyên nhân được xác định là do

chỉ áp dụng được với cơ sở y tế công lập
còn tư nhân thì lại không.

Theo ghi nhận của phóng viên, mức
giá xét nghiệm Covid-19 tại một số bệnh
viện được cấp phép trên địa bàn TP Hà
Nội đang ở mức khá cao, thậm chí gấp
đôi giá Bộ Y tế áp dụng đối với bệnh
viện công. Cụ thể, tại một bệnh viện trên
đường Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng (Hà
Nội), mức giá xét nghiệm Covid-19
được áp dụng khá cao với phương pháp
xét nghiệm Realtime RT-PCR là 1,6 triệu
đồng/mẫu, còn test nhanh là 295 nghìn
đồng/mẫu. Tuy nhiên tại một cơ sở của
một bệnh viện ở quận Ba Đình thì mức
giá là 1,2 triệu đồng/mẫu cho phương
pháp xét nghiệm Realtime RT-PCR và
280 - 360 nghìn đồng/mẫu cho phương
pháp test nhanh. 

Trong nhóm các bệnh viện tư, giá xét
nghiệm được cho là hợp lý nhất thuộc về
một bệnh viện ở quận Ba Đình với
phương pháp xét nghiệm Realtime RT-
PCR là 720 nghìn đồng/mẫu và 150
nghìn đồng/mẫu đối với phương pháp
test nhanh. 

Việc chênh lệch giá cả giữa các bệnh
viện đã khiến người dân không thể xác
định được đâu là mới là mức giá chính
xác khi có nhu cầu xét nghiệm Covid -
19. Nhiều người cũng không khỏi băn
khoăn rằng vì sao cùng một phương

pháp xét nghiệm giữa các bệnh viện lại
có sự chênh lệch về giá lớn như vậy? 

Trả lời vấn đề trên, Sở Y tế Hà Nội
cho biết: “Đối với các cơ sở y tế, bệnh
viện công lập, mức giá xét nghiệm
Covid -19 được áp dụng theo quy định
của Bộ Y tế. Cụ thể, theo quy định khi
xét nghiệm vi khuẩn/vi rus/vi nấm/ký
sinh trùng đối với trường hợp xét nghiệm
bằng phương pháp Real-time PCR mức
giá tối đa 734.000 đồng/1 mẫu xét
nghiệm. Với trường hợp thực hiện test
nhanh mức giá tối đa 238.000 đồng/1
mẫu xét nghiệm. Còn đối với các cơ sở
y tế, bệnh viện ngoài công lập thì mức
giá xét nghiệm Covid -19 sẽ được cơ sở
này tự điều chỉnh, niêm yết và công khai
phụ thuộc vào mức đầu tư trang thiết bị”.

Trước nhu cầu cấp thiết của người dân
trong việc chấp hành xét nghiệm Covid -
19 theo quy định phòng chống dịch, đặc
biệt trong tình hình dịch bệnh vẫn diễn
biến phức tạp như hiện nay, việc xét
nghiệm Covid-19 càng trở nên thiết yếu
để tất cả người dân có thể chung sống với
dịch bệnh trong trạng thái bình thường
mới. Giá thành cao, không thống nhất,
trong khi giấy xét nghiệm lại chỉ có giá trị
trong khoảng thời gian ngắn đang gây ra
những khó khăn lớn về kinh tế đối với
người dân và doanh nghiệp. 

TUẤN ANH – MAI LY

l Vấn đề đang được dư luận quan
tâm chính là câu chuyện hơn 1500 trẻ
em tại TP HCM mồ côi do đại dịch.
Thành phố cũng đã ban hành nhiều văn
bản yêu cầu các địa phương khẩn
trương khảo sát nguyện vọng từng
trường hợp, tổng hợp báo cáo về Sở Lao

động Thương binh và Xã hội trước ngày
28/9 để tham mưu UBND TPHCM ban
hành các chính sách hỗ trợ cụ thể cho
từng nhóm đối tượng. Đồng thời, không
để xảy ra trường hợp trẻ mồ côi bị bỏ
sót, không được chăm lo. N.MAI

l Chương trình "Triệu phần quà
san sẻ yêu thương" do Hội LHPN Việt
Nam phát động là sự kiện hưởng ứng

Chương trình "Triệu phần quà đại đoàn
kết, tiếp sức đồng bào miền Nam vượt
qua đại dịch Covid-19" của Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam. Cập nhật
kết quả ủng hộ chương trình Triệu phần
quà San sẻ yêu thương, từ ngày 26/8
đến ngày 23/9/2021, tổng kinh phí vận
động là 98,01 tỷ đồng tương đương
326.700 suất quà.  X.HOA

“Loạn” giá xét nghiệm Covid-19

TIN VẮN

l Người dân đến thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

GÓC NHÌN

Tháng 8/2021, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng Tư
vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ thực hiện cuộc khảo sát

với trên 69 nghìn người lao động. Khảo sát được thực hiện trên toàn quốc, trong đó số
người tham gia khảo sát tại Thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 46%, Hà Nội chiếm
25%, Bình Dương chiếm khoảng 3,5%, Đồng Nai khoảng 2,6% và Đà Nẵng 2%.  Qua
khảo sát cho thấy, có tới 62% trong tổng số hơn 69 nghìn người tham gia trả lời cho biết
hiện đang mất việc làm (trên 42.700 người) kể từ khi làn sóng dịch thứ tư bùng phát. Đã
mất việc làm, người lao động còn phải gánh thêm nhiều chi phí phát sinh trong đó có chi
phí xét nghiệm Covid-19. Trong bối cảnh dịch kéo dài, người lao động có khi phải tự trả
chi phí xét nghiệm Covid-19 để xác nhận khi di chuyển giữa các tỉnh/thành phố
nên đây cũng là khoản chi phí phát sinh cao.

Bộ Y tế đã có hướng dẫn về
thanh toán chi phí xét nghiệm
Covid-19. Tuy nhiên, theo
khảo sát của phóng viên, tại
các cơ sở y tế, người dân chi
trả một mức giá test nhanh
Covid-19 khác nhau.
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TIN TỨC

Hà Nội cho phép người dân
thể thao ngoài trời

Ngày 27/9, UBND TP Hà Nội ban hành Văn
bản số 3242/UBND-KGVX về việc điều

chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-
19 trong tình hình mới trên địa bàn TP.

Cụ thể, từ hôm nay (28/9), UBND TP cho
phép thực hiện một số hoạt động, yêu cầu các cơ
sở kinh doanh, dịch vụ, người dân thực hiện
nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các
biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế và thành
phố, gồm: thể dục, thể thao ngoài trời nhưng
không được tập trung quá 10 người; Trung tâm
thương mại (các cửa hàng ăn uống chỉ được phép
bán mang về); Cửa hàng may mặc, thời trang, hóa
mỹ phẩm.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Y tế phối hợp
các đơn vị tiếp tục thực hiện tầm soát y tế, nhất là
xét nghiệm tầm soát 2-3 ngày/lần tại các điểm
phong tỏa, điểm có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao
để kiểm soát lây lan dịch bệnh; tiếp tục rà soát các
trường hợp chưa được tiêm vaccine mũi 1 để hoàn
thành việc tiêm vét mũi 1; hoàn thành việc tiêm
mũi 2 cho các trường hợp đến thời hạn tiêm.

UBND các quận, huyện, thị xã được giao tăng
cường công tác kiểm tra, hướng dẫn người dân
thực hiện nghiêm và chấp hành các quy định về
công tác phòng, chống dịch, trong đó có việc thực
hiện khai báo y tế thường xuyên, cài đặt và quét
mã QR tại các cơ sở dịch vụ, kinh doanh, các đơn
vị trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường vi phạm
trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

UBND TP cũng giao các Sở, ban, ngành và
UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn
các đơn vị và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ xây
dựng kịch bản theo nguyên tắc “Thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”. 

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
yêu cầu các đơn vị, trường học tiếp tục tổ chức
dạy và học bằng hình thức trực tuyến; thường
xuyên sử dụng kho học liệu điện tử nhằm đáp ứng
mục tiêu “Tạm dừng đến trường, không dừng việc
học”. Các đơn vị, trường học bố trí cho cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động làm việc
theo nguyên tắc 50/50. Đồng thời, các đơn vị,
trường học tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, xây
dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch
Covid-19, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại
trường học tập khi điều kiện cho phép.

DIỆU THẢO 

BẮC GIANG:
Công nhận kết quả 
xét nghiệm Covid-19 trên
ứng dụng Bluezone

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và
các phương tiện ra/vào tỉnh, giảm ùn tắc tại

các chốt kiểm soát, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu
cầu công nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 của
người dân trên ứng dụng Bluezone khi thực hiện
quét mã QR. Thời gian thực hiện từ ngày 1/10 đến
khi có thông báo mới.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Y tế chỉ
đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các đơn vị lấy
mẫu, xét nghiệm trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy
đủ quy trình trên Nền tảng xét nghiệm Covid-19
(từ lấy mẫu đầu vào đến xét nghiệm, trả kết quả
qua phần mềm và thực hiện công bố kết quả qua
ứng dụng Bluezone). Trường hợp cá nhân, tổ chức
cần kết quả xét nghiệm Covid-19 bằng bản giấy,
các đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.

Người đứng đầu tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Sở
Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối
của tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên
môn của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng
dẫn, hỗ trợ các đơn vị lấy mẫu, xét nghiệm thực
hiện công bố, đồng bộ và tích hợp kết quả xét
nghiệm Covid-19 lên Nền tảng của Trung tâm
công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia
và liên thông dữ liệu ứng dụng Bluezone. 

T.NINH 

Trước ảnh hưởng của dịch
bệnh, nhiều ý kiến cho rằng
Thảo Cầm Viên Sài Gòn có
thể ứng dụng công nghệ
triển khai “Vườn thú online”-
mô hình nhiều nơi trên thế
giới đã thực hiện.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đóng cửa
khi TP HCM giãn cách xã hội từ tháng
5/2021. Ngoài sụt giảm về doanh thu,
gánh nặng phải duy trì thì còn nhiều
cái khó khác như tình hình lưu thông,
đi lại, mua hàng hoá thực phẩm khó
khăn. Trước đó, Thảo Cầm Viên cũng
đã có đợt phải đóng cửa, tình hình dịch
khiến hoạt động đón khách gặp khó
khăn trong suốt 2 năm trời dẫn đến
nhiều khó khăn về tài chính. Trong
đó, chi phí để duy trì hoạt động,
mua thức ăn cho động vật là
vấn đề nan giải nhất.

Mới đây, Công ty
TNHH MTV Thảo
Cầm Viên Sài Gòn đề
xuất Sở Xây dựng hỗ
trợ gần 30 tỷ đồng để
chăm sóc động vật,
thực vật. Trước đó,
hơn 300 nhân viên của
Thảo Cầm Viên cũng đã
tình nguyện giảm 30%
lương từ tháng 8/2020. Còn
với người dân, tuy Thảo Cầm
Viên không lên tiếng nhờ cộng
đồng hỗ trợ, nhưng người dân đã chủ
động lan toả thông tin để hỗ trợ động
vật tại đây. 

Với nhiều người dân TP HCM,
Thảo Cầm Viên là nơi quen từng gắn bó
với tuổi thơ. Họ ủng hộ chỉ vì đơn giản
là muốn giữ lại cho con, cháu mình một
chốn vui vẻ của tuổi thơ sau này.

Thảo Cầm Viên là vườn thú có
“tuổi thọ” đứng hàng thứ 8 trên thế
giới, đến nay đã 156 tuổi. Nơi này
chăm sóc và bảo tồn 1.373 cá thể
thuộc 145 loài động vật, trong đó có
nhiều loài quý hiếm như trĩ sao, chà
vá, vượn má vàng, báo lửa, báo gấm,
hươu vàng... và hơn 900 loài thực vật.

Theo dự toán của Thảo Cầm Viên,
từ tháng 7 đến tháng 12/2021, chi phí
chăm sóc động, thực vật của đơn vị
hơn 45,7 tỷ đồng. Đơn vị này đã thực
hiện các biện pháp tiết kiệm và giảm
các khoản chi phí để duy trì hoạt động
thường xuyên, tối thiểu trong giai

đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
từ đầu năm 2020 đến nay.

Trên Fanpage của mình, Thảo
Cầm Viên cũng đã có những hoạt
động “linh động” kinh doanh thêm
các sản phẩm phù hợp như cây giống,
cây cảnh phục vụ nhu cầu chăm sóc
cây cảnh của người dân… Đồng thời,
Fanpage của Vườn thú cũng thường
xuyên đăng tải, cập nhật các clip cảnh
nhân viên chăm sóc các con thú ngày
giãn cách, những sinh hoạt thú vị của
động vật trong Thảo Cầm Viên, thu
hút được sự quan tâm, tương tác của
đông đảo người xem.

Nhiều ý kiến cho rằng, Thảo Cầm
Viên nên phát triển thế mạnh của
mình để xây dựng hình thức “tham
quan vườn thú online”. Trong thời
điểm dịch phức tạp, nhiều nơi trên thế

giới đã triển khai “vườn thú online”,
bán vé hoặc cho khách tham quan

miễn phí. Những hoạt động này
xây dựng trên nền tảng ứng dụng
3D, cho phép người xem có thể
làm một chuyến “du hành” vào
vườn thú, xem đời sống, sinh
hoạt của các con thú, các
nhân viên cho ăn, huấn luyện
thú. Đồng thời còn có nhiều
hoạt cảnh 3D dựa trên các con

thú trong vườn. Cùng với đó là
lời thuyết minh chi tiết của các

hướng dẫn viên. 
Ứng dụng này cũng đã và đang

được thực hiện tại các Bảo tàng trong
và ngoài nước. Việc Thảo Cầm Viên
TPHCM “để lỡ” việc ứng dụng để
xây dựng hoạt động thăm quan online
trong suốt 2 năm dịch khiến nhiều
người tiếc nuối. Trên các diễn đàn
mạng xã hội, không ít người dân cho
biết sẵn sàng bỏ tiền bằng tiền mua vé
thăm quan trực tiếp hoặc mức phí cao
hơn để bản thân và con cái được tham
quan online vườn thú. 

Đó cũng là hướng đi mà Thảo
Cầm Viên Sài Gòn cần cân nhắc đến,
dù tình hình dịch bệnh đang dần trở
nên ổn định. Bởi ở thời buổi công
nghệ, ứng dụng 4.0 vào hoạt động
thăm quan là hoàn toàn cần thiết,
không chỉ giúp du khách từ các tỉnh,
thành khác có thể từ xa “click chuột”
thăm thú Thảo Cầm Viên, mà còn đa
dạng hơn lựa chọn cho khách tham
quan vườn thú, không để mình đứng
ngoài bước tiến của công nghệ. 

TRÂN TRÂN

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban
hành Thông tư số 23 quy định về

quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ
thạc sĩ, sẽ có hiệu lực từ ngày
15/10/2021. Theo đó, việc đào tạo trình
độ thạc sĩ có nhiều điểm mới so với quy
định cũ. 

Cụ thể, chuẩn đầu vào chương trình
thạc sĩ phải có ngoại ngữ bậc 3 trở lên
trong đó phải có một trong các văn
bằng, chứng chỉ như bằng tốt nghiệp
trình độ đại học ngành ngôn ngữ nước
ngoài trở lên hoặc tốt nghiệp đại học
mà chương trình chủ yếu bằng tiếng
nước ngoài trở lên… Bên cạnh đó, cơ
sở đào tạo có thể tuyển sinh thạc sĩ

onilne nếu đáp ứng các điều kiện bảo
đảm chất lượng để có được kết quả tin
cậy và công bằng giống như tổ chức
bằng hình thức tuyển sinh trực tiếp.
Sinh viên đại học được đăng ký học
trước một số học phần của chương
trình thạc sĩ nếu có học lực theo điểm
trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên;
số tín chỉ được công nhận không vượt
quá 15 tín chỉ; đăng ký học tại cùng cơ
sở đang học đại học…

Cũng từ ngày 15/10, Nghị định số
81/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về
cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ
sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học

phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo” sẽ có
hiệu lực. Nghị định này đã bổ sung
nhiều đối tượng được miễn học phí so
với quy định trước đây, như người học
chương trình trung cấp, cao đẳng mồ
côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;
học sinh cấp hai ở thôn, bản đặc biệt
khó khăn; người học các ngành, nghề
chuyên môn đặc thù…

Ngoài ra, mức hỗ trợ chi phí học tập
tại cũng tăng thêm 50.000 đồng/tháng
so với quy định trước đây (từ ngày
15/10/2021, mức hỗ trợ chi phí học tập
là 150.000 đồng/tháng/học sinh). Nghị
định này cũng quy định cụ thể về lộ
trình tăng học phí với tất cả các cấp học
từ mầm non, phổ thông đại học. 

H.GIANG

Sinh viên đại học được học trước 
chương trình thạc sĩ

“Vườn thú online” - hướng đi
mới giữa đại dịch

l Động vật tại Thảo Cầm Viên.

lThảo Cầm Viên đóng cửa dài ngày do ảnh hưởng dịch bệnh.
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PHÁP LUậT 

Quá trình gửi đơn kêu cứu,
cứu xét đến các cơ quan
nhà nước, cơ quan báo
chí, ông Khanh cho rằng
vụ việc có sự can thiệp
của một Phó Giám đốc
Công an tỉnh Bình Dương.
Từ nội dung này, Công an
cho rằng ông Khanh “Vu
khống” nên khởi tố.
Vụ án 3 lần bị trả lại điều tra

Hôm nay (28/9), TAND TP Thủ
Dầu Một (tỉnh Bình Dương) dự
kiến đưa ra xét xử vụ án “vu
khống” với ông Nguyễn Hoàng
Khanh (SN 1983). Bị hại trong vụ
án được xác định là ông Phạm
Quốc Dũng, Phó Giám đốc Công
an (CA) Bình Dương.

Theo hồ sơ, ngày 26/4/2011, bà
Nguyễn Thị Thủy (SN 1964) cho
ông Trần Minh (SN 1961, là anh rể
của ông Dũng, Phó Giám đốc CA
Bình Dương) vay 13,5 tỷ, thời hạn
3 tháng. Quá thời hạn, ông Minh
không trả nợ, bà Thủy kiện ra tòa.

Tháng 12/2011, TAND Thủ Dầu
Một ra quyết định công nhận thỏa
thuận, ông Minh phải trả cho bà
Thủy 13,5 tỷ. Hồ sơ được chuyển
đến Chi cục THADS Thủ Dầu Một
để thực hiện THA. Sau đó, Cục
THADS Bình Dương rút hồ sơ để
tổ chức THA.

Đến tháng 8/2012, ông Minh
vẫn chưa THA nên bà Thủy ủy
quyền cho ông Khanh thay mình
thực hiện các công việc liên quan
THA, thu hồi số tiền nêu trên.

Quá trình thực hiện công việc
theo ủy quyền, ông Khanh có nhiều

“đơn cứu xét”, “đơn kêu cứu” đến
nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân có
thẩm quyền từ Trung ương đến địa
phương và báo chí, với nội dung
ông Dũng (em rể ông Minh) đã can
thiệp vào công việc THA, trù dập
gia đình ông Khanh.

Sau khi tiếp nhận, xử lý đơn,
Cục THA trả lời, giải thích về việc
đang tiếp tục xác minh giải quyết
THA theo đúng quy định pháp luật.
Tuy nhiên, ông Khanh vẫn tiếp tục
có đơn có cùng nội dung trên gửi
đến các lãnh đạo, tổ chức.

Tháng 1/2018, Cơ quan CSĐT
CA tỉnh Bình Dương khởi tố vụ
án, khởi tố bị can với ông Khanh
về tội “Lợi dụng các quyền tự do
dân chủ xâm phạm lợi ích nhà
nước, quyền, lợi ích hợp pháp của
cá nhân, cá nhân” sau khi xác
minh theo nội dung chuyển đơn
của UBND tỉnh.

Quyết định khởi tố bị can được
chuyển cho VKS Bình Dương
nhưng sau nhiều lần yêu cầu bổ
sung hồ sơ làm rõ động cơ mục đích
của ông Khanh, xác định thiệt hạ

Hôm qua (27/9), tại phiên
tòa xét xử phúc thẩm vụ
Ethanol Phú Thọ, HĐXX
hỏi 6 bị cáo và Cty TNHH
đầu tư Mai Phương (đối
tượng có quyền lợi nghĩa
vụ liên quan trong vụ án)
về các kháng cáo của họ.

Theo hồ sơ vụ án, ông Đinh La
Thăng với vai trò Chủ tịch HĐQT
PVN, Trưởng BCĐ triển khai các
Dự án nhiên liệu sinh học, Trần Thị
Bình (Phó TGĐ PVN, Phó BCĐ)
đều biết PVC và Liên danh không đủ
năng lực kinh nghiệm để thực hiện
gói thầu TK05 Dự án Ethanol Phú
Thọ. Tuy nhiên, họ vẫn chủ trì các
cuộc họp để kết luận chỉ đạo PVB,
PVC hoàn tất thủ tục chỉ định thầu
và ký Hợp đồng EPC với Liên danh
PVC/Alfa Laval/Delta-T trái quy
định dẫn đến dự án phải dừng thi
công kể từ 27/3/2013.

Trịnh Xuân Thanh và nhiều

người khác là những lãnh đạo chủ
chốt của PVC biết rõ liên danh
PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ
năng lực, kinh nghiệm thực hiện
gói thầu TK05 dự án Ethanol Phú
Thọ. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp nhận
sự chỉ đạo của ông Thăng, bà Bình
để lập hồ sơ đề xuất dù biết rõ
không đủ năng lực kinh nghiệm để
đáp ứng được hồ sơ yêu cầu và quy
định của pháp luật theo chỉ đạo của
ông Thăng… Hậu quả từ hành vi
làm trái các quy định của các bị cáo
nêu trên gây thiệt hại cho PVB hơn
540 tỷ. 

Với hành vi nêu trên, 12 bị cáo
trong vụ án bị tòa sơ thẩm tuyên
mức án 24 tháng đến 18 năm tù,
trong đó có bị cáo được hưởng án
treo. Sau phiên tòa, 6 bị cáo và Cty
Mai Phương kháng cáo.

Trình bày kháng cáo xin giảm
hình phạt và xin được “xóa trách
nhiệm dân sự”, bị cáo Vũ Thanh
Hà (cựu TGĐ PVC) thừa nhận bản
thân ký chỉ định thầu còn thiếu.

Tuy nhiên, bị cáo này cho rằng
việc ký quyết định chỉ định thầu
không gây ra bất kỳ thiệt hại nào
cho PVB; nên quy trách nhiệm
cho Hà về việc gây thất thoát tiền
là không đúng.

LS của bị cáo Hà cũng cho rằng
Hà không có lỗi trong việc gây thiệ
hại cho PVB. Việc PVB bị thiệt hạ
do nguyên nhân chủ quan, là quá
trình triển khai dự án có sai phạm của
chủ đầu tư PVB, nhà thầu PVC và
nguyên nhân khách quan do biến
động của thị trường thế giới, nguyên
nhân chính dẫn đến dự án bị dừng lại

Bị cáo Phạm Xuân Diệu (cựu
TGĐ PVC) cũng xin HĐXX xem
xét giảm hình phạt. Bị cáo Diệu xin
Tòa phúc thẩm xem xét vấn đề trách
nhiệm dân sự cho mình vì mình ch
là người thực hiện triển khai các ý
kiến của cấp trên, không tự ra ngh
quyết được.

Các bị cáo còn lại hầu hết đều xin
được giảm nhẹ hình phạt, được
hưởng án treo và miễn trách nhiệm

TIẾP VỤ “TÀI XẾ TỬ VONG Ở BẮC GIANG”:

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra
bổ sung nhiều tình tiết 

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ án, HĐXX TAND
tỉnh Bắc Giang đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu
cơ quan điều tra bổ sung làm rõ các bị cáo gây
vết thương nào dẫn đến chết người, giám định 
lại nguyên nhân tử vong, làm rõ đồng phạm
liên quan…

Như PLVN đã phản ánh, theo cáo trạng, đêm 10/11/2020, chị
Trần Thị Ngân thuê anh Nguyễn Văn Bách lái xe ô tô BKS 99A-
080.22 đưa Ngân và Nguyễn Văn Lưu từ thị trấn Nhã Nam, huyện
Tân Yên đến thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang mục
đích gặp Nguyễn Thị Phượng nói chuyện về mối quan hệ với
chồng chị Ngân.

Khoảng hơn 1h ngày 11/11/2020, chị Ngân và anh Lưu gặp
Phượng tại quán Karaoke ở thị trấn Thắng thì xảy ra mâu thuẫn, cãi
nhau. Chị Ngân và anh Lưu đã đánh Phượng; dùng điện thoại của
Phượng quay video phát trực tiếp trên facebook. Sau khi được can
ngăn thì chị Ngân và anh Lưu ra xe ô tô của anh Bách đi về nhà.

Sau khi xem video phát trực tiếp hình ảnh Phượng (nhân viên
của mình) bị đánh, Mạnh lái xe ô tô BKS 30A-190.15 chở Thêm,
Ích, Sơn, Phượng, Bình, còn Hiếu đi xe máy chở Khôi đuổi theo
xe Bách. Trong quá trình 2 ô tô đuổi nhau, khi anh Bách điều khiển
xe ô tô đi đến địa phần thôn Chùa (xã Lương Phong, huyện Hiệp
Hòa) thì đâm vào xe tải do anh Khúc Văn Khiêm điều khiển đang
đổ đất thi công cải tạo, nâng cấp QL37. Hậu quả làm anh Bách bị
chết, chị Ngân thương tích 19%, còn anh Lưu bị thương nhẹ và từ
chối giám định…

Tháng 8/2021, VKSND tỉnh Bắc Giang truy tố ra trước TAND
tỉnh Bắc Giang để xét xử Mạnh, Hiếu về tội “Giết người” theo
điểm n, p khoản 1 Điều 123 BLHS và tội “Cố ý gây thương tích”
theo điểm d, đ khoản 2 Điều 134 BLHS. Truy tố Thêm, Ích, Khôi,
Sơn về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 và tội “Cố
ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 BLHS.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 23/9 vừa qua, HĐXX TAND tỉnh Bắc
Giang đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, giám định lại
nguyên nhân tử vong, làm rõ đồng phạm liên quan.

Nêu lý do trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, chủ tọa phiên tòa
cho biết, qua diễn biến tại phiên tòa, các phần xét hỏi, tranh luận,
HĐXX xét thấy cần thu thập, điều tra, làm rõ thêm một số tình tiết
liên quan đến vụ án; thiếu chứng cứ chứng minh người thực hiện
hành vi phạm tội của bị cáo Mạnh cùng đồng phạm gây nên cái chết
của bị hại Bách; mục đích, động cơ phạm tội và có căn cứ cho rằng
có đồng phạm khác. Những vấn đề này không thể bổ sung tại tòa
được nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

HĐXX đề nghị làm rõ hành vi đánh anh Bách của các bị cáo
gây vết thương nào dẫn đến chết người. Vết thương do tai nạn giao
thông (TNGT) có trước nên làm rõ các vết thương đó có gây nên
chết người không? Các bị cáo có mục đích giết anh Bách không?
Làm rõ vết bầm tím, trầy xước da vùng trán, mặt, tai… do hung
khí gì gây ra? Đề nghị Hội đồng Giám định pháp y Trung ương
(thay vì Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Gianh) giám
định lại vật gì tác động để làm rõ nguyên nhân tử vong. Và cần thu
thập hồ sơ bệnh án của bị hại Bách.

HĐXX yêu cầu thực nghiệm điều tra, mô phỏng lại cơ chế hình
thành thương tích trên cơ thể nạn nhân khi va chạm với xe tải có gây
nên các tổn thương lồng ngực, gãy xương, dập gan, có phải là nguyên
nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân hay không? Yêu cầu điều tra, làm
rõ hành vi của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn
Thị Bình và Nguyễn Thị Phượng, có đồng phạm, giúp sức cho các bị
cáo thực hiện hành vi phạm tội hay không? Thu thập, thu giữ con dao
phóng lợn hàn chuôi tuýp sắt mà bị cáo Hiếu sử dụng.

Cùng với đó, cần xác định người ném, ném vật gì vào kính xe
của anh Bách; làm rõ cơ chế tạo nên vết rạn nứt bên kính lái xe
của nạn nhân do vật gì tạo nên? Làm rõ thời điểm đâm vào xe tải,
anh Bách có thắt dây an toàn hay không?

Căn cứ Điều 47 Luật Giao thông đường bộ, Điều 604 Bộ luật
Dân sự, HĐXX yêu cầu làm rõ trách nhiệm hình sự, dân sự của
các nhà thầu thi công QL37 là Cty Tân Phát và Cty Hưng Thịnh;
trách nhiệm của lái xe tải, người được giao cảnh giới nhưng không
triển khai các biện pháp bảo đảm ATGT tại công trường? Làm rõ
thời điểm xảy ra vụ việc, trong máu của anh Bách có nồng độ cồn,
chất kích thích hay không?

Bên cạnh đó, HĐXX đề nghị làm rõ quá trình thu giữ vật
chứng, niêm phong, mở niêm phong vật chứng của nạn nhân gồm
2 điện thoại di động Iphone, 1 camera hành trình, 1 ví da… vì gia
đình bị hại cho rằng, CQĐT Công an huyện Hiệp Hòa đã không
mời người thân gia đình bị hại hoặc đại diện gia đình bị hại lên mở
niêm phong; điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản gồm chiếc dây
chuyền, tiền mặt trong ví của anh Bách… MINH ANH 

PHÚC THẨM VỤ ETHANOL PHÚ THỌ:

Công ty liên quan đề nghị bồi thường
13 tỷ thay Trịnh Xuân Thanh

BÌNH DƯƠNG:

Hôm nay (28/9), xử vụ “vu 
được dư luận đặc biệt qua

lTAND Thủ Dầu Một từng trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung 4 vấn đề, trong đó
vấn đề ông Dũng có bị ảnh hưởng, hậu quả như thế nào khi bị vu khống.
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của ông Dũng; CQĐT không bổ
sung được. Đến ngày 9/5/2018,
VKS Bình Dương ra quyết định
hủy bỏ quyết định khởi tố bị can.
Theo VKS, không có căn cứ để
khởi tố ông Khanh tội danh trên.

Bốn ngày sau, ngày 13/5/2018,
CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ
vụ án để chờ kết quả giám định.

Ngày 14/5/2019, CQĐT ra
quyết định phục hồi điều tra vụ án
“Lợi dụng các quyền tự do, dân
chủ…”, đồng thời ra quyết định
thay đổi quyết định khởi tố vụ án,
khởi tố bị can với ông Khanh về tội
“Vu khống”. Người bị vu khống là
ông Dũng.

Từ đó đến nay, hồ sơ vụ án 3
lần bị trả lại để điều tra. Trong đó
VKS trả 2 lần, TAND Thủ Dầu
Một trả 1 lần.

Trong lần trả hồ sơ mới đây nhất
vào tháng 3/2021, TAND Thủ Dầu
Một yêu cầu xác minh 4 vấn đề.
Trong đó có vấn đề thu thập chứng
cứ thể hiện nội dung ông Dũng xác
định bị vu khống như vậy thì bản
thân ông Dũng đã bị ảnh hưởng như
thế nào (cuộc sống, danh dự, uy tín,
công việc), những nội dung này đã
gây hậu quả trực tiếp đến ông như
thế nào về vật chất?

Vấn đề này, VKS cho rằng ông
Khanh biết rõ ông Dũng không có
hành động can thiệp vào việc vay
mượn của ông Minh và bà Thủy
cũng như việc thi hành án. Nhưng
ông Khanh vẫn làm đơn nội dung
bịa đặt, vu khống ông Dũng. Hành
vi đó xúc phạm nghiêm trọng đến
danh dự, nhân phẩm và uy tín nên
ông Dũng làm đơn tố cáo và yêu
cầu khởi tố xử lý hình sự.

Khởi tố trước, 
“nạn nhân” tố cáo sau

Một LS tham gia vụ án cho
biết, cùng với một hành vi của ông
Khanh; nhưng trong những lần tố
cáo; ông Dũng lại xác định, yêu
cầu xử lý 2 tội danh khác nhau và
sau khi ông Khanh đã bị khởi tố.  

Cụ thể, sau khi ông Khanh bị
khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền
tự do dân chủ…” vào tháng
1/2018 thì ngày 3/5/2018, ông
Dũng làm đơn yêu cầu CQĐT xử
lý ông Khanh với tội danh đã bị
khởi tố.

Ngày 10/5/2019, ông Dũng làm
đơn yêu cầu “xử lý ông Khanh theo
quy định pháp luật”, không nêu rõ
tội danh gì. 

Ngày 12/8/2019, sau 3 tháng ông
Khanh bị khởi tố về tội “Vu khống”
(khởi tố ngày 14/5/2019) thì ông
Dũng mới có đơn yêu cầu xử lý ông
Khanh tội “Vu khống”.

Từ khi bị khởi tố đến nay đã gần
4 năm, ông Khanh liên tục kêu oan.
Ông Khanh cho rằng có một số vi
phạm về tố tụng của cơ quan CSĐT
CA Bình Dương.

Về thẩm quyền điều tra, với cả
hai tội danh nêu trên thuộc tội phạm
ít nghiêm trọng nên theo Điều 268

và Điều 163 Bộ luật Tố tụng Hình sự
thì thuộc thẩm quyền điều tra cấp
huyện, ở đây là CA TP Thủ Dầu
Một. Nhưng CQĐT và VKS Bình
Dương không chuyển hồ sơ để điều
tra theo đúng thẩm quyền.

Về giám định chữ ký, chữ viết
của ông Khanh trong các đơn bị
cáo buộc “Vu khống” ông Dũng.
Tất cả đơn đều có nội dung tương
tự nhau nhưng từ năm 2018 – 2020,
cơ quan CSĐT có 3 quyết định
trưng cầu giám định. Mỗi lần giám
định 3 – 5 đơn, có đơn đã giám
định ở lần 1 vẫn được trưng cầu
giám định ở lần 3.

Về nội dung, ông Khanh cho
rằng việc làm các “đơn kêu cứu”,
“đơn xin cứu xét” có nêu tên và nội
dung liên quan đến ông Dũng cũng
chỉ nhằm mục đích là xin cứu xét
việc về việc THA, với nguyện vọng
mong được bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp chính đáng của mình; chứ
không nhằm xúc phạm nghiêm
trọng nhân phẩm, danh dự, uy tín cá
nhân và không gây thiệt hại đến
quyền và lợi ích của ông Dũng, Do
vậy, ông Khanh cho rằng hành vi
của ông không “Vu khống” ông
Dũng như cáo trạng cáo buộc. 
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hình sự, miễn án phí dân sự. Khi
trình bày kháng cáo cho bị cáo
Khương Anh Tuấn (cựu Phó phòng
thương mại PVB), luật sư còn cho
rằng các bị cáo trong vụ án không
phải chịu trách nhiệm bồi thường,
PVB có lỗi ngay từ giai đoạn đấu
thầu thực hiện hợp đồng. 

Luật sư này còn cho rằng cấp sơ
thẩm đã không xem xét đến nghĩa vụ
của 2 ngân hàng với việc ngăn chặn,
hạn chế thiệt hại khi nhà máy phải
dừng thi công. “Từ 2015 đến 2018,

sau 3 năm liền mà ngân hàng không
có hành động nào thu hồi công nợ,
phát mại tài sản. Tôi cho rằng lỗi kéo
dài thời gian là trách nhiệm của ngân
hàng”, luật sư nói.

Tại phiên tòa, ông Kiều Đào
Lâm (Giám đốc Cty Mai Phương)
cho rằng để có nguồn tiền mua mảnh
đất 3.400m2 tại Tam Đảo (Vĩnh
Phúc), đã dùng toàn bộ tài sản và vay
mượn từ nguồn khác. “Nếu mảnh
đất này bị thu hồi thì Cty chúng tôi
chắc chắn sẽ phá sản, cuộc sống của

người thân trong gia đình tôi sẽ bị
khó khăn và ảnh hưởng nghiêm
trọng”, ông Lâm nói.

Ông Lâm nói PVC thiệt hại hơn
13 tỷ đồng và chỉ yêu cầu bị cáo
Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng
liên đới bồi thường cho PVC số tiền
này. Tuy nhiên, Tòa cấp sơ thẩm lại
tuyên thu toàn bộ mảnh đất này để
trả lại cho PVC trong khi đó ông đã
mua lô đất trên với giá 45 tỷ đồng
bằng số tiền hợp pháp của cá nhân
ông đã được CQĐT tra xác minh.
Ông cho rằng phán quyết của tòa sơ
thẩm là quá thiệt thòi cho doanh
nghiệp của ông.

Với mong muốn giữ lại mảnh đất
này, ông Lâm đề xuất với HĐXX
phúc thẩm cho Cty ông được thực
hiện nghĩa vụ bồi thường thay Trịnh
Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng số
tiền hơn 13 tỷ đồng mà PVC yêu cầu
bồi thường và đề nghị HĐXX ghi
nhận sự tự nguyện này của họ.

Ông Lâm đề nghị HĐXX tuyên
trả lại mảnh đất trên cho Cty ông
nhằm đảm bảo quyền lợi của người
thứ ba ngay tình. “Nếu được HĐXX
chấp thuận chúng tôi sẽ thu xếp nộp
ngay số tiền hơn 13 tỷ đồng cho
PVC để Cty có thể tiếp tục duy trì
hoạt động”, ông Lâm nói.

VÂN THANH

VỤ LỘ ĐỀ THI CÔNG CHỨC Ở PHÚ YÊN: 
18 đối tượng lĩnh án
TAND tỉnh Phú Yên vừa tuyên án đối với 18 bị cáo trong

vụ lộ đề thi tuyển công chức năm 2017-2018.
Với tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, Phạm Văn Dũng

(PGĐ) và Lê Tuấn (Trưởng Phòng Tổ chức - Công chức - Viên
chức (TCCCVC) Sở Nội vụ) cùng bị tuyên phạt 2 năm tù. 

Với tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, Vũ Thị Thái
Hòa (chuyên viên Phòng TCCCVC) nhận 4 năm 6 tháng tù;
Nguyễn Ngọc Kim (nhân viên Văn phòng UBND tỉnh) 1 năm
2 tháng tù. Trong vụ án này, Vũ Thị Thái Hòa còn bị tuyên
phạt 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Với tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ
quyền hạn để trục lợi”, Đặng Thị Quế (ngụ huyện Đồng Xuân)
bị phạt 1 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo.  

Về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành
công vụ”, Lê Tuấn(Trưởng Phòng TCCCVC) bị phạt 1 năm 6
tháng tù; Trần Văn Nhiên; Bùi Văn Nam, đều là Phó phòng
của Sở Nội vụ; Nguyễn Minh Phát, Phó Chi cục trưởng Chi
cục chăn nuôi thuộc Sở NN&PTNT cùng bị xử phạt 2 năm tù;
Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Phó phòng của Sở Tư pháp; Đặng
Thanh Hải, Phó CVP Thanh tra tỉnh; Nguyễn Thông Minh
Tuấn, CVP Sở LĐTB&XH cùng lĩnh mức án 1 năm. Phạm
Kỳ Ngân, CVP Sở Y tế; Lê Công Hướng, Trưởng phòng của
Sở KH&ĐT; Trần Doãn Xuân, PGĐ Sở VHTT&DL; Trần
Thanh Sơn, Phó phòng của Chi cục Kiểm lâm; Lê Thị Kim
Huê, Phó Chi cục trưởng ATVSTP thuộc Sở Y tế; Trần Quốc
Vũ, Trưởng phòng Hành chính Văn phòng UBND tỉnh; Trần
Trung Trực, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường thuộc
Sở TN&MT cùng bị xử phạt 9 tháng tù nhưng hưởng án treo.

HĐXX chấp nhận đề nghị của VKSND tỉnh, tuyên xử
miễn trách nhiệm hình sự về tội “Đưa hối lộ” với Nguyễn
Ngọc Kim, nhưng buộc bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền đã
đưa cho Hòa để “chạy thi” từ hành vi lừa đảo của Hòa.

Theo hồ sơ vụ án, từ hành vi “Cố ý làm lộ bí mật Nhà
nước” của Phạm Văn Dũng, Lê Tuấn khi trưng dụng 3 công
chức tham gia hoàn chỉnh bộ đề thi công chức rút gọn, đã để
cho Hòa “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” đưa cho
Nguyễn Ngọc Kim sử dụng dự thi và lừa dối Kim chi tiền “lót
tay” cho người có chức trách để thực hiện hành vi “Lừa đảo
chiếm đoạt tài sản” với số tiền 120 triệu đồng.

Trong và sau khi chấm thi, 14 cán bộ chức trách trong Ban
chấm thi là các bị cáo bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ,
quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đã có hành vi tác động,
nâng điểm, hạ điểm 29 bài thi. Từ đó làm sai lệch kết quả kỳ
thi tuyển công chức, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước;
quyền và lợi ích hợp pháp của một số thí sinh. 

C.BẢN (tổng hợp)
NGHỆ AN:
Siêu lừa bịa chuyện 
“thân quen lãnh đạo Bộ”
TAND tỉnh Nghệ An vừa xét xử Trần Huy Phòng (SN

1953, ngụ phường Cửa Nam) và Trần Thị Hồng (SN
1957, ngụ phường Trung Đô, cùng TP Vinh) về tội “Lừa
đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo hồ sơ vụ án, Phòng và Hồng quen biết nhau từ trước.
Sau một thời gian mất tin tức, tháng 9/2017 khi gặp lại, Phòng
giới thiệu với Hồng là mình đang làm việc ở Hà Nội, quen biết
nhiều lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, có khả năng xin
chuyển biên chế vào Công an, Quân đội rồi nói với Hồng tìm
mối để cả hai cùng kiếm tiền. 

Đầu tháng 10/2017, tại một quán cà phê ở Vinh, Hồng gặp
một phụ nữ, “nổ” quen nhiều lãnh đạo Quân khu 4 và Biên
phòng, khẳng định xin được cho con của chị đi quân nhân
chuyên nghiệp BĐBP với giá 300 triệu đồng. Tin tưởng, nạn
nhân đã đưa cho Hồng trước 150 triệu đồng.

Ngày 15/10/2017, Hồng đưa Phòng đến gặp nạn nhân, cam
kết sau 1 năm sẽ xin được cho con của nạn nhân vào biên chế
BĐBP Nghệ An. Vợ chồng nạn nhân tiếp tục đưa cho Phòng
150 triệu đồng.  

Tháng 3/2018, biết nạn nhân còn có người con khác đang
đi nghĩa vụ cảnh sát, công tác tại một trại giam nên hai đối
tượng nên tiếp tục dùng thủ đoạn trên để lừa đảo, lấy của nạn
nhân 200 triệu đồng. 

Hai con trai của nạn nhân sau đó đã xuất ngũ, không được
vào biên chế công an và bộ đội như Phòng và Hồng cam kết.
Tháng 12/2020, nạn nhân làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo.
Ngày 7 và 8/12/2020, Phòng và Hồng đến công an trình diện.

Tại phiên tòa, bị cáo Phòng được đánh giá thừa nhận hành
vi như cáo trạng truy tố, thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Trong khi
đó bị cáo Hồng bị đánh giá quanh co chối tội. Tòa tuyên phạt
Phòng 8 năm tù, Hồng 3 năm tù cho hưởng án treo. 

KIM LONGЉ

lÔng Kiều Đào Lâm đề nghị được bồi thường thay 13 tỷ cho hai bị cáo.

khống” 
an tâm

Theo hồ sơ, ông Trần Minh có 10% vốn góp trong Cty TNHH Trường
Phát. Cty này có 2 cổ đông là ông Trần Minh (10%) và ông Phạm Văn Nghe
(90%, là bố vợ ông Minh và là bố đẻ ông Dũng). Ngày 29/6/2011, sau khi
vay tiền của bà Thủy được 2 tháng, ông Minh chuyển nhượng 10% vốn góp
cho Võ Thị Phương Thảo (cháu gọi ông Dũng là cậu ruột).

Ông Minh có 80% vốn góp trong Cty TNHH Hiệp Lợi. Ngày 9/8/2011,
ông Minh chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tương đương 12,8 tỷ cho Võ Văn
Lâm (em rể ông Dũng).

Ông Minh còn đứng tên một thửa đất nhưng đã thế chấp cho ngân hàng
để bảo lãnh cho Cty TNHH Hiệp Lợi vay tiền từ năm 2010.

Biên bản làm việc giữa Cục THA Bình Dương với ông Minh và đại diện
của bà Thảo về việc chuyển nhượng 10% vốn góp tại Cty TNHH Trường
Phát thì việc chuyển nhượng là ý chí của ông Nghe. Việc chuyển nhượng
chỉ ký kết với nhau chứ bà Thảo không thanh toán bằng tiền hoặc hình
thức khác cho ông Minh. Do đó, Cục THA có nhiều văn bản đề nghị
VKSND và TAND Cấp cao kháng nghị hủy bản án về việc chuyển nhượng
10% vốn góp nêu trên nhưng chưa thấy 2 cơ quan này trả lời.

Số nợ ông Minh phải THA đến nay chưa xác định được tài sản để
THA. Ông Minh chỉ mới nộp tiền án phí và trả cho bà Thủy khoảng 150
triệu đồng.



Hiện tàu khách đang dừng
chạy trên tất cả các tuyến

đường sắt để thực hiện các biện
pháp phòng dịch Covid-19. Tuy
nhiên mới đây, Công ty Cổ phần
Vận tải đường sắt Sài Gòn
thông báo chính sách giá vé tàu
khách từ 1/10 đến 31/12/2021.
Như vậy, dự kiến từ 1/10 tới đây,
dự kiến tàu khách sẽ chạy lại.

Ngành Đường sắt cũng đã
xây dựng kế hoạch dự kiến
chạy lại tàu khách từ tháng
10/2021 với chính sách giá vé.
Cụ thể, Công ty CP Vận tải
đường sắt Sài Gòn xây dựng
định mức giá tối thiểu của 1 vé
hành khách (đã bao gồm thuế
VAT và bảo hiểm hành khách)
là 30.000 đồng/vé, áp dụng cho
tất cả các loại chỗ, loại tàu.
Riêng các đối tượng chính sách
xã hội mua vé giảm giá vẫn
được hưởng mức giảm theo
quy định; Số tiền sau khi tính
giảm là giá vé thực tế (không
áp dụng giá vé tối thiểu).

Giá vé ghế phụ bằng 80%
giá vé loại chỗ thấp nhất quy
định trong bảng giá vé tính sẵn
tương ứng với mác tàu. Doanh
nghiệp cũng áp dụng giá vé cao
hơn đối với chỗ ngồi, chỗ nằm
thuận lợi trên các toa xe. Theo
đó, chỗ thuận lợi trên toa ghế
ngồi, với cự ly từ 300km trở
xuống tính thêm 10.000
đồng/vé, cự ly từ 301km trở lên
tính thêm 20.000 đồng/vé. Với
chỗ thuận lợi trên toa giường
nằm, cự ly từ 300km trở xuống
tính thêm 20.000 đồng/vé; Cự
ly từ 301 đến 650km tính thêm
30.000 đồng/vé; Cự ly từ
651km trở lên tính thêm 35.000
đồng/vé. Hành khách mua vé
khứ hồi lượt về sẽ được giảm
giá từ 7-10% giá vé cùng thời
điểm tùy theo mác tàu, loại chỗ
và ngày đi tàu trong tuần. 
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Quế Phong là huyện
miền núi biên giới đặc
biệt khó khăn về kinh
tế, tỷ lệ hộ nghèo cao
nhất tỉnh Nghệ An. Đây
là nơi sinh sống của bà
con dân tộc thiểu số,
chiếm trên 90% dân số
toàn huyện. 

Trong những năm qua, huyện
đã lồng ghép các chương trình,
xây dựng được nhiều mô hình,
vận động nhân dân nỗ lực vươn
lên thoát nghèo. 

Phát huy vai trò của các hội
đoàn thể 

Với tập quán sinh hoạt cũng
như lao động sản xuất của người
dân Quế Phong là làm nương rẫy,
manh mún, dựa vào thiên nhiên
nên việc đưa khoa học kỹ thuật
vào sản xuất là việc không thể
trong một sớm một chiều. Để đưa
khoa học đến với người dân thì
chính quyền địa phương đã cử
những cán bộ có trình độ chuyên
môn và biết tiếng dân tộc thiểu số
đến từng thôn bản để tập huấn,
tuyên truyền cho nhân dân. Bên
cạnh đó, các hội đoàn thể vận
động hội viên, đoàn viên của
mình tự tin, mạnh dạn  đầu tư,
vươn lên thoát nghèo. 

Đi đầu là Huyện đoàn phát
động đoàn viên thanh niên cùng
với các Đoàn xã thành lập các
HTX nông nghiệp, dịch vụ do
thanh niên làm chủ. Được Huyện
đoàn và các ngành giúp đỡ,
quảng bá, HTX đã liên kết với
các địa phương tiêu thụ sản
phẩm, từ đó thu nhập xã viên khá
lên, mô hình được nhân rộng ra
các địa phương khác. Từ các mô
hình thành công huyện Đoàn tổ

chức rút kinh nghiệm, động viên
Đoàn viên thanh niên mạnh dạn
vay vốn sản xuất, phong trào lan
tỏa ra nhiều thôn bản. 

Thực hiện Chương trình phối
hợp giữa Huyện đoàn với Chi
nhánh Ngân hàng chính sách xã
hội (NHCSXH) huyện về
Chương trình cho vay hộ nghèo
phát triển kinh tế, xóa đói giảm
nghèo, hiện Quế Phong có 12/13
Đoàn xã, thị trấn đang quản lý
nguồn ủy thác từ NHCSXH với
56 tổ tiết kiệm vay vốn, 2.143 hộ
vay. Huyện có 43 mô hình kinh
tế thanh niên, trong đó có 16 mô
hình thu nhập ổn định, trên 100
triệu đồng/năm.

Tiêu biểu mô hình nuôi gà,
kết hợp thả cá của anh Quang
Văn Trung (xã Nậm Giải) mỗi
lứa 1.000 con gà và 1.500 m2 ao
thả cá. Mô hình nuôi dúi của anh
Lữ Văn Luân (xã Cắm Muộn)
thường xuyên trong chuồng có
tổng đàn 70 con trở lên, trung
bình mỗi năm thu về trên 150
triệu đồng. Mô hình nuôi trâu vỗ
béo, dê thương phẩm của anh Vi
Văn Hùng, Lô Văn Nghĩa (thị

trấn Kim Sơn) thu nhập trên 120
triệu đồng/ năm.

Tiếp đó, là các hội viên Hội
Nông dân huyện Quế Phong
cũng mạnh dạn vay vốn chính
sách ưu đãi để làm kinh tế. Ông
Đinh Đăng Bình (trú tại xóm Hải
Lâm 1, xã Quế Sơn) là một hộ
nghèo, sau khi nghe phổ biến các
chính sách cũng như các cách
làm mới ông bàn cùng vợ vay
vốn NHCSXH về khoan giếng,
trồng rau, trồng mía rồi phát triển
chăn nuôi bò, lợn thịt. Từ 2 con
bò, nay gia đình đã có cả đàn,
mỗi năm bán từ 4-5 con thu nhập
cả trăm triệu đồng từ chăn nuôi.
Từ đó, gia đình ông thoát nghèo,
con cái có điều kiện học tập, còn
có vốn giúp đỡ bà con xung
quanh cùng làm ăn vươn lên
thoát nghèo. 

Hay như gia đình anh Lương
Văn Pháo (trú tại bản Quanh, xã
Châu Thôn) thuộc diện hộ nghèo,
cuộc sống gặp rất nhiều khó
khăn. Gia đình cũng mạnh dạn
vay vốn chính sách 30 triệu đồng
về chăn nuôi dê, bò sinh sản. Sau
gần 3 năm anh thoát nghèo có

tiền sửa sang lại nhà cửa, đầu tư
vào trồng cây rừng. Từ mô hình
anh Pháo được Hội Nông dân
huyện nhân ra nhiều gia đình. 

Từ nguồn tín dụng ủy thác của
NHCSXH, Hội Phụ nữ huyện
cũng xây dựng được nhiều mô
hình sản xuất, kinh doanh giỏi.
Nguồn tín dụng của NHCSXH
huyện thực sự “ bà đỡ” giúp người
dân huyện Quế Phong vươn lên
thoát nghèo bền vững. 

Trao cơ hội thoát nghèo cho
người dân 

Tính đến 31/8/2021, doanh số
cho vay từ NHCSXH huyện Quế
Phong đạt 95.016 triệu đồng;
doanh số thu nợ đạt 69.551 triệu
đồng, đưa tổng dư nợ ủy thác đạt
395.094 triệu đồng, tăng 26.723
triệu đồng so với đầu năm, tốc độ
tăng trưởng đạt 7,3%, chiếm tỷ
trọng 98,7% tổng dư nợ. Với
10.220 hộ đang còn dư nợ, 267 tổ
tiết kiệm vay vốn. Bình quân mỗi
khách hàng có dư nợ 38,6 triệu
đồng, bình quân dư nợ tổ 1.479
triệu đồng. 

Trong đó, dư nợ Hội Nông
dân đạt 110.556 triệu đồng,
chiếm 28% tổng dư nợ ủy thác,

tăng 1.016 triệu đồng so với đầu
năm, tốc độ tăng trưởng đạt 1%;
Hội Phụ nữ 108.473 triệu đồng,
chiếm tỷ lệ 27,4% tổng dư nợ
thông qua ủy thác, tăng 709 triệu
đồng so với đầu năm, tốc độ tăng
trưởng đạt 0,6%; Đoàn thanh
niên đạt 81.875 triệu đồng, chiếm
20,6% tổng dư nợ ủy thác, tăng
19.014 triệu đồng so với đầu
năm, tốc độ tăng trưởng đạt 30%.
Doanh số thu lãi đạt 18.336 triệu
đồng, đạt tỷ lệ 99% lãi phát sinh
phải thu theo kế hoạch đề ra.

Khẳng định những kết quả
quan trọng của nguồn lực tín
dụng chính sách đem lại cho
đồng bào các dân tộc thiểu số
vùng cao, Phó Chủ tịch UBND
huyện Quế Phong Bùi Văn Hiền
chia sẻ: Tín dụng chính sách hoạt
động chịu nhiều tác động tiêu cực
của các yếu tố khách quan, tuy
nhiên bằng các giải pháp kịp thời,
tín dụng chính sách đã góp phần
thực hiện hiệu quả mục tiêu phát
triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo
bền vững, xây dựng nông thôn
mới, bảo đảm các chính sách an
sinh xã hội tại địa phương. Cùng
với các nguồn vốn tín dụng khác
trên địa bàn, vốn vay từ NHC-
SXH cũng là một kênh tín dụng
quan trọng, nhất là đối với huyện
nghèo Quế Phong, trao cơ hội
cho người dân nơi đây vươn lên
thoát nghèo, xây dựng cuộc sống
ngày càng no ấm. 

HẢI HƯNG - NGÔ TOÀN 

Những “cánh tay nối dài” đưa vốn
chính sách tới vùng biên xứ Nghệ

lNhờ vốn chính sách, nhiều gia đình ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) đã
vươn lên thoát nghèo. 

Các Hiệp hội ngành hàng
(Dệt may, Thủy sản, Nhựa Việt
Nam…) vừa có kiến nghị đề
xuất về chiến lược thích ứng an
toàn với dịch Covid-19 và phục
hồi kinh tế.

Theo đó, các hiệp hội đề xuất
2 chiến lược, bao gồm chiến lược
cho giai đoạn chuyển tiếp (dự
kiến từ nay đến đầu quý I/2022,
vùng nào phủ vắc xin sớm hơn
thì mở cửa sớm hơn) và giai đoạn
đoạn sống chung với Covid-19
(dự kiến từ giữa quý I/2022, có
thể sớm hơn nếu tiêm phủ vắc
xin sớm hơn).

Cụ thể, trong giai đoạn chuyển
tiếp cần tách 2 vùng theo tình hình
dịch để có biện pháp quản lý phù
hợp. Vùng thứ nhất là các vùng
dịch đang bùng phát hiện nay cho
phép người đã tiêm đủ vắc xin, F0
đã khỏi bệnh được đi làm; Điều
chỉnh biện pháp áp dụng mức độ
giãn cách cho phù hợp, tùy theo
cấp độ dịch. 

Cần bỏ các quy định hạn chế đi

lại với những người đã tiêm đủ vắc
xin hoặc F0 đã khỏi bệnh; Bỏ các
quy định hạn chế các hoạt động
kinh tế thay vào đó có quy trình
hướng dẫn cụ thể doanh nghiệp xử
lý F0 trong mỗi giai đoạn. Đặc biệt
không đóng cửa cơ sở sản xuất -
kinh doanh nếu có F0 (đưa F0 đi
chữa hoặc tự cách ly, cơ sở khử
trùng rồi hoạt động tiếp).  

Với các vùng dịch dù có các
cấp độ dịch khác nhau, các hiệp
hội đưa ra các đề xuất khác nhau
về mức độ mở cửa kinh tế. Ví dụ,
với vùng dịch cấp độ 4 thì đồng ý
ngừng các dịch vụ không thiết
yếu, trường học, quán ăn chỉ bán
mang đi, các cơ sở sản xuất-kinh
doanh, cơ quan nhà nước giới hạn
ở 50% số người làm việc (và chỉ
những người có thẻ xanh được
phép đi làm việc); Ở cấp độ 3, giới
hạn số người làm việc sẽ tăng lên
70%, mở lại giao thông công cộng
ở mức 50%; Với cấp độ 2 thì mở
lại các dịch vụ không thiết yếu ở
mức độ 50% số người làm việc,

các hoạt động khác bình thường.
Và cuối cùng, ở cấp độ 1, thực
hiện bình thường mới nhưng đi lại
từ vùng có cấp độ 4 xuống các
vùng thấp hơn phải có xét nghiệm
âm tính.

Vùng thứ 2 là các thành phố,
khu đô thị có mật độ dân cư cao
thì tính theo số ca/100.000 dân để
đánh giá mức độ nguy cơ, chứ
không phong tỏa diện rộng. Với
các vùng nông thôn có mật độ dân
cư thấp và xét nghiệm ít thì số
ca/100.000 dân chỉ để tham khảo,
mà nên tập trung phòng chống
dịch theo cụm dân cư.

Trong giai đoạn sống chung
với Covid-19, giãn cách phù hợp
theo cấp độ dịch như giai đoạn
chuyển tiếp nhưng có điều chỉnh
nới rộng như sản xuất-kinh doanh,
giao thông công cộng được phép
mở lại 100% ở tất cả các cấp độ
dịch. Các giới hạn số người hội
họp, tham gia sự kiện được giảm
1 cấp độ dịch so với giai đoạn
chuyển tiếp và bỏ toàn bộ các giới
hạn đi lại giữa các vùng, bao gồm
cả người và xe vận tải (không cần
luồng xanh). HOÀNG TÚ

Đề xuất 2 giai đoạn mở cửa thích ứng 
an toàn với Covid-19

Đường sắt dự kiến chạy lại 
tàu khách từ 1/10



Nỗ lực để được bay thẳng
thường lệ tới Mỹ

Mới đây, hãng hàng không
Bamboo Airways vừa thực hiện
chuyến bay thẳng đầu tiên sang
Mỹ. Tuy nhiên, đây là bay thẳng
thuê chuyến chứ không phải là bay
thường lệ. Chuyến bay thuê
chuyến này sau khi thực hiện xong,
muốn bay tiếp chuyến khác thì lại
phải làm thủ tục xin phép cơ quan
chức năng phía Mỹ lại từ đầu, khác
với bay thường lệ thương mại được
thực hiện đều đặn theo lịch bay mà
hãng hàng không đã công bố,
không hạn chế mọi đối tượng hành
khách và mở bán vé rộng rãi tại
website, ứng dụng di động. 

Hiện nay, cả Bamboo Airways
và Vietnam Airlines đều đang gấp
rút thực hiện các thủ tục cần thiết
để được cơ quan chức năng Mỹ
cấp phép bay thường lệ. Cụ thể,
Bamboo Airways vừa tuyên bố
hợp tác với một doanh nghiệp Mỹ
có tên là AVIAREPS AG. Theo đó,
đơn vị này sẽ hỗ trợ Bamboo Air-
ways trong các vấn đề thủ tục,
chính sách với chính quyền sở tại
đối với dịch vụ vận tải hàng không
của hãng; thúc đẩy bán hàng và các
hoạt động marketing, nghiên cứu
thị trường; phối hợp quản lý chính
sách dịch vụ khách hàng, chăm sóc
khách hàng và khai thác chuyến
bay tại Mỹ… “Nếu điều kiện cho
phép, đường bay thẳng thương mại
Việt - Mỹ sẽ đi vào khai thác từ đầu
năm 2022, tần suất khởi đầu là 3
chuyến/tuần”, đại diện Bamboo
Airways cho hay. 

Trong khi đó, đại diện Viet-
nam Airlines cho biết, vừa chính
thức hoàn thành toàn bộ tài liệu
và công tác chuẩn bị để Cục An
ninh Vận tải Mỹ (TSA) xem xét
phê chuẩn, trên cơ sở đó Cục
Hàng không Liên bang Mỹ
(FAA) sẽ cấp phép cho hãng khai
thác các chuyến bay thẳng

thường lệ giữa Việt Nam và Mỹ. 
“Vietnam Airlines đã hoàn tất

mọi thủ tục mà phía hãng hàng
không cần chuẩn bị để đáp ứng
điều kiện được nhà chức trách Hoa
Kỳ cấp phép bay thẳng thường lệ.
Trong đó, việc đáp ứng các yêu cầu
về công tác bảo đảm an ninh của
TSA là bước cuối cùng và quan
trọng nhất”, đại diện Vietnam Air-
lines thông tin.

Đâu là “chướng ngại vật”?
Việc bay thẳng tới Mỹ gặp nhiều

khó khăn là nhận định chung của
nhiều chuyên gia vận tải hàng
không. Ngoài việc phải sở hữu loại
máy bay thân rộng, tiên tiến đáp
ứng đủ các yêu cầu kỹ thuật cao thì
hãng bay phải thực hiện một “rừng”
thủ tục với cơ quan chức năng Mỹ.
Ngoài ra, việc bay thẳng sang Mỹ
có lãi hay sẽ lỗ cũng là vấn đề cần
tính toán đối vối doanh nghiệp. 

Ông Dương Trí Thành - nguyên
Tổng giám đốc Vietnam Airlines
cho hay, các nước trong khu vực
như Thái Lan, Malaysia, Phillip-
ines, Singapore, Indonesia từng có
hãng hàng không bay thẳng sang
Mỹ. Tuy nhiên, hiện chỉ còn Sin-
gapore Airlines và Phillippines duy
trì được, còn lại hầu hết các hãng
phải dừng lại, chọn hướng bay nối
chuyến qua các điểm trung chuyển.
Cũng theo ông Thành, trước đây tại
Việt Nam, đã có hai hãng hàng
không Mỹ bay thẳng đến Tân Sơn

Nhất, nhưng sau đó đã phải dừng
bay do tiền thu về không được như
mong muốn trong khi chi phí bay
thẳng rất lớn. “Ngoài khó khăn về
mặt kỹ thuật, an toàn bay, “chướng
ngại vật” rất lớn ở đây là bài toán
cạnh tranh với các hãng khác để
đảm bảo doanh thu”, ông Thành
nhấn mạnh.

Cũng theo ông Dương Trí
Thành, thị trường hàng không
tuyến Việt Nam đi Mỹ đang cạnh
tranh tương đối khốc liệt. Nếu bay
thẳng không dừng từ TP Hồ Chí
Minh đến đến Los Angeles mất
khoảng 18 tiếng. Trong khi đó, nếu
khách bay nối chuyến qua Đài
Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc
cũng chỉ mất khoảng 22 tiếng,
trong khi giá rẻ hơn. Như vậy, việc
thu hút khách bay thẳng không
phải điều dễ.

Ông Bùi Doãn Nề - Phó Chủ
tịch Hiệp hội hàng không Việt
Nam cho biết, nếu được cấp phép
bay thẳng sang Mỹ thì đó là sự
thành công của ngành Hàng
không Việt Nam. Tuy nhiên, việc
bay thẳng thương mại có duy trì
được lâu không, ổn định không
thì chưa thể biết trước. “Bay
thẳng sẽ phải cạnh tranh quyết
liệt với dạng bay nối chuyến”,
ông Nề nói và cho biết, việc ngày
càng nhiều doanh nghiệp Việt
Nam và Mỹ làm ăn với nhau
khiến nhu cầu đi lại của giới
thương nhân ngày càng nhiều sẽ
là cơ hội cho hãng hàng không
được phép bay thẳng. Theo ông
Nề, các hãng bay nên chú trọng
vào đối tượng hành khách là
thương nhân hơn là giới Việt kiều
hay du học sinh ở Mỹ vì khả
năng kinh tế khác nhau. 

Được biết, hiện nay Việt kiều ở
Mỹ có trên 2,2 triệu người. Ngoài
ra, số người Việt Nam sinh sống và
làm việc ở Mỹ cũng khoảng hơn
1,3 triệu người.

MINH HỮU
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Nhận diện thách thức 
khi đường bay thẳng tới Mỹ
Bay thẳng thương mại thường lệ sang Mỹ là giấc mơ bấy lâu nay của hàng không
Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài việc phải vượt qua các yêu cầu khắt khe về an ninh,
kỹ thuật,… thì bài toán về tài chính cũng là vấn đề các doanh nghiệp vận tải phải
cân nhắc.

l Hôm 23/9, Bamboo Airways khai thác thành công chuyến bay thẳng không dừng từ Việt Nam đến Mỹ  bằng máy bay 
thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner.

lÔng Dương Trí Thành.

Cả nước có 1.644 chuỗi liên kết 
từ sản xuất, tiêu thụ nông sản

Theo thông tin Bộ NN&PTNT, tính đến nay, cả nước đã
phát triển được 1.644 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu

thụ sản phẩm và 1.085 địa điểm bán sản phẩm được kiểm soát
chất lượng, an toàn thực phẩm theo chuỗi. Việc phát triển hợp
tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản trong các chuỗi,
đã thu hút được sự tham gia của hơn 120 hợp tác xã và 310
doanh nghiệp.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả việc xây dụng chuỗi liên kết
sản xuất và tiêu thụ nông sản, trong thời gian tới, Bộ
NN&PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với các tỉnh, TP thúc đẩy sản
xuất theo chuỗi sản phẩm, xây dựng mã định danh, mã số vùng
trồng, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, bảo đảm an toàn
thực phẩm. Cùng với đó, Bộ NN&PTNT phối hợp các chuỗi
phân phối trong nước, Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam tháo
gỡ khó khăn, đẩy mạnh quảng bá trực tuyến tiêu thụ trong
nước, ưu tiên tiêu thụ sản phẩm nông sản tại địa phương bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19. AN BÌNH

Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam
phục hồi trong quý IV/2021

Ngân hàng Standard Chartered vừa đưa ra dự báo tăng
trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý III và IV/2021.

Theo đó, ước tính tăng trưởng GDP quý III/2021 có thể chậm
lại còn 1,9% so với mức 6,6% trong quý II/2021 do những ảnh
hưởng của dịch Covid-19.

Hồi đầu tháng 9/2021, Standard Chartered cũng công bố báo
cáo nhận định về kinh tế Việt Nam. Trong đó, các chuyên gia
của Standard Chartered đã điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng của
Việt Nam từ 6,5% xuống 4,7% cho năm 2021; và từ 7,3% xuống
7% cho năm 2022 do các chỉ số kinh tế suy giảm, dịch bệnh diễn
biến phức tạp và tiêm chủng vắc-xin còn chậm.

Tại báo cáo này, Standard Chartered nhận định, tăng trưởng
kinh tế quý III/2021 dự kiến sẽ chậm lại. Tuy nhiên, tăng
trưởng kinh tế có khả năng sẽ phục hồi trong quý IV/2021 và
hoạt động thương mại toàn cầu được cải thiện sẽ hỗ trợ cho
hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Standard Chartered cũng cho rằng, tình hình dịch Covid-19
có thể sẽ tiếp tục khiến cho dòng vốn đầu tư vào Việt Nam bị
suy giảm trong thời gian từ nay đến cuối năm cũng như ảnh
hưởng tiêu cực tới lĩnh vực du lịch.

Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế có khả năng sẽ phục hồi trong
quý IV/2021 đạt 5,5%, và hoạt động thương mại toàn cầu được
cải thiện sẽ hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.
Dự báo này có thể sẽ giảm xuống, cùng với đó là việc giảm lãi
suất có thể xảy ra, nếu những tác động của dịch Covid-19 lên
nền kinh tế kéo dài. Kịch bản đó có thể ảnh hưởng tới vị thế
của Việt Nam.T.LAN

HẢI PHÒNG: 
6.425 tỷ đồng thực hiện dự án 
tại Khu bến cảng Lạch Huyện 

Ngày 27/9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban
Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên chủ trì

Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư
xây dựng Bến số 5, số 6 Khu bến cảng Lạch Huyện thuộc Cảng
biển Hải Phòng của Công ty CP Tập đoàn Hateco.

Với tổng số vốn ước tính là 6.425 tỷ đồng, Dự án đầu tư
xây dựng 2 bến container với tổng chiều dài 750m (mỗi bến
dài 375 m), tiếp nhận cỡ tàu container đến 100.000 DWT
(tương đương sức chở 8.000 Teus); 1 bến sà lan tiếp nhận tàu,
sà lan sức chở 48 Teus; công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho
bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết
nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện. Diện tích sử
dụng đất dự kiến khoảng 47 ha. 

Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ đáp ứng cho nhu cầu
tiếp nhận tàu container tải trọng tới 100.000 DWT/8.000 TEU
với lượng hàng qua cảng dự kiến khoảng 25 triệu tấn/năm; sử
dụng khoảng 600 lao động. 

Tại hội nghị, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng
Lê Trung Kiên nhấn mạnh, bên cạnh vai trò là đầu mối giao
thương quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc,
bến số 5, số 6 sẽ là bệ đỡ để Hải Phòng phát triển đột phá, góp
phần thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết số 45
của Bộ Chính trị đề ra. Ông Kiên đề nghị các đơn vị liên quan
sớm hoàn tất thủ tục cần thiết để khởi công, xây dựng và khai
thác vận hành dự án theo đúng tiến độ đã đăng ký; gắn phát
triển kinh tế với quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả khai
thác cảng nước sâu và năng lực cạnh tranh với các cảng biển
trong khu vực và quốc tế. Theo kế hoạch, dự án đầu tư xây
dựng Bến số 5, số 6 Khu bến cảng Lạch Huyện sẽ khởi công
vào tháng 12/2021.HỒNG NHUNG
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Gần 25 năm qua, người trong vùng
đã quen hình ảnh bà Mai Thị Tý (63
tuổi, ngụ phường Kim Long, TP Huế,
tỉnh Thừa Thiên - Huế) với chiếc xe
đạp cũ cùng chiếc liềm cột trên chiếc
sào tre, sớm sớm chiều chiều cọc cạch
đạp quanh các khu vườn ở Kim Long,
Hương Long (TP Huế) cắt lá chuối. 

Ngày trước, khi kinh tế gia đình
còn khó khăn, cả gia đình bà Tý sống
nhờ vào mấy sào ruộng và đôi ba vạt
bắp. Đến mùa bắp, bà tự nấu rồi mang
ra chợ bán. Bắp hết mùa, bà lại quay
sang bán bún, bán bánh. 

Có lần thấy người ta bán bánh tét
nhưng gói lá lỏng lẻo khiến bánh sau
khi nấu xong, hạt nếp nhão nhoẹt vì
úng nước, bà quyết định gói bánh tét
để bán. Thấy bánh bà gói chắc, đẹp,
ngọn lá xanh ngắt, bánh lột ra lớp nếp
bọc bên ngoài nhuộm màu lá xanh rì,
mùi nếp quyện với mùi lá thơm nồng,
có người hỏi thăm lá, rồi đặt hàng bà
cắt bán, vậy là bà bén duyên với nghề
hái lá chuối từ đó.

Bà Tý cho biết, công việc hái lá

chuối tuy đơn giản, những cũng đòi
hỏi người hái phải “có mắt nhìn”. Lá
hái phải là những tàu lá to bản, dày, có
màu xanh mướt. Người hái lá không
được “ham” mà cắt trụi lá. Thường
mỗi cây chỉ nên thu hoạch từ 3- 4 lá,
và để lại ít nhất là 2 lá trên cây, nhất là
vào mùa nắng nóng. 

Mỗi ký lá chuối, tùy thời điểm và
chất lượng lá mà bà bán dao động từ
4.000 – 10.000/1 kg. Mỗi ngày, bà cắt
được khoảng 50 kg lá bỏ cho những
người gói giò chả, gói bánh nậm, bánh
lọc, bánh ít hoặc gói xôi buổi sáng. Lá
chuối bà hái bán cho khách là lá chuối
sứ. Lá có phần bột trắng trên mặt,
mềm, dai, nếu gói bánh khi luộc lên
có màu xanh bắt mắt, trong khi lá
chuối rừng vừa cứng, lại giòn, khi
luộc chín có màu vàng ệch nên nên
không được ưa chuộng. 

Giữa trưa, bà Tý vẫn đang ngồi
cần mẫn rọc lá giao cho khách. Đôi
bàn tay đen nhẻm vì dính nhựa lá
thoăn thoắt lia dao rọc lá. Bà Tý bảo,
ngoài những ngày mưa gió phải bì

bõm lội vào vườn, ngẩng đầu cắt lá
mưa xối mắt không thấy trời thì cực
một chút, còn lại hầu như là việc nhẹ.
Cho nên dù thu nhập từ nghề lá không
cao, chỉ đủ túc tắc sống qua ngày, vậy
nhưng bà Tý chưa bao giờ có ý định
bỏ nghề. 

“Làm nghề chi là yêu nghề nấy.
Tui lỡ ghiền mùi lá rồi, nên không bỏ
được. Chỉ cần vài hôm không đi vườn
cắt lá, là đã thấy nhớ quay quắt cái
mùi lá sau vườn”, bà Tý chia sẻ. Cũng
nhờ gắn bó với nghề lá, cùng mấy sào
ruộng của chồng, mà vợ chồng bà
nuôi được ba con ăn học đàng hoàng.

Bà Tý kể, mấy chục năm trước,
khi người dân đi chợ vẫn thường
mang theo giỏ; thì cá, thịt, rau củ
thường được người bán gói trong lá
chuối, lá sen, nên khách hàng của bà;
ngoài những người mua lá để gói nem
chả, gói bánh, gói xôi buổi sáng; còn
có những người buôn bán ở chợ mua
lá để gói hàng, nhất là những người
bán rau. “Rau, giá gói trong lá chuối,
bao giờ cũng giữ độ tươi lâu hơn đựng
trong bọc ni lông, nên cả người bán
lẫn người mua rất thích”, bà Tý nói. 

Sau này, sự “lên ngôi” của bọc ni
lông khiến khách mua lá của bà thu
hẹp lại. Nhưng những năm trở lại đây,
khi mọi người trở lại ưa chuộng với
lối sống xanh, những người mua lá để
gói rau gói giá không hiếm, nhất là
những người bán xôi, xôi bắp, bánh
dày… đều dùng lá chuối để gói thức
ăn, khách lấy lá của bà lại mở rộng
hơn một chút.

Ở tuổi 62, bà Tý vẫn cần mẫn ngày
ngày đạp xe đi cắt lá, rồi đi bỏ hàng.
Bà chưa có ý định “nghỉ hưu” vì vẫn
còn gắn bó với những phiến lá thơm
nồng ấy. “Khi nào còn sức, và ngày
nào người ta vẫn còn dùng lá chuối để
gói hàng, gói thức ăn, thì ngày đó tui
vẫn còn gắng bó với nghề ni”, bà
khẳng định khi chất mấy cuộn lá
chuối xanh ngắt được buộc gọn gàng
lên xe, chuẩn bị rong ruổi đi giao cho
khách giữa trưa nắng chang chang.

HÀ LÊ

Theo cáo trạng, nhiều năm
nay tại khu vực đồi chè mà chị Lý
Hồng Thúy (khu 10, xã Phú Hộ)
đang canh tác, có đặt phần mộ
của ông Lý Hiệu Tập (bố chị
Thúy; chồng của bà Phạm Thị
Lan). Do muốn làm đường lên
mộ của chồng rồi sau đó quy tập
thêm 2 phần mộ của bố mẹ chồng
về đó nên bà Lan đã gọi những
người con khác của mình thông
báo về việc dọn dẹp và chặt cây
chè. Khi bà Lan gọi điện trao đổi
thì chị Thúy đồng ý cho mẹ chặt
một phần diện tích cây chè ở vị trí
phía bên trái hướng từ nhà ở của
chị Thúy đi lên, nhưng chỉ để làm
đường lên phần mộ cha, chứ
không đồng ý cho mẹ chặt hết cây
chè để quy tập thêm 2 phần mộ
với lý do vị trí quy tập đối diện
với cổng nhà ở của chị.

Đến khoảng 8h ngày
11/3/2021, bà Lan cùng một số
người đến khu vực đồi chè để
chặt cây. Thấy mọi người chặt

cây chè không đúng vị trí, chị
Thúy ra ngăn cản không cho chặt
nữa. Giữa mẹ con xảy ra mâu
thuẫn, lúc này bà Lan lại cho rằng
đồi chè là của mình.

Nhận được tin báo của chị
Thúy, Công an xã Phú Hộ cùng
đại diện khu dân cư đến hiện
trường thì bà Lan cùng một số
người đã chặt được khoảng 2/3 số
cây chè. Tại nhà chị Thúy, công
an xã, đại diện khu dân cư đã tiến
hành làm việc. Chị Thúy đề nghị
giải quyết nội bộ gia đình, không

yêu cầu xử lý theo pháp luật nên
Công an xã không lập biên bản sự
việc và ra về.

Tuy nhiên, ngày 15/3/2021,
chị Thúy có đơn tố cáo sự việc
đến Công an TX Phú Thọ đề nghị
làm rõ, xử lý những người đã chặt
phá cây chè của chị theo quy định
pháp luật.

CQĐT đã tổ chức khám
nghiệm hiện trường, xác định có
1.030 cây chè chị Thúy trồng
năm 2006 trên 631m2 bị chặt
phá. Tại bản Kết luận giám định

tài sản 23/2021/KL-ĐGTS ngày
28/4/2021, Hội đồng định giá
kết luận giá trị thiệt hại của
1.030 cây chè bị chặt phá là
8.266.100 đồng.

Ngày 7/6/2021, Công an Phú
Thọ có quyết định khởi tố vụ án
hình sự và khởi tố bị can về tội
“Hủy hoại tài sản” theo khoản 1
Điều 178 BLHS.

Vụ việc đáng tiếc xảy ra khiến
nhiều người không khỏi xót xa.
Vụ án tuy không thiệt hại nhiều
về tài sản, nhưng sự thiệt hại về

tình mẫu tử còn lớn gấp bội lần.
Theo bà Lan và những người

trong gia đình thì diện tích đất để
trồng chè trên có nguồn gốc do vợ
chồng và bố mẹ chồng bà Lan
khai phá canh tác. Do chồng bà là
con độc nhất trong gia đình, nên
sau khi chồng và bố mẹ chồng
qua đời thì quyền quản lý, sử
dụng thửa đất trên thuộc về bà.
Sau khi khai thác bạch đàn, năm
2006, bà Lan đưa cho chị Thúy
4,5 triệu đồng nói với con đi mua
cây chè giống và thuê người trồng
chè, bản thân bà cũng tham gia
trồng chè nên cây chè là tài sản
của bà. Do đó, việc bà bị khởi tố,
truy tối về tội “Hủy hoại tài sản”
là chưa thỏa đáng.

Dự kiến ngày 29/9, TAND thị
xã Phú Thọ sẽ đưa vụ án trên ra
xét xử, bà Lan cùng những người
trong gia đình kỳ vọng các tình
tiết, chứng của vụ án này sẽ được
HĐXX đánh giá khách quan,
toàn diện. T.NGUYỄN

25 năm
theo nghề cắt lá chuối

PHÙ NINH (PHÚ THỌ): 

Vụ việc đau xót người phụ nữ bị con tố 
“hủy hoại tài sản”

TAND TX Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) chuẩn bị đưa vụ án “Hủy hoại tài sản” ra xét
xử. Đáng nói, trong vụ án này, người phụ nữ bị cáo buộc hủy hoại tài sản của
con gái mình.

THỪA THIÊN - HUẾ: 

Xử phạt dự án 
21 công trình không phép
UBND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa

ban hành quyết định xử phạt hành vi xây
dựng không phép đối với chủ đầu tư dự án Go
Green Farm số tiền 40 triệu đồng. 

Theo quyết định, HTX Nông nghiệp & Dịch
vụ Sinh thái Go Green Farm (chủ đầu tư dự án)
đã xây công trình dự án khu sản xuất nông nghiệp
và dịch vụ sinh thái Go Green Farm (thôn Thanh
Minh, phường Hương Vinh) không có giấy phép
xây dựng.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, phát hiện
hiện trạng xây dựng tại dự án có 21 công trình với
tổng diện tích xây dựng tầng 1 là 1.545,74m2; tổng
diện tích xây dựng tầng 2 là 741,35m2; tổng diện
tích xây dựng sàn 2.287,09m2… vi phạm Điều 15
Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản
vi phạm hành chính, tổ chức vi phạm phải làm thủ
tục đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép xây
dựng. Hết thời hạn này, nếu tổ chức vi phạm
không xuất trình giấy phép xây dựng thì bị áp
dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần
công trình vi phạm.

Dự án Go Green Farm được UBND tỉnh chấp
nhận chủ trương đầu tư tại Quyết định 1050/QĐ-
UBND ngày 18/5/2017, nằm ở khu vực Cồn Nhỏ
(ven sông Hương) phường Hương Vinh, diện tích
khoảng 3ha, mục đích biến nơi đây thành “khu
nông nghiệp công nghệ cao kết hợp dịch vụ du
lịch và sinh thái”. Dự án có tổng mức đầu tư hơn
12,6 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2018.
Quá trình triển khai, chủ đầu tư đã hai lần nộp hồ
sơ xin giãn tiến độ. Dự án đã được điều chỉnh tiến
độ hoàn thành, dự kiến đưa vào hoạt động vào quý
II năm 2022. THÙY NHUNG

lChủ đầu tư dự án Go Green Farm bị phạt số tiền 

40 triệu đồng.

Những năm trở lại đây, khi mọi người trở lại ưa chuộng
với lối sống xanh, những người mua lá để gói rau gói giá
không hiếm, nhất là những người bán xôi, xôi bắp, bánh
dày… đều dùng lá chuối để gói thức ăn, khách lấy lá của
bà Tý lại mở rộng hơn một chút.

lMỗi ngày, bà Tý cắt được khoảng 50 kg lá bỏ cho những người gói giò chả, gói bánh

nậm, bánh lọc, bánh ít hoặc gói xôi buổi sáng.



Bộ Y tế đang dự thảo
Thông tư ban hành
Danh mục và tỷ lệ, điều
kiện thanh toán đối với
thuốc hóa dược, sinh
phẩm, thuốc phóng xạ
và chất đánh dấu thuộc
phạm vi được hưởng
của người tham gia bảo
hiểm y tế. Trong đó đã
nêu rõ quy định quỹ bảo
hiểm y tế thanh toán
chi phí đối với thuốc
điều trị ung thư.

Thanh toán chi phí thuốc
theo số lượng thực tế 
sử dụng

Điều 3 dự thảo nêu rõ nguyên
tắc chung về thanh toán chi phí
thuốc đối với người bệnh tham
gia bảo hiểm y tế (BHYT). Một
là, Quỹ  BHYT thanh toán chi
phí thuốc theo số lượng thực tế
sử dụng cho người bệnh và giá
mua vào của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh (KCB) theo quy định
của pháp luật về đấu thầu mua
thuốc, phù hợp với phạm vi
quyền lợi và mức hưởng theo
quy định của Luật BHYT và các
văn bản hướng dẫn thực hiện.

Hai là, Quỹ BHYT thanh
toán trong trường hợp chỉ định
thuốc phù hợp với chỉ định trong
tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm
theo hồ sơ đăng ký thuốc đã được
Bộ Y tế cấp phép hoặc hướng
dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ

Y tế. Trường hợp không có chỉ
định trong trong tờ hướng dẫn sử
dụng thuốc kèm theo hồ sơ đăng
ký thuốc đã được Bộ Y tế cấp
phép hoặc không có trong hướng
dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ
Y tế nhưng cần thiết trong điều
trị, Bộ Y tế sẽ lập Hội đồng để
xem xét cụ thể từng trường hợp.

Ba là, Quỹ BHYT thanh
toán đối với các thuốc, lô thuốc
đã có quyết định đình chỉ lưu
hành và thu hồi theo văn bản
hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Dự thảo Thông tư cũng nêu
rõ, Quỹ BHYT không thanh
toán đối với các trường hợp: a)
Chi phí các thuốc đã được kết
cấu vào giá của dịch vụ kỹ
thuật, khám bệnh, ngày giường
điều trị hoặc giá thu trọn gói
theo ca bệnh theo quy định hiện

hành; b) Phần chi phí của các
thuốc đã được ngân sách nhà
nước hoặc các nguồn kinh phí
khác chi trả; c) Thuốc được sử
dụng trong thử nghiệm lâm
sàng, nghiên cứu khoa học.

Quỹ BHYT thanh toán 
đối với các thuốc điều trị
ung thư

Bên cạnh nguyên tắc chung
nêu trên, dự thảo Thông tư cũng
nêu rõ quy định quỹ BHYT
thanh toán chi phí đối với thuốc
trong một số trường hợp cụ thể.
Đối với các dạng đồng phân hóa
học khác hoặc các dạng muối
khác của hoạt chất (kể cả dạng
đơn thành phần và dạng phối hợp
đa thành phần, trừ vitamin và
khoáng chất) có trong Danh mục
thuốc quy định tại Phụ lục 01 ban

hành kèm theo thông tư này đều
được Quỹ BHYT thanh toán nếu
có cùng chỉ định với dạng hóa
học hoặc thuốc ghi trong Danh
mục thuốc.

Trường hợp thuốc được xếp
nhóm này dùng điều trị bệnh
thuộc nhóm khác được Quỹ
BHYT thanh toán nếu có chỉ
định phù hợp hoặc thực hiện
đúng với quy định tại khoản 2
Điều 3 Thông tư này.

Còn trường hợp theo chỉ định
chuyên môn, người bệnh chỉ sử
dụng một phần lượng thuốc trong
một đơn vị đóng gói nhỏ nhất (ví
dụ: thuốc dùng trong chuyên
khoa nhi, chuyên khoa ung
bướu) và lượng thuốc còn lại
không thể sử dụng được (ví dụ:
không có người bệnh có cùng chỉ
định, lượng thuốc còn lại không
đủ liều lượng, quá thời hạn bảo
quản của thuốc) thì Quỹ BHYT
thanh toán toàn bộ theo giá của
đơn vị đóng gói nhỏ nhất.

Đối với các thuốc điều trị ung
thư, dự thảo Thông tư cũng nêu
rõ, trong trường hợp sử dụng để
điều trị các bệnh ung thư thì quỹ
BHYT thanh toán đối với thuốc
này khi thuốc chỉ được sử dụng
để điều trị ung thư; được chỉ định
bởi bác sĩ được cấp chứng chỉ
hành nghề KCB có phạm vi hoạt
động chuyên môn là ung bướu
hoặc huyết học truyền máu theo
quy định;

Còn trường hợp sử dụng
thuốc điều trị ung thư để điều
trị các bệnh khác không phải

ung thư, quỹ BHYT thanh toán
theo đúng hướng dẫn chẩn đoán
và điều trị của Bộ Y tế hoặc của
bệnh viện. Trường hợp chưa có
hướng dẫn chẩn đoán và điều
trị thì phải hội chẩn với bác sĩ
được cấp chứng chỉ hành nghề
KCB có phạm vi hoạt động
chuyên môn là ung bướu hoặc
huyết học truyền máu. Trường
hợp chưa có hướng dẫn chẩn
đoán và điều trị và không có
bác sĩ được cấp chứng chỉ hành
nghề KCB có phạm vi hoạt
động chuyên môn là ung bướu
hoặc huyết học truyền máu thì
phải được hội chẩn dưới sự chủ
trì của lãnh đạo bệnh viện trước
khi chỉ định sử dụng.

Đối với các thuốc do cơ sở
KCB tự bào chế hoặc pha chế,
quỹ BHYT thanh toán khi đáp
ứng đủ các điều kiện sau: a)
Hoạt chất của thuốc có trong
Danh mục quy định tại Phụ lục
01 hoặc Phụ lục 02 ban hành
kèm theo thông tư này; b) Phù
hợp về đường dùng, dạng dùng,
hạng bệnh viện được sử dụng
quy định trong danh mục tại
Phụ lục 01 hoặc Phụ lục 02 ban
hành kèm theo thông tư này; c)
Sử dụng tại cơ sở KCB đó. 

Cùng với đó, người đứng
đầu cơ sở KCB tự bào chế hoặc
pha chế thuốc này có trách
nhiệm phê duyệt quy trình bào
chế hoặc pha chế, tiêu chuẩn
chất lượng, giá thuốc; thống
nhất về giá thuốc với cơ quan
BHXH nơi ký hợp đồng KCB
BHYT để làm căn cứ thanh
toán. Giá thành sản phẩm được
xây dựng trên cơ sở các chi phí,
như chi phí nguyên vật liệu làm
thuốc; chi phí hao hụt; chi phí
bao bì đóng gói; chi phí nhân
công; chi phí bào chế bao gồm
điện, nước, nhiên liệu; chi phí
kiểm nghiệm và chi phí khác.

TUỆ AN 

CHI PHÍ ĐỐI VỚI THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ:

Đề xuất điều kiện, nguyên tắc
thanh toán Bảo hiểm y tế
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Báo PLVN đã chuyển đến
các cơ quan chức năng có
thẩm quyền giải quyết đơn
của các ông, bà có tên sau đây:

l Ông Nguyễn Thế Độ
(trú tại thôn Cường Tráng, xã
An Thịnh, huyện Lương Tài,
tỉnh Bắc Ninh) khiếu nại
Thông báo số 63/CSĐT-
VPCQCSĐT ngày 31/8/2021
của Cơ quan CSĐT Công an
tỉnh Bắc Giang về kết quả giải
quyết nguồn tin về tội phạm.
Đơn được chuyển đến Viện
trưởng VKSND tỉnh Bắc
Giang, theo Phiếu chuyển đơn
số 118/2021/PC-PLVN.

l Bà Vũ Thị Hải Yến (trú
tại quận Hà Đông, TP Hà
Nội) phản ánh về việc gia đình
bà nhiều lần có đơn gửi đến
UBND huyện Kim Bảng và
UBND thị trấn Quế (huyện
Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đề
nghị giải quyết tranh chấp đất
đai nhưng đến nay vẫn chưa
được giải quyết dứt điểm. Đơn
được chuyển đến Chủ tịch
UBND huyện Kim Bảng theo
Phiếu chuyển đơn số
119/2021/PC-PLVN.

HộP THư

CHÍNH SÁCH MỚI

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành
Thông tư số 15/2021/TT-BYT sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số
15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y
tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ
sở y tế công lập.

Liên quan đến xây dựng, thẩm định và
phê duyệt kế hoạch đàm phán giá đấu thầu,
Thông tư mới sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều
43. Theo đó, việc tổng hợp nhu cầu sử dụng
thuốc thuộc Danh mục thuốc được áp dụng
hình thức đàm phán giá thực hiện như sau: 

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc
Quốc gia hướng dẫn lập kế hoạch và tổng
hợp nhu cầu sử dụng thuốc thuộc Danh mục
thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
theo quy định; riêng đối với thuốc kháng
HIV thuộc Danh mục thuốc được áp dụng
hình thức đàm phán giá, Cục Phòng, chống
HIV/AIDS chủ trì, phối hợp với Trung tâm
Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia hướng
dẫn việc lập kế hoạch và tổng hợp nhu cầu
sử dụng thuốc.

Đối với việc giám sát, điều tiết quá trình
thực hiện thỏa thuận khung khi thẩm định,
phê duyệt kết quả đàm phán giá và tổ chức
thực hiện kết quả đàm phán giá thuốc, Thông
tư sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 46 như sau:

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc
Quốc gia có trách nhiệm giám sát, điều tiết
việc cung cấp và sử dụng các thuốc đã được
lựa chọn thông qua đàm phán giá theo thỏa

thuận khung đã ký kết theo quy định tại
khoản 13 Điều 40 Thông tư này; riêng đối
với thuốc kháng HIV, Cục Phòng, chống
HIV/AIDS, cơ quan đầu mối phòng, chống
HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương chủ trì, phối hợp với Trung tâm Mua
sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện giám
sát, điều tiết việc cung ứng và sử dụng thuốc
kháng HIV tại cơ sở y tế theo thỏa thuận
khung đã ký kết theo nguyên tắc:

Trường hợp cơ sở y tế thuộc địa phương,
cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế, cơ sở y tế thuộc bộ,
ngành quản lý đóng trên địa bàn tỉnh, thành
phố (gọi tắt là cơ sở thuộc phạm vi cung cấp)
có nhu cầu sử dụng thuốc vượt 20% số lượng
thuốc được phân bổ trong thỏa thuận khung
thì phải báo cáo cơ quan đầu mối phòng,
chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố để tổng
hợp và điều tiết số lượng thuốc giữa các cơ
sở thuộc phạm vi cung cấp tại địa phương
nhưng bảo đảm không vượt quá 20% tổng số
lượng được phân bổ trong thỏa thuận khung

cho các cơ sở thuộc phạm vi cung cấp tại địa
phương. Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày
nhận được văn bản đề nghị điều tiết của cơ
sở y tế, cơ quan đầu mối phòng, chống
HIV/AIDS tỉnh, thành phố phải có văn bản
trả lời cơ sở. 

Trường hợp nhu cầu sử dụng thuốc của
các cơ sở thuộc phạm vi cung cấp vượt quá
khả năng điều tiết của cơ quan đầu mối
phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố
hoặc cơ sở y tế phát sinh nhu cầu sử dụng
thuốc nhưng chưa tổng hợp nhu cầu khi xây
dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc
thì phải báo cáo Cục Phòng, chống
HIV/AIDS để điều tiết số lượng thuốc. Trong
thời gian 5 ngày, kể từ ngày nhận được báo
cáo đề nghị điều tiết của cơ sở y tế, cơ quan
đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành
phố báo cáo Cục Phòng, chống HIV/AIDS
theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 ban hành
kèm theo Thông tư này.

Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận
được văn bản đề nghị điều tiết của cơ quan
đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành
phố, Cục Phòng, chống HIV/AIDS phải có
văn bản trả lời. Tổng số lượng thuốc được
Cục Phòng, chống HIV/AIDS điều tiết
không vượt quá 30% tổng số lượng đã được
phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Việc điều tiết thuốc thuộc Danh mục thuốc
được áp dụng hình thức đàm phán giá thực
hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thông tư
15/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày
15/11/2021. GIA KHÁNH

Sửa đổi quy định về đấu giá thuốc

l Người dân làm thủ tục nhận thuốc do BHYT thanh toán. 

l Ảnh minh họa.



16 XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

http://baophapluat.vnSố 271 (8.350) Thứ Ba 28/9/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
XÃ HộI

sinhhungplvn@gmail.com

Hướng đến người khách
hàng dùng được sản
phẩm dược liệu chất
lượng, an toàn, có hiệu
quả trong việc hỗ trợ
chữa trị bệnh là mục
tiêu của Công ty cổ
phần nông nghiệp công
nghệ cao Thăng Long,
đơn vị sở hữu thương
hiệu Trà cà gai leo Sadu.
Từ cái tâm và trí tuệ

Anh Phan Trung Kiên sinh
năm 1980, trong gia đình thuần
nông, tại thôn Đoàn Kết, xã Đại
Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Từ bé theo mẹ vào vùng trồng
những cây dược liệu tại huyện
Chương Mỹ nên anh đã biết về
giá trị của những bài thuốc nam
quý mà mẹ hay bào chế và sắc
thuốc cho những người trong
vùng chữa bệnh về gan thông qua
cây cà gai leo. 

Lớn lên, sau khi tốt nghiệp
ngành kỹ sư nông nghiệp Học
viện Nông nghiệp Việt Nam anh
Kiên về quê trăn trở nhân rộng
cây dược liệu mong muốn có
nhiều người dùng được sản
phẩm an toàn, lành tính. Vì thế
cơ duyên đến với cây cà gai leo
khi anh đọc được một công trình
nghiên cứu về giá trị của cây cà
gai leo mà tiến sĩ Nguyễn Thị
Minh Khai và Phó Giáo sư –

Tiến sĩ Phạm Kim Mãn nghiên
cứu những năm đầu thế kỷ XX,
anh biết đây là hướng đi cho việc
nhân rộng và phát triển cây cà
gai leo.

Anh Kiên nhận thấy cà gai
leo là một vị thuốc nam quý
được Y học cổ truyền ghi nhận
về tác dụng ổn định tế bào gan,
tăng cường chức năng của gan
anh Kiên hi vọng mọi người có
thể chữa được các bệnh về gan
bằng sản phẩm dễ sử dụng. Bên
cạnh đó, các sản phẩm này phải
được làm bằng cây thảo dược tự
trồng trong nước chứ không phải
dùng bất kỳ sản phẩm ngoại
nhập nào.  

Từ lý tưởng đó, anh Kiên
cùng các cộng sự đã thành lập
Công ty cổ phần Nông nghiệp
công nghệ cao Thăng Long và
xây dựng mô hình trồng cà gai
leo ở 3 nơi là: Hà Nội, Hòa Bình
và Lạng Sơn. Ngoài ra, công ty
còn xây dựng xưởng chế biến
rộng. Để đưa đến người tiêu
dùng sản phẩm trà túi lọc cà gai
leo SADU chất lượng và đảm
bảo nguồn gốc xuất xứ, Công ty
cổ phần Nông nghiệp công nghệ
cao Thăng Long đã phát triển mô
hình trồng và chế biến cây cà gai

leo theo quy trình nghiêm ngặt,
đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm theo quy định của Bộ y tế.
Cây cà gai leo làm nguyên liệu
được trồng theo tiêu chuẩn hữu
cơ, an toàn, đảm bảo giữ được
dược tính cao nhất.

Đến một thương hiệu 
chất lượng cao

Theo anh Kiên, công ty
được thành lập với mục tiêu
ứng dụng công nghệ cao vào
trồng và chế biến cây dược liệu
để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe

con người. Việc công ty sản
xuất ra sản phẩm trà túi lọc cà
gai leo tuy là bước đi không
mới. Nhưng với cách làm khác
biệt của công ty, chỉ dùng thảo
dược, không dùng chất bảo
quản, đóng gói trà với số lượng
lớn tính toán đủ lượng để có tác
dụng thực sự với người dùng. 

Đây là điểm khác biệt hoàn
toàn với các sản phẩm thương
mại khác trên thị trường. Chính
vì yếu tố khác biệt này mà rất
nhiều gia đình và văn phòng
công ty đã dùng sản phẩm suốt
từ năm 2015 đến nay.

Anh Kiên chia sẻ thêm, năm
2016 sau những ngày suy nghĩ
nghiên cứu công thức, pha chế
nguyên liệu tạo ra sản phẩm dễ
sử dụng hơn cho người tiêu
dùng Việt Nam, anh Kiên bắt tay
vào nghiên cứu quy trình làm trà
túi lọc mang thương hiệu
SADU, sản phẩm dễ sử dụng,
tiện lợi cho người tiêu dùng. 

Ngoài sản phẩm trà túi lọc
Cà gai leo SaDu, Công ty phát
triển thêm nhiều loại trà thảo
dược để đa dạng thêm sản phẩm
đáp ứng nhu cầu của thị trường
và người tiêu dùng và đã được
người tiêu dùng đón nhận. Đặc
biệt sản phẩm đã đạt chứng nhận
OCOP 4 sao như: Trà túi lọc Cà
gai leo SaDu, trà túi lọc Hoàn
Ngọc SaDu, trà túi lọc Mật gấu
dây thìa canh SaDu. Và thương
hiệu SADU đã được mọi người
đón nhận với ý nghĩa sản phẩm
mang tính chất Sạch – Dược
Tính Cao. HUY TUẤN

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI HÀ NỘI

Trà cà gai leo Sadu: 
Tự hào sản phẩm vì sức khỏe người Việt

lAnh Phan Trung Kiên.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ  TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong tổ chức đấu giá công khai tài sản như sau:
TS01: Tài sản thanh lý là xe ô tô 07 chỗ ngồi hiệu Mitsubishi, biển số 62P-0289, số loại Pajero, …. Tài sản trên đang đặt

tại số 66 đường Hùng Vương, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. GKĐ: 90.000.000 đ. Đặt trước 20% GKĐ.
TS02: 02 (hai) lô tài sản tọa lạc tại ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Tài sản lô 01: Thửa đất

số 289, DT 28.846 m2, đất LUC, TBĐ số 05. Cây trồng: cây tràm. Thửa đất số 305, DT 8.892 m2, đất RSX, TBĐ số 05. Cây trồng:
cây tràm. GKĐ lô 01: 2.643.814.562 đ. Tài sản lô 02: Thửa đất số 592, DT 5.510 m2, đất BHK, TBĐ số 05; CTXD và tài sản khác
gắn liền trên đất: Nhà ở chính: DT 99 m2, kết cấu cột gỗ sẻ,… Mái che: DT 19,75 m2,có kết cấu sắt,...Tài sản khác trên đất:
04 trụ BTCT đỡ bồn nước 3m, 01 bồn nước Composite 1.000 lít. Cây trồng: tràm, dừa,…GKĐ lô 02: 1.566.058.451 đ.  Đặt
trước 20%.

TS01: Người có TS: Ban Quản lý dự án Công trình giao thông.
TS02,03: Người có TS: CHV thuộc đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa.
TS01: Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ sơ và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: từ ngày 24/09/2021 đến 16h00

ngày 07/10/2021. Nộp tiền đặt trước: từ ngày 07/10/2021 đến 16h00 ngày 11/10/2021. Đấu giá ngày 12/10/2021. TS02:
Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ sơ và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: từ ngày 17/09/2021 đến 16h00 ngày
26/10/2021. Nộp tiền đặt trước: từ ngày 26/10/2021 đến 16h00 ngày 28/10/2021. Đấu giá ngày 29/10/2021. 

Phương thức trả giá lên. Đấu giá kết hợp 02 hình thức trong một cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.
Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Công ty (Số 276 Quốc lộ 62, p.2, Tp.Tân An, Long

An). Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong. 
ĐT: 0272 3581 359 Fax: 0272 3581 337.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TIÊN PHONG 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt.
2. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Tầng 1 (Tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A

Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thông tin về tài sản đấu giá: 
TS1: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Mazda 3; màu sơn: Xanh; BKS: 30F-240.76; số khung: RN2BN4AA6JC094460; số máy:

P520506761; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 469141 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày
07/06/2021, đứng tên Đồng Lê Vân. 

TS2: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu Ford Transit; màu sơn: Bạc; BKS: 15B-035.54; số khung: RL3DLT4MFJMR73252; số máy:
J6P39842DURATORQ4D244L; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 070003 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hải
Phòng cấp ngày 10/09/2018, đứng tên Trần Văn Doanh.

- Giá khởi điểm TS1: 554.000.000 VNĐ; TS2: 463.000.000 VNĐ; 
Tiền đặt trước TS1: 55.000.000 VNĐ. TS2: 46.000.000 VNĐ.
4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ 28/09/2021 đến hết ngày 08/10/2021tại

Trụ sở Công ty Sao Việt.
5. Thời gian địa điểm đấu giá TS1: 09h00 ngày 13/10/2021; TS2: 10h00 ngày 13/10/2021  tại Công ty Sao Việt - Số 1 Lô B11c

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

0246.6505360

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt  
2. Người có TS1,2,3: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - Số 77 Phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn

Kiếm, Hà Nội.
3. Thông tin về tài sản đấu giá: 
TS1: Toàn bộ giá trị QSDĐ tại thửa đất số Ô 07/Lô I, tờ bản đồ số:  Bản trích đo địa chính QHPL, tại địa chỉ: xã Liên Phương, huyện

Thường Tín, Hà Nội theo GCNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CS 930105, số vào sổ cấp GCN: CS-TTI 12940 do Sở
TN&MT TP. Hà Nội cấp ngày 29/11/2019 cho ông Đặng Văn Mạnh. Chi tiết hiện trạng tài sản: Diện tích đất: 97,3 m2; Hình thức sử dụng:
Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguốn gốc sử dụng: Được tặng cho đất được Nhà
nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

TS2: QSD/sở hữu tài sản là Căn hộ chung cư số 1102, tên nhà chung cư: N09B1 tại địa chỉ: Khu Đô Thị mới Dịch Vọng, phố Thành
Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội; Diện tích sàn: 116,7m2 Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng, Thời hạn sở hữu:-/-, theo GCNQSDĐ,
QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 262009; vào sổ cấp GCN: CS 14142; do Sở TN&MT TP. Hà Nội cấp ngày 22/06/2015 cho
ông Phan Hồng Quảng và bà Đoàn Lệ Hằng.

TS3: Toàn bộ giá trị QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 717 tờ bản đồ số 4, địa chỉ tại thôn Hương Mạc, xã Hương
Mạc, huyện Từ Sơn (nay là khu phố Hương Mạc, P. Hương Mạc, thị xã Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh. Theo GCNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất số BE 894638, số vào sổ cấp GCN: CH 00111 do UBND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 19/7/2011 cho ông
Đinh Xuân Sáng và bà Nguyễn Thị Phong. Chi tiết tài sản: Diện tích: 100m2 Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 100m2, sử dụng chung:
0m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: lâu dài.

- Giá khởi điểm TS1: 1.152.000.000 VNĐ; TS2: 3.365.000.000 VNĐ; TS3: 720.000.000 VNĐ;
Tiền đặt trước TS1: 115.000.000 VNĐ; TS2: 336.000.000 VNĐ. TS3: 72.000.000 VNĐ.
4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, TS1: từ 28/09/2021 đến 05/10/2021; TS2: từ

23/09/2021 đến 11/10/2021; TS3: từ 28/09/2021 đến hết 06/10/2021 tại Trụ sở Công ty Sao Việt và Tầng 3, số 71B Hàng Trống, P.Hàng
Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá TS1: Bắt đầu từ 09h00 ngày 07/10/2021; TS3: Bắt đầu từ 09h00 ngày 08/10/2021 trên Trang thông
tin điện tử đấu giá trực tuyến: https//daugiaso5.vn hoặc https//daugiaviet.vn; TS2: 09h00 ngày 14/10/2021 tại Trụ sở Công ty Sao Việt
- Số 1 Lô B11c KĐT Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

TS1,3: Đấu giá theo thủ tục rút gọn
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt: Số 1 Lô B11c KĐT Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội - ĐT: 0246.6505360

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt 
2. Người có TS1: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - CN Cầu Giấy - Số 99 Phố Trần Đăng Ninh,

P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. TS2,3: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - Số 77 Phố Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Q.
Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

3. Thông tin về tài sản đấu giá: 
TS1: Toàn bộ khoản nợ của CTCP Đầu tư Sao Bắc Việt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Cầu Giấy

theo các Hợp đồng tín dụng đã ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Cầu Giấy và CTCP Đầu tư Sao
Bắc Việt. 

TS2: Toàn bộ QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 775; tờ bản đồ số 01, tại địa chỉ: Xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc
Ninh (nay là khu phố Hương Mạc, P. Hương Mạc, thị xã Từ Sơn). Theo GCNQSDĐ số: V 411147; Số vào sổ cấp GCN: 04622 QSDĐ/21QĐ-
UB do UBND huyện Từ Sơn (nay là thị xã Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 11/07/2002 đứng tên hộ ông Nguyễn Hữu Xuân, ngày
15/01/2015 tại Phòng TN&MT thị xã Từ Sơn đã chuyển nhượng quyền nhượng QSDĐ cho ông Vũ Đức Khanh và bà Nguyễn Thị Thoa
theo hợp đồng chyển nhượng số 3677/2014 lập tại VPCC Bắc Hà ngày 26/11/2014. Chi tiết hiện trạng tài sản: Diện tích: 117m2 Mục đích
sử dụng: T; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

TS3: Toàn bộ giá trị QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 263, tờ bản đồ số 04, địa chỉ tại thôn Hương Mạc, xã Hương
Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Hương Mạc, P. Hương Mạc, thị xã Từ Sơn). Theo GCNQSDĐ số AK658396, số vào sổ cấp
GCN: H 4087 - 792/QĐ - CT do UBND huyện Từ Sơn (nay là thị xã Từ Sơn) cấp ngày 24/09/2007 cho ông Trần Trung Lưu và bà Nguyễn Thị
Thu. Chi tiết tài sản: Diện tích: 112m2; Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 112m2, sử dụng chung: 0m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông
thôn; Thời hạn sử dụng: lâu dài.

- Giá khởi điểm TS1: 7.890.957.000 VNĐ; TS2: 761.000.000 VNĐ; TS3: 1.575.000.000 VNĐ
- Tiền đặt trước TS1: 789.095.700 VNĐ; TS2: 76.000.000 VNĐ. TS3: 157.000.000 VNĐ
4. Bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, TS1: từ 28/09/2021 đến 04/10/2021 tại Trụ sở Công ty Sao

Việt; TS2,3: từ 28/09/2021 đến hết 06/10/2021 tại Trụ sở Công ty Sao Việt và Tầng 3, số 71B Hàng Trống, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà
Nội.

5. Thời gian địa điểm đấu giá TS1: 14h00 ngày 06/10/2021 tại Công ty Sao Việt - Số 1 Lô B11c KĐT Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà
Trưng, Hà Nội. TS2: Bắt đầu từ 16h00 ngày 08/10/2021; TS3: Từ 14h00 ngày 08/10/2021 trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến:
https//daugiaso5.vn hoặc https//daugiaviet.vn (Đấu giá theo thủ tục rút gọn). 

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 1 HÀ TĨNH BÁN:
1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất số CD193422,tại thửa đất số: 33, tờ bản đồ số: 21, diện tích: 180 m2; Tài sản gắn liền với đất là

nhà ở 4 tầng, địa chỉ: Số 26 đường Sử Hy Nhan, tổ dân phố 3, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh mang tên ông Lê Kinh Khôi
và bà Nguyễn Thị Phương.

Giá khởi điểm: 4.165.384.963 đồng (Giá này chưa bao gồm lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản) 
Bước giá: 50.000.000 đồng
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói
2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên
3. Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 5/10/2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh số 1

Hà Tĩnh và trụ sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) - Chi nhánh Hà Tĩnh (Trong giờ hành chính).
4. Thời gian xem tài sản: Từ 8 giờ ngày 4/10/2021 đến 15 giờ ngày 5/10/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh để nhân viên đưa

đi xem tài sản (Trong giờ hành chính).
5. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá và nộp vào tài khoản Công ty đấu giá hợp

danh số 1 Hà Tĩnh, Số tài khoản: 5201 0000 896999 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). 
6. Tổ chức bán đấu giá: 15 giờ ngày 8/10/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh.
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) - Chi nhánh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 144B, đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh.
Địa chỉ: Số 278 Đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh.
ĐT: 0949.566667 (Đ/c Hà) hoặc 0948.061090 (Đ/c Phương)

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 1 HÀ TĨNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 
Đơn vị tổ chức  đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh DVL
Trụ sở: Tầng 10, Tòa A3 Ecolife Capital, Số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Đơn vị có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm
Địa chỉ: Số 3 Khu liên cơ quan quận Nam Từ Liêm, tp Hà Nội
1. Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ căn hộ chung cư địa chỉ tại: P220 (cầu thang 7) CT – ĐN Khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì (nay

là phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) (chi tiết trong hồ sơ đấu giá)
2. Giá giá khởi điểm: 1.129.128.000 đồng
3. Tiền đặt trước: 225.000.000 đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ
4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá. Phương thức trả giá lên.
5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ tham gia đấu giá; nộp

hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế đấu giá.
6.Bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 27/10/2021 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở Công ty. 
7. Xem tài sản: Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 14/10/2021 (trong giờ hành chính).
8. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 27/10/2021, theo hướng dẫn trong Quy chế đấu giá.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 14h00 ngày 28/10/2021 tại trụ sở Công ty.             

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DVL

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi tổ chức đấu giá xe ô tô xitéc chở xăng, dầu; Biển số đăng ký 34C-

269.18, Nhãn hiệu: THACO, là tài sản phát mại thu hồi nợ của Agribank chi nhánh huyện Cẩm Giàng. Thời gian tổ
chức đấu giá 8 giờ 30 ngày 8.10.2021 tại Công ty.

- Giá khởi điểm: 364.500.000 đồng; 
- Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng;
- Thời gian đăng ký trực tiếp từ ngày 28.9.2021 đến 16 giờ ngày 6.10.2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng

Lợi. Nộp tiền đặt trước từ ngày 4.10.2021 đến 16 giờ 30 ngày 6.10.2021. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ năng lực
hành vi dân sự có thể tham gia đấu giá tài sản; hình thức bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Thắng Lợi. Số 594 Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, phường
Ngọc Châu, ĐT: 02203.838.166.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 1 THẮNG LỢI

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ. Địa chỉ: 1079 đường Hùng Vương, phường Thiện An, thị xã Buôn
Hồ, tỉnh Đắk Lắk. 

2.  Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê, địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Nguyễn Văn Huệ và bà Đặng Thị Thùy Trang, địa chỉ tài sản:

Thôn Bình Thành 2, xã Bình Thuận, Tx. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Tài sản cụ thể như sau:
-  Tài sản 01: QSDĐ thuộc thửa số 185, tờ bản đồ số 26, diện tích 1.310 m2 (250m2 đất ở, 1.060m2 đất trồng cây lâu năm), đất đã được

UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 054188. Tài sản trên đất: 01 nhà xây cấp 4 DT 79m2 , bếp,
nhà vệ sinh và một số cây trồng,...

- Tài sản 02: QSDĐ thuộc thửa số 125, tờ bản đồ số 07, diện tích 1.251,7 m2 (đất trồng cây lâu năm), đất đã được UBND thị xã Buôn Hồ,
tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 123365. T/S trên đất 75 trụ gỗ tạp (không có dây tiêu).

4. Giá khởi điểm: Tiền đặt trước: 
TS 01: GKĐ: 409.295.250 đồng đồng, TĐT: 61.400.000 đồng
TS 02: GKĐ: 47.920.761 đồng, TĐT: 7.200.000 đồng.
+ Thời gian nộp tiền đặt trước vào các ngày 18.19.20/10/2021 trong giờ hành chính.
5 .Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 27/9/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/10/2021; tại Công

ty Đấu giá hợp danh Ban Mê; cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước
cho Công ty theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Công ty ban hành. Khi liên hệ nộp hồ sơ đấu giá đề nghị khách
hàng đăng ký mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để được hướng dẫn.

Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
6.Thời gian và địa điểm đấu giá: 15 giờ 10 phút ngày 21/10/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê.
Thông tin chi tiết về tài sản, xem tài sản, tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá  Ban Mê, ĐT: 0262.3900.999

- 0934.843.846 (Tuyết) để được hướng dẫn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BAN MÊ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (Cty Đông Sài Gòn) - 693 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM. ĐT:

028.6686.5120
2. Người có tài sản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân – 28C-28D Phố Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
3. Tài sản đấu giá: Xe ô tô con KIA SORENTO; BKS: 72A-234.28; Màu sơn: Đen; Số chỗ ngồi: 07; Số máy: G4KEHH734497; Số khung:

51A6HC115190 theo GCN đăng ký xe ô tô số 028468 do Phòng CSGT CA T.BR–VT cấp ngày 05/12/2017, đăng ký lần đầu ngày 04/12/2017.
4. Giá khởi điểm: 489.600.000 đồng. Tiền đặt trước: 48.960.000 đồng
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tại trang đấu giá trực tuyến https://daugiaviet.vn

và gửi bản chính các tài liệu theo Quy chế đấu giá đến địa chỉ thư điện tử của Cty Đông Sài Gòn: dgdongsaigon@gmail.com bằng địa chỉ email
đã đăng ký trên trang đấu giá trực tuyến và gửi bản chính bằng đường bưu điện (hoặc hình thức khác) đến Trụ sở Cty Đông Sài Gòn từ 08h00
ngày 27/09/2021 đến 17h00 ngày 12/10/2021.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản
4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và đáp ứng quy định khác của pháp luật liên quan.

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản, hồ sơ tài sản: Từ 08h00 ngày 27/09/2021 đến 17h00 ngày 12/10/2021 tại nơi có tài sản và trên trang
đấu giá trực tuyến https://daugiaviet.vn.

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 12/10/2021, 13/10/2021 và 14/10/2021 (Bằng hình thức chuyển khoản).
8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10h00 đến 11h00 ngày 15/10/2021 tại trang đấu giá trực tuyến http://daugiaviet.vn/.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG SÀI GÒN 

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: 1079 đường Hùng Vương, phường Thiện An,
thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

2.  Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê, địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3. Tài sản đấu giá: QSDĐ và TS gắn liền trên đất của ông Trần Thanh Điền và bà Trần Thị Phương Mai, địa chỉ: số 22 Nguyễn Thái Học, tổ

dân phố 7, phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. TS như sau:
Tài sản 01: QSD đất thuộc TĐ số 184, TBĐ số 31, có diện tích 309,9m2 ( 119,6 m2 đất ở và 190,3m2 đất trồng cây lâu năm). đất đã được

Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số
BQ 099117. T/s trên đất: 01 nhà xây cấp 4 DT 100,7m², cây sầu riêng……

Tài sản 02: QSD đất thuộc TĐ số 67, TBĐ số 8, 905,1m² (đất trồng cây lâu năm). đất đã được Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 824156. T/s trên đất: 165 cây cà phê, 02 cây bơ.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:
Giá khởi điểm:
Tài sản 01: 546.302.000 đồng; Tiền đặt trước: 81.950.000 đồng.
Tài sản 02: 59.337.000 đồng; Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Vào các ngày 18.19.20/10/2021 (giờ hành chính)
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 27/09/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/10/2021; tại

Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê; cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt
trước cho Công ty theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Công ty ban hành. Khi liên hệ nộp hồ sơ đấu giá đề nghị
khách hàng đăng ký mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để được hướng dẫn.

Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
6. Thời gian và địa điểm đấu giá: 15 giờ 50 phút ngày 21/10/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê.
Thông tin chi tiết về tài sản, xem tài sản, tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá Ban Mê, ĐT: 0262.3900.999

0934.843.846 (Tuyết) để được hướng dẫn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BAN MÊ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Người có tài sản đấu giá: Chi cục chăn nuôi và thú y Ninh Bình. Địa chỉ: Số 115, đường Nguyễn Huệ, phường Nam Bình, TP Ninh Bình, tỉnh

Ninh Bình.
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh. Địa chỉ: Số nhà 29, ngõ 40, đường Lê Thái Tổ, Phố Tân Thịnh, phường

Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Tài sản đấu giá là Xe ô tô Mitsubishi Jolie, 08 chỗ ngồi, biển kiểm soát: 35M-000.68, số khung: RLA00VB2W11000011, số máy:

4G63VZ00431, màu sơn: Xanh, năm sản xuất: 2001, nước sản xuất: Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 004173 do Phòng cảnh
sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình cấp ngày 02/12/2012.

Giá khởi điểm: 52.300.000 đồng. (Bằng chữ: Năm mươi hai triệu, ba trăm nghìn đồng) 
Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT, các loại thuế, phí, lệ phí chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Người mua

được tài sản trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký chuyển nhượng, thuế VAT, các loại thuế, phí, lệ phí chuyển nhượng theo
quy định của pháp luật, chi phí di chuyển tài sản ra khỏi kho bãi và các chi phí đăng kiểm xe để đưa phương tiện vào lưu hành. (nếu có)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ tham gia.
Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng/01 hồ sơ tham gia.
Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 07/10/2021 đến ngày 08/10/2021 tại Chi cục chăn nuôi và thú y

Ninh Bình.
Thời gian, địa điểm, bán hồ sơ tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày 28/09/2021

đến trước 16h ngày 11/10/2021 tại trụ sở Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn  Linh.
Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 11/10/2021 đến trước 16 giờ ngày 13/10/2021 Tại trụ sở Công ty

hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh.
Hình thức: Bằng chuyển khoản 
Chủ tài khoản: Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh.
Số tài khoản: 3300.201.007.494, mở tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh tỉnh Ninh Bình.
Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: 8h00, ngày 14/10/2021 tại trụ sở Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản và cần biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh, địa chỉ: số 29,

ngõ 40, đường Lê Thái Tổ, phố Tân Thịnh, phường Tân Thành, T.P Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02293.882.885.

CÔNG TY HỢP DANH ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TUẤN LINH

THÔNG BÁO
Về việc cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Bản án số:02/KDTM-ST ngày 23/9/2020 của TAND thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 336/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 5 năm 2021; Số 29/QĐ-CCTHADS ngày 07/6/2021 của Chi cục Thi

hành án dân sự thị xã Kinh Môn;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 03/QĐ-CCTHADS ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Chi cục THADS thị xã Kinh Môn;
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cưỡng chế đối với bà Nguyễn Thị Lan, ông Trần Xuân Thủy, địa chỉ: KDC Nhất

Sơn, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, bằng biện pháp: Kê biên, xử lý tài sản, gồm:
Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 545, tờ bản đồ số 08, diện tích 108,3m2 (đất ở nông thôn 100m2, đất vườn thừa hợp pháp 8,3m2, địa

chỉ: KDC Nhất Sơn, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 353817,
vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số CH00507 do UBND huyện Kinh Môn cấp ngày 11/5/2015 mang tên ông Trần Xuân Thủy, bà Nguyễn Thị
Lan.

Tài sản gắn liền với đất: Nhà thứ nhất 02 tầng xây gạch chỉ, xây dựng năm 2008, diện tích 67,33m2; Nhà thứ hai 01 tầng, mái bằng, xây
gạch Ba banh, xây dựng năm 2002, diện tích 45,31m2, trên mái có một tum xây gạch Ba banh lợp ngói Proximang, diện tích 11,8m2; Nhà thứ
ba công trình phụ mái bằng, xây gạch Ba banh, xây dựng năm 2002, diện tích 18,23m2; Tường rào phía trước nhà xây gạch chỉ kích thước
3,8mX1,5m xây dựng năm 2008.

Thời gian cưỡng chế: 08 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 10 năm 2021
Địa điểm cưỡng chế: Thửa đất số 545, tờ bản đồ số 08, địa chỉ: KDC Nhất Sơn, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương;
Dự trù chi phí cưỡng chế: Bà Nguyễn Thị Lan, ông Trần Xuân Thủy phải chịu là: 3.450.000 (Ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
Yêu cầu Bà Nguyễn Thị Lan, ông Trần Xuân Thủy có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để tham gia cưỡng chế. Nếu bà Lan, ông Thủy

cố tình vắng mặt, Chi cục THADS thị xã Kinh Môn vẫn tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

CHI CỤC THADS THỊ XÃ KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
- Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Sao Vàng (“Công ty Sao Vàng”) – Số 122 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà

Nội
- Bên có tài sản: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Số 57 Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Tài sản đấu giá: 
TS1: 01 xe ô tô tải thùng kín, VINAMOTOR CABSTAR, màu xanh, số khung S73PJD000146, số máy: 144NJ1003426, biển kiểm soát:

35H-001.76 theo GCNĐKX ô tô số 032013 do CA tỉnh Ninh Bình cấp ngày 17/12/2020 đứng tên Trần Thị Hiên. GKĐ: 259.000.000Đ. TĐT:
20.000.000Đ.

TS2: 01 xe ô tô con, CHEVROLET COLORADO, màu đen, SK: 8MM0KH616848, SM: P2G181791283, BKS: 20C-155.89 theo GCNĐKX
ô tô số 046102 do CA Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 02/10/2018 cho Nguyễn Văn Công. GKĐ: 496.000.000Đ. TĐT: 50.000.000Đ.

TS3: 01 xe ô tô tải thùng kín, KIA THACO, màu xanh, SK: 5KHALC015532, SM: LD520615D4CB, BKS: 29H-393.35 theo GCNĐKX ô
tô số 707181 do CA Hà Nội cấp ngày 15/06/2020 cho HKD Đặng Hải Phong. GKĐ: 276.000.000Đ. TĐT: 30.000.000Đ.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia ĐG: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp
luật đăng ký tham gia ĐG tại Công ty Sao Vàng đến 17h00 ngày 11/10/2021.

- Thời gian xem tài sản: ngày 07/10/2021 và 08/10/2021 tại Bãi xe 365, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.
- Thời gian nộp TĐT: từ 08h00 ngày 11/10/2021 đến 17h00 ngày 13/10/2021.
- Thời gian nộp phiếu trả giá: từ 08h00 ngày 11/10/2021 đến 17h00 ngày 13/10/2021.
- Thời gian tổ chức buổi đấu giá: TS1 lúc 09h00; TS2 lúc 10h00; TS3 lúc 11h00 ngày 14/10/2021 tại Công ty Sao Vàng. Chi tiết LH:

024.22459669.Љ
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VÀNG 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TSĐG 01: 01 xe ô tô nhãn hiệu FORD, biển kiểm soát: 17C-112.54 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 021752 do Phòng

cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 23/11/2018. GKĐ: 230.000.000 đồng
TSĐG 02: 01 xe ô tô con nhãn hiệu MITSUBISHI PAJERO. BKS: 29A-666.73 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 411873 do

Phòng CSGT – Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/12/2017, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2012. GKĐ: 399.000.000 đồng
TCĐG: CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành – Đ/c: P 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
Người có TS: TS01: NCB- Đ/c: Số 28C-28D phố Bà Triệu, phường Hàng bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; TS02: BIDV – Chi

nhánh Ngọc Khánh Hà Nội. Địa chỉ: Tòa nhà Tổng Công ty Đô thị UDIC, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa,
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 tại NCB
đến 17h00 ngày 01/10/2021; TS 01 tại BIDV – Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội đến 17h00 ngày 11/10/2021.

Tiền đặt trước nộp vào TK CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành nộp trong giờ hành chính các ngày: TS01: 29, 30/09/2021 và
01/10/2021; TS02: 11, 12, 13/10/2021. Số tiền nộp: TS 01: 46.000.000 đồng; TS 02: 39.900.000 đồng.

Đấu giá tại CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành TS 01 lúc 14h00 ngày 04/10/2021; TS 02 lúc 09h00 ngày 14/10/2021 .

CN HÀ NỘI - CÔNG TY ĐGHD BẾN THÀNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
- Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Sao Vàng (“Công ty Sao Vàng”) – Số 122 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Bên có tài sản: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Số 57 Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Tài sản đấu giá: 
TS1: 01 xe ô tô con, MERCEDES-BENZ E300, màu trắng, SK: 4JXXHV001259, SM: 492031070245, BKS: 30E-875.76 theo GCNĐKX số

342705 do CA Hà Nội cấp ngày 18/10/2017 cho Bùi Đức Tùng. GKĐ: 847.000.000Đ. TĐT: 80.000.000Đ.
TS2: 01 xe ô tô tải có mui, THACO TOWNER, màu trắng, SK: 45ACLC019489, SM: 4BAL00138315, BKS: 29H-397.35 theo GCNĐKX số

702137 do CA Hà Nội cấp ngày 09/07/2020 cho Nguyễn Văn Chiến. GKĐ: 144.000.000Đ. TĐT: 10.000.000Đ.
TS3: 01 xe ô tô tải có mui, KENBO KB0, màu xanh, số khung: 01BJJDA00260, số máy: 13AH12L61059, biển kiểm soát: 29C-884.60

theo GCNĐKX số 460588 do CA Hà Nội cấp ngày 29/06/2015 cho Nguyễn Quang Tiệp. GKĐ: 113.000.000Đ. TĐT: 10.000.000Đ.
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia ĐG: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

đăng ký tham gia ĐG tại Công ty Sao Vàng đến 17h00 ngày 01/10/2021.
- Thời gian xem tài sản: ngày 30/09/2021 và 01/10/2021 tại Bãi xe 365, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.
- Thời gian nộp TĐT: từ 08h00 ngày 30/09/2021 đến 17h00 ngày 01/10/2021.
- Thời gian nộp phiếu trả giá: từ 08h00 ngày 30/09/2021 đến 17h00 ngày 01/10/2021.
- Thời gian tổ chức buổi đấu giá: TS1 lúc 09h00; TS2 lúc 10h00; TS3 lúc 11h00 ngày 04/10/2021 tại Công ty Sao Vàng. Chi tiết LH:

0242.245.9669.Љ
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VÀNG 
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ
sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO CÔNG KHAI 
VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 2

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.
2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:
Tài sản đấu giá: Lô tài sản gồm 91 chai rượu nhập lậu (Đấu giá lần 02).
Giá khởi điểm: 72.800.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng)(Giá này chưa bao gồm phí, lệ phí và các chi phí

khác theo quy định của pháp luật).
Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn)/hồ sơ đăng ký.

4. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:
Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, cam kết trả ít nhất

bằng giá khởi điểm đã được thông báo; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản
trong thời hạn quy định; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Đối tượng, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình trong thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:
Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/9/2021 đến 17h00’ ngày 08/10/2021.
Thời gian xem tài sản vào ngày 28/9/2021 và ngày 29/9/2021; Tại Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Khách hàng có nhu cầu

liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản).       
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/10/2021 đến 17h00’ ngày 08/10/2021.
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào Tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Bình mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt

Nam chi nhánh Quảng Bình; Số tài khoản: 0311 00000 6886.
Thời gian tổ chức đấu giá vào lúc 9h00’ ngày 11/10/2021 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.
(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3533568.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO 
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An 
Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
2. Người có quyền sử dụng đất đấu giá:
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ: số 07 đường Phan Bội Châu, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông
3. Quyền sử dụng đất đấu giá, Giá khởi điểm, Tiền đặt trước, Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá bà Bước giá:
3.1. Quyền sử dụng đất đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 24 thửa đất, tổng diện tích: 6.226m2, bao gồm: 17 thửa đất thuộc Khu đất ký

hiệu LP-01 và 7 thửa đất thuộc Khu đất ký hiệu LP-04, khu vực quy hoạch Trung tâm cụm xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Mục
đích sử dụng: đất ở nông thôn; thời hạn sử dụng: ổn định lâu dài.

3.2. Giá khởi điểm: từ 312.000.000 đồng đến 632.000.000 đồng.
3.3. Tiền đặt trước: bằng 20% giá khởi điểm của thửa đất đăng ký đấu giá. 
3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: từ 200.000 đồng/hồ sơ đến 500.000 đồng/hồ sơ.
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định

của pháp luật đến mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An hoặc tại Ban quản lý dự án
và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô trong giờ hành chính từ ngày 23/9/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/10/2021.

6. Thời gian, địa điểm xem quyền sử dụng đất 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 các thửa đất đấu giá (Buôn K62, xã Đăk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/10/2021 tại hội Hội trường Ủy ban nhân dân xã Đắk Drô,
huyện Krông Nô (địa chỉ: Buôn K62, xã Đăk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông).

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI AN

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện huyện CưMGar, tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: 142 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú,
huyện CưMGar, tỉnh Đắk Lắk. 

2.  Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê, địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Mai Duy Nhật và bà Nguyễn Thị Sửu, địa chỉ thửa đất: Buôn

Dhung, xã EaMrdoh, huyện Cư’Mgar, tỉnh Đăk Lăk. Tài sản như sau:
- TS 01: QSD đất thuộc TĐ số 149, TBĐ số 39, diện tích 11.433 m2 (CLN), theo GCN QSDĐ số BI 361865 do UBND huyện Cư’Mgar cấp. tài

sản trên đất: 01 nhà xây DT 36m2
- TS 02: QSD đất thuộc TĐ số 156, TBĐ số 39, diện tích 3.192,9 m2 (CLN) theo GCN QSDĐ số BI 361866 do UBND huyện CưMgar cấp. Hiện

trạng đất trống.
4. Giá khởi điểm:
- TS 01: GKĐ: 90.492.233 đồng ; tiền đặt trước: 18.000.000 đồng .
- TS 02: GKĐ: 329.688.503 đồng ; tiền đặt trước: 60.000.000 đồng .
+ Thời gian nộp tiền đặt trước vào các ngày 19.20.21/10/2021 trong giờ hành chính.
5 .Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 20/09/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/10/2021; tại

Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê; cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt
trước cho Công ty theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Công ty ban hành. Khi liên hệ nộp hồ sơ đấu giá đề nghị
khách hàng đăng ký mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để được hướng dẫn.

Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
6.Thời gian và địa điểm đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 22/10/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê.
Thông tin chi tiết về tài sản, xem tài sản, tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá  Ban Mê, ĐT: 0262.3900.999

- 0934.843.846 (Tuyết) để được hướng dẫn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BAN MÊ

THÔNG BÁO 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: 
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN THANH XUÂN
Địa chỉ: Khu Nội Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 
2. Tổ chức đấu giá tài sản: 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 
3. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: căn hộ 03 nhà G2 TT Trường THCS Nhân Dân 1,

phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất số CN 525514, số vào sổ cấp GCN: CS39585 do Sở Tài nguyên và môi trường TP Hà Nội cấp ngày 07/8/2018 mang tên ông
Trương Xuân Hải.

( Chi tiết trong hồ sơ đấu giá,)
*Giá khởi điểm: 12.802.200.000 đồng * Tiền đặt trước: 1.280.000.000 đồng 
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/9/2021 đến hết  ngày 12/10/2021 (trong giờ hành

chính) tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An - Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày 23/9/2021 đến 11 giờ 00 phút ngày 14/10/2021 (trong giờ hành chính): Phiếu trả giá
được Khách hàng tham gia đấu giá gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp tại Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh
Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội và được Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An bỏ
vào thùng phiếu.

6. 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 11/10/2021 đến hết  ngày
13/10/2021 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản:  Tại căn hộ 03 nhà G2 TT Trường THCS Nhân
Dân 1, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/10/2021 đến hết  ngày 14/10/2021 
8. Thời gian, địa điểm niêm phong thùng phiếu trả giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 14/10/2021 tại Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá

Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Buổi công bố giá sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 15/10/2021 tại: Trung tâm

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

quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. ĐT: 0386131313.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 3
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Phố Hiến; Địa chỉ: Đội 2, Thôn Trung, xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tiên Lữ. Địa chỉ: Đường Nội Thị 1, Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ,

tỉnh Hưng Yên. 
1. Tài sản đấu giá: Máy móc thiết bị bán đấu giá để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.
2. Giá khởi điểm: 955.872.900 đồng
3. Tiền đặt trước: 190.000.000 đồng nộp trong các ngày 28/09, 29/09 và 30/09/2021.
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 28/09/2021 đến ngày

29/09/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Phố Hiến. Đội 2, Thôn Trung, xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 28/09/2021 và 29/09/2021 (Trong giờ hành chính) tại Bến xe Triều Dương, xã Thiện

Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
6. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14h00 ngày 01/10/2021. Tại Hội trường Bến xe Triều Dương, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ

và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Phố Hiến; Điện thoại: 0974.791.582.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH PHỐ HIẾN

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng thông báo đấu giá tài sản:
I/Người có tài sản : Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng. 
* Tài sản 1 :  Của ông Trịnh Hữu Quan và bà Trần Thị Tuyết Mai .
Tài sản là: (Đấu giá đăng ký sử dụng lại): 01xe ô tô hiệu: SAMCO, biển số:83B-001.23, số chỗ ngồi: 24, năm sản xuất: 2012.
* Tọa lạc tại: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng. 
* Giá khởi điểm: 215.248.690 đồng, tiền đặt trước kể từ ngày 08/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/10/2021 là: 43.000.000 đồng.
* Tài sản 2 : Của ông Trương Thái Anh.
* Tài sản là: 01 Xe ô tô tải có mui, nhãn hiệu HYUNDAI; màu xanh; tải trọng: 4.100kg; số chỗ ngồi: 3 chỗ; biển số: 83C-032.20
* Nơi có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Sóc Trăng.
* Giá khởi điểm: 384.028.000 đồng. Tiền đặt trước từ ngày 13/10/2021 đến 17 giờ ngày 15/10/2021 là: 76.000.000 đồng 
II/ Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Kế sách.
* Tài sản 3: của ông Lê Hoàng Chánh.
Tài sản là : Đất có diện tích  971,6m2  ( ONT 170m2+ CLN 801,6m2), thuộc thửa số 90, tờ bản đồ 54 và tài sản gắn liền với đất :
* Nơi có tài sản: ấp 7, xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. 
* Tổng giá khởi điểm: 616.317.543 đồng. tiền đặt trước kể từ ngày 18/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/10/2021 là: 123.000.000 đồng
* Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính)
Tài sản 1 kể từ ngày 20/09/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 12/10/2021.
Tài sản 2 kể từ ngày 23/09/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 15/10/2021
Tài sản 3 kể từ ngày 16/09/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 20/10/2021.
*Thời gian tổ chức đấu giá:
Tài sản 1: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 14/10/2021.
Tài sản 2: Lúc 10 giờ 00 phút ngày 19/10/2021. 
Tài sản 3: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 22/10/2021.
* Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá hoặc cần biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Sóc

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SÓC TRĂNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty đấu giá hợp danh Công Minh thông báo đấu giá tài sản như sau:
1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà CT5B, đường Kiều Mai, P.

Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.   
2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 94, thửa đất số 221, tờ bản đồ số 2; địa chỉ: Thôn Hồng Ngự, xã Thụy Phương, H. Từ Liêm, TP.

Hà Nội (nay là P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội). Theo giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 842477,
số QĐ: 1469/QĐ-UBND, sổ vào sổ cấp GCN: CH00922 do UBND huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội cấp ngày 4/3/2014 đứng tên ông Nguyễn Văn Kiên. Xác nhận
thế chấp tại VPBank theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác ngày 14/12/2015 và Phụ lục Hợp đồng
số  01/PLHĐTC ngày 23/6/2016. Và Tài sản gắn liền với đất: 01 nhà cấp 4, tường 110mm, mái lợp tôn, diện tích 34,8m2; 01 nhà tạm mái tôn, diện tích
20,8m2 (nhà khung cấp 4, nhà tạm mái tôn là do ông Nguyễn Văn Bản - em trai ông Nguyễn Văn Kiên xây).

Ghi chú: Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh Bắc Từ Liêm trả lời: Thửa đất không phù hợp với qui hoạch sử dụng đất ở (Thông tin
có tính chất tham khảo do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh Bắc Từ Liêm không được bàn giao chính thức); Trên thức tế một phần nhà
cấp 4 diện tích 10.5m2 nằm trên ngõ đi chung thửa đất số 221.(nhà cấp 4 này gia đình ông Nguyễn Văn Kiên bà Lê Thị Yến đang sinh sống).

Giá khởi điểm: 2.602.780.000 đồng; Tiền đặt trước: 520.556.000 đồng.
Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí, dịch vụ công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Người mua được

tài sản phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước.
3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 11, 12/10/2021 tại địa chỉ của tài sản nêu trên.
4. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 26/10/2021 trong

giờ hành chính tại Trụ sở của Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh.
+ Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ.
5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 26, 27, 28/10/2021 trong giờ hành chính theo hướng dẫn tại quy chế đấu giá tài sản của Công ty.
6. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện và nộp đủ khoản tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá

theo quy định tại quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành. Đăng ký trực tiếp tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh.
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 29/10/2021 tại Trụ sở Cty Đấu giá hợp danh Công Minh.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Cty Đấu giá Hợp danh Công Minh; Trụ sở: Số 7/B8, Ngõ 8, Đường Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội;

Điện thoại: 0936308939.Љ
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CÔNG MINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Đơn vị tổ chức: Cty đấu giá hợp danh PT Việt Nam. Đ/c: Khu đô thị mới, đường Hòa Phong, P.Dữu Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Đơn vị có tài sản: Agribank Chi nhánh Phú Thọ II; Đ/c: Số 1674, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
1/ Tài sản đấu giá:
- Quyền sử dụng đất: Theo giấy chứng nhận QSD đất số: AG 662388,thửa đất số: 421; Thuộc tờ bản đồ số: 11. Diện tích  sử dụng: 200m2.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Do UBND
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cấp ngày 29/12/2006 cho Bà Bùi Thị Dự và Ông Nguyễn Thanh Hải..Tại địa chỉ: Khu Đỗ tròn, xã Kim Đức, huyện
Phù Ninh (nay thuộc TP Việt Trì), tỉnh Phú Thọ.

- Giá khởi điểm của tài sản: 600.000.000VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồngchẵn).
- Tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm của tài sản; Phí tham dự đấu giá: 500.000đ/hồ sơ.
- Giá khởi điểm của tài sản trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí để chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định. Mọi chi phí

liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí thuế khác nếu phát sinh do khách
hàng trúng đấu giá chịu.

2/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản bảo đảm.
3/ Thời gian xem tài sản: Từ 8 giờ 00 ngày 28/09/2021 đến ngày 30/09/2021 (trong giờ hành chính). Tại nơi có tài sản đấu giá:  
4/ Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian tham khảo và đăng ký mua hồ sơ đấu giá, xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài
sản từ ngày 28/09/2021 đến ngày 15/10/2021 (trong giờ hành chính). Tại trụ sở Công ty.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục tham dự đấu giá: Từ 8h00 ngày 28/09/2021 đến 16h00 ngày 20/10/2021
(trong giờ hành chính). Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh PT Việt Nam.

- Điều kiện: Cá nhân, tổ chức đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ khoản tiền đặt trước, đăng
ký và mua hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định và không thuộc những trường hợp quy định theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu
giá tài sản.

- Cách thức: Đăng ký và làm thủ tục trực tiếp tại trụ sở công ty.
5/ Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 20/10/2021 (Trong giờ hành chính) bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc

chuyển khoản vào TK của Cty. Số TK 2700201006216; Mở tại: Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.
6/ Hình thức, phương thức bán đấu giá: 

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Phương thức: Theo phương thức trả giá lên qua nhiều vòng đấu.
- Bước giá: 2.000.000đ/ vòng đấu (Hai triệu đồng chẵn/ vòng đấu)
7/ Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 22 tháng 10 năm 2021. Tại: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh PT Việt Nam; Địa chỉ: Khu

đô thị mới, đường Hòa Phong kéo dài, phường Dữu Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
*  Công ty đấu giá hợp danh PT Việt Nam: Đ/c: Khu đô thị mới, đường Hòa Phong, P.Dữu Lâu, TP Việt Trì, T.Phú Thọ
- Điện thoại liên hệ: 0210.3818.876/ ĐT (Mr Dũng): 0966.599.368.
*  Agribank Chi nhánh Phú Thọ II; ĐT: 02103.813.539.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH PT VIỆT NAM

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ. Địa chỉ: 1079 đường Hùng Vương, phường Thiện An, thị xã Buôn
Hồ, tỉnh Đắk Lắk. 

2.  Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê, địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3. Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của bà Phạm Thị Huệ, địa chỉ tài sản: Buôn Dút, xã Bình Thuận, thị xã

Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Tài sản cụ thể như sau:
TS 01: QSDĐ có diện tích: 10.039,8m2 (đất CLN) thuộc TĐ số 31, TBĐ số 33 theo GCN QSD đất số: CA 991782 được UBND Tx. Buôn Hồ cấp.
T/s trên đất: 837 cây hồ tiêu, 127 cây cà phê...
TS 02: QSDĐ có diện tích: 1.004,8m2 (đất CLN) thuộc TĐ số 1461, TBĐ số 33 theo GCN QSD đất số: CI 540954 được Sở tài nguyên và Môi

trưởng tỉnh Đắk Lắk cấp.
T/s trên đất: 132 cây hồ tiêu, 42 cây cà phê.... 
4. Giá khởi điểm: Ts 01: 555.739.865 đồng; Tiền đặt trước: 83.400.000 đồng
Ts 02: 64.605.625 đồng; Tiền đặt trước: 9.700.000 đồng.
+ Thời gian nộp tiền đặt trước vào các ngày 18.19.20/10/2021 trong giờ hành chính.
5 .Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 27/9/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/10/2021; tại Công

ty Đấu giá hợp danh Ban Mê; cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước
cho Công ty theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Công ty ban hành. Khi liên hệ nộp hồ sơ đấu giá đề nghị khách
hàng đăng ký mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để được hướng dẫn.

Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
6.Thời gian và địa điểm đấu giá: 15 giờ 35 phút ngày 21/10/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê.
Thông tin chi tiết về tài sản, xem tài sản, tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá  Ban Mê, ĐT: 0262.3900.999

- 0934.843.846 (Tuyết) để được hướng dẫn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BAN MÊ
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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
Về việc thực hiện nghĩa vụ và giải quyết thi hành án

Thi hành Quyết định số 04/2021/QĐST-DS ngày 03 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã có hiệu lực
pháp luật; Chi cục Thi hành án dân sự huyện ChưPăh, tỉnh Gia Lai ra Quyết định thi hành án số: 198/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 4 năm 2020
và Quyết định thi hành án số: 157/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 01 năm 2021 về việc buộc ông Trần Văn Cường và bà Thuih, địa chỉ: Làng Om,
xã Đăk Tờ Ver, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai phải thi hành khoản án phí là: 24.976.824 đồng (Hai mươi tư triệu chín trăm bảy mươi sáu ngàn tám
trăm hai mươi tư đồng) và khoản tiền gốc và lãi cho Ngân hàng số tiền là 1.265.121.620 đồng (Một tỷ hai trăm sáu mươi lăm triệu một trăm
hai mươi mốt ngàn sáu trăm hai mươi đồng) và khoản lãi cho tới khi thi hành xong.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng báo, ông Trần Văn Cường và bà Thuih phải có mặt tại Chi cục thi hành án
dân sự huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 91 Hùng Vương, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai để nộp tiền án phí 24.976.824 đồng
(Hai mươi tư triệu chín trăm bảy mươi sáu ngàn tám trăm hai mươi tư đồng); Tiền trả nợ Ngân hàng số tiền: 1.265.121.620 đồng (Một tỷ hai
trăm sáu mươi lăm triệu một trăm hai mươi mốt ngàn sáu trăm hai mươi đồng); Khoản tiền lãi cho tới khi thi hành xong và giải quyết việc thi
hành án và cung cấp địa chỉ nơi ở mới của mình.

Hết thời hạn nêu trên ông Trần Văn Cường và bà Thuih không đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai để thực hiện
nghĩa vụ nộp tiền; Giải quyết việc thi hành án hoặc không cung cấp địa chỉ nơi ở mới của mình, thì Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Păh
sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản là quyền sử dụng đất và quyền sử hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà ông Cường và bà Thuih
đã thế chấp tại Ngân hàng. Những chi phí phát sinh ông, bà phải chịu theo quy định của pháp luật.

Mọi thắc mắc liên hệ với chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 91 Hùng Vương, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư
Păh, để được giải quyết.

CHI CỤC THADS HUYỆN CHƯPĂH, TỈNH GIA LAI

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 thửa đất số: 62B, tờ bản đồ số: 09, có diện tích: 334m2; mục đích sử dụng: đất ở + vườn; hình

thức sử dụng: riêng: 334m2, chung: không; thời hạn sử dụng: 200m2 đất ở: lâu dài, 134m2 đất vườn: đến tháng 05/2058; tại địa chỉ: xóm Bụa,
thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là TP HN). GCN QSDĐ số AM 618865, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: 01246 do
UBND huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là TP HN) cấp ngày 11/6/2008. GKĐ: 896.000.000 VNĐ. TĐT: 150.000.000 VNĐ.

(2): QSDĐ và TS gắn liền với thửa đất số: 92, tờ bản đồ số: 11, diện tích: 167m2; mục đích sử dụng: T; thời hạn sử dụng: lâu dài; tại địa chỉ: xóm
Chợ, Trung Cao, Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là TP HN). GCN QSDĐ số U 452014, vào sổ cấp GCN QSDĐ số: 00684/QSDĐ/192/QĐ-
UB do UBND huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là TP HN) cấp ngày 29/04/2003. GKĐ: 1.092.000.000 VNĐ. TĐT: 170.000.000 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 13/10/2021 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 11/10/2021 đối với (1); (2) tại công ty Hà Thành.
- Thời gian xem TS: ngày 12/10/2021 và ngày 13/10/2021 đối với (1); (2) tại địa chỉ nơi có tài sản.
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: ngày 13/10/2021, ngày 14/10/2021 và ngày 15/10/2021 đối với (1); (2) (Bằng chuyển khoản).
- Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 16/10/2021 đối với (1); 10h00 ngày 16/10/2021 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 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
- Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Vàng (“Công ty Sao Vàng”) – Số 122 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Bên có tài sản: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố

Hà Nội
- Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con, nhãn hiệụ: ZOTYE, số loại: T700, màu trắng, số khung: D5H7KG009325, số máy: 63S4TSTR3927, biển

kiểm soát: 20A-344.65 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 056414 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an Tỉnh Thái Nguyên cấp
ngày 20/08/2019 cho Dương Xuân Linh. GKĐ: 500.000.000Đ (Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khi sang tên chuyển nhượng
tài sản theo quy định pháp luật). TĐT: 50.000.000Đ.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp
luật đăng ký tài khoản tham gia đấu giá theo hướng dẫn tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến http://daugiaso5.vn (http://dau-
giaviet.vn) và nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty Sao Vàng hoặc gửi hồ sơ đăng ký qua đường bưu chính đến 17h00 ngày 05/10/2021.

- Thời gian xem tài sản: ngày 30/09/2021 và 01/10/2021 tại Bãi xe số 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Thời gian nộp TĐT: từ 08h00 ngày 05/10/2021 đến 17h00 ngày 07/10/2021.
- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá: Bắt đầu lúc 09h00 ngày 08/10/2021 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến http://dau-

giaso5.vn (http://daugiaviet.vn). Chi tiết LH: 024.22459669

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VÀNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh DHL (Công ty DHL) thông báo đấu giá tài sản theo đề nghị

của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Lục Ngạn, địa chỉ: Tổ dân phố làng Chũ, thị trấn Chũ,
huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, như sau:

* Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: Quyền sử dụng 111,5m2 đất trong đó đất ở tại đô thị 30 m2 (Có 11,5 m2 đất nằm trong chỉ giới hành
lang giao thông) và đất vườn 81,5 m2, địa chỉ thửa đất: Khu Làng Chũ (nay là tổ dân phố Làng Chũ), thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Giá khởi điểm: 610.915.800 đồng, tiền đặt trước: 120.000.000 đồng.
* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Quy chế cuộc đấu giá

nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá hợp lệ đến ngày 14/10/2021 tại Trụ sở Công ty DHL và tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công
ty DHL từ ngày 14/10 đến 18/10/2021.

* Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 09h00 ngày 19/10/2021 tại trụ sở Công ty DHL.
Chi tiết tại hồ sơ đấu giá
Liên hệ: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DHL - Địa chỉ: Số 59, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 
Điện thoại: 02043.525.676         Email: daugiadhl@gmail.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DHL

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: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu Ford Transit; màu sơn: Đen; số khung: RL3DLT4MFLAR02299; số máy:

L1P00629DURATORQ4D244L; BKS: 21F-000.24; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 21000299 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái
cấp ngày 21/01/2021, đứng tên Hoàng Ngọc Vinh. 

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.

Giá khởi điểm: 526,000,000 đồng. Giá khởi điểm 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).

Tiền đặt trước: 53,000,000 đồng/hồ sơ.
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 ngày 22/09/2021 đến ngày 05/10/2021. 
- 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 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 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: 08h30 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, Thanh Xuân, Hà Nội. - Điện thoại: 02462.861.568.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH HƯNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 
Tài sản của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – CN Cần Thơ. Đ/c: Một phần diện tích tầng 01 và 02, số 3 đường Hòa Bình,

P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Tài sản đấu giá là: 05 tài sản tại ấp An Lộc, X. Hoà Tân, H. Cầu Kè, Trà Vinh, cụ thể:
- TS 01: QSDĐ thửa 35; TBĐ 40; DT 5206,3 m2; Đất nuôi trồng thuỷ sản; Sử dụng (SD) đến 21/06/2057.
- TS 02: QSDĐ thửa 01; TBĐ 39; DT 6359,0 m2; Đất nuôi trồng thuỷ sản; SD đến 21/06/2057.
- TS 03: QSDĐ thửa 34; TBĐ 40; DT 18.041,9 m2; Đất nuôi trồng thuỷ sản; SD đến 21/06/2057.
- TS 04: QSDĐ thửa 32; TBĐ 40; DT 9.875,4 m2; Đất nuôi trồng thuỷ sản; SD đến 21/06/2057.
Ghi chú: Từ TS 01 đến TS 04 nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền SD.
- TS 05: Toàn bộ công trình phụ trợ xây dựng gắn liền với đất trên các thửa từ TS 01 đến TS 04 và trên QSDĐ thuê thửa 52, TBĐ

40, DT 116.819,5 m2; Đất nuôi trồng thuỷ sản. SD đến 31/01/2063. Nguồn gốc: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.
GKĐ tổng TS: 8.100.000.000 đồng. 
Tiền đặt trước 810.000.000 đồng nộp từ ngày 18/10-20/10/2021. Hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá (TGĐG): Hết ngày

18/10/2021. Ngày bán: 09h00 ngày 21/10/2021 (tại Cty Nguyên Tâm). Điều kiện, cách thức TGĐG: Cá nhân, tổ chức liên hệ trực tiếp
Cty Nguyên Tâm. Đ/c E2-26 đường số 5, KDC 586, P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ (Giờ hành chính) làm theo hướng dẫn. Chi tiết
LH: 02923.917.786.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGUYÊN TÂM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
1. Tài sản đấu giá là 03 xe ôtô khách đã qua sử dụng gồm:
- Xe 01:  Xe ô tô biển kiểm soát số 36B-010.96 nhãn hiệu TRANSINCO mang tên chủ xe Công ty TNHH VT&TM Mai Sơn.
- Xe 02: Xe ô tô biển kiểm soát số 36B-015.29 nhãn hiệu THACO mang tên chủ xe Đỗ Hồng Hà.
- Xe 03:  Xe ô tô biển kiểm soát số 36B-017.20 nhãn hiệu TRANSINCO mang tên chủ xe Đỗ Hồng Hà.
(Chi tiết tài sản đấu giá trong Thông báo đấu giá của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu ban hành).

Giá khởi điểm của 03 xe là: 621.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi mốt triệu đồng).
Đơn giá trên chưa bao gồm phí, lệ phí, phí công chứng, lệ phí trước bạ (Theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), lệ phí

đăng ký, đăng kiểm xe, phí đường bộ (nếu có), phí phạt nguội (nếu có). Trường hợp tài sản thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng thì
Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá 120.000.000 đồng /01 hồ sơ. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục THADS huyện Hoằng Hóa
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá. 
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải được photo chứng thực (đối

với cá nhân); Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện phải được photo chứng thực (đối với tổ chức). Khách hàng có thể ủy quyền
bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, văn bản ủy quyền phải được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng.

3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới đây.
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.

d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ
quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 28/9/2021 đến hết ngày 05/10/2021 (giờ

hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/10/2021 đến hết ngày 07/10/2021;
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh

tỉnh Thanh Hóa;
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 8h00 ngày 08/10/2021. 
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh
Hóa. Điện thoại: 0378836613.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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).
5. 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

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 Thăng Long, địa chỉ: Một phần tầng 1 và tầng lửng, số 1

Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 14h30’ ngày 14/10/2021 tại Trụ sở Trung tâm.
4. Tài sản đấu giá: Khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số

0022/2014/HĐTD1-OCEANBANK.CNTHANGLONG ký ngày 05/07/2014 giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Thăng Long (nay đổi tên
là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Thăng Long) và Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc. Tổng nghĩa vụ nợ gốc
và lãi của khoản nợ tạm tính đến 18/8/2021 là 711.191.264.916 đồng (trong đó: nợ gốc là 292.285.000.000 đồng, nợ lãi là 263.088.188.411
đồng, phạt: 155.818.076.505 đồng.)

5. Giá khởi điểm: 292.285.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi hai tỷ, hai trăm tám mươi lăm triệu đồng).
6.  Tiền đặt trước: 14.614.250.000 đồng (Mười bốn tỷ, sáu trăm mười bốn triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng). 
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/10/2021 đến 17h00’ ngày 13/10/2021. 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

hoặc qua đường bưu chính từ ngày 28/9/2021 đến 17h00’ ngày 11/10/2021. Trung tâm không tiếp nhận các hồ sơ nộp sau 17h00’ ngày
11/10/2021. 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 hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước đúng quy định.
Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khác thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

9. Liên hệ: (84-24) 3355.3359/0988.020.789 (bà Cao Kim Ngân - Trưởng phòng nghiệp vụ 1). (Thời gian làm việc trong giờ hành chính).

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



BẦU CỬ QUỐC HỘI ĐỨC:
Đảng Dân chủ Xã hội
Đức giành chiến thắng

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ được
công bố, Đảng Dân chủ Xã hội Đức

(SPD) đã giành chiến thắng tại cuộc
bầu cử Quốc hội liên bang vừa diễn ra
ngày 26/9.

Theo hãng tin DW, kết quả kiểm
phiếu cho thấy, SPD đã giành được
25,7% số phiếu ủng hộ. Trong khi đó,
đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc
giáo (CDU/CSU) của đương kim Thủ
tướng Angela Merkel về thứ hai với
24,1% số phiếu, là con số thấp kỷ lục của
khối này. Đảng Xanh cũng đã giành được
kết quả cao nhất trong lịch sử của đảng,
với 14,8% phiếu bầu, trở thành chính
đảng mạnh thứ 3 ở Đức. Trong khi đó,
đảng Dân chủ Tự do (FDP) được 11,5%
phiếu bầu còn đảng Sự lựa chọn vì nước
Đức (AfD) được 10,3% phiếu bầu; đảng
Cánh tả nhận được sự ủng hộ của 4,9%
cử tri. 

Như vậy, đây là lần đầu tiên sau nhiều
năm, SPD trở lại là chính đảng mạnh nhất
ở Đức. Ngay sau khi công bố bỏ phiếu sơ
bộ được công bố, ứng cử viên Thủ tướng
của đảng này là ông Olaf Scholz đã thông
báo sẽ tìm kiếm liên minh cầm quyền với
đảng Xanh và FDP. “Đảng Xanh và FDP
đã giành được số phiếu tăng đáng kể, và
đây là lý do tại sao chúng tôi sẽ cố gắng
tham gia vào liên minh với các đảng này”,
ông Scholz cho biết về ưu tiên thành lập
liên minh cầm quyền tại một cuộc họp
báo. Ngoài ra, ông này cũng cho biết
muốn đàm phán với các bên khác để
thành lập chính phủ càng nhanh càng tốt.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Scholz
cam kết nước Đức sẽ có một chính phủ
mới trước Giáng sinh. Tại cuộc bầu cử
năm 2017, nước Đức ở tình trạng không
có chính phủ trong gần 6 tháng, khi các
cuộc đàm phán về việc thành lập Chính
phủ kéo dài. Cuộc bầu cử Quốc hội vừa
diễn ra ở Đức được dự báo mở ra một thời
kỳ mới cho nước này bởi đây là cuộc bầu
cử đầu tiên Thủ tướng đương nhiệm Đức
không tham gia tái tranh cử sau 16 năm
liên tiếp nắm giữ cương vị là người đứng
đầu Chính phủ Đức. TUỆ MINH 

Động đất mạnh 
phá hủy nhiều tòa nhà
ở Hy Lạp

Một trận động đất mạnh 5,8 độ
Richter ngày 27/9 đã làm một

người tại Hy Lạp thiệt mạng, đồng thời
khiến nhiều tòa nhà và công trình xây
dựng ở nước này bị hư hỏng nặng.

AP dẫn thông báo của Viện nghiên
cứu địa động lực Athens (AGI) cho
biết, động đất xảy ra vào lúc 6h17 GMT
với tâm chấn ở cách thủ đô Athens
khoảng 243km về phía đông nam.
Động đất đã làm rung chuyển nhiều tòa
nhà, khiến nhiều người dân trong khu
vực phải tháo chạy ra ngoài để đảm bảo
an toàn. Ít nhất 1 người đã thiệt mạng
và 9 người khác bị thương do thiên tai.
Trong khi đó, CNN dẫn thông tin từ
Trung tâm địa chấn châu Âu cho hay,
động đất có cường độ tới 6,5 độ Richter.
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USSG)
cho rằng trận động đất có độ lớn 6. 

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phát đi cảnh báo
sóng thần sau trận động đất mạnh tại nước
láng giềng. BẢO AN

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

THờI Sự - QUốC Tế
Số 271 (8.350) Thứ  Ba 28/9/2021 thoisuchinhtriplvn @gmail.com20

TIN TỨC

Thủ tướng New Zealand
Jacinda Ardern ngày 27/9
cho biết, New Zealand sẽ bắt
đầu cho phép một số lượng
nhỏ khách du lịch đã được
tiêm vaccine ngừa Covid-19
được cách ly tại nhà thay vì ở
các cơ sở cách ly do nhà
nước quản lý như một phần
của phương pháp tiếp cận
theo từng giai đoạn để mở
cửa lại biên giới của nước
này. Thái Lan cùng ngày cũng
đã thông báo kế hoạch mở lại
một số hoạt động.

Theo Reuters, phát biểu tại một
cuộc họp báo, bà Ardern cho hay, dự án
thí điểm sẽ được bắt đầu vào tháng tới,
theo đó áp dụng với khoảng 150 người.
Những người này phải là công dân New
Zealand hoặc là người thường trú ở
nước này và đã được tiêm chủng đầy
đủ. “Mặc dù đây là một cuộc thử
nghiệm nhưng nó phác họa các biện
pháp mà chúng tôi dự định sẽ thực hiện
đối với việc mở cửa biên giới”, bà
Ardern nói. 

Thủ tướng New Zealand cho biết
thêm rằng Chính phủ của bà đang tính
toán một loạt các lựa chọn để cho phép
mọi người quay trở lại cuộc sống bình
thường một cách an toàn. Vẫn theo Thủ
tướng New Zealand, giới chức nước
này đang làm việc để xây dựng cơ sở
bằng chứng vững chắc hơn cho việc
giảm thời gian cách ly bắt buộc trong
tương lai. Theo quy định hiện nay của
New Zealand, những người nước này
khi từ nước ngoài trở về phải cách ly tại
các cơ sở cách ly của nhà nước ít nhất
14 ngày. Tuy nhiên, các cơ sở có sức
chứa hạn chế.

Thông tin thêm về kế hoạch trên, Bộ
trưởng phụ trách Ứng phó với dịch
Covid-19 của New Zealand Chris Hip-
kins cho biết, chương trình thí điểm tự
cách ly là bước đi đầu tiên của New
Zealand nhằm hướng tới mục tiêu mở
cửa trở lại biên giới của New Zealand
một cách an toàn và tạo thuận lợi cho
việc đi lại của người dân trong thời gian
tới. Đây là một phần của kế hoạch tái
kết nối New Zealand với thế giới đã
được giới chức New Zealand công bố
vào tháng 8 vừa qua. Theo Bộ trưởng
Hipkins, kế hoạch này nhắm đến đối
tượng là các doanh nhân, những người
vừa đi công tác nước ngoài ngắn ngày
trở về. Họ sẽ được tự cách ly tại địa
điểm đã được chấp thuận.

Trong khi đó, Bangkok Post đưa
tin, Trung tâm quản lý tình hình
Covid-19 của Chính phủ Thái Lan
(CCSA) tại cuộc họp do Thủ tướng
Thái Lan Prayut Chan-o-cha chủ trì
ngày 27/9 đã thông qua nghị quyết về
kế hoạch mở cửa trở lại đất nước trong
vòng vài tháng tới. Người phát ngôn
Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wang-
boonkongchana cho biết, CCSA đã mở
rộng tình trạng khẩn cấp để đối phó
với dịch bệnh Covid-19 tại Thái Lan
đến ngày 30/11. Tuy nhiên, lệnh giới
nghiêm ban đêm ở các khu vực đang ở
màu đỏ sẫm sẽ được giảm một giờ, áp

dụng từ 22h00 đến 4h00 sáng ngày
hôm sau. Lệnh giới nghiêm sẽ tiếp tục
được áp dụng tại Thái Lan trong ít nhất
15 ngày nữa và các trung tâm mua sắm
cũng như cửa hàng tiện lợi sẽ phải
đóng cửa lúc 21h00 hàng ngày.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/10 tới, các
biện pháp kiểm soát dịch bệnh áp dụng
cho 29 tỉnh được công bố là vùng đỏ
sẫm và áp dụng các kiểm soát dịch
bệnh tối đa sẽ được nới lỏng. Theo các
biện pháp vừa được CCSA thông qua,
các thẩm mỹ viện, phòng khám thẩm
mỹ, tiệm mát-xa và rạp chiếu phim sẽ
được mở cửa trở lại. Tương tự là việc
biểu diễn ca nhạc tại các nhà hàng.
Cùng với đó, các nhà trẻ, thư viện, bảo
tàng, trung tâm giáo dục, các cửa hàng
làm móng và xăm hình cũng được mở
cửa trở lại. Các sân vận động đóng cửa
có thể mở cửa đến 21h00 hàng ngày và
các cuộc thi có thể được tổ chức nhưng
không có khán giả. Các sân vận động
lộ thiên có thể cho phép lượng khán giả
tối đa 25% sức chứa của khu vực. Tuy
nhiên, các trung tâm triển lãm và hội
nghị sẽ vẫn chưa được mở cửa trở lại.

Đáng chú ý, theo các biện pháp
phòng, chống dịch vừa được Thái Lan
thông qua, thời gian cách ly đối với
khách du lịch nước ngoài đã được tiêm
phòng đầy đủ và có giấy chứng nhận
tiêm chủng sẽ được rút ngắn từ 14 ngày
xuống còn 7 ngày. Đối với những du
khách chưa được tiêm phòng đầy đủ,
thời gian cách ly sẽ là 7 ngày đối với
khách đến bằng đường hàng không và

10-14 ngày đối với khách đến bằng
đường thủy và đường bộ. Du khách sẽ
được xét nghiệm 2 lần kể từ khi đến
Thái Lan.

Bên cạnh việc điều chỉnh các yêu
cầu về cách ly, Thái Lan cũng đã lên kế
hoạch mở cửa trở lại đối với du lịch
quốc tế theo 4 giai đoạn. Trong mỗi giai
đoạn, các tỉnh khác nhau sẽ được thêm
vào cái gọi là Vùng Xanh, nơi việc đi
lại không bị hạn chế và các hoạt động
xã hội khác nhau cũng như các cuộc tụ
họp không quá 500 người được phép.
Cụ thể, trong giai đoạn thử nghiệm đầu
tiên từ ngày 1/10 tới 31/10 tới, Chính
phủ Thái Lan sẽ cho phép du khách
nước ngoài đến Koh Samui, Koh
Phangan và Koh Tao ở tỉnh Surat
Thani; Khao Lak và Koh Yao ở
Phangnga; và Koh Phi Phi, Koh Ngai,
Railay, Khlong Muang và Thap Khaek
ở Krabi. Từ ngày 1/11, việc mở cửa trở
lại sẽ được mở rộng đến tất cả các khu
vực của Bangkok, Krabi và Phangnga
và một phần của Prachuap Khiri
Khan… Những thay đổi nói trên cần
được Nội các chính thức thông qua.

Cùng ngày, CCSA đã thông qua kế
hoạch mua tổng cộng 3,35 triệu liều
vaccine ngừa Covid-19, trong đó có
165.000 liều vaccine của AstraZeneca
và 2,79 triệu liều vaccine của
Pfizer/BioNTech. Thái Lan hiện đang
triển khai chiến dịch tiêm chủng quốc
gia mới, với mục tiêu mỗi ngày tiêm 1
triệu liều vaccine ngừa Covid-19. 

HÀ DUNG

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của hãng dược Pfizer Albert Bourla trong
một cuộc phỏng vấn đài ABC cho rằng thế giới sẽ trở lại cuộc sống bình thường

trong khoảng một năm tới. Ông Bourla cũng cho hay không loại trừ khả năng xuất
hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Do đó, Giám đốc Pfizer đề xuất các nước
cân nhắc khả năng tiêm phòng nhắc lại ngay cả khi cuộc sống trở lại bình thường.
Trước đó, CEO hãng dược phẩm Moderna Srephane Bancel cũng cho rằng thế giới có
thể trở lại cuộc sống bình thường trong khoảng một năm tới.

Còn trên tờ Channel News Asia, Giáo sư David Matchar tại trường Dược Duke-
NUS cho rằng, để chuẩn bị cho cuộc sống bình thường với Covid-19 trở thành bệnh đặc
hữu, Singapore cần chuẩn bị kỹ lưỡng các kế hoạch, trong đó có các biện pháp để xây
dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhằm chống lại hậu quả lâu dài của
Covid-19. Theo vị này, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cộng đồng như vậy phải được xây
dựng với các hướng dẫn cơ bản về cách chăm sóc các cá nhân nhiễm Covid-19 có triệu
chứng, bao gồm hỗ trợ về tâm lý và xã hội. Cùng với đó, cần xây dựng và đảm bảo khả
năng tiếp cận các phòng khám chuyên khoa cho những cá nhân có các triệu chứng
Covid-19 nghiêm trọng và kéo dài, để các nhân viên y tế có thể đánh giá và điều
trị cho họ tốt hơn. Quá trình hồi phục của họ cần được ghi chép cẩn thận để
phục vụ cho các nghiên cứu về nguyên nhân và cách điều trị Covid-19 kéo dài.

l Người dân vui chơi tại bãi biển ở thành phố Phuket của Thái Lan.


