
Số 272 (8.351) 
Thứ Tư ngày 29/9/2021
XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHÁT HÀNH TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN TRÊN TOÀN QUỐC  l  ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 098.344.0666  - 091.357.7883  l  GIÁ: 6.800Đ

http://baophapluat.vn | http://phapluatplus.vn | http://tvphapluat.vn | http://doanhnhan.vn  | http://sao.baophapluat.vn

CHÀO NGÀY MớI

Đầu tháng 9 vừa qua, trong vòng 1 tuần, Thủ
tướng Phạm Minh Chính đã có 3 cuộc gặp với

các đại sứ, đại diện doanh nghiệp, đại diện các tổ
chức có nhiều đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng
khẳng định luôn ủng hộ và đồng hành cùng các nhà
đầu tư. 

Hướng tới tương lai

(Trang 2)

Ngày 28/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh phối hợp với Trường Đảng Trung ương Đảng

Cộng sản Trung Quốc đồng tổ chức Hội thảo khoa học
dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với chủ đề:
“100 năm phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc –
Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và lãnh đạo
phát triển đất nước giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và
Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

“Khó khăn nhất trong công tác xây dựng văn bản
pháp luật thuế là phải tính toán làm sao khi văn

bản ra đời sẽ “đụng chạm” đối tượng nào, tình hình xã
hội sẽ ra sao, có xung đột, có vênh với luật pháp lĩnh
vực khác?...

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

ÔNG NGUYỄN VĂN PHỤNG, VỤ TRƯỞNG QUẢN LÝ THUẾ 
DOANH NGHIỆP LỚN (TỔNG CỤC THUẾ, BỘ TÀI CHÍNH):

Tâm huyết gửi vào các dự thảo 
quy định thuế, phí

(Trang 4)Nâng cao chất lượng, 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương 

lThủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, chính sách về người cao tuổi 

ĐÀO TẠO LUẬT SƯ HỘI NHẬP QUỐC TẾ:
Sẽ giảm thời gian thực tập 

cho học viên 

Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng
Đảng và phát triển đất nước

VIỆT NAM - TRUNG QUỐC: 

Chiều qua - 28/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí
Hiếu đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định

Chương trình khung đào tạo luật sư phục vụ hội nhập
quốc tế. (Trang 5)

Sáng 28/9, TAND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương)
xử vụ án “Vu khống” với ông Nguyễn Hoàng

Khanh (ngụ TP Thủ Dầu Một). Bị hại trong vụ án là
ông Phạm Quốc Dũng (Phó Giám đốc Công an Bình
Dương), bị hại có đơn xin vắng mặt. 

Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi tiếp Đoàn đại biểu người cao tuổi tiêu biểu nhân
Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) và Tháng hành động vì Người cao tuổi (tháng 10), diễn ra hôm qua (28/9).

GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG:

(Trang 3)

Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn
quốc Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương về công tác giải ngân vốn đầu tư công
năm 2021, diễn ra ngày 28/9. 

Chiều 28/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
cùng Tổ công tác đặc biệt tại TP.HCM

họp với các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên
về giải pháp phối hợp kiểm soát dịch bệnh,
bàn phương án đi lại của người dân khi TP
HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An
từng bước mở cửa sau 30/9.

TP Hồ Chí Minh, Bình Dương,
Đồng Nai, Long An sẽ 

“liên thông” vùng đi lại?

(Trang 7)

(Trang 6)

(Trang 3)

Có nhiều dấu hiệu oan sai 
NGÀY ĐẦU SƠ THẨM VỤ “VU KHỐNG” XÔN XAO DƯ LUẬN:

(Trang 10 - 11)

l Du lịch sẵn sàng phục hồi 
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Đầu tháng 9 vừa qua, trong
vòng 1 tuần, Thủ tướng

Phạm Minh Chính đã có 3 cuộc
gặp với các đại sứ, đại diện doanh
nghiệp, đại diện các tổ chức có
nhiều đầu tư tại Việt Nam. Thủ
tướng khẳng định luôn ủng hộ và
đồng hành cùng các nhà đầu tư. 

Trong bối cảnh khó khăn
chung toàn cầu hiện nay, khi cả
nước đang gồng mình chống
dịch, Chính phủ, Thủ tướng luôn
dành sự quan tâm đặc biệt đến
các nhà đầu tư, đến môi trường
đầu tư, chú trọng cải thiện, kiến
tạo môi trường đầu tư kinh
doanh lành mạnh, bình đẳng,
minh bạch. 

Người đứng đầu Chính phủ
đã lắng nghe kiến nghị của các
nhà đầu tư, giao cho các bộ,
ngành, địa phương xem xét giải
quyết khó khăn, tháo gỡ vướng

mắc cho các nhà đầu tư để họ
yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt
Nam. Cơ chế, chính sách về cải
thiện môi trường đầu tư kinh
doanh ngày càng được quan
tâm hoàn thiện và toàn diện
hơn, qua đó giúp kết quả cải
cách thực chất hơn, hiệu quả và
thiết thực hơn.

Thời gian qua, với sự chỉ đạo
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
với sự đồng hành của Quốc hội,
Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ đã rất quyết liệt, nhanh
chóng ban hành các chính sách,
giải pháp tháo gỡ khó khăn và
hỗ trợ cho doanh nghiệp, người
lao động, người dân. Ngoài việc
thành lập Tổ công tác đặc biệt
để xử lý vướng mắc, khó khăn
của doanh nghiệp, Chính phủ đã
có nhiều nghị quyết, nghị định
quan trọng.

Covid-19 gây ra những thiệt
hại nặng nề, qua đây Nhà nước,
các cơ quan của Chính phủ cần
tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng
cao năng lực quản trị, cải thiện
môi trường đầu tư, kinh doanh
để thúc đẩy thực hiện Chính phủ
điện tử, phục vụ hiệu quả hơn
cho người dân và doanh nghiệp.
Cách đây mấy ngày, Thủ tướng
Phạm Minh Chính chủ trì Hội
nghị trực tuyến với cộng đồng
doanh nghiệp và các địa phương
về giải pháp tiếp tục hỗ trợ
doanh nghiệp trong bối cảnh đại
dịch Covid-19. Trước đó, giữa
tháng 9, mặc dù “cuộc chiến”
chống Covid-19 tại TP.HCM và
các tỉnh phía Nam đang căng
thẳng nhưng Thủ tướng đã sắp
xếp gặp, làm việc với Đại sứ
Hàn Quốc tại Việt Nam; lãnh
đạo các hiệp hội, doanh nghiệp,
nhà đầu tư Hàn Quốc đang sản
xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Chính phủ đang chỉ đạo xây
dựng kịch bản thích ứng an

toàn, linh hoạt, kiểm soát có
hiệu quả dịch bệnh Covid-19,
xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ
sung nhiều luật để tiếp tục tháo
gỡ khó khăn trong sản xuất,
kinh doanh…

“Nếu chúng ta chỉ tập trung
chống dịch thì chúng ta hết
nguồn lực; ngược lại, chỉ tập
trung phát triển kinh tế, không có
giải pháp chống dịch thì chúng
ta không bảo vệ được sức khỏe
của nhân dân“”, Thủ tướng
Phạm Minh Chính từng khẳng
định. Chính phủ đã và đang tiếp
tục lắng nghe với tinh thần cầu
thị, trách nhiệm cao trước các đề
xuất, kiến nghị của cộng đồng
doanh nghiệp và sẵn sàng đáp
ứng trong điều kiện cho phép.
Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục
đồng hành cùng doanh nghiệp
để củng cố niềm tin, phát triển
sản xuất kinh doanh, vượt qua
giai đoạn khó khăn hiện nay,
hướng tới tương lai.

NGÔ ĐỨC HÀNH

CHÀO NGÀY MớI

Hướng tới tương lai

TIN VắN

Ngày 28/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì

họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật cán
bộ nguyên là lãnh đạo chủ chốt Bảo hiểm xã
hội Việt Nam và nguyên Giám đốc Sở Giáo dục
và Đào tạo (GD&ĐT)  tỉnh Quảng Ninh. 

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm
tra Trung ương và nghe đại diện tổ chức đảng
trình bày, Ban Bí thư nhận thấy: Đồng chí
Nguyễn Huy Ban và đồng chí Lê Bạch Hồng,
trong thời gian giữ cương vị Bí thư Ban cán sự
đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt
Nam đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của
Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc quyết
định, trực tiếp ký hợp đồng và chỉ đạo trái quy
định đối với việc sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội
để cho Công ty cho thuê tài chính thuộc Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt
Nam vay vốn, gây thiệt hại lớn số tiền của Nhà
nước, bị xử lý hình sự và phạt tù giam về tội
“Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản
lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đồng chí Vũ Liên Oanh, với cương vị là
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở
GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, đồng chí chịu trách
nhiệm người đứng đầu về những vi phạm,
khuyết điểm của Đảng ủy trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện Quy chế làm
việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo,
chỉ đạo, quản lý, vi phạm và để xảy ra vi phạm
pháp luật trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện một
số dự án đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết
bị do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư giai đoạn
2015 - 2019. Đồng chí đã bị Cơ quan Cảnh sát

điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can,
bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu
thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vi phạm của các đồng chí nêu trên là rất
nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn số tiền của
Nhà nước và đã bị xử lý hình sự, làm ảnh
hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng các
ngành Bảo hiểm xã hội, ngành Giáo dục, địa
phương và cá nhân mỗi đồng chí, gây bức xúc
trong xã hội, phải được xem xét thi hành kỷ
luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày
15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật
đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi
hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi
Đảng đối với các ông Nguyễn Huy Ban, Lê
Bạch Hồng và bà Vũ Liên Oanh. TTXVN

lBộ trưởng Bộ GTVT
vừa ban hành Thông tư quy
định mức giá, khung giá một số
dịch vụ chuyên ngành hàng
không tại cảng hàng không, sân
bay. Theo đó, từ ngày 1/1/2021
đến hết ngày 31/12/2021, mức
giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh
tàu bay đối với các chuyến bay
nội địa áp dụng bằng 50% mức
quy định tại Thông tư số
53/2019 của Bộ trưởng Bộ
GTVT quy định mức giá, khung
giá một số dịch vụ chuyên ngành
hàng không tại cảng hàng
không, sân bay Việt Nam, từ
ngày 1/1/2022 trở đi tiếp tục
thực hiện theo mức giá quy định
tại Thông tư số 53. P.V

lUBND TP Hà Nội giao
Viện Quy hoạch xây dựng Hà
Nội tổ chức lập Điều chỉnh tổng
thể Quy hoạch chung xây dựng
Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và
tầm nhìn đến năm 2050. Viện Quy
hoạch xây dựng Hà Nội có trách
nhiệm chủ trì, phối hợp cùng Sở
Quy hoạch - Kiến trúc, các sở,
ngành TP, UBND các quận,
huyện, thị xã tổ chức lập Nhiệm
vụ và Đồ án Điều chỉnh tổng thể
Quy hoạch chung xây dựng Thủ
đô theo đúng quy định. B.A 

Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ

Giảm tiền thuê đất
cho đối tượng bị ảnh
hưởng bởi Covid-19
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về
việc giảm tiền thuê đất của năm 2021
đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19.

Đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn
vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân
đang được Nhà nước cho thuê đất trực
tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng
năm (người thuê đất). Quy định này áp
dụng cho cả trường hợp người thuê đất
không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền
thuê đất và trường hợp người thuê đất
đang được giảm tiền thuê đất theo quy
định của pháp luật về đất đai và pháp
luật khác có liên quan.

Theo Quyết định, người thuê đất
quy định ở trên sẽ được giảm 30% tiền
thuê đất phải nộp của năm 2021; không
thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn
nợ của các năm trước năm 2021 và tiền
chậm nộp (nếu có). Mức giảm tiền thuê
đất được tính trên số tiền thuê đất phải
nộp của năm 2021 theo quy định của
pháp luật. 

Trường hợp người thuê đất đang
được giảm tiền thuê đất theo quy định
thì mức giảm 30% tiền thuê đất được
tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau
khi đã được giảm theo quy định của
pháp luật. BẢO AN

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo
cáo Cập nhật Tình hình Kinh tế Đông Á

và Thái Bình Dương kỳ mùa thu năm 2021,
diễn ra sáng 28/9. 

Theo báo cáo của WB, tăng trưởng GDP của
Việt Nam có thể đạt khoảng 4,8% trong năm
2021 và phục hồi về tốc độ tăng trưởng GDP
trước đại dịch ở mức 6,5 đến 7% từ năm 2022
trở đi. Tính toán này dựa trên giả định là các biện
pháp hạn chế đi lại sẽ giúp kiểm soát lây nhiễm
thành công vào cuối quý III, để nền kinh tế bật
lại vào quý IV/2021. WB nhận định, sự phục hồi
kinh tế toàn cầu được duy trì sẽ đảm bảo nhu cầu
mạnh mẽ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt
Nam ở những thị trường xuất khẩu chủ lực (Mỹ,
EU, Trung Quốc). Quá trình phục hồi của Việt

Nam cũng sẽ được hỗ trợ bằng chiến dịch tiêm
chủng diện rộng giúp 70% dân số trưởng thành
được tiêm vaccine vào giữa năm 2022, giúp ngăn
ngừa các đợt dịch nghiêm trọng mới. Tuy nhiên,
dự báo trên sẽ còn phụ thuộc vào những rủi ro
theo hướng suy giảm, bao gồm dịch bùng phát
dịch kéo dài, gây gián đoạn hoạt động kinh tế.

WB khuyến nghị, trong thời gian còn lại của
năm 2021, với dư địa tài khóa hiện có, Chính phủ
cần tiếp tục triển khai các nguồn lực để giảm
thiểu tác động xã hội bất lợi và phòng ngừa
những rủi ro tiêu cực đối với tăng trưởng, nhất
là nếu những rủi ro đó gia tăng. Các cấp có thẩm
quyền cần theo đuổi mục tiêu tăng trưởng xanh
và số hóa nhằm nâng cao khả năng chống chịu
và tính bền vững của nền kinh tế. B.AN

Tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt mức trước đại dịch

Chủ động dự báo
sát tình hình, 
bảo đảm an ninh
quốc gia
Ngày 28/9, Bộ Công an tổ

chức Hội nghị trực tuyến
đến công an các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương để đánh
giá tình hình, kết quả công tác
công an tháng 9 và 9 tháng năm
2021; nhiệm vụ giải pháp công
tác trong quý IV/2021 và những
tháng cuối năm 2021.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ
thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm,
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng
Bộ Công an đề nghị thủ trưởng
công an các đơn vị, địa phương
chỉ đạo thực hiện thắng lợi phong
trào thi đua trong toàn lực lượng
với chủ đề: “Lực lượng CAND -
lá chắn, phòng, chống dịch Covid-
19 - thanh bảo kiếm bảo đảm
ANTT, an toàn xã hội” với
phương châm “Kiên định bản lĩnh
chính trị người chiến sĩ CAND,
triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm
chiến thắng đại dịch Covid-19”…
Chủ động triển khai kế hoạch,
biện pháp nắm, đánh giá, dự báo
sát tình hình, bảo đảm an ninh
quốc gia, nhất là an ninh xã hội,
an ninh kinh tế, an ninh mạng.

Công an các đơn vị, địa
phương tiếp tục triển khai các mặt
công tác, đặc biệt có các phương
án đối với các loại tội phạm nảy
sinh trong quá trình phòng, chống
bệnh dịch Covid-19. Chủ động
dự báo và có biện pháp không để
tội phạm gia tăng thời kỳ “hậu
Covid-19”. Tăng cường công tác
giải quyết tin báo, tố giác tội
phạm. Triển khai quyết liệt các
biện pháp đấu tranh, trấn áp, truy
nã tội phạm với quyết tâm thực
hiện đạt mục tiêu kéo giảm phạm
pháp hình sự năm 2021 và các
năm tiếp theo. T.K

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức
Nga theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao

Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi
Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hội
đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên
bang Nga khẳng định Việt Nam là đối tác quan
trọng và thân thiết của Nga ở Châu Á – Thái
Bình Dương; Hội đồng Liên bang Nga ủng hộ
tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện
với Việt Nam về mọi mặt, hợp tác chặt chẽ thúc
đẩy phê chuẩn và thực thi các thỏa thuận hai
nước đã ký, và sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam -
nước tiên phong ký kết Hiệp định thương mại tự
do với Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Về phần mình, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề

nghị Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục làm cầu
nối giúp các địa phương hai nước triển khai hợp
tác cụ thể, thiết thực, đồng thời ủng hộ giao lưu
nhân dân giữa hai nước; có tiếng nói để Nga ưu
tiên cung cấp vaccine và chuyển giao công nghệ
sản xuất cho Việt Nam; tiếp tục quan tâm, ủng
hộ các chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt
Nam tại Nga sinh sống, làm việc và học tập ổn
định tại Nga trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. 

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bùi Thanh
Sơn, Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga
Kirill Dmitriev cam kết đẩy nhanh bàn giao 
vaccine Sputnik V và sẵn sàng chuyển giao công
nghệ sản xuất vaccine Sputnik V cho Việt Nam
nhằm đáp ứng nhu cầu của Việt Nam, tiến tới cung
cấp cho các nước khác trong khu vực. M.NGỌC

Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine
cho Việt Nam
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Đó là nhấn mạnh của 
Thủ tướng Phạm Minh Chính
khi chủ trì Hội nghị trực
tuyến toàn quốc Chính phủ
với các bộ, ngành, địa
phương về công tác giải
ngân vốn đầu tư công năm
2021, diễn ra ngày 28/9. 
Tổ chức thực hiện 
vẫn là khâu yếu 

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm
Minh Chính nhấn mạnh, đầu tư công là
một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết,
vừa góp phần kích thích tổng cầu, thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa tạo thêm
việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống
cho người lao động. Thời gian qua,
Chính phủ, Thủ tướng đã có nhiều biện
pháp chỉ đạo quyết liệt, cụ thể nhằm
đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư
công; đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp,
phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2021 đạt
trên 95% kế hoạch, góp phần quan
trọng vào việc phục hồi và phát triển
nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch
Covid-19.

Tuy nhiên, tới nay, tổ chức thực
hiện vẫn là khâu yếu và thiếu thông
suốt, thiếu đồng bộ dẫn tới việc giải
ngân chậm, kết quả chưa được như
mong muốn và việc khắc phục những
hạn chế, yếu kém chưa được kịp thời.
Nhiều bộ, ngành, địa phương tỷ lệ giải
ngân đạt dưới 40%, có đơn vị giải ngân
vốn đầu tư công bằng 0%.

Nhận định tình hình trên có nguyên
nhân khách quan do dịch bệnh Covid-
19 diễn biến phức tạp, khó lường, ngoài
dự báo nhưng Thủ tướng cũng chỉ ra
rằng, trong điều kiện chung, vẫn có cơ
quan, địa phương giải ngân tốt. Do đó,
vấn đề vẫn là khâu tổ chức thực hiện. 

Thủ tướng nhấn mạnh, nguyên
nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, biểu
hiện ở một số điểm như xây dựng các
dự án, chuẩn bị đầu tư tính toán không
kỹ càng, dàn trải; dẫn tới thiếu tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo và không đúng bản
chất đầu tư công là đầu tư cho phát
triển. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp
để tổ chức thực hiện có những nơi,
những lúc thiếu tập trung, thiếu quyết
liệt, sâu sát, cụ thể, đặc biệt là khâu
kiểm tra, giám sát chưa nghiêm túc.
Công tác giải phóng mặt bằng còn
vướng mắc, có nơi thiếu minh bạch,
không làm tốt công tác tuyên truyền,
vận động người dân. “Công tác giải
phóng mặt bằng liên quan tới người
dân nên cả hệ thống chính trị phải vào
cuộc, phải vận động để “dân biết, dân
hiểu, dân tin, dân theo, dân làm”. Có
nơi Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo nên
làm rất tốt”, Thủ tướng nói. 

Cắt giảm tối đa 
thủ tục hành chính

Về tình hình, nhiệm vụ thời gian
tới, Thủ tướng nhấn mạnh, bối cảnh sẽ
rất khó khăn do đợt bùng phát dịch thứ
4 tác động rất mạnh mẽ tới phát triển
kinh tế, đời sống và sinh kế nhân dân
nên càng phải tập trung khắc phục
những hạn chế trong đầu tư công. Nêu
rõ Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia đã

thống nhất lộ trình mở cửa nền kinh tế
và phải thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-
19, Thủ tướng yêu cầu các địa phương
căn cứ hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế
để có lộ trình phù hợp, hiệu quả, mở
cửa trên tinh thần thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch
bệnh để vừa phải chống dịch tốt, vừa
phát triển kinh tế-xã hội.

Trong bối cảnh từ nay đến cuối năm
chỉ còn 3 tháng nữa trong khi còn hơn
50% nguồn vốn đầu tư công phải giải
ngân, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành,
địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ
đạo của cấp ủy, tính chủ động, sáng tạo,
linh hoạt, phù hợp với tình hình trong
tổ chức thực hiện của các cấp chính
quyền. Phải xem đây là một trong
những nhiệm vụ chính trị quan trọng từ
nay đến cuối năm, tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo, tổ chức thực hiện có trọng tâm,
trọng điểm. 

Đồng thời nêu cao tinh thần trách
nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, đặc
biệt là nêu cao tinh thần tự lực tự
cường, coi khó khăn thách thức là động
lực để phấn đấu vươn lên, khắc phục
các hạn chế, bất cập. Thủ tướng nêu rõ
mục tiêu phải giải ngân đạt tỉ lệ cao
nhất có thể, vừa đảm bảo tiến độ, nâng
cao chất lượng, hiệu quả đồng thời siết
chặt kỷ luật kỷ cương, chống tiêu cực,
tham nhũng, lợi ích nhóm, chống lãng
phí trong đầu tư công.

Về những giải pháp cụ thể, Thủ
tướng chỉ đạo các cấp, ngành, địa
phương tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh
để sớm phục hồi và triển khai các hoạt
động đầu tư, sản xuất - kinh doanh,
trong đó có đầu tư công; bình tĩnh, tự
tin để thực hiện các giải pháp thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu
quả dịch bệnh. Theo chỉ đạo của Thủ
tướng, việc giao vốn phải chuẩn bị kỹ

càng, lựa chọn đúng các công trình
trọng tâm, trọng điểm. Trong điều kiện
nguồn vốn nhà nước có hạn, phải theo
đúng tinh thần kết luận của Trung ương
là đầu tư công phải dẫn dắt và kích hoạt
đầu tư của mọi thành phần kinh tế, huy
động mọi nguồn lực trong xã hội cho
đầu tư phát triển.

Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các
tỉnh, thành phố cần phát huy vai trò
người đứng đầu, chỉ đạo tổ chức thực
hiện hiệu quả các giải pháp được thống
nhất tại Hội nghị; phát hiện, tháo gỡ
các khó khăn, vướng mắc; tăng cường
kiểm tra, giám sát để xử lý vi phạm, cá
thể hóa trách nhiệm cá nhân. Đề cao
tính kỷ luật kỷ cương, kịp thời phát
hiện yếu kém, tiêu cực để xử lý và tập
trung lãnh đạo chỉ đạo công tác giải
phóng mặt bằng. Sớm hoàn thành việc
giao kế hoạch vốn chi tiết cho các
chương trình, dự án khởi công mới, rà
soát kỹ, chủ động điều chỉnh vốn từ dự
án chậm giải ngân sang dự án giải ngân
tốt; từ cơ quan, địa phương này sang cơ
quan, địa phương khác theo quy định.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành,
địa phương rà soát, cắt giảm tối đa thủ
tục hành chính, áp dụng công nghệ, đẩy
mạnh chuyển đổi số để các thủ tục
được xử lý thông suốt, tiết kiệm thời
gian và chi phí; rút ngắn thời gian xử
lý, không để tồn đọng hồ sơ thanh
quyết toán; đảm bảo an toàn, tạo điều
kiện lưu thông hàng hóa, nguyên vật
liệu phục vụ thi công các công trình, dự
án. Bộ Y tế khẩn trương xây dựng, ban
hành bộ tiêu chí hướng dẫn tạm thời
“thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
có hiệu quả dịch Covid-19” trên tinh
thần theo địa bàn, phạm vi, đối tượng
nhỏ nhất, hẹp nhất có thể, nhanh nhất
có thể, linh hoạt nhất có thể để các địa
phương áp dụng thống nhất.

MINH NGỌC

Thực hiện 
tốt hơn nữa 

chủ trương, chính sách
về người cao tuổi 

Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc khi tiếp Đoàn đại
biểu người cao tuổi tiêu biểu nhân
Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10)
và Tháng hành động vì Người cao tuổi
(tháng 10), diễn ra hôm qua (28/9).

Hiện cả nước có trên 11,4 triệu người cao tuổi.
Trong đó, khoảng 9,7 triệu người tham gia Hội;
656 nghìn người tham gia công tác Đảng, chính
quyền, đoàn thể; hơn 6,5 triệu người trực tiếp tham
gia lao động sản xuất. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những hoạt
động sôi nổi, thiết thực, đi vào chiều sâu, ý nghĩa
của Hội người cao tuổi các cấp trong thời gian qua,
mang lại quyền lợi chính đáng cho người cao tuổi
khắp cả nước. Nhắc lại lời nói của Bác Hồ “Tuổi
cao, ý chí càng cao”, Chủ tịch nước khẳng định,
người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là lực lượng
quan trọng của đất nước, là trụ cột của gia đình và
xã hội Việt Nam. 

Khơi gợi lại tinh thần quyết tâm bảo vệ, xây
dựng đất nước của các bậc phụ lão tại Hội nghị
Diên Hồng diễn ra vào năm 1284 tại kinh thành
Thăng Long, Chủ tịch nước nhấn mạnh ý chí vĩ
đại của người cao tuổi Việt Nam trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cha ông ta. Đó là
truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc, của các
bậc tiền bối, các cụ lão thành đất nước Việt Nam
anh hùng. Chủ tịch nước đánh giá cao việc trong
gần hai năm qua, đặc biệt ở đợt dịch lần thứ tư này,
các thế hệ người cao tuổi ở địa phương đều hăng
hái tham gia đóng góp vào công tác phòng, chống
dịch Covid-19 thiết thực. 

Chủ tịch nước đề nghị Hội Người cao tuổi các
cấp tiếp tục có những hoạt động thiết thực, hiệu
quả, hướng về cơ sở, hướng vào người cao tuổi;
tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của người cao
tuổi trong xây dựng gia đình văn hóa kiểu mẫu,
“kính già, yêu trẻ”, “tôn sư trọng đạo”. Trong mỗi
gia đình, dòng tộc, xóm làng, người già có vai trò
rường cột, là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo học
tập. Chủ tịch nước cũng mong muốn các cấp ủy,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Hội Người cao
tuổi các cấp, các thế hệ trẻ trong gia đình có những
việc làm thiết thực hơn nữa để chăm sóc sức khỏe,
động viên tinh thần, đảm bảo đời sống người cao
tuổi; xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm, ngược
đãi người cao tuổi. 

Trong thời gian tới, Hội Người cao tuổi Việt
Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa
phương, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước về người cao tuổi
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,
nhất là xây dựng Chương trình hành động quốc
gia về người cao tuổi Việt Nam 2021-2030.

Ngoài ra, Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp
tục chỉ đạo các cấp Hội quan tâm đến đời sống vật
chất, tinh thần của người cao tuổi, nhất là các cụ
hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, ở vùng
sâu, vùng xa, để không có người cao tuổi nào chịu
thiệt thòi, bị “thiếu cơm, lạt muối, đứt bữa”. Chủ
tịch nước nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm của tất
cả các cấp trong việc chăm lo cho người cao tuổi,
đặc biệt những người cao tuổi gặp khó khăn cần
được quan tâm hơn nữa.

Chủ tịch nước giao các bộ, ngành nghiên cứu
kiến nghị liên quan đến tổ chức hệ thống Hội từ
Trung ương đến cơ sở; chế độ, chính sách đối với
người cao tuổi; tổng kết, sửa đổi Luật Người cao
tuổi... Đồng thời, Chủ tịch nước cũng mong muốn
người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của
mình đối với gia đình, xã hội; tích cực tham gia
xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị,
góp phần xây dựng gia đình, xã hội, đất nước phồn
vinh, hạnh phúc. KHÁNH CHI 

GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG:

Nâng cao chất lượng, 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương 

lThủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, dự
kiến đến hết tháng 9 này, giải ngân vốn đầu tư công cả nước ước đạt hơn 218
ngàn tỷ đồng, đạt 47,38% kế hoạch vốn năm 2021 được Thủ tướng giao. Trong
đó vốn trong nước đạt 51,71%; vốn nước ngoài đạt 12,69%. Đến nay, có 4 bộ và
11 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%; 46/50 bộ, cơ quan Trung ương và
52/63 địa phương giải ngân đạt dưới 60%. Đặc biệt, 15 bộ, cơ quan Trung ương
và 23 địa phương trả lại kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021,
với tổng số vốn là gần 22 ngàn tỷ đồng...

Tại Hội nghị, Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân
trên 60%; đồng thời phê bình nghiêm khắc các bộ, ngành, địa phương giải ngân dưới
40%; đề nghị cấp ủy, chính quyền kiểm điểm nghiêm túc về tình hình chậm trong đầu
tư công để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt xem xét, xử lý những
tập thể, cá nhân trì trệ, thậm chí có sai phạm trong giải ngân vốn đầu tư công.



Ủy ban Kiểm tra Quân ủy
Trung ương đề nghị kỷ luật
15 tổ chức, cá nhân

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương vừa tổ chức
kỳ họp lần thứ 3, dưới sự chủ trì của Đại tướng

Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên
Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng
cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy
Trung ương, 

Tại kỳ họp, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Quân ủy
Trung ương (TƯ) đã nghe báo cáo kết quả xem
xét, đề nghị thi hành kỷ luật của Thường trực
UBKT Quân ủy TƯ. Các thành viên UBKT Quân
ủy TƯ tập trung thảo luận, phân tích làm rõ và kết
luận những vi phạm của các tổ chức, cá nhân bảo
đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của
Đảng, kỷ luật quân đội. UBKT Quân ủy TƯ đã bỏ
phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức,
14 quân nhân vi phạm và rút kinh nghiệm nghiêm
khắc với 1 quân nhân.

Phát biểu tại kỳ họp, Đại tướng Lương Cường
đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị của
Thường trực UBKT Quân ủy TƯ. Trong đó, đã chủ
động kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, kịp thời đề
xuất mức độ, hình thức kỷ luật đối với tập thể và cá
nhân vi phạm kỷ luật, thấu tình, đạt lý, đúng người,
đúng lỗi phạm, không có vùng cấm. Quá trình xem
xét kỷ luật luôn chấp hành nghiêm chủ trương của
Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc
phòng, đặc biệt giữ nghiêm nguyên tắc, quy định,
xem xét xử lý tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân;
rõ đến đâu xử lý đến đó.

Đại tướng Lương Cường đề nghị trong thời gian
tới, Thường trực UBKT Quân ủy TƯ chủ động tham
mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy TƯ và UBKT
Quân ủy TƯ lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm
tra, giám sát và thi hành kỷ luật; chủ động nắm tình
hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng
cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời,
xử lý dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, góp phần
giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến
đấu của tổ chức đảng; tăng cường đoàn kết thống
nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. ĐỨC DUY

Không thu bất cứ khoản phí
nào trong tiêm chủng 
vaccine Covid-19

Ngày 28/9 Bộ Y tế ban hành Công văn số
8151/BYT-TTrB yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc, trực
thuộc Bộ Y tế khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực
hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống
dịch Covid-19 theo đúng các văn bản chỉ đạo của
Chính phủ.

Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế, các đơn vị thuộc, trực
thuộc Bộ Y tế chủ động hoặc tham mưu cấp có thẩm
quyền lập kế hoạch và triển khai mua sắm thuốc, hóa
chất, sinh phẩm, bộ kít xét nghiệm, trang thiết bị,
phương tiện,… đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu
của công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không để
xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, sinh phẩm, kít
xét nghiệm, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công
tác phòng, chống dịch theo quy định. Cần sử dụng
thuốc, hóa chất, sinh phẩm, kít xét nghiệm, trang thiết
bị, phương tiện,… phục vụ phòng chống dịch Covid-
19 một cách khoa học, đúng mục đích, an toàn, hiệu
quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, thất thoát.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị ngăn chặn,
phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc các hành
vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm
trang thiết bị, thuốc, hoá chất, sinh phẩm,… hoặc lợi
dụng các hoạt động phòng, chống dịch để trục lợi. 

Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát về
giá dịch vụ chẩn đoán Covid-19, các dịch vụ khác
được pháp luật cho phép; vaccine được tiêm chủng
miễn phí cho mọi người dân, không được thu bất
cứ khoản phí nào trong tiêm chủng. Tăng cường
kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời
các trường hợp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong đấu tranh
phòng chống mọi biểu hiện suy thoái chính trị, tư
tưởng; tăng cường công khai minh bạch trong mua
sắm, đấu thầu. C.PHU
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THờI Sự4
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng
sản Việt Nam, ông Nguyễn Xuân
Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám
đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý
luận TƯ chúc mừng những thành tựu
của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau
100 năm xây dựng và phát triển; tin
tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Trung Quốc với
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận
Bình là hạt nhân, nhân dân Trung
Quốc sẽ tiếp tục giành được những
thành tựu mới, to lớn hơn, xây dựng
Trung Quốc trở thành nước Xã hội
chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân
chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng
định, Việt Nam kiên định mục tiêu
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn
không ngừng sáng tạo, làm sâu sắc
hơn những quy luật vận động,
phương hướng xây dựng và hoàn
thiện mô hình chủ nghĩa xã hội của
Việt Nam với ba trụ cột là: kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa; nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội
chủ nghĩa. Phấn đấu đưa Việt Nam
trở thành nước đang phát triển có
công nghiệp hiện đại, thu nhập
trung bình cao vào năm 2030 và trở
thành nước phát triển theo định
hướng xã hội chủ nghĩa thu nhập
cao vào năm 2045.

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định
xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt,
không ngừng nâng cao năng lực đổi
mới phương thức lãnh đạo cầm quyền
của Đảng, kế thừa và phát triển những
thành quả lý luận. Nắm vững những
bài học kinh nghiệm được đúc rút hơn
90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng.
Đặc biệt Đảng phải luôn kiên định
vững vàng trên nền tảng Chủ nghĩa
Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đây là điều hết sức quan trọng, là vấn
đề mang tính nguyên tắc, sống còn
đối với chế độ, không cho phép ai
được ngả nghiêng, dao động. Đảng
phải luôn quán triệt bài học “dân là
gốc”. Thật sự trọng dân, gần dân, tin
dân, hiểu dân, dựa vào dân và có trách
nhiệm với dân.

Nhắc lại nội dung được Đại hội
XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam
khẳng định: Đất nước ta “chưa bao
giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế
và uy tín quốc tế như ngày hôm
nay”, ông Nguyễn Xuân Thắng
nhấn mạnh, đây là minh chứng
hùng hồn khẳng định đường lối đổi
mới của Việt Nam là đúng đắn, sáng
tạo. Con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội là phù hợp với Việt Nam và xu
thế phát triển của thời đại. Sự lãnh
đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố
hàng đầu quyết định mọi thắng lợi
của cách mạng Việt Nam. Ông
Nguyễn Xuân Thắng cũng thông
báo về công tác xây dựng, phát triển
của Đảng Cộng sản Việt Nam thời
gian qua, đặc biệt là sau Đại hội
XIII của Đảng; bày tỏ mong muốn
thúc đẩy đổi mới, giao lưu lý luận
giữa hai Đảng nói chung, hai trường
đảng hai nước nói riêng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng
sản Trung Quốc, ông Trần Hy - Ủy
viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư,
Trưởng Ban Tổ chức TƯ, Hiệu
trưởng Trường Đảng TƯ Đảng Cộng
sản Trung Quốc điểm lại những
bước xây dựng, phát triển, thành tựu
đạt được của Đảng Cộng sản Trung
Quốc trong 100 năm qua, đồng thời
khẳng định quan điểm thúc đẩy mối
quan hệ hữu nghị truyền thống tốt
đẹp và triển vọng hợp tác của quan
hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn
diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước
Trung Quốc-Việt Nam.  

Hội thảo diễn ra với ba phiên thảo
luận về ba nội dung chính: Thành
tựu lịch sử của Đảng Cộng sản Việt
Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc và
kinh nghiệm phát triển đất nước của
hai đảng; trao đổi kinh nghiệm về
công tác xây dựng đảng giữa Đảng
Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng
sản Trung Quốc; ý nghĩa và triển
vọng hợp tác giữa Việt Nam và
Trung Quốc. Ban Tổ chức Hội thảo
đã nhận được 50 tham luận, được
nghiên cứu công phu, có giá trị và
chất lượng khoa học cao của các
đồng chí lãnh đạo, quản lý và cán bộ
khoa học thuộc Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đảng
TƯ Trung Quốc và các ban, bộ,
ngành TƯ; các học viện, viện nghiên
cứu của Việt Nam và Trung Quốc.

Với những tiếp cận ở nhiều góc
độ khác nhau, các tham luận tại hội
thảo khẳng định mối quan hệ hữu
nghị, truyền thống tốt đẹp và triển
vọng hợp tác của đối tác hợp tác
chiến lược toàn diện giữa hai Đảng,
hai Nhà nước Việt Nam - Trung
Quốc. Triển vọng hợp tác giữa hai
Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai
nước thời gian tới còn rất lớn và đầy
tiềm năng trên nhiều lĩnh vực cần
được quan tâm, đẩy mạnh, nâng cao
hơn nữa. Nhân dịp này, Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và
Trường Đảng TƯ Đảng Cộng sản
Trung Quốc đã ký Bản ghi nhớ hợp
tác giữa hai bên trong thời gian tới.

VIỆT NGA 

VIỆT NAM - TRUNG QUỐC: 

Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng
Đảng và phát triển đất nước

Ngày 28/9, Học viện Chính
trị quốc gia Hồ Chí Minh
phối hợp với Trường Đảng
Trung ương Đảng Cộng sản
Trung Quốc đồng tổ chức
Hội thảo khoa học dưới hình
thức trực tiếp kết hợp trực
tuyến với chủ đề: “100 năm
phát triển của Đảng Cộng
sản Trung Quốc — Trao đổi
kinh nghiệm về xây dựng
Đảng và lãnh đạo phát triển
đất nước giữa Đảng Cộng
sản Việt Nam và Đảng Cộng
sản Trung Quốc”.

l Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh ngày 24/9 vừa qua, Tổng Bí thư Ban
Chấp hành Trung ương (TƯ) Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú

Trọng và Tổng Bí thư Ban Chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình điện đàm và đạt được nhận
thức chung quan trọng nhằm định hướng phát triển quan hệ giao lưu, hợp tác
giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực. Quan hệ đối ngoại trên kênh Đảng,
ngoại giao Nhà nước và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy; hợp tác quốc
phòng-an ninh được tăng cường; hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa hai
bên phát triển tích cực. 

Hai bên bày tỏ mong muốn cùng đi sâu hợp tác, giao lưu thiết thực, hiệu quả
trên các lĩnh vực; thúc đẩy tin cậy chính trị, tiếp tục đưa quan hệ Đối tác hợp tác
chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, bền
vững, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực
vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
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TIN TỨC

Đại học Luật Hà Nội
tổ chức Lễ nhập học
cho sinh viên học
liên kết với Đại học
Arizona

Sáng 28/9, Đại học Luật Hà Nội tổ
chức Lễ nhập học và chào mừng

tân sinh viên lớp 4633 – Chương
trình liên kết đào tạo giữa Trường
Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại
học Arizona (Hoa Kỳ).

Tham dự Buổi lễ có TS Đoàn
Trung Kiên, Hiệu trưởng Nhà
trường; PGS.TS Vũ Thị Lan Anh,
Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ông Lê
Đình Nghị, Phó Hiệu trưởng Nhà
trường; đại diện của Trường Đại học
Arizona và các bậc phụ huynh, các
em tân sinh viên lớp 4633.

Phát biểu tại Lễ nhập học,
PGS.TS Vũ Thị Lan Anh cho biết
Chương trình liên kết đào tạo giữa
Trường Đại học Luật Hà Nội và
Trường Đại học Arizona ra đời do
tâm huyết của các lãnh đạo Nhà
trường. Quá trình theo học, sinh viên
sẽ được học tập, nghiên cứu và tiếp
cận phương pháp giáo dục tiên tiến
của các cơ sở đào tạo về pháp luật
lớn và uy tín của cả Việt Nam và Hoa
Kỳ. Sinh viên sau khi ra trường sẽ
được cấp hai bằng đại học bao gồm:
Bằng cử nhân Luật do Trường Đại
học Luật Hà Nội cấp và Bằng cử
nhân Luật (BA in law) do Đại học
Arizona, Hoa Kỳ cấp.

Phát biểu tại Buổi lễ, đại diện của
Trường Đại học Arizona cho biết, Ari-
zona nằm trong số 1% đại học hàng
đầu trên thế giới. “Bằng tốt nghiệp của
các em sẽ được công nhận quốc tế, các
em sẽ có nhiều cơ hội học tập cao hơn
tại Việt Nam hoặc tại Arizona ở Mỹ, có
cơ hội làm việc ở trong nhiều lĩnh vực
khác nhau ở Mỹ hay ở Việt Nam, có
tương lai tươi sáng”, đại diện Trường
Arizona tại Việt Nam nói. 

HỒNG MÂY

Chiều qua - 28/9, Thứ
trưởng Bộ Tư pháp
Phan Chí Hiếu đã chủ
trì cuộc họp Hội đồng
thẩm định Chương
trình khung đào tạo
luật sư phục vụ hội
nhập quốc tế. 

Báo cáo do Học viện Tư
pháp chuẩn bị cho biết, thực
hiện Quyết định số 123/QĐ-
TTg ngày 18/1/2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ
luật sư phục vụ hội nhập kinh
tế quốc tế từ năm 2010 đến năm
2020”, Bộ Tư pháp đã giao Học
viện Tư pháp xây dựng và triển
khai Chương trình đào tạo luật
sư phục vụ hội nhập quốc tế. 

Qua thực tế đào tạo cho
thấy, Chương trình đào tạo luật
sư phục vụ hội nhập quốc tế có
những ưu điểm nhất định, thể
hiện ở việc số lượng học viên
tham gia ngày càng tăng theo
mỗi năm mặc dù học phí hiện
là cao nhất so với các chương
trình đào tạo nghề luật sư. Các
tổ chức tiếp nhận học viên tốt
nghiệp Chương trình vào làm
việc và thực tập đều có những
ghi nhận và đánh giá tốt về kỹ
năng, kiến thức và ý thức thực
hành nghề của các học viên
này. Các học viên tốt nghiệp
Chương trình đã bước đầu thu
nhập được những kiến thức, kỹ
năng cần thiết cho việc thực
hành nghề luật sư trong bối
cảnh hội nhập quốc tế và đã trở
thành những kênh truyền thông
– người giới thiệu, quảng bá tự
nguyện và nhiệt tình cho
Chương trình. 

Bên cạnh những ưu điểm
bước đầu nêu trên, Chương
trình khung đã bộc lộ một số
hạn chế, bất cập cần được sửa
đổi. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ
sung Chương trình khung được
thực hiện nhằm bảo đảm phù
hợp hơn với các quy định pháp
luật và thực tiễn mới về nghề
nghiệp của luật sư trong bối
cảnh hội nhập quốc tế, cải cách

tư pháp của Việt Nam. Chương
trình khung sửa đổi đã kế thừa
những điểm hợp lý của Chương
trình khung hiện tại, đồng thời
khắc phục những hạn chế, bất
cập hiện tại được tổng hợp từ
kết quả nghiên cứu rà soát,
khảo sát ý kiến của giảng viên,
học viên và các chuyên gia
cộng tác viên để bảo đảm phù
hợp với đối tượng đào tạo và
tính khả thi, thuận lợi trong quá
trình triển khai đào tạo.

Hội đồng đã được lắng

nghe các Ủy viên phản biện
trao đổi, đóng góp ý kiến các
nội dung sửa đổi, bổ sung
trong Chương trình khung đào
tạo luật sư phục vụ hội nhập
quốc tế. Có ý kiến Ủy viên
đồng tình với việc rút ngắn
thời gian thực tập cho học viên
(giảm 4 tín chỉ của Học phần
thực tập) bởi thực tế, các luật
sư hướng dẫn đều rất bận rộn,

trong khi tính đặc thù của nghề
luật là bảo mật thông tin khách
hàng nên khó hỗ trợ cho trong
việc tập sự. Có ý kiến Ủy viên
đề nghị nên có hướng dẫn thực
hiện đối với một số trường hợp
cụ thể như trường hợp học
viên chưa có bằng cử nhân luật
hay miễn hoặc giảm việc công
nhận chứng chỉ của chương
trình đào tạo luật sư chung…

Phát biểu kết luận cuộc họp
Hội đồng, Thứ trưởng Phan Chí
Hiếu đánh giá cao sự cần thiết

rà soát sửa đổi, bổ sung một số
nội dung trong Chương trình
khung, dự thảo Chương trình
khung cơ bản đáp ứng yêu cầu
đặt ra cũng như cách làm chặt
chẽ, khoa học của Học viện Tư
pháp trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung
Chương trình khung. Tuy
nhiên, Thứ trưởng đề nghị rà
soát thật kỹ để bảo đảm tính
chất của một chương trình
khung (khác với chương trình
chi tiết), lược bớt một số nội
dung quá chi tiết nhằm dễ dàng
điều chỉnh trong từng khoá học
cũng như bổ sung, chỉnh lý một
số nội dung nhằm chuẩn hoá
Chương trình khung.

Về đối tượng đào tạo và
điều kiện tuyển sinh – chuẩn
đầu vào, Thứ trưởng cho rằng
nên quy định những vấn đề lớn.
Trong đó, Thứ trưởng đồng tình
phải có hướng dẫn với trường
hợp chưa có bằng cử nhân luật
và lưu ý thêm là có thể sẽ có
trường hợp sau này sẽ có bằng
cử nhân luật thì khi ấy có cấp
chứng chỉ tham gia Chương
trình cho họ hay không,
không cấp thì phải công bố rõ.
Đồng thời cân nhắc rà soát
giảm thời lượng một số
chuyên đề, chuẩn hoá tên gọi
một số chuyên đề… để bảo
đảm thống nhất với chương
trình đào tạo luật sư chung.

Kết thúc cuộc họp, Hội
đồng nhất trí bỏ phiếu đạt đối
với dự thảo Chương trình
khung và đề nghị Học viện Tư
pháp tiến hành các thủ tục cần
thiết báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư
pháp xem xét phê duyệt, sớm
đưa vào áp dụng trong thời
gian tới. SONG THU 

Ngày 28/9, Báo Pháp luật
Việt Nam đã phối hợp với
Văn phòng Bộ Tư pháp tổ
chức Tọa đàm “Chuyển đổi
số ngành Tư pháp”.

Tọa đàm nhằm triển khai toàn
diện, hiệu quả, đúng mục tiêu
Quyết định số 749/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về phê
duyệt “Chương trình Chuyển đổi
số quốc gia đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030” trong
Ngành Tư pháp.

Tham dự Toạ đàm có ông
Nguyễn Công Khanh, Cục
trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch,
chứng thực, Bộ Tư pháp;
PGS.TS Phạm Văn Hải, Viện
Công nghệ thông tin và truyền
thông – Trường Đại học Bách
Khoa Hà Nội; ông Nguyễn
Trung Dũng, Trưởng phòng
Phần mềm và cơ sở dữ liệu,
Cục Công nghệ thông tin, Bộ
Tư pháp. 

Theo PGS.TS Phạm Văn Hải,

chuyển đổi số là quá trình chuyển
đổi cách thức vận hành nhằm
thay đổi hành vi trên quy mô lớn
của tổ chức, doanh nghiệp với
bản chất của chuyển đổi số là
sáng tạo. Việc số hoá quá trình để
tối ưu hoá các hoạt động, quy
trình của tổ chức, doanh nghiệp.
Đối với chính phủ, chuyển đổi số
mang lại lợi ích và nhiệm vụ cấp
thiết giải pháp phát triển Chính
phủ số, kinh tế số, xã hội số. Qua
đó, công dân sẽ được trao nhiều
quyền lợi hơn, hướng đến cuộc
sống chất lượng qua các sản
phẩm, dịch vụ số của các cơ quan
nhà nước cung cấp, từng bước
hình thành xã hội số. 

Ông Nguyễn Trung Dũng thì
chia sẻ các mục tiêu cơ bản đến
năm 2025, định hướng đến năm
2030 của kế hoạch chuyển đổi số
ngành Tư pháp. Cụ thể là, 80%
dịch vụ công trực tuyến mức độ
4, được cung cấp trên nhiều
phương tiện truy cập khác nhau,

bao gồm cả thiết bị di động; 90%
hồ sơ công việc tại cơ quan được
xử lý trên môi trường mạng;
100% cơ sở dữ liệu tạo nền tảng
phát triển Chính phủ điện tử
Ngành Tư pháp được xây dựng
và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc;
50% hoạt động kiểm tra của cơ
quan quản lý nhà nước được thực
hiện thông qua môi trường số và
hệ thống thông tin của Ngành Tư
pháp quản lý.

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng
cho biết, để góp phần nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà
nước và nâng cao chất lượng
dịch vụ công của Ngành Tư
pháp, trong giai đoạn 2021-2025,
ngành Tư pháp sẽ lựa chọn một
số lĩnh vực ưu tiên thực hiện
chuyển đổi số: cơ sở dữ liệu hộ
tịch điện tử toàn quốc; hệ thống
thông tin về PBGDPL; hệ thống
thông tin về thi hành án dân sự;
Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý
vi phạm hành chính. 

Nhấn mạnh việc xây dựng
các phần mềm đăng ký, quản lý
hộ tịch điện tử, số hoá sổ, hồ sơ
đăng ký hộ tịch là rất cấp thiết,
ông Nguyễn Công Khanh nhấn
mạnh, trong thời gian qua, ứng
dụng công nghệ thông tin trong
lĩnh vực hộ tịch là việc xây
dựng, triển khai và áp dụng
Phần mềm đăng ký, quản lý hộ
tịch điện tử dùng chung (miễn
phí) trên toàn quốc. 

Từ tháng 10/2020 đến nay, tất
cả các cơ quan đăng ký, quản lý
hộ tịch (11.000 UBND cấp xã,
trên 700 Phòng tư pháp cấp
huyện và 63 Sở Tư pháp) với trên
18.000 tài khoản người dùng đã
sử dụng Phần mềm đăng ký,
quản lý hộ tịch điện tử. Phần
mềm này đã giúp giải quyết hầu
hết các nghiệp vụ đăng ký hộ tịch
theo Luật hộ tịch trên hệ thống
mạng, máy tính và được kết nối
với Cổng dịch vụ công quốc gia,
Cổng dịch vụ công và Hệ thống
một cửa điện tử cấp tỉnh. Hiện
nay, người dân có thể thực hiện
nhiều thủ tục đăng ký hộ tịch
theo phương thức trực tuyến. 

Đặc biệt là Phần mềm đăng
ký, quản lý hộ tịch điện tử đã kết

nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư (CSDLQGVDC) để lấy
số định danh cá nhân cho trẻ em
khi đăng ký khai sinh ngay từ khi
Luật Hộ tịch có hiệu lực
(01/01/2016), qua đó cung cấp
nguồn thông tin hộ tịch đầu vào,
cập nhật dữ liệu “sống” cho CS-
DLQGVDC. Tuy nhiên, hiện nay
có một số tồn tại, hạn chế nên Bộ
trưởng Tư pháp đã phê duyệt chủ
trương đầu tư dự án “Nâng cấp
CSDLHTĐT toàn quốc” với
nguồn vốn đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025, dự kiến
thực hiện trong năm 2022 và năm
2023, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc
các địa phương đẩy mạnh việc số
hoá sổ hộ tịch lịch sử.

Trong thời gian tới, khi
CSDLHTĐT được hoàn thiện, sẽ
đáp ứng được nhu cầu đăng hộ
tịch, thực hiện thủ tục hành chính
trên môi trường điện tử của
người dân và góp phần thực hiện
thành công chuyển đổi số trong
lĩnh vực hộ tịch. Từ đó, tạo đà
cho công tác chuyển đổi số trong
lĩnh vực quốc tịch, chứng thực
cũng như các lĩnh vực hành
chính tư pháp khác của Bộ Tư
pháp được nhanh chóng, thuận
lợi hơn. PHƯƠNG MAI

CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TƯ PHÁP: 

Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý Nhà nước và chất lượng dịch vụ công

ĐÀO TẠO LUẬT SƯ HỘI NHẬP QUỐC TẾ:

Sẽ giảm thời gian thực tập cho học viên 

lThứ trưởng Phan Chí Hiếu kết luận cuộc họp.

Tư PHÁP
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CHUYểN độNG
baoplvn2014@gmail.com

Cơ duyên học “chi”
mà hành “thu” 

Trong bản lý lịch trích ngang
do Bộ Tài chính cung cấp, ông
Phụng từng tham gia chủ trì xây
dựng nhiều văn bản pháp luật
thuế, có nhiều đóng góp trong đề
xuất giải pháp xử lý nhiều vụ
tranh chấp pháp lý với các Cty đa
quốc gia để bảo vệ quyền thu
thuế, khẳng định vai trò, vị trí Việt
Nam, góp phần thu về cho ngân
sách nhà nước (NSNN) hàng trăm
triệu USD... 

Những năm trước đổi mới, khi
chàng trai Nguyễn Văn Phụng
khăn gói lên Trường ĐH Tài
chính học về chi NSNN cho đầu
tư xây dựng cơ bản, rồi được giữ
lại trường giảng dạy môn Chủ
nghĩa Mác-Lê nin. Ông nói đó là
sự may mắn bởi những kiến thức
từ ngành học này giúp ông rất
nhiều trong công tác sau này.

Sau đó, ông được Bộ Tài
chính điều động về Cục Thu quốc
doanh. “Khi đó, ông Vụ phó Vụ
Tổ chức Cán bộ nói với tớ một
câu thế này: “Cậu học về chi
NSNN nhưng bây giờ phân công
cậu làm công tác thu từ khu vực
kinh tế quốc doanh. Có thu thì
mới có chi, thu có tốt thì mới có
nguồn lực để chi. Chi cậu biết rồi,
nay muốn làm tốt công tác thu sẽ
phải tiếp tục cuộc đời học tập, học
từ thực tiễn, học từ đồng
nghiệp””, ông Phụng nhớ lại.

Một bước ngoặt nữa là khi
Bộ Tài chính sáp nhập thu quốc
doanh, thuế công thương nghiệp
và thuế nông nghiệp để thành lập

hệ thống thuế thống nhất là Tổng
cục Thuế nhà nước, ông Phụng
đứng trước 2 sự lựa chọn: Hoặc
ở lại ngành (“Lúc đó, Bộ Tài
chính khổ lắm”, ông nhớ lại),
nếu đi sẽ làm kế toán trưởng ở
một DN lớn. “Sau này không
biết như thế nào, có thể làm rất
to đấy nhưng biết đâu có thể vào
tù!”, ông hóm hỉnh.

Cuối cùng thì cái duyên với
ngành thuế vẫn níu giữ ông đến
bây giờ.

Đề xuất thống nhất các
quy định liên quan 
thuế, phí 

Vào những năm 1990, Ban
Cán sự Đảng Bộ Tài chính quyết
định thành lập Vụ Chính sách Tài
chính (CSTC) đảm nhiệm vai trò
tham mưu xây dựng hệ thống
chính sách pháp luật tài chính.
Ông Phụng được điều động về
phụ trách phòng Chính sách thuế
của Vụ này. 

“Đất nước đổi mới, muốn phát
triển cần có hệ thống pháp luật tài
chính đầy đủ, toàn diện, bài bản,
có bước đi vững chắc, khách
quan, minh bạch. Bộ trưởng
Nguyễn Sinh Hùng khi đó đã nói
như vậy và thực tế bác Hùng luôn
quan tâm xây dựng và ngày càng
trao nhiều nhiệm vụ cho Vụ
CSTC”, ông nhớ lại. 

Dấu ấn đầu tiên trong công tác
xây dựng chính sách của ông cùng
đồng nghiệp là tham gia xây dựng
Đề án Chiến lược Tài chính quốc
gia, cũng là cũng tác phẩm đầu tay
của Vụ CSTC. 

Đầu những năm 2000, đã có
các luật thuế nhưng trong nhiều
văn bản pháp luật chuyên ngành
đều có các quy định về thuế và ưu
đãi thuế, gây phức tạp cho thực
thi. Khi đó là trưởng phòng, ông
triển khai soạn thảo Chỉ thị
07/2001/CT-TTg về việc đảm bảo
tính thống nhất các quy định về
thuế trong các văn bản QPPL. Bộ
Tư pháp và Văn phòng Chính phủ
rất ủng hộ, bởi Chỉ thị 07 giúp cho
việc minh bạch các văn bản pháp
luật chuyên ngành. 

Dự án Pháp lệnh Phí và Lệ phí
(2001), công trình “để đời” của
Vụ CSTC cũng được Phòng
Chính sách thuế (đơn vị do ông
phụ trách), chủ trì soạn thảo. Pháp
lệnh được ban hành và triển khai
thực hiện thành công đánh dấu
bước thay đổi quan trọng trong
quản lý nhà nước, tạo cơ sở pháp
lý để chấn chỉnh việc thu phí, lệ
phí tràn lan trước đây. Việc xóa bỏ
343 loại phí, lệ phí có tác động
giảm chi phí đầu vào cho nền kinh
tế hàng ngàn tỷ đồng… là con số
không hề nhỏ khi đó.

Dự án Luật để đời 
và sự nuối tiếc

Trong rất nhiều văn bản pháp
luật về thuế mà ông chủ trì hoặc
tham gia soạn thảo, ông Phụng
nhớ nhất là Luật thuế thu nhập cá
nhân (TNCN) và Luật thuế thu
nhập doanh nghiệp (TNDN).

“Khi bắt đầu làm Luật thuế
TNCN, tôi ngộ ra một điều là
luật này động chạm đến tất cả
mọi người, ngày hôm nay chưa
đến mức phải nộp thuế thì ngày
mai có thể phải nộp. Dù thu nhập
của họ chưa đến mức phải nộp
thuế nhưng phải nghĩ rằng họ đã
nộp thuế rồi, vì họ phải trả cho
rất nhiều loại thuế khác khi bỏ
tiền ra chi tiêu. Điểm này không
phải ai cũng hiểu được. Hồi xây
dựng luật này tôi rất trăn trở”,
ông chia sẻ.

Để khách quan, có cơ sở khoa
học và thực tiễn khi xây dựng Dự

án Luật thuế TNCN, ông và đồng
nghiệp đề xuất cần điều tra thu
nhập, chi tiêu và ĐH Kinh tế
Quốc dân là đơn vị thực hiện cuộc
điều tra này. Nhiều phương án
được đưa ra nhưng cuối cùng,
Quốc hội chọn mức giảm trừ cho
bản thân là 4 triệu đồng, gấp mấy
lần mức thu nhập bình quân qua
số liệu điều tra, 4 triệu đồng
nhưng cao hơn mức khởi điểm 5
triệu đồng trước đó vì còn có thêm
mức giảm trừ cho mỗi người phụ
thuộc 1,6 triệu (bằng 40% mức
cho bản thân) và tính công bằng
được thể hiện ở chỗ này. 

Tuy nhiên khi Luật thuế
TNCN có hiệu lực (2009) thì xảy
ra cuộc khủng hoảng tài chính
châu Á (2008 – 2011), mức thu
nhập phải nộp thuế 4 triệu đồng
không phù hợp. “Hồi đó phải
trình Quốc hội ra Nghị quyết cho
bà con miễn thuế nửa năm, sau
đó đề xuất đưa mức giảm trừ gia
cảnh từ 4 lên 9 triệu đồng, đồng
thời nâng cả mức cho người phụ
thuộc. Nhiều người phản đối ghê
gớm lắm vì như vậy là nâng lên
hơn 2 lần so với mức ban đầu.
Tôi giải thích trong tình hình
kinh tế khó khăn, khi nâng lên
thế này ai cũng phấn khởi, lòng
dân sẽ yên. Còn những người thu
nhập cao vẫn được giảm thuế ở
các bậc thấp nhưng họ vẫn nộp
nhiều thuế ở mức cao của biểu
lũy tiến 7 bậc. Và cho đến bây
giờ tôi vẫn giữ quan điểm 7 bậc
bởi về mặt nguyên lý, biểu thuế
càng nhiều bậc thì càng hiệu quả
và công bằng”, ông nói. 

Năm 2012, khi sửa Luật thuế
TNCN đã có một thay đổi quan
điểm mạnh mẽ về thuế TNCN với
thu nhập từ chứng khoán và bất
động sản. Ông bảo, lựa chọn giữa
bài toán quản lý và bài toán chính
sách, thấy rằng nếu chứng khoán
mà cho áp dụng thu trước 0,1%,
sau đó quyết toán lại theo mức
thuế suất 20% thì công bằng;
nhưng chi phí rất lớn khi quyết

toán thuế, cho nên chọn thu gọn
0,1% không phải quyết toán. 

Đối với thu nhập từ bất động
sản, chọn cách tính 2% giá bán
thay cho mức 25% thu nhập cũng
là bài toán khôn khéo, đơn giản
mà hiệu quả, chống được tiêu cực
trong kê khai, gian lận giá, chống
được việc “cưa thuế”, thông đồng.

Câu chuyện làm Luật thuế
TNDN cũng là một kỷ niệm
đáng nhớ khi làm thay đổi cái
nhìn của xã hội về ưu đãi đầu tư.
Nếu như năm 2008 về trước, ưu
đãi đầu tư vừa theo Luật Đầu tư,
vừa theo Luật thuế TNDN, hai
danh mục ưu đãi khác nhau, thuế
suất phổ thông với FDI là 25%
nhưng DN trong nước là 32% rồi
28%. Từ 2009 thống nhất thuế
TNDN giữa đầu tư trong nước
và đầu tư nước ngoài; ưu đãi
theo DN thành lập mới gắn với
dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa
bàn ưu đãi thay vì ưu đãi theo dự
án đầu tư; bỏ quy định ưu đãi
cho đầu tư mở rộng. 

“Quan điểm của chúng tôi
lúc đó là muốn có nhiều DN
(hướng tới 1 triệu DN) thì phải
ưu đãi cho DN thành lập mới,
pháp nhân thành lập mới kèm
theo dự án mới thì sẽ được ưu
đãi, nhưng phải theo danh mục
mà Nghị định của Chính phủ
quy định. Tuy nhiên, từ 2014 trở
đi theo luật mới, thì lại quy định
ưu đãi theo dự án. Đó là điều tôi
rất tiếc!”, ông tâm sự. 

Với gần 20 năm tham gia soạn
thảo các văn bản Luật, Pháp lệnh,
Nghị định về thuế, phí và lệ phí
cùng 20 năm làm công tác quản lý
thuế, khi được hỏi, còn điều gì
khiến ông hổi tiếc nhất. Không
chút do dự, ông bảo, đó là Luật
Thuế tài sản. “Dự án Luật thuế
này đã nung nấu từ năm 1990, rất
tiếc tôi không thực hiện được.
Mong là vẫn còn cơ hội tham gia
vào luật thuế này!”, ông cười,
giọng vẫn sang sảng... 

THANH THANH

ÔNG NGUYỄN VĂN PHỤNG, VỤ TRƯỞNG QUẢN LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN (TỔNG CỤC THUẾ, BỘ TÀI CHÍNH):

Tâm huyết gửi vào các dự thảo quy định thuế, phí
“Khó khăn nhất trong công tác xây dựng văn bản
pháp luật thuế là phải tính toán làm sao khi văn bản
ra đời sẽ “đụng chạm” đối tượng nào, tình hình xã
hội sẽ ra sao, có xung đột, có vênh với luật pháp lĩnh
vực khác? Thứ nữa là khi luật này ra Nhà nước thu
được bao nhiêu tiền, ứng với nó là quản lý ra sao, có
“va quệt” quyền lợi ngành nào, liệu có những lỗ hổng
bị lợi dụng?”, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng
quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế), nói.

Góp phần thu vào ngân sách nhà nước hàng
trăm triệu USD từ nhà thầu dầu khí nước ngoài

Không chỉ tham gia xây dựng chính sách, ông
Nguyễn Văn Phụng còn được biết đến với vai trò
tham gia vào các vụ giải quyết tranh chập có yếu
tố nước ngoài. 

Đơn cử như tham gia các cuộc làm việc đấu tranh
với các nhà thầu dầu khí để đi đến ký kết Thỏa thuận
giữa các bên về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Chính
phủ Việt Nam trong việc nhà thầu chuyển nhượng
quyền tham gia các Hợp đồng dầu khí Lô 06.1, góp
phần thu vào ngân sách nhà nước gần 150 triệu USD;
Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp trong việc
cung cấp các quan điểm, lý luận và bằng chứng để bảo

vệ thành công Vụ kiện quốc tế của các nhà thầu dầu
khí tham gia Lô 12W kiện Chính phủ.  Với kết quả
thắng lợi của vụ kiện, đã góp phần vào việc không phải
bồi hoàn cho nguyên đơn gần 84 triệu USD.

Là thành viên thường trực của Nhóm công tác
liên ngành tham mưu để đàm phán giải quyết Vụ
kiện quốc tế của Nhà thầu Conocophilip kiện Chính
phủ Việt Nam trong bối cảnh pháp luật trước đây
chưa rõ ràng và Hợp đồng dầu khí ký trước đây có
những điểm bất lợi. Kết quả sau 4 năm đấu tranh,
Nhà thầu đã phải đề xuất hòa giải, chấm dứt vụ kiện
và chấp nhận nộp vào ngân sách nhà nước gần 60
triệu USD tiền thuế, tiền chậm nộp đối với giao dịch
chuyển nhượng gián tiếp cổ phần ở ngoài Việt Nam.

lÔng Nguyễn Văn Phụng.

Tuổi trẻ “hiến kế” giảm nhẹ
tác động biến đổi khí hậu
Ngày 28/9, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản

(TNCS) Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình
Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Bộ
Tài nguyên và Môi trường tổ chức vòng chung kết và
Lễ trao giải “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu – Youth
for Climate Innovation Contest” dưới hình thức trực

tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trụ sở cơ quan Trung
ương Đoàn và phát livestream trực tiếp trên các trang
Facebook: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh, Ban Tuyên Giáo TW Đoàn, Vì một Việt
Nam xanh, UNDP Việt Nam…

Cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu” được triển
khai từ ngày 28/5, sau ba tháng Cuộc thi đã nhận hơn
400 bài dự thi từ đoàn viên, thanh niên thuộc 54/63 tỉnh,
thành đoàn trên cả nước.

Trong vòng chung kết, 10 cá nhân và đội thi có ý
tưởng xuất sắc nhất đã tham gia thuyết trình ý tưởng về
khả năng triển khai, tác động tích cực tới khí hậu môi
trường trong thời gian tới. Ban Giám khảo đã trao giải
Nhất cho anh Nguyễn Văn Hiển (Đồn Biên phòng Si
Pha Phìn, Điện Biên) với giải pháp trồng cây dâu tằm
ở khu vực biên giới, xây dựng hàng rào sinh học để giữ
đất và chống xói mòn, phát triển kinh tế xã hội cho cư
dân biên giới. TRIỆU OANH
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CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Chiều 28/9, Phó Thủ tướng Vũ
Đức Đam cùng Tổ công tác
đặc biệt tại TP HCM họp với
các tỉnh miền Nam và Tây
Nguyên về giải pháp phối hợp
kiểm soát dịch bệnh, bàn
phương án đi lại của người dân
khi TP HCM, Đồng Nai, Bình
Dương và Long An từng bước
mở cửa sau 30/9.
Tiếp tục giữ cơ chế kiểm soát 
đi lại giữa khu vực với các tỉnh

Lãnh đạo 4 địa phương gồm TP HCM,
Đồng Nai, Bình Dương, Long An cho biết
đã từng bước kiểm soát dịch bệnh và mở
lại hoạt động sản xuất nhờ sự giúp đỡ của
các tỉnh thành, chi viện của Trung ương
cũng như nỗ lực của từng địa phương.

Khi TP HCM và các tỉnh từng bước
mở lại an toàn, các địa phương sẽ tính đến
việc đón một lượng công nhân trở lại làm
việc nên cần sự phối hợp và tạo điều kiện
lẫn nhau.

Riêng với người dân các tỉnh đang ở
TP HCM, chính quyền vận động bà con
tiếp tục ở lại TP và cam kết đảm bảo an
sinh, tiêm vaccine và nỗ lực để sớm khôi
phục sản xuất, đưa cuộc sống bình thường
trở lại.

Ý kiến chuyên gia cho rằng tới đây
Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên vaccine cho
khu vực này để đời sống được quay lại
bình thường.

Theo ý kiến của các chuyên gia, từ khi
dịch bệnh bùng phát, các tỉnh đều hợp tác
với TP HCM rất chặt chẽ vì lực lượng lao
động của TP này phần lớn ở các tỉnh. Thời
gian qua, một số người dân có nhu cầu về
quê nhưng được động viên ở lại TP.
Những trường hợp cá biệt hoặc thực sự
cần thiết được tạo điều kiện cho về và
được lo chu đáo.

Đặc biệt, ý kiến tại cuộc họp phản ánh
thực tế một số ít người dân tự phát đi về
khiến các địa phương rất vất vả và làm tăng
nguy cơ lây nhiễm. Bởi nhiều tỉnh hiện có
tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp, hệ thống y tế
không đủ mạnh, lực lượng mỏng nên nếu
dịch bùng phát rất nguy hiểm.

Vì vậy, các tỉnh mong muốn TP HCM
từng bước kiểm soát dịch bệnh, nới lỏng
bên trong nhưng bên ngoài vẫn nên kiểm
soát chặt chẽ, do khu vực này còn rất
nguy hiểm.

Đại diện các tỉnh miền Nam và Tây
Nguyên thống nhất kiến nghị Chính phủ
có chỉ đạo sau 30/9 tiếp tục giữ cơ chế
kiểm soát người ra vào, đi lại giữa khu vực
TP HCM và Đồng Nai, Bình Dương, Long
An với các tỉnh còn lại như hiện nay;
không để người dân từ 4 tỉnh thành này tự
phát đi về các địa phương.

Riêng trong khu vực 4 tỉnh, thành gồm
TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long
An thì khi dần trở lại sản xuất sẽ tạo điều
kiện để người dân có thể đi trong khu vực.

Nhắc đến chủ trương ưu tiên và dồn
vaccine cho một số tỉnh phía Nam, các ý
kiến lưu ý ở nhiều nước dù được tiêm đủ 2
mũi vaccine vẫn có thể lây lan, nên việc đi

lại giữa các tỉnh vẫn cần được kiểm soát,
người dân khi về các tỉnh vẫn cần cách ly
nghiêm ngặt.

Các ý kiến cho rằng việc ưu tiên 
vaccine cho TP HCM, Đồng Nai, Bình
Dương và Long An cùng các tỉnh xung
quanh trong khu vực nhằm tạo thuận lợi
cho hoạt động giao lưu, qua lại. Chuyên
gia nhấn mạnh khi có đủ vaccine và tiêm
hết mũi 1 rồi mới có thể tạo điều kiện cho
bà con đi lại.

Nới lỏng dựa trên nguy cơ từng
khu phố, tổ dân phố

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức
Đam, Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ
thực hiện phòng, chống Covid-19 (Tổ
Công tác) đã làm việc với Thường trực
Thành ủy, Thường trực UBND TP HCM
về công tác phòng, chống dịch; góp ý dự
thảo Chỉ thị điều chỉnh các biện pháp thích
ứng, kiểm soát dịch Covid-19 và phục hồi
kinh tế từ ngày 1/10.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho
biết đến nay tình hình dịch bệnh được cải
thiện qua từng ngày qua khi chỉ số ca
nhiễm mới, ca chuyển nặng, số ca tử vong
đều giảm đáng kể. Trong 5 ngày trước đó,
TP đã thực hiện đợt xét nghiệm diện rộng
theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng với tinh
thần thần tốc, đồng loạt. Trung bình, mỗi
ngày TP lấy mẫu xét nghiệm khoảng 2
triệu mẫu. Đến nay, 100% số dân ở vùng
nguy cơ rất cao (vùng đỏ), nguy cơ cao
(vùng cam) đã được xét nghiệm theo đúng
hướng dẫn là 2 ngày/lần, 100% hộ dân ở
vùng nguy cơ (vùng vàng), an toàn (vùng
xanh) lấy mẫu đại diện 3 lần/ngày. Dự kiến
TP hoàn thành đợt xét nghiệm diện rộng
trước 30/9.

Hiện TP tập trung tiêm vaccine phòng
Covid-19 cho người trên 50 tuổi, những
người tham gia các hoạt động kinh tế
theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các quận,
huyện, Thủ Đức đang khẩn trương hoàn
thiện danh sách và chi trả tiền hỗ trợ đợt

3; cấp phát lương thực, thực phẩm… cho
người dân.

Ông Mãi cũng thông tin về một số nội
dung chính của dự thảo Chỉ thị điều chỉnh
các biện pháp thích ứng, kiểm soát dịch và
phục hồi kinh tế từ ngày 1/10.

Cụ thể, TP dự kiến áp dụng các biện
pháp nới lỏng giãn cách xã hội tương
ứng với mức độ nguy cơ trên địa bàn
toàn TP, đồng thời dựa trên đánh giá
nguy cơ đến phường, xã, quận, huyện…
và từng khu phố, tổ dân phố để có biện
pháp nới lỏng hay siết chặt giãn cách
phù hợp hơn.

Đồng tình với quan điểm này, Thứ
trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho
rằng không nên coi TP HCM như một tỉnh,
thành phố bình thường, vì vậy, cần đánh
giá nguy cơ ở cấp độ quận/huyện và đến
tận cấp độ phường/xã, tổ dân phố để áp
dụng các biện pháp nới lỏng, mở lại hoạt
động sản xuất, kinh doanh tương ứng, chứ
không áp dụng chung trên toàn TP.

Việc kiểm soát di chuyển của người
dân TP sẽ thực hiện thông qua quét mã
QR cá nhân. TP tiếp tục duy trì các chốt
kiểm soát ra, vào TP; xét nghiệm định
kỳ, thường xuyên tại tất cả các vùng
nguy cơ…

TP sẽ tiếp tục duy trì mô hình điều trị
3 tầng, củng cố lại mạng lưới y tế cơ sở;
lập khu điều trị riêng biệt F0 tại các bệnh
viện tuyến quận, huyện; chuẩn bị lực
lượng tiếp cận, tập huấn, chuyển giao tại
các trung tâm hồi sức cấp cứu; huy động
lực lượng y tế tư nhân… “Khi mở cửa ra,
trụ cột y tế phải được chuẩn bị kỹ lưỡng
về nhân lực, mô hình tổ chức, phương
thức hoạt động…”, ông Mãi cho hay.

Lãnh đạo TP cũng đưa ra một số đề
xuất đặc thù để từng bước mở lại các hoạt
động kinh tế, đồng thời có thêm thời gian
nhằm đạt được đầy đủ các tiêu chí theo
Hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với Covid-19
của Bộ Y tế sắp được ban hành.

Ưu tiên phục hồi hoạt động của
các nhà máy, doanh nghiệp lớn

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ
Đức Đam nhấn mạnh yêu cầu Chỉ thị
phải quán triệt phương châm tăng cường
kiểm soát dịch bệnh, điều chỉnh tích cực,
từng bước khôi phục vững chắc hoạt
động sản xuất kinh doanh, sớm đưa cuộc
sống của người dân trở lại trạng thái bình
thường mới.

TP cần sớm đánh giá lại tình hình dịch
bệnh trên địa bàn, nhất là sau đợt xét
nghiệm diện rộng vừa qua theo chỉ đạo của
Thủ tướng, từ đó, xác định năng lực xét
nghiệm, mức độ lây nhiễm ở các vùng
nguy cơ.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, dự
thảo hướng dẫn của Bộ Y tế dành cho phần
lớn các tỉnh thành có quy mô trung bình
trên 1 triệu dân, vì vậy, những đề xuất
mang tính chất đặc thù của TPHCM cần
phải tính toán, phân tích đầy đủ tình hình
của đô thị hơn 10 triệu dân, tỷ lệ bao phủ
vaccine, năng lực xét nghiệm, điều trị, ý
thức của người dân trong thực hiện giãn
cách, các biện pháp 5K... Bên cạnh đó, do
dịch đã ngấm rất sâu và nặng, nên dù TP
mở lại các hoạt động thì vẫn phải thiết lập
vành đai an toàn xung quanh khu vực này,
kiểm soát chặt người ra vào, không để dịch
lây lan ra các địa phương khác.

Trong lộ trình mở lại, TP cần tính
toán ưu tiên phục hồi hoạt động của các
nhà máy, doanh nghiệp lớn, khu công
nghệ cao, một số ngành dịch vụ quan
trọng… Các doanh nghiệp, kể cả hộ
kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm và
cần được trao quyền chủ động xây dựng
các phương án bảo đảm an toàn dịch
bệnh khi hoạt động, trong đó có công tác
tổ chức xét nghiệm.

Những vùng xanh, phường xanh có thể
xem xét mở lại các hoạt động kinh doanh,
sản xuất nếu cả người mua, người bán,
người giao dịch đều ở trên cùng địa bàn đã
tiêm vaccine. Người làm việc trong những
cơ sở sản xuất, kinh doanh cần được xét
nghiệm định kỳ theo quy định của Bộ Y tế.

Thời gian tới, TP tiếp tục củng cố năng
lực xét nghiệm, xét nghiệm định kỳ,
thường xuyên, nhất là những đối tượng có
nguy cơ. Việc quy định người dân tự xét
nghiệm phải bảo đảm đủ nguồn sinh phẩm
xét nghiệm.

Việc đánh giá nguy cơ dịch bệnh phải
xuống đến từng tổ dân phố, khu phố,
thậm chí đến hộ gia đình. Hệ thống y tế
cơ sở cần được củng cố để theo sát, quản
lý sức khỏe từng người dân, từng hộ gia
đình. Bất kỳ ai có triệu chứng nguy cơ lây
nhiễm phải có nhân viên y tế tiếp cận
ngay khi nhận được thông tin, thực hiện
xét nghiệm cũng như các biện pháp thăm
khám cần thiết, không để chuyển nặng,
tử vong.

“TP cần tuân theo các hướng dẫn, mục
tiêu, giải pháp lớn, đồng thời phát huy
sáng tạo trong từng tình huống, điều kiện
cụ thể, tinh thần chủ động của doanh
nghiệp, người dân, để từng bước mở lại
các hoạt động một cách chắc chắn, an
toàn, kiểm soát dịch bệnh bền vững”, Phó
Thủ tướng nói. NGUYỄN HÀ

TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An 
sẽ “liên thông” vùng đi lại?

lPhó Thủ tướng kiểm tra điểm lấy mẫu xét nghiệm tại  Dĩ An (Bình Dương) sáng 28/9.

Chiều qua (28/9), tại cuộc họp báo do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 
TP HCM, ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn của Ban Chỉ đạo cho biết UBND quận
Gò Vấp và Phú Nhuận mới đây có báo cáo đánh giá đạt bộ tiêu chí 3979 của Bộ Y tế về
kiểm soát dịch. Như vậy, TP HCM đã có 7 địa bàn kiểm soát được dịch, gồm huyện Củ
Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, quận 7, Gò Vấp, Phú Nhuận và TP Thủ Đức.
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Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Trong bối cảnh phải đối mặt với dịch
bệnh và những nỗi lo về sức khỏe

thể chất, con người đồng thời cũng đang
phải vượt qua những thách thức nặng nề
về sức khỏe tinh thần do sự thay đổi môi
trường làm việc, học tập, những biến
động trong cuộc sống thường ngày,
những lo lắng bất an... 

Trong khi đó, chúng ta cũng đang
mất dần kết nối với thiên nhiên, không
còn những chuyến đi về thiên nhiên để
giải tỏa căng thẳng áp lực. Đây cũng là
lúc mỗi người dần nhận ra và ý thức sâu
sắc tầm quan trọng của thiên nhiên trong
đời sống hằng ngày. Nhằm giúp cộng
đồng cải thiện sức khỏe tinh thần trong
mùa dịch, thúc đẩy và lan toả tham gia

hành động biết ơn Mẹ Thiên nhiên bằng
các hoạt động cụ thể. Mới đây, Trung
tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia tổ chức
buổi tọa đàm đặc biệt với chủ đề “Biết
ơn Mẹ Thiên nhiên”. 

Câu hỏi đặt ra tại buổi tọa đàm là
“Chúng ta biết ơn Mẹ Thiên nhiên vì điều
gì?”. Diễn giả Đậu Thị Nhung - Huấn
luyện viên sức khoẻ (Health Coach), tác
giả sách, dịch giả chia sẻ: “Chúng ta cần
hành động thực tế và mạnh mẽ hơn nữa vì
thiên nhiên đang phải oằn mình gánh chịu
những thực trạng và hậu quả nghiêm trọng
từ hành vi tàn phá của con người. Từ
những việc giản đơn như trồng cây, góp
rừng cũng chính là cách thiết thực để ta
biến sức mạnh của lòng biết ơn trở thành

những hoạt động tạo ra tác động thực tiễn”. 
Là một chuyên gia trong lĩnh vực bảo

tồn thiên nhiên, với kinh nghiệm khởi tạo
và dẫn dắt vô số các hành trình khám phá
thiên nhiên, trải nghiệm trồng rừng, các kỳ
trại giúp người tham gia có thể tái tạo năng
lượng tinh thần, diễn giả Đỗ Thị Thanh
Huyền - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn
Thiên nhiên Gaia nêu quan điểm: một số
người có thể nói tôi lướt web thì liên quan
gì đến thiên nhiên. Nhưng thực tế, để sản
xuất ra thiết bị như máy tính hay điện
thoại, chúng ta đã phải khai thác nhiều loại
nguyên vật liệu từ thiên nhiên. Quá trình
sản xuất ra các thiết bị này cũng tạo ra các
chất ô nhiễm xả vào thiên nhiên. Đến cả
việc vận chuyển, phân phối thiết bị đến tay
người dùng cũng tạo ra rất nhiều CO2, rác
thải ra ngoài thiên nhiên. Có thể nói mọi
sản phẩm, dịch vụ mà chúng ta có được,
tất cả đều nhờ Mẹ Thiên nhiên theo cách

trực tiếp hay gián tiếp.
Không chỉ làm cho cuộc sống của

chúng ta tiện nghi hơn, Mẹ Thiên nhiên
còn mang đến cho chúng ta sức khỏe tinh
thần, làm phong phú thêm cho đời sống
văn hóa, cho dù là xã hội hiện đại. Ngay
cả khi chúng ta đang ngủ, Mẹ Thiên nhiên
cũng âm thầm duy trì các chức năng sinh
thái quan trọng để đảm bảo cuộc sống tiện
nghi, an toàn cho bạn: cung cấp ô-xy, lọc
sạch không khí, bảo vệ nguồn nước, cải
tạo đất… 

“Đáng buồn thay, không phải ai cũng
nhận thức được hết các giá trị to lớn mà
thiên nhiên mang lại. Con người chỉ là một
phần rất nhỏ của thiên nhiên. Chúng ta chỉ
khỏe khi thiên nhiên khỏe. Vì vậy, việc
bảo vệ thiên nhiên đã trở nên cấp thiết hơn
bao giờ hết, ngay cả trong tình hình đại
dịch hoành hành như hiện nay” – bà
Huyền nhấn mạnh. H.MINH 

Sáng kiến đặc biệt 
Theo kế hoạch, những người tham gia

“Hành trình xanh về Vùng Đất Thép” sẽ
được tham quan Lâm viên đảo khỉ Cần
Giờ; đi ca nô len lỏi trong rừng đước, thăm
di tích Khu Căn cứ Cách mạng Rừng Sác,
tìm hiểu về cuộc sống, các trận đánh và
chiến tích của những chiến sĩ đặc công
Rừng Sác trong thời kỳ chiến tranh.

Nhiều người vui mừng, háo hức với
chuyến đi. Với họ, đây là khoảng thời gian
thư giãn, thả lỏng bản thân sau những ngày
căng mình chống dịch. Tương tự, nhiều
nhiều y, bác sĩ trong đoàn tham quan điểm
du lịch Củ Chi (là một điểm đến trong
“tour xanh”) cũng tỏ ra thích thú khi lần
đầu tiên đi du lịch sau nhiều tháng miệt
mài chống dịch. 

Từ thời điểm TP.HCM trở thành “tâm
dịch”, đến nay, lực lượng y bác sĩ đã luôn
nỗ lực hết mình để đầy lùi dịch bệnh.
Nhiều y bác sĩ gần nửa năm chưa thể trở
về nhà. Có thể nói, đây là hành động thiết
thực nhằm tri ân, thể hiện sự biết ơn của
người dân nói chung và ngành du lịch nói
riêng đối với sự cống hiến của lực lượng
“áo trắng”.

Từ 25/9, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn
(Saigontourist Group) tiếp tục tổ chức
thêm 5 tour Cần Giờ, 3 tour Củ Chi nhằm
cảm ơn y bác sĩ chống dịch. Trước đó,
ngày 19/9, Lữ hành Fiditour - Vietluxtour
cũng đã tổ chức tour Về nguồn viếng
Nghĩa trang Đặc công Rừng Sác, tham
quan khu du lịch rừng ngập mặn… cho
đội ngũ 60 nhân sự tuyến đầu chống dịch.

Ngoài TP.HCM, ngành du lịch các địa
phương khác cũng có những chương trình
riêng tri ân lực lượng y, bác sĩ, tình nguyện
viên tham gia hỗ trợ chống dịch. Sở Du
lịch tỉnh Quảng Nam đã phối hợp cùng các
đơn vị tổ chức cách ly cho đội ngũ y bác
sĩ tham gia chống dịch theo hình thức nghỉ

dưỡng. Theo đó, đã có gần 40 y, bác sĩ
đang tham gia cách ly theo mô hình nghỉ
dưỡng tại Khu nghỉ dưỡng Tui Blue Nam
Hội An. Họ là những người đã tăng cường
hỗ trợ y tế cho các tỉnh khu vực phía Nam.
Hiện nay, Quảng Nam tiếp tục kêu gọi các
nguồn xã hội hóa tham gia hỗ trợ cho đội
ngũ y, bác sĩ được cách ly theo mô hình
nghỉ dưỡng nói trên.

Những sáng kiến trên không chỉ là
bước đệm để đưa du lịch trở lại mà còn là
sự sẻ chia, san sẻ cùng với đội ngũ y bác
sĩ tham gia chống dịch.  Bác sĩ Trần Đức
Thuận, Trưởng đoàn BV 74 Trung ương:
“Tôi đã đến TP.HCM nhiều lần nhưng đây
là lần đầu đến Cần Giờ. Môi trường của
các chiến sĩ cách mạng ngày xưa, đến với
địa danh hào hùng của dân tộc chiến thắng
giặc Mỹ, không khí rất trong lành”. 

Anh Nguyễn Tấn Công, hướng dẫn
viên Saigontouris: “Xác định đây là tour
mang ý nghĩa tri ân lực lượng tuyến đầu
phòng chống dịch, tất cả anh chị em
hướng dẫn lữ hành Saigontourist đều dặn
lòng phải nỗ lực phục vụ bằng 100% tâm
huyết của mình, xem những vị khách đặc
biệt này vừa như người thân, vừa là những
thượng khách. Bởi sau tất cả những cống
hiến và hy sinh của lực lượng xung kích
trong ngành y tế, họ xứng đáng nhận được
đền đáp từ xã hội”.

Các chuyến du lịch dành cho y bác sĩ
tại TP.HCM được tổ chức theo hình thức
“bong bóng khép kín”, người tham gia
phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện phòng
chống dịch như đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin,
có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng
72 giờ… Thời gian tới, các doanh nghiệp
sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này đến các
địa phương “vùng xanh”. 

Sẵn sàng khởi động du lịch
Trong khi đó, Hà Nội cũng đã có kế

hoạch triển khai các “tour an toàn”. Các
doanh nghiệp lữ hành Hà Nội cũng đang
kỳ vọng vào thị trường khách nội địa, xây
dựng các sản phẩm đặc thù, hấp dẫn, trong
đó chú trọng vào sản phẩm du lịch văn
hóa. Ví dụ như Công ty Du lịch quốc tế
ITC phối hợp cùng một số công ty lữ hành
xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa Một
ngày khám phá Hà Nội và sản phẩm
Khám phá mùa Thu Hà Nội; Công ty
Hanoitourist sẽ thí điểm đưa khách đến
Đường Lâm là chương trình du lịch an
toàn mẫu. Nếu thành công, đơn vị này sẽ
trình lên các cơ quan chức có thẩm quyền
để xem xét, quyết định triển khai sớm.

Ngành Du lịch Hà Nội sẽ tập trung ưu
tiên nâng cao chất lượng các điểm đến du
lịch văn hóa, di sản, làng nghề, làng cổ
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, xây

dựng thương hiệu, tăng khả năng cạnh
tranh cho các khu, điểm du lịch. Đồng
thời, mở rộng hướng phát triển du lịch
nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch
chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy phát triển du
lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội
thảo, triển lãm và tổ chức sự kiện) gắn với
đăng cai tổ chức các sự kiện lớn, tiêu biểu.
Sở Du lịch Hà Nội cũng đề nghị các đơn
vị liên kết xây dựng sản phẩm, dịch vụ du
lịch mới, độc đáo, hấp dẫn, có tính chuyên
biệt nhằm tạo những trải nghiệm mới, đáp
ứng nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch
trong tình hình mới.

Tại miền Trung, Thừa Thiên - Huế đã
thông báo điều chỉnh một số biện pháp
kiểm soát phòng, chống dịch. Đáng chú ý,
từ 28/9, các di tích lịch sử, văn hóa, khu
điểm du lịch, danh lam thắng cảnh được
hoạt động khu vực ngoài trời, nhưng
không tổ chức tham quan, hoạt động trong
nhà. Sinh hoạt tôn giáo được phép tổ chức,
nhưng không quá 50 người và không quá
50% công suất tại các cơ sở tôn giáo, tín
ngưỡng, thờ tự.

Hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh
được phép hoạt động (trừ các khu vực thực
hiện Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15 của Thủ
tướng Chính phủ) và phải đảm bảo các
biện pháp an toàn phòng, chống dịch theo
khuyến cáo của Bộ Y tế và Bộ GTVT.
Ngoài ra, địa phương này cũng đã có
những phương án mới để kích thích du
lịch nội tỉnh, đồng thời lên kế hoạch đón
khách, trong đó có lực lượng tuyến đầu là
y bác sĩ. 

Là trung tâm du lịch ở Tây Nguyên,
Lâm Đồng đã cho phép mở lại hoạt động
du lịch nội tỉnh và lên kế hoạch đón khách
du lịch nội địa vào tháng 11 tới với những
điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh như:
Khách đến du lịch tiêm đủ liều vaccine
theo quy định hoặc có giấy xác nhận đã
khỏi bệnh COVID-19. Ngoài ra khách đến
Lâm Đồng phải có giấy xét nghiệm
SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp
RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ,
đăng ký tham gia chương trình du lịch trọn
gói của doanh nghiệp lữ hành và có hợp
đồng bảo hiểm y tế, bảo hiểm du lịch theo
quy định.

Một loạt tỉnh, thành khác như: Quảng
Ninh, Khánh Hòa, Hà Giang... cũng đang
xây dựng chiến lược phát triển du lịch nội
tỉnh, lên kế hoạch mở rộng đón khách các
địa phương theo chiến dịch “du lịch xanh”
cũng như sẵn sàng chuẩn bị đón khách
quốc tế khi được cho phép.

T.NGÂN – X.HOA

Con người chỉ khỏe khi 
thiên nhiên khỏe

Du lịch sẵn sàng phục hồi 

lTour du lịch “Hành trình về Vùng Đất Thép” cho các bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch.

“Hành trình xanh về Vùng Đất
Thép” là chương trình du lịch
đặc biệt mà Sở Du lịch TP.HCM
phối hợp với Saigontourism tổ
chức, dành cho đối tượng là y
bác sĩ, lực lượng tuyến đầu
chống dịch. Đây là hành động
thể hiện sự tri ân đối với những
“chiến sĩ áo trắng”. 



Động vật hoang dã
không phải là 
thú cưng

Thông điệp này đã được nhấn
mạnh tại tọa đàm trực tuyến

chủ đề “Khi động vật hoang dã là
thú cưng” ngày 28/9 do Trung tâm
Con người và Thiên nhiên (PanNa-
ture), Tổ chức Động vật châu Á
(AAF) và Chương trình Bảo tồn
Rùa châu Á (ATP) phối hợp tổ
chức nhằm ngăn chặn tình trạng
nuôi động vật hoang dã làm thú
cưng trái pháp luật.

Bàn về việc nuôi động vật
hoang dã làm thú cưng - nhìn từ
góc độ phúc lợi động vật, anh
Nguyễn Tam Thanh, đại diện Quỹ
Động vật châu Á cho rằng, việc
nuôi động vật hoang dã cũng gây
ra nhiều rủi ro cho loài động vật bị
nuôi nhốt do nhu cầu khác biệt về
dinh dưỡng, điều kiện sinh sống và
yếu tố tâm lý... Nhiều động vật bị
chết trước khi tới nơi tiêu thụ do
săn bắt, vận chuyển, nhốt giữ trong
điều kiện tồi tệ; tổn thương về thể
chất và tinh thần; bị loại bỏ khi
người nuôi không muốn tiếp tục
nuôi nữa; bị tiêu hủy khi không có
nơi tiếp nhận; bị lai tạp giữa các
loài; rùa có quá trình trao đổi chất
chậm, vì vậy quá trình phục hồi
cũng diễn ra rất chậm.

Tại tọa đàm, các chuyên gia
khuyến nghị các giải pháp nhằm
ngăn chặn tình trạng nuôi động
vật hoang dã làm thú cưng trái
pháp luật như: cần có luật rõ ràng
và thực thi dựa trên bằng chứng
cụ thể; đẩy mạnh quản lý, xây
dựng những chính sách dựa trên
dữ liệu trong nước và thế giới;
thúc đẩy hợp tác, gắn kết giữa các
bên; chia sẻ trách nhiệm, hợp tác
liên ngành; tăng cường đào tạo và
truyền thông để thay đổi tư duy,
hành vi về bảo vệ động vật hoang
dã cũng như bảo vệ da đạng sinh
học.  Đặc biệt, các chuyên gia
cũng cho rằng, cần truyền thông
mạnh mẽ hơn về việc lây truyền
virus, làm kháng thuốc của động
vật hoang dã tới con người trên
các kênh truyền hình và mạng xã
hội. H.MINH
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TIN TỨC

Khi kỳ tuyển sinh vào đại học công
bố điểm chuẩn, có nhiều trường

học sinh đỗ điểm cao nhưng không
thể nhập trường do nhà nghèo, hoàn
cảnh khó khăn. Một số trong trường
hợp éo le đó được đưa lên báo chí
hoặc các trang mạng xã hội và gần
như ngay lập tức được sự giúp đỡ từ
những tấm lòng hảo tâm trong cộng
đồng mạng hoặc từ các bạn đọc của
tờ báo. 

Vì sự giúp đỡ kịp thời đó mà một nữ
sinh mồ côi đỗ Đại học Y Hà Nội có thể
thực hiện giấc mơ giảng đường của một
bác sỹ tương lai hoặc “cô bé chăn bò”
nghèo khổ trở thành sinh viên đại học,

tiếp bước con đường học vấn của mình.
Có thể còn nhiều trường hợp khác nữa,
tương tự như thế mà chúng ta còn chưa
biết đến. Nếu xã hội bàng quan với
những người nghèo học giỏi mà không
có tiền để học tiếp, hẳn rằng, không chỉ
cá nhân đó chịu sự thiệt thòi mà có thể
đất nước mất đi một tài năng và sự
cống hiến sau này.

Không chỉ ở các trường hợp đỗ đại
học điểm cao mà không thể đi học do
nghèo mà ngay ở thời điểm hiện tại, rất
nhiều học sinh nghèo gặp khó khăn khi
phải học trực tuyến mà không có các
phương tiện cần thiết như máy tính,
điện thoại thông minh, sóng Wifi… Có

trường hợp cha mẹ phải đi vay lãi để
mua sắm thiết bị học tập cho con. Nhà
nào có 2 đứa trẻ trở lên học trực tuyến
thì lại càng khó khăn gấp bội, đặc biệt
là ở vùng nông thôn, miền núi. 

Chính phủ có chủ trương kêu gọi
chính quyền và đoàn thể giúp đỡ
phương tiện để các em học online
hoặc giảm giá cước Internet. Tại một
số Hội khuyến học ở các địa phương
khác nhau đã vận động và quyên góp
tiền giúp đỡ các học sinh nghèo tại
địa phương mình mua máy tính, trả
tiền gói cước Internet, rất đáng hoan
nghênh. 

Bên cạnh những ý kiến đề nghị
tăng cao học phí đại học làm “rào
cản” cho việc đổ xô vào các trường
đại học hoặc không chịu giảm học phí
tại thời điểm dạy và học trực tuyến,
không giảm gói cước Internet thì vẫn

có nhiều người sẵn sàng và thường
trực giúp đỡ các em học sinh nghèo
theo đuổi con đường học hành, không
chỉ vì các em mà còn vì tương lai của
đất nước này. Rất đáng để tôn trọng
những tấm lòng hào hiệp đó.

Không chỉ trong xã hội chúng ta
hiện tại mà trước đây, trong truyền
thống đạo lý và sự hiếu học của ông
cha, không ít những trường hợp được
lưu truyền trong sử sách hoặc trong các
câu chuyện dân gian về các hào phú
trong làng nhận nuôi dạy cho các cậu
học trò nghèo học giỏi và không ít
những người đó sau này trở thành nhân
sỹ, trí thức, gia đình khoa bảng, đóng
góp cho nền tri thức nước nhà. Truyền
thống đó cần được giữ gìn và phát huy
trong thời đại chúng ta, đó là cách ứng
xử văn hóa mang đậm tình người và
đạo lý tốt đẹp.  PHALY

Với những người làm ở bộ phận hậu
đài, âm thanh, ánh sáng, phục trang, hóa
trang..., lương của họ rất thấp, chỉ
khoảng từ 2, 5 – 3, 5 triệu đồng/tháng.
Dịch bệnh, các nghệ sĩ và các công nhân
hậu đài đều thất nghiệp và khó khăn.
Nhiều người phải kiếm việc làm thêm
như bán hàng online, chạy xe ôm, làm
bảo vệ, giúp việc theo giờ…. Ngoài ra,
còn có một số người bị nhiễm Covid-19
phải ra đi mãi mãi, có nghệ sĩ qua khỏi
nhưng lâm vào tình cảnh gia đình thật sự
thiếu thốn.

Anh Hoài Anh – một nhân viên hậu
trường, phụ trách thiết bị âm thanh ánh
sáng sân khấu tại TP. Hồ Chí Minh cho
biết: “Trước đây, mỗi tháng tôi nhận
được lương và tiền bồi dưỡng khoảng 8-
9 triệu đồng nhưng bây giờ mỗi tháng tôi
chỉ nhận được 3 triệu lương cứng. Tiền
lương eo hẹp, tôi phải đi ship hàng để đủ
chi phí trang trải cuộc sống”.

Chị Thu Hoa, nhân viên trang điểm
cho các diễn viên tại nhà hát cải lương
nghẹn lòng: “Nhà hát “tắt đèn” đồng

nghĩa với việc nghệ sĩ, nhân viên thất
nghiệp. Để kiếm sống đủ tiền nuôi hai
con cùng chồng bị tai nạn nằm trên
giường, cuộc sống quá khó khăn khắc
nghiệt với tôi. Khi thành phố chưa giãn
cách, tôi còn đi giúp việc theo giờ 2-3 gia
đình. Chân tay mệt rã rời nhưng tôi vẫn
mừng vì kiếm được tiền trang trải cuộc
sống. Nhưng giờ đây, giãn cách, hạn chế
đi lại, tôi cũng chẳng thể đi làm ô sin
được nữa”. 

Anh Hoài Anh, chị Thu Hoa là hai
trong rất nhiều nhân viên hậu đài gặp
khó khăn trong mùa dịch. Đồng cảm với
các đồng nghiệp đứng sau sân khấu, rất
nhiều nghệ sĩ đã chung tay giúp họ vượt
qua hoạn nạn. Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim
Chi cùng với quỹ “Chăm lo nghệ sĩ”, Hội
sân khấu TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho
gần 40 nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn,
bệnh tật và mắc Covid-19. NSƯT Trịnh
Kim Chi cho biết, mỗi phần quà có giá
trị từ 5 triệu đồng đến 10 triệu
đồng/người. Ngoài ra, cô và các đồng
nghiệp đã hỗ trợ 181 nhân viên hậu đài

của các sân khấu thuộc TPHCM với
phần quà mỗi người được nhận gồm 1
triệu đồng, gạo, mì gói...

Tương tự, nghệ sĩ Quyền Linh đã gửi
hơn 500 triệu đồng để giúp các nghệ sĩ
khó khăn. Nam nghệ sĩ đã mua và gửi
Hội Sân khấu TPHCM và Hội Điện ảnh
TPHCM 20 tấn gạo trị giá 320 triệu đồng
và 200 triệu đồng tiền mặt.

Ban tổ chức cuộc vận động sáng tác
văn học nghệ thuật đề tài phòng, chống
dịch Covid-19 (Sở VH-TT TPHCM)
cũng vừa tiến hành chương trình trao
tặng 1.000 phần quà gồm: gạo, mì gói,
trứng, đồ hộp, sữa, gia vị, thuốc bổ…
cho văn nghệ sĩ nghèo, công nhân, kỹ
thuật viên, hậu đài có hoàn cảnh khó
khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
đang hoạt động các đơn vị nghệ thuật,
sân khấu công lập và ngoài công lập trên
địa bàn thành phố như: Nhà hát Cải
lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Nghệ
thuật Hát Bội TPHCM, Nhà hát Nghệ
thuật Phương Nam, Nhà hát Kịch Sân
khấu nhỏ, Ban Ái hữu Hội Nghệ sĩ Sân
khấu TPHCM, CLB Sân khấu Lạc Long
Quân, Nhà hát ca múa nhạc dân tộc
Bông Sen…

NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Kim Tử
Long – Trinh Trinh, NSƯT Hữu Quốc,
NSƯT Tú Sương, NSƯT Quế Trân,
NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Phương
Hồng Thủy, NSƯT Quỳnh Hương, NS
Cẩm Thu, NS Võ Minh Lâm, gia đình
NS Lê Tứ – Hà Như… cũng tham gia hát
trong MV “Sài Gòn ngày vui trở lại” dựa
trên những điệu lý có giai điệu vui tươi,
dễ truyền năng lượng tích cực đến người
nghe. Cùng với việc thu âm bài ca, các
nghệ sĩ cải lương cũng đóng góp được
175 triệu đồng để hỗ trợ nghệ sĩ nghèo,
neo đơn, gặp khó khăn. Theo nghệ
sĩ Hữu Quốc, anh sẽ đại diện dùng số
tiền này gửi đến 117 nghệ sĩ, nhân viên
hậu đài ở TPHCM gặp khó khăn trong
mùa dịch.

Sau lời kêu gọi, đạo diễn Nguyễn
Quang Dũng đã nhận được sự ủng hộ
nhiệt thành của các nghệ sĩ hơn một tỉ
đồng để hỗ trợ cho hơn 500 nhân viên
đoàn phim có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi
người sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng qua
hình thức chuyển khoản để trang trải
cuộc sống. THÙY DƯƠNG

VĂN HÓA ỨNG XỬ

Thực sự là khuyến học

Nghệ sĩ chung tay giúp 
nhân viên hậu đài vượt khó 

Do ảnh hưởng dịch bệnh, các sân khấu đóng cửa, các show diễn
“đóng băng” khiến đời sống của giới nghệ sĩ rơi vào tình trạng
khó khăn. Đặc biệt, cuộc sống càng chật vật hơn đối với nhân
viên hậu đài sân khấu như nghệ sĩ âm thanh, ánh sáng.

l Các nghệ sĩ nỗ lực chung tay hỗ trợ các sân khấu kịch.
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MƯỜNG LA (SƠN LA):
Siết chặt công tác quản lý 
khoáng sản  
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Mường La (Sơn La)

vẫn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép,
ảnh hưởng môi trường và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh
trật tự cũng như gây bức xúc cho người dân.  

Theo thống kê, trên địa bàn huyện có 3 điểm được quy
hoạch, cấp phép khai khoáng sản, gồm 2 mỏ khai thác đá tại
xã Mường Bú, 1 điểm khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng
thông thường thuộc thị trấn Ít Ong và xã Chiềng San (để phòng
ngừa sự cố xói lở hai bên bờ sông Đà, hiện dự án đang tạm
dừng hoạt động để điều chỉnh lại cho phù hợp). Qua kiểm tra,
trên địa bàn huyện có 8 hộ gia đình hiện đang kinh doanh mua
bán cát, sỏi, các hộ đều được đăng ký và cấp giấy phép kinh
doanh; 1 xưởng sản xuất gạch không nung Nậm Pàn trên địa
bàn xã Mường Bú.

Bên cạnh đó, do nhu cầu xây dựng rất cao nên phát sinh
việc người dân khai thác để tận dụng cát hoặc bán cho người
khác mỗi khi nước sông suối xuống thấp. Việc khai thác này là
trái pháp luật.

Ông Dương Xuân Nam, Trưởng Phòng TN&MT huyện cho
biết: “Nhu cầu sử dụng vật liệu phục vụ xây dựng của người
dân tăng cao và lợi nhuận lớn từ một số loại khoáng sản như
cát, vàng sa khoáng… là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng
khai thác khoáng sản trái phép. Bên cạnh việc tham mưu cho
UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác quản lý
nhà nước về khoáng sản, phòng cũng phối hợp cơ quan liên
quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát
các cơ sở sản xuất, kinh doanh khoáng sản, khu vực có trữ
lượng khoáng sản theo định kỳ hoặc đột xuất, nhằm phát hiện,
xử lý kịp thời các vi phạm”.

Trung tá Lê Mùi (Phó Trưởng Công an huyện) cho biết: Đa
phần người dân tận dụng lúc nước xuống để khai thác, tận thu
khoáng sản chủ yếu là cát để sử dụng trong gia đình hoặc để
bán ra ngoài. Công an huyện đã phối hợp Phòng TN&MT
thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở tổ chức cho các
doanh nghiệp và hộ dân ký cam kết không khai thác, buôn bán,
vận chuyển khoáng sản trái phép. Đồng thời, làm tốt công tác
nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Từ tháng 1/2020 - 9/2021, lực lượng chức năng đã phát hiện,
xử lý 38 đối tượng liên quan khai thác, buôn bán, vận chuyển cát,
sỏi trái phép. Trong đó 7 đối tượng có hành vi khai thác cát trái
phép; 31 đối tượng vận chuyển cát không có nguồn gốc hợp pháp.
Huyện đã xử phạt hành chính 33 triệu đồng, buộc thu lại số lợi bất
hợp pháp 1,6 triệu đồng; tịch thu 162m3 cát là tang vật vi phạm.

Ngày 10/11/2020, Công an huyện Mường La phối hợp
Công an tỉnh Sơn La phát hiện, xử lý 2 đối tượng khai thác
vàng trái phép tại xã Pi Toong. Hiện Công an tỉnh Sơn La đã
hoàn tất hồ sơ tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La xử phạt 2
trường hợp nêu trên với số tiền 130 triệu đồng. QUỐC ĐỊNH

KIÊN GIANG:
40 người hỗn chiến ở Phú Quốc
Khoảng 40 người thuộc hai nhóm trên đảo Phú Quốc

dùng mã tấu, chỉa sắt… lao vào đâm chém nhau nhiều
lần khiến một thiếu niên tử vong, 2 người bị thương.

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên
Giang phối hợp Công an TP Phú Quốc triệu tập 25 người thuộc
hai nhóm trên, điều tra hành vi Cố ý gây thương tích, Gây rối
trật tự công cộng dẫn đến chết người.

Cảnh sát thu giữ 10 khiên chống đạn, 4 áo giáp, 17 chỉa sắt,
20 dao rựa, mã tấu, 2 bao gạch đá...

Theo điều tra ban đầu, khuya 25/9, Phúc cùng hai người
bạn chạy xe máy đến chợ xã Gành Dầu thì gặp nhóm 7 người
quê Đắk Lắk và Bắc Giang đi ôtô. Trước đó có mâu thuẫn về
tranh chấp đất nên Phúc chửi mắng, thách thức nhóm này
nhưng họ bỏ đi.

Nhóm Phúc về nhà trọ của người quen ở xã Gành Dầu thì
bị 20 người thuộc nhóm Đắk Lắk - Bắc Giang cầm dao tự chế,
chỉa sắt chặn đánh nên bỏ chạy.

30 phút sau huy động tổng cộng 15 người, nhóm Phúc
mang mã tấu, dao, rựa, gạch đá... đi tìm đối thủ trả thù. Gặp
nhau, hai bên lao vào hỗn chiến khoảng nửa giờ rồi giải tán.

Phúc tiếp tục huy động thêm lực lượng - hơn 20 người, đi tìm
nhóm đối thủ. Rạng sáng 26/9, hai bên lao vào đâm chém, ném đá
khiến Phúc và hai người trong nhóm trọng thương, phải rút lui.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng thiếu niên 17 tuổi
đã tử vong, Phúc cùng một người khác đang được chữa trị.

Làm việc với cơ quan điều tra, Đàm Văn Ngàn cùng 12
người trong nhóm Đắk Lắk và Bắc Giang khai có tham gia hỗn
chiến. Hiện, nhiều người đã bỏ trốn, chưa xác định ai đâm chết
nạn nhân. LAN VY

Đợt phong tặng Nghệ sĩ
nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú
lần thứ 10 năm 2021 đi
được nửa chặng đường.
Quy định cởi mở hơn về
tiêu chí xét danh hiệu
Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ
nhân dân mang đến “hy
vọng” mới cho giới nghệ
sỹ. Nhưng vẫn còn điều
đáng băn khoăn.  
Chỉ còn chờ Bộ xem xét

Từ 26/7/2021 đến hết ngày
3/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch đã đăng tải danh sách hồ sơ
đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ
Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú
(NSUT) lần thứ 10 do Hội đồng cấp
cơ sở trình Hội đồng cấp Bộ. Danh
sách hồ sơ thuộc các lĩnh vực Múa,
Âm nhạc, Sân khấu và Điện ảnh.
Như vậy, bây giờ chỉ còn chờ Hội
đồng cấp Bộ họp theo quy định,
trước khi trình lên Thủ tướng xem
xét, quyết định.

Theo danh sách các Hội đồng cấp
cơ sở trình lên, trong lĩnh vực Múa
có 4 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu
NSND và 17 hồ sơ đề nghị xét tặng

danh hiệu NSUT. Trong lĩnh vực Âm
nhạc, có 23 hồ sơ đề nghị xét tặng
danh hiệu NSND và 57 hồ sơ đề nghị
xét tặng danh hiệu NSUT.

Trong lĩnh vực Sân khấu, có 25
hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu
NSND, và 68 hồ sơ đề nghị xét tặng
danh hiệu NSUT. Trong lĩnh vực
Điện ảnh, có 1 hồ sơ đề nghị xét tặng
danh hiệu NSND và 13 hồ sơ đề nghị
xét tặng danh hiệu NSUT.

Theo Nghị định 40/2021/NĐ-CP,
với danh hiệu NSND, cá nhân phải
có thời gian hoạt động nghệ thuật
chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng
dồn từ 20 năm trở lên (riêng với
Xiếc, Múa là 15 năm), đã được tặng
danh hiệu NSƯT và sau đó đạt một
trong các tiêu chí sau: Có ít nhất 2
giải Vàng quốc gia (trong đó có 1
giải Vàng cá nhân); có ít nhất 3 giải
Vàng quốc gia (nếu không có giải
Vàng cá nhân); có cống hiến nổi trội,
có tài năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu
giải thưởng theo quy định nhưng
được Hội đồng các cấp thảo luận,
đánh giá là trường hợp đặc biệt, trình
Thủ tướng xem xét, quyết định trong
trường hợp cụ thể. 

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu
NSƯT là có thời gian hoạt động

nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục
hoặc cộng dồn từ 15 năm trở lên (với
Xiếc, Múa là 10 năm) và đạt một
trong các tiêu chí sau: Có ít nhất 2
giải Vàng quốc gia (trong đó có 1
giải Vàng cá nhân); có ít nhất 1 giải
Vàng quốc gia và 2 giải Bạc quốc gia
(trong đó có 1 giải Vàng cá nhân); có
ít nhất 3 giải Vàng quốc gia (nếu
không có 1 giải Vàng cá nhân); có
cống hiến nổi trội, tài năng nghệ
thuật xuất sắc, thiếu giải thưởng theo
quy định nhưng được Hội đồng các
cấp thảo luận, đánh giá là trường hợp
đặc biệt, trình Thủ tướng xem xét,
quyết định trong trường hợp cụ thể.

Việc áp dụng Nghị định mới
không chỉ kỳ vọng sẽ góp phần tháo
gỡ những vướng mắc. Với việc triển
khai Nghị định mới về xét tặng danh
hiệu NSND, NSƯT, nghệ sĩ biểu
diễn có nhiều thuận lợi hơn.

Giá trị danh hiệu liệu giảm sút?
Việc sửa đổi Nghị định xét danh

hiệu có thể tạo điều kiện cho nhiều
nghệ sĩ, tuy nhiên cũng khiến dư luận
lo ngại vì có thể dẫn tới quá trình xét
dễ dãi hơn khiến lượng tăng, chất
giảm. Thời gian qua một số nghệ sĩ
có đóng góp nhưng chưa được xét do
vướng những “rào cản” nhất định về

Một vài băn khoăn 
về quy định mới xét danh hiệu nghệ sĩ

Sáng 28/9, TAND TP Thủ
Dầu Một (Bình Dương) xử
vụ án “Vu khống” với ông
Nguyễn Hoàng Khanh
(ngụ TP Thủ Dầu Một). Bị
hại trong vụ án là ông
Phạm Quốc Dũng (Phó
Giám đốc Công an Bình
Dương), bị hại có đơn xin
vắng mặt. 
Công an Bình Dương 
từng khẳng định 
“không có cơ sở để xử lý”

Theo hồ sơ, tháng 4/2011, ông
Trần Minh vay bà Nguyễn Thị
Thủy (SN 1964) 13,5 tỷ, thời hạn
3 tháng. Do ông Minh không trả
nợ nên bà Thủy khởi kiện. Tháng
12/2011, TAND ra quyết định
công nhận thỏa thuận ông Minh
phải trả bà Thủy 13,5 tỷ. Cơ quan
Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh
ra quyết định THA. Ông Khanh
được bà Thủy ủy quyền thực hiện
các công việc liên quan THA, thu
hồi số tiền trên.

Cáo trạng nêu trong quá trình
thực hiện ủy quyền về THA, ông
Khanh soạn nhiều đơn có nội
dung bịa đặt, vu khống ông Dũng
can thiệp vào công việc THA và
trù dập gia đình ông Khanh.
Hành vi đó xúc phạm nghiêm
trọng nhân phẩm, danh dự và uy
tín ông Dũng.  

Tuy nhiên hồ sơ cho thấy, ngày
8/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có
Công văn 3912/UBND-NC
chuyển đơn của ông Khanh cho
Giám đốc Công an (CA) tỉnh đề

nghị làm rõ nội dung liên quan đến
ông Dũng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT CA
Bình Dương sau đó có báo cáo
151/BC-PC44 ngày 14/11/2017 nêu
rõ: “Qua kiểm tra, xác minh nhận
thấy Nguyễn Hoàng Khanh viết đơn
trình bày và xin cứu xét gửi đến
nhiều nơi, cố tình nêu tên Đại tá
Phạm Quốc Dũng – Phó Giám đốc
(PGĐ) CA tỉnh, cho rằng Đại tá
Dũng (là em vợ ông Minh), gia đình
giàu có ở Bình Dương nên Cục
THADS tỉnh nể nang, không thực
hiện THA. Ngày 10/11/2017, cơ
quan CSĐT CA tỉnh và VKSND
tỉnh tổ chức họp liên ngành, bàn
hướng giải quyết, xử lý. Qua cuộc
họp nhận thấy nội dung đơn trình
bày và xin cứu xét của ông Khanh
chưa thể hiện có xúc phạm danh dự,
nhân phẩm, gây thiệt hại đến quyền,
lợi ích hợp pháp của Đại tá Dũng và

gia đình nên không có cơ sở để xử
lý về các hành vi: Làm nhục người
khác; Vu khống; Lợi dụng quyền tự
do, dân chủ xâm phạm các quyền,
lợi ích của công dân”.

Thế nhưng đến tháng 1/2018,
chính cơ quan CSĐT CA Bình
Dương lại ra quyết định khởi tố vụ
án, khởi tố bị can đối với ông Khanh
về tội “Lợi dụng quyền tự do, dân
chủ xâm phạm các quyền, lợi ích
của công dân”.

Việc khởi tố bị can không được
VKSND tỉnh chấp nhận nên đến
tháng 5/2019, CQĐT thay đổi tội
danh thành “Vu khống”.

Luật sư chỉ ra nhiều vi phạm
tố tụng, bị cáo kêu oan

Tại tòa, ông Khanh khai: Tất cả
những đơn ông có nêu tên ông
Dũng nhưng không phải tố cáo,
thưa kiện ông Dũng mà mong cơ

NGÀY ĐẦU SƠ THẨM VỤ “VU KHỐNG” XÔN XAO DƯ LUẬN:

Có nhiều dấu hiệu oan

lÔng Khanh kêu oan, cho rằng không vu khống ông Dũng.
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tiêu chí, điều kiện. Điều lo ngại là, do
“nới tiêu chí” làm tăng số lượng
NSND, NSƯT và giảm chất lượng
các danh hiệu này. Làm sao để các
danh hiệu này thực chất, thực sự là
niềm vinh dự, tự hào của nghệ sĩ
được phong tặng?  

Trước hết, do mở rộng đối tượng
nhưng tiêu chí chưa rõ, có tiêu chí
mới dừng ở định tính. Thế nào là có
cống hiến nổi trội, tài năng nghệ
thuật xuất sắc? Từ NSUT nâng lên
NSND không thể chỉ dựa vào quy
định có 2 huy chương vàng. Bởi số
huy chương này chủ yếu nhờ vào đi
hội diễn - chỉ có giám khảo và một

số ít khán giả. Đấy là chưa kể có
người cố “chạy” huy chương để lấy
danh hiệu. Nếu làm không chặt chẽ,
danh hiệu sẽ giảm giá trị, nghệ sĩ bớt
uy tín trong mắt khán giả. 

Thứ hai, ở cấp cơ sở thường cả
nể, “trăm cái lý không bằng tí cái
tình”, trong bình xét dễ xuê xoa, tâm
lý tặc lưỡi “đá bóng” lên cấp trên, để
Bộ xem xét. Thứ ba, không phải
nghệ sỹ nào cũng biết tự đánh giá
“cống hiến nổi trội, tài năng nghệ
thuật xuất sắc” của mình là gì, trước
khi làm hồ sơ?!

Thực tế, có nhiều nghệ sĩ, tên tuổi
của họ ngày càng được khẳng định

theo thời gian, đó là do thực lực và
cống hiến. Có những nghệ sĩ không
có huy chương nhưng có đóng góp
qua nhiều vai diễn, được khán giả
yêu mến, nhớ đến. Ví dụ NSND Trần
Hạnh được trao “muộn mằn” năm
2019. Đó là danh thực, không phải
danh hão. Danh hiệu phải có giá trị
thực, không phải để lấy “Bằng chứng
nhận” treo trong tủ gia đình, mặc
công chúng.

Gọi là nghệ sỹ nhân dân, ít nhất
nhân dân phải biết đến, có tác phẩm
“định danh” tên tuổi nghệ sỹ trong
lòng nhân dân. Nếu NSND mà nhân
dân không hề biết đến cống hiến của
họ, rõ ràng “tội cho dân”, rất “oan”
cho dân. Đây là đợt xét tặng thứ 10
rồi, không khéo số lượng tăng mà chất
lượng giảm, giá trị bị đảo lộn. Lo lắng
này của không ít NSND gạo cội
không phải là không đáng để tâm.

Tôn vinh nghệ sĩ bằng danh hiệu
NSND, NSƯT là cách Nhà nước
đánh giá cao vai trò đặc biệt của nghệ
sĩ trong sự nghiệp xây dựng và phát
triển văn hoá nghệ thuật nước nhà.
Đối với nghệ sĩ, danh hiệu là vinh
dự, tự hào và vì điều đó, họ cảm thấy
có trách nhiệm hơn để nỗ lực phấn
đấu vì phụng sự nghệ thuật, đất
nước. Nhà nước trao tặng danh hiệu
không phải sự “xếp hàng”; càng
không phải “lộc lá” để chia đều, ai
rồi cũng đến lượt.

NGÔ ĐỨC HÀNH

Bắt “đại gia” bất động sản 
Bình Định
Ngày 28/9, Công an Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm

giam Ngô Thị Điều, Chủ tịch HĐQT Cty CP Phát triển
đầu tư xây dựng & du lịch An Phú Thịnh ở tỉnh Bình Định,
về tội Trốn thuế. 

Bước đầu điều tra, cảnh sát nhận định nữ doanh nhân này
đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
(QSDĐ) có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài
liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế
phải nộp.

Dựa trên bảng giá đất do UBND Phú Yên ban hành, bà Điều
đã tự đặt ra bảng giá đối với 262 lô đất để lập hợp đồng chuyển
nhượng QSDĐ. Quá trình chuyển nhượng, Điều căn cứ nhu cầu
thị trường để 3 lần tăng giá đất (mỗi lần tăng khoảng từ 500.000
đến 1.000.000 đồng/m2 tùy vào vị trí). Giá đất chuyển nhượng
trên thực tế tăng nhưng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng
chuyển nhượng QSDĐ vẫn giữ nguyên theo giá đã xây dựng
ban đầu.

Từ 7/8/2017 - 9/2020, Điều đã chuyển nhượng 259 thửa đất
với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là gần 158 tỷ
đồng, nhưng thực tế đã bán số thửa đất này với tổng số tiền là
gần 321 tỷ đồng (chênh lệch tăng so với số liệu trên hợp đồng
gần 159 tỷ đồng) gây thất thu lớn tiền nộp thuế. 

Trước đó, tháng 5/2016, Phú Yên giao BQL khu kinh tế Phú
Yên làm chủ đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị
mới nam TP Tuy Hòa, phường Phú Đông (giai đoạn 1). Năm
2017, Phú Yên tổ chức bán đấu giá một trong 4 khu đất với 262
lô nhà ở liền kề với phương thức giảm 5% tổng giá trị trúng đấu
giá và hỗ trợ 16 tháng lãi suất cho người trúng đấu giá.

Kết quả, Điều trúng đấu giá 262 lô đất với số tiền gần 162,5
tỷ đồng. Thực tế, Điều chỉ phải nộp hơn 154,4 tỷ đồng, thấp hơn
giá khởi điểm của 262 lô đất này khoảng 8 tỷ đồng (theo phương
thức giảm 5% tổng giá trị trúng đấu giá).

Liên quan vụ việc, ngày 4/6, Công an Phú Yên đã bắt giam
Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
này và Nguyễn Thị Nở, nguyên Phó GĐ Sở Tài chính, về tội Vi
phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất
thoát, lãng phí.

Đến ngày 24/8, Công an Phú Yên khởi tố Ngô Quang Phú
(Phó GĐ Sở TN&MT), Nguyễn Ngọc Duy (cùng 46 tuổi, Phó
Cục Thuế), Mai Hắc Lợi (59 tuổi, Phó GĐ Sở Tư pháp, Phó
Chủ tịch Thường trực Hội đồng đấu giá 262 lô đất) về tội Vi
phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất
thoát, lãng phí.

Theo hồ sơ, Phú, Lợi, Duy có vai trò “giúp sức” cho Nguyễn
Chí Hiến trong việc giảm tiền bán đấu giá 262 lô đất khu đô thị
mới nam TP Tuy Hòa không đúng quy định của pháp luật, gây
thất thoát tài sản Nhà nước hơn 8 tỷ đồng. VĂN SƠN

PHÚC THẨM VỤ ETHANOL PHÚ THỌ: 
Viện kiểm sát  đề nghị 
HĐXX không chấp nhận kháng cáo
Hôm qua (28/9), phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Ethanol

Phú Thọ tiếp tục diễn ra. Đại diện VKS thực hành quyền
công tố tại tòa đã nêu quan điểm và đề nghị mức án đối các
bị cáo.

Theo VKS, 3 bị cáo Vũ Thanh Hà (nguyên TGĐ Cty CP
Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí - PVB), Nguyễn Xuân
Thủy (nguyên Phó phòng Đầu tư dự án PVB) và Phạm Xuân
Diệu (nguyên TGĐ TCty CP xây lắp dầu khí Việt Nam – PVC)
kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm dân sự.
Khương Anh Tuấn (nguyên Phó phòng Thương mại PVB) và
Hoàng Đình Tâm (nguyên Kế toán trưởng PVB) cùng xin miễn
trách nhiệm dân sự. Riêng Lê Thanh Thái (nguyên Trưởng
phòng Kinh doanh PVB) mong được hưởng án treo.

Tuy nhiên theo VKS, cấp sơ thẩm đã áp dụng hết các tình
tiết giảm nhẹ, bản án sơ thẩm phù hợp với những sai phạm mà
các bị cáo phạm tội. Do đó, VKS đề nghị HĐXX không chấp
nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại phần
trách nhiệm bồi thường của Hà, Diệu và Thái. Không chấp nhận
kháng cáo xin miễn trách nhiệm dân sự của Thủy, Tuấn và Tâm. 

Xét kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét tuyên trả lại
3.400m2 đất biệt thự tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất của Cty TNHH đầu tư Mai Phương,
VKS cho rằng diện tích 3.400m2 đất nêu trên được nhận chuyển
nhượng bằng tiền có nguồn gốc của PVC đã bị sử dụng trái pháp
luật. Do đó, cần xác định PVC là chủ thể có quyền sử dụng hợp
pháp thửa đất trên. Tòa sơ thẩm đã tuyên trả lại cho PVC sử
dụng 3.400m2 là phù hợp. Do đó, không có cơ sở chấp nhận
kháng cáo của Cty Mai Phương về việc xin lại Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất nêu trên và bồi thường thay cho Trịnh Xuân
Thanh và Đỗ Văn Hồng. HỒNG MÂY

lNSND Trần Hạnh được trao danh hiệu năm 2019. 

quan chức năng xem xét, cứu giúp
gia đình.  

“Tất cả các đơn đều có phiếu
chuyển về cơ quan THA để giải
quyết, chứ chưa có cơ quan nào giải
quyết hoặc kết luận nội dung kêu
cứu của tôi là đúng hay sai? Tôi
cũng có gửi kêu cứu cho ông Dũng
vì ông Dũng là PGĐ CA tỉnh”. 

Ông Khanh khai rằng ông nói
gia đình ông Dũng chứ không nói
cá nhân ông Dũng. Theo ông
Khanh, ông Phạm Văn Nghe (cha
ông Dũng) chỉ đạo ông Minh
(anh rể ông Dũng) chuyển
nhượng 10% vốn góp ở Cty
TNHH Trường Phát cho Võ Thị
Phương Thảo (cháu gọi ông
Dũng là cậu) vào tháng 6/2011
(sau khi vay tiền của bà Thủy 2
tháng). Ông Minh chuyển
nhượng 80% cổ phần Cty TNHH
Hiệp Lợi cho Võ Văn Lâm (em rể
ông Dũng) vào tháng 8/2011.
Ông Khanh kêu oan, cho rằng
không vu khống, không có mục
đích xúc phạm ông Dũng.

Tại phiên xử, VKS đề nghị
HĐXX tuyên phạt ông Khanh 6 –
9 tháng tù và 15 triệu đồng.

LS Nguyễn Văn Quynh (Đoàn
LS TP Hà Nội) bào chữa cho ông
Dũng chỉ ra nhiều vi phạm tố tụng
của CQĐT. Thứ nhất, cùng một
nội dung đơn, chính CQĐT báo
cáo rằng không có hành vi phạm
tội. Nhưng sau đó vẫn khởi tố.

Thứ hai, văn bản chuyển đơn
của Chủ tịch tỉnh là để xác định rõ
nội dung đơn của ông Khanh liên
quan đến ông Dũng thì có phải tin
báo tội phạm hay không? Theo quy
trình điều tra, xác định không có

hành vi phạm tội theo Văn bản
3912 của Chủ tịch tỉnh, CQĐT phải
đình chỉ giải quyết tin báo ngay. Tại
sao CQĐT vẫn tiếp tục điều tra và
nói phát hiện tội phạm nên khởi tố?

Thứ ba, thẩm quyền điều tra vụ
án này thuộc CA cấp huyện, cụ thể
CA Thủ Dầu Một.

Thứ tư về thời hạn điều tra, tính
đến ngày 12/5/2018, đã hết thời
hiệu nhưng CQĐT không đình chỉ
hoặc tạm đình chỉ mà một ngày
sau (ngày 13/5/2018) mới ra quyết
định tạm đình chỉ.

LS Dương Hoài Vân (Đoàn LS
TP HCM) cho rằng mục đích,
động cơ của ông Khanh khi viết
đơn kêu cứu, cứu xét gửi đến các
cơ quan là nhằm mục đích muốn
lấy lại tiền nợ, chứ không nhằm
mục đích xúc phạm danh dự, nhân
phẩm ông Dũng.

Trong cáo trạng và hồ sơ cho
thấy không có thiệt hại nào xảy ra
với ông Dũng từ hành vi của ông
Khanh. Ông Dũng vẫn là PGĐ CA
tỉnh, không bị mất lòng tin hoặc bị
kỷ luật, xử lý gì. Nội dung đơn ông
Khanh nêu là có thật trên thực tế
chứ hoàn toàn không phải bịa đặt.
Các LS đề nghị HĐXX tuyên bố
ông Khanh không phạm tội.

HĐXX quyết định nghị án kéo
dài, thời gian tuyên án dự kiến
chiều 30/9. BÙI YÊN

n sai

lBáo cáo 78/BC-PC44 có nêu “đã báo cáo
Giám đốc và đồng chí Phạm Quốc Dũng –
Phó Giám đốc Công an tỉnh…

Cơ quan điều tra đã “tham mưu” cho... “bị hại” 
Đưa ra chứng cứ xác định việc điều tra không khách quan, LS Dương

Hoài Vân đưa ra bút lục 984 là Văn bản báo cáo 78/BC-PC44 ngày
8/5/2018 của Cơ quan CSĐT CA Bình Dương cho Thủ trưởng cơ quan
CSĐT có đoạn: “Thực hiện yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu  để xét đề
nghị phê chuẩn khởi tố bị can… của VKS. Cơ quan CSĐT đã tổ chức ghi
lời khai của ông Khanh để làm rõ nội dung trong đơn, xác định động cơ
mục đích đưa tên ông Phạm Quốc Dũng vào trong các đơn gửi đến các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan truyền thông; Đã tiến hành
xác minh, thu thập tài liệu liên quan tại các nơi Khanh gửi đơn; Đã tham
mưu Giám đốc và Đại tá Phạm Quốc Dũng – PGĐ CA tỉnh 2 văn bản xác
định nội dung đơn của ông Khanh đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh
dự, uy tín của cá nhân Đại tá Dũng; gây sự hiểu lầm, làm giảm lòng tin
của các lãnh đạo và đồng nghiệp đối với cá nhân Đại tá Dũng, cũng như
gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của Đại tá Dũng với chính quyền
địa phương nơi cư trú, đề nghị cơ quan CSĐT nhanh chóng kiểm tra, xác
minh và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử theo pháp luật (Đ/c
Dũng giao lại văn bản PC44 tham mưu ngày 04//2018)”.

LS Vân cho rằng, ông Dũng là bị hại, nhưng lại được cơ quan CSĐT
tham mưu là không khách quan.
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Hải quan & Phát triển

TP HỒ CHÍ MINH:
Sẵn sàng mở lại 
chợ đầu mối, 
chợ truyền thống

Đại diện Tổ công tác đặc biệt phía
Nam của Bộ Công Thương cho

biết, một số quận, huyện, chợ đầu mối,
chợ truyền thống tại TP HCM đã sẵn sàng
phương án mở cửa trở lại sau thời gian dài
bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch
Covid-19, với lộ trình từng bước. Mục
tiêu đến cuối năm, các chợ đầu mối có thể
phục hồi 100% công suất hoạt động.

Về lộ trình mở lại kênh phân phối truyền
thống, Sở Công Thương TP HCM thông
tin, kế hoạch của thành phố là sau ngày
30/9 sẽ mở lại nhiều hoạt động thương mại,
dịch vụ (trừ karaoke, vũ trường, quán bar,
massage; dịch vụ ăn uống tại chỗ, hoạt
động tại các khu vui chơi giải trí, thể dục
thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương
mại). Thành phố cũng đã ban hành Bộ Tiêu
chí hoạt động chợ đầu mối, chợ truyền
thống an toàn theo lộ trình ban đầu là 10%
rồi tiến dần lên 20%, 30%, 50%... với điều
kiện là tất cả thương nhân và nhân viên lao
động tham gia làm việc, buôn bán tại chợ
được tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19
và bảo đảm đáp ứng tất cả tiêu chí đánh giá
trong Bộ Tiêu chí hoạt động an toàn chợ
đầu mối do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
TP Hồ Chí Minh ban hành.

Vì vậy, căn cứ vào điều kiện thực tế trên
địa bàn mà các quận, huyện, TP. Thủ Đức
sẽ xây dựng lộ trình mở lại kênh phân phối
truyền thống. Việc khôi phục kênh phân
phối truyền thống nhằm tạo điều kiện cho
người dân mua sắm hàng hóa, thực phẩm dễ
dàng, thuận tiện hơn, góp phần cân đối cung
cầu hàng hóa trên thị trường, thúc đẩy sản
xuất, lưu thông, tiêu thụ các mặt hàng nông
sản, thực phẩm tại thị trường nội địa. 

NHẬT THU

Công khai công suất
các nguồn điện huy động
mỗi ngày

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc
gia (A0) cho biết, để tăng cường thông

tin công khai, minh bạch về tình hình vận
hành hệ thống điện Quốc gia, từ ngày 27/9,
A0 công bố vào cuối giờ chiều hàng ngày
số liệu về dự kiến công suất nguồn điện
được huy động của ngày hôm sau theo từng
loại hình nguồn điện vào các thời điểm: thấp
điểm trưa và cao điểm chiều-tối. 

Theo số liệu công bố dự kiến của ngày 2
ngày 27-28/9, công suất nhiệt điện than
được huy động cao nhất, tiếp theo là thủy
điện. Năng lượng tái tạo (không bao gồm
điện mặt trời mái nhà) được huy động bằng
khoảng 30% công suất lắp đặt (tương đương
khoảng 3.200 MW), điện mặt trời mái nhà
sẽ được huy động hơn 50% tổng công suất
(dự kiến đạt hơn 5.500 MW trong khoảng
8.300 công suất sẵn có). 

Theo A0, những số liệu này sẽ được
công bố được đăng tải trên trang web của
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
(https://www.nldc.evn.vn) tại chuyên mục
Công suất nguồn điện được huy động (Hệ
thống điện). Ngoài ra, các thông tin nêu trên
cũng được Tập đoàn Điện lực Việt Nam
đăng tải từ ngày 27/9/2021 trên trang web
của Tập đoàn (http://www.evn.com.vn) tại
chuyên mục: Thông tin tính toán vận hành
hệ thống điện (Năng lượng tái tạo). 

HOÀNG TÚ

HÀNG HÓA TÁI NHẬP ĐỂ TÁI CHẾ:

Đề xuất không hạn chế
thời gian tái xuất 

Phát sinh vướng mắc trong một số
trường hợp

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm
nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập được quy
định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP
(được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số
59/2018/NĐ-CP) quy định chi tiết và biện
pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục
hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. Tuy
nhiên, quy định hiện nay phát sinh một số
vướng mắc. 

Cụ thể, đối với nhóm hàng hóa tạm
nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quy định
tại Nghị định số 08 (đã được sửa đổi, bổ
sung tại Nghị định số 59) chỉ quy định
thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái
nhập phải đăng ký với cơ quan Hải quan,
không quy định việc gia hạn thời hạn tạm
nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập (riêng
Điều 50, Điều 55a có quy định gia hạn),
trong thực tế thì các hoạt động tạm nhập
tái xuất, tạm xuất tái nhập khác còn lại
cũng phát sinh việc gia hạn theo nhu cầu
công việc và có thỏa thuận với phía nước
ngoài. Ngoài ra, đối với hàng hóa tạm
nhập, tái xuất để phục vụ công việc trong
thời gian nhất định (gồm trường hợp để
thi đấu thể thao), người khai hải quan phải
làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan
cửa khẩu nơi hàng nhập khẩu về.

Nhưng hàng hóa cần đưa về các địa
điểm, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa thể
thao để thực hiện thủ tục; việc thực hiện
các thủ tục nhập khẩu hàng hóa không thực
sự thuận lợi ảnh hưởng đến công tác tổ
chức của đơn vị tổ chức sự kiện và quản lý
hải quan. Chẳng hạn như hàng hóa tạm
nhập cho giải đua F1, hiện các quốc gia tổ
chức F1 đều đưa hàng hóa về nơi tổ chức
sự kiện để thông quan hàng hóa.

Vì vậy, dự thảo Nghị định sửa đổi
Nghị định 08 sẽ bổ sung quy định về thời
gian gia hạn và thủ tục gia hạn đối với
hàng hóa tạm nhập tái xuất. Theo đó,
Điều 52 về thủ tục hải quan đối với máy
móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng, vật dụng
tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để
phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu
bay Việt Nam ở nước ngoài, tàu biển tàu

bay nước ngoài neo đậu tại cảng Việt
Nam quy định: Thời hạn tạm nhập, tái
xuất, tạm xuất, tái nhập thực hiện theo
hợp đồng cung ứng dịch vụ sửa chữa, bảo
dưỡng và đăng ký với Chi cục Hải quan
nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất. 

Trường hợp cần gia hạn thời hạn tạm
nhập, tạm xuất theo thỏa thuận với bên
đối tác thì người khai hải quan thực hiện
khai bổ sung tờ khai hải quan theo quy
định của Bộ Tài chính và nộp 1 bản chụp
văn bản thỏa thuận với đối tác nước ngoài
về việc gia hạn thời hạn tạm nhập, tái
xuất, tạm xuất, tái nhập cho Chi cục Hải
quan nơi làm thủ tục tạm nhập.

Hay tại Điều 54 về hàng hóa tạm nhập,
tái xuất, tạm xuất, tái nhập để phục vụ
công việc trong thời hạn nhất định quy
định: Thời hạn tạm nhập, tái xuất, tạm
xuất, tái nhập theo thời hạn thực tế phát
sinh công việc và phải đăng ký với cơ
quan Hải quan. Trường hợp cần gia hạn
thời hạn tạm nhập, tạm xuất thì người khai
hải quan thực hiện khai bổ sung tờ khai hải
quan theo quy định của Bộ Tài chính và
nộp 1 bản chụp văn bản xác nhận của cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền về việc kéo
dài thời hạn phát sinh công việc.

Cân nhắc cho phép doanh nghiệp
lựa chọn thời gian tái xuất 

Mới đây Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) có văn bản góp
ý đã phân tích: Điều 1.29 dự thảo Nghị
định (sửa đổi Điều 47.5 Nghị định 08)
quy định thời gian tạm nhập để sửa chữa,
tái chế xong đó tái xuất là không quá 12
tháng, trừ trường hợp thời gian đặc thù
theo quyết định của Chi cục trưởng Chi
cục Hải quan. Theo phản ánh của doanh
nghiệp, quy định này cần xem xét lại vì

quy định thời hạn dường như không cần
thiết và chưa rõ mục đích quản lý. 

Trước đây, việc quy định thời hạn là
nhằm đảm bảo phù hợp với quy định về
thời hạn nộp thuế với hàng hóa nhập khẩu
tại Nghị định 149/2005/NĐ-CP. Tuy
nhiên, Điều 16.9.c Luật Thuế xuất nhập
khẩu 2016 đã đưa hàng hóa này thuộc
diện miễn thuế. Để được miễn thuế,
doanh nghiệp phải có thư bảo lãnh của tổ
chức tín dụng hoặc giấy nộp tiền đặt cọc
vào tài khoản của cơ quan Hải quan theo
quy định tại Điều 13.4 Nghị định
134/2016/NĐ-CP. Như vậy, kể cả trường
hợp doanh nghiệp có trì hoãn thời gian tái
xuất hàng hóa, cơ quan Hải quan vẫn có
sự đảm bảo số tiền thuế nhập khẩu doanh
nghiệp phải nộp. 

Bên cạnh đó, việc quy định thời hạn
12 tháng, theo phản ánh của doanh
nghiệp, là tương đối ngắn với nhiều lô
hàng tái nhập để tái chế có tính chất phức
tạp và/hoặc số lượng lớn. Mặc dù dự thảo
đã cho phép kéo dài thời gian, thủ tục để
xin phép lại chưa minh bạch và không rõ
ràng khi giao hết thẩm quyền quyết định
cho Chi cục trưởng Chi cục Hải quan mà
không có tiêu chí xác định nào. Hơn nữa,
việc quản lý hàng tạm nhập tái xuất có thể
được quản lý thông qua hậu kiểm bằng
cách cho doanh nghiệp đăng ký thời hạn
tạm nhập tái xuất với cơ quan Hải quan.

Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn
thảo cân nhắc sửa đổi theo hướng không
hạn chế thời gian tái xuất với hàng hóa tái
nhập để tái chế, doanh nghiệp có thể tùy
ý lựa chọn thời gian tái xuất để đăng ký
với cơ quan Hải quan. Nếu không, đề nghị
cơ quan soạn thảo sửa đổi thời gian tạm
nhập tái xuất dài hơn với trường hợp này,
có thể là 24 tháng. THÀNH CÔNG

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số
85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số
52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của
Chính phủ về thương mại điện tử
(TMĐT). Theo đó, Nghị định mới quy
định, đối với hàng hóa, dịch vụ được giới
thiệu trên website, người bán phải cung
cấp những thông tin để khách hàng có thể
xác định chính xác các đặc tính của hàng
hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi

quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.
Đáng chú ý, Nghị định trên cũng quy

định rõ ràng trách nhiệm của thương nhân
tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch
TMĐT. Cụ thể, thương nhân tổ chức sàn
có trách nhiệm chỉ định đầu mối tiếp nhận
yêu cầu và cung cấp thông tin trực tuyến
cho cơ quan quản lý nhà nước về các đối
tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật (đầu
mối này sẽ cung cấp thông tin trong vòng
24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu

để kịp thời phục vụ công tác thanh tra,
kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết
khiếu nại, tố cáo). 

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định,
đại diện cho người bán nước ngoài trên
sàn giao dịch TMĐT giải quyết các khiếu
nại của người tiêu dùng liên quan đến
hàng hóa, dịch vụ do thương nhân nước
ngoài cung cấp và có trách nhiệm thông
báo nghĩa vụ thuế của người bán nước
ngoài khi tham gia sàn giao dịch thương
mại điện tử theo quy định của pháp luật
Việt Nam. HỒNG TƯƠI

Trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử

l Kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu.

Góp ý dự thảo Nghị định sửa
đổi, bổ sung Nghị định
08/2015/NĐ-CP, có ý kiến
đề nghị cơ quan chủ trì soạn
thảo cân nhắc sửa đổi theo
hướng không hạn chế thời
gian tái xuất với hàng hóa tái
nhập để tái chế, doanh nghiệp
có thể tùy ý lựa chọn thời
gian tái xuất để đăng ký với
cơ quan Hải quan. 
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Thừa điện do sản xuất 
đình trệ

Từ đầu năm 2021 đến nay, do
ảnh hưởng của dịch bệnh
COVID-19, nhu cầu huy động
khí cho phát điện ở mức thấp so
với kế hoạch và cùng kỳ năm
trước. Trong đó, khu vực Đông
Nam Bộ chỉ đạt 87,5%; Tây Nam
Bộ đạt 72,7% kế hoạch huy động
khí cho sản xuất điện. Tình hình

được đánh giá trầm trọng hơn
trong đợt bùng phát dịch từ cuối
tháng 4/2021. Đến các tháng 7, 8
mức độ tác động của dịch bệnh
đến tiêu thụ khí mạnh hơn.

Cũng theo PVN, các nhà
máy điện là khách hàng tiêu thụ
chính, chiếm tới 80% tổng sản
lượng khí. Việc giảm huy động
khí cho phát điện sẽ làm giảm
công suất các nhà máy khí của

PVN, kéo theo việc giảm khai
thác ở các mỏ dầu khí ngoài
khơi. “Điều này sẽ gây thiệt hại
do giảm nguồn thu của Nhà
nước từ hoạt động khai thác
dầu khí”, PVN nhận định và
cho rằng, việc giảm huy động
khí cho phát điện sẽ làm phát
sinh nghĩa vụ trả trước của bên
mua khí với các chủ mỏ với số
tiền không nhỏ, làm ảnh hưởng
đến cân đối dòng tiền của bên
mua khí.

Dự báo năm 2022, việc huy
động khí cho phát điện tiếp tục
sụt giảm nhiều hơn so với năm
2021, dự kiến khả năng huy động
khí cho phát điện khu vực Đông
Nam Bộ không cao hơn 2,8 tỷ m3

và khu vực Tây Nam Bộ có thể
xuống thấp đến 755 triệu m3. Với
mức dự báo huy động khí cho
năm 2022 như trên thì thu ngân
sách của nhiều địa phương sẽ sụt
giảm lớn (Bà Rịa - Vũng Tàu dự
kiến giảm 1.121 tỷ đồng, trong
khi năm nay giảm hơn 400 tỷ
đồng).

Tình hình huy động khí cho
phát điện thấp phản ánh nhu cầu
phụ tải thấp trên thị trường.
Ngành Điện đối diện với bài toán
thừa điện do hoạt động sản xuất
kinh doanh đình trệ, nhiều nhà
máy giảm công suất, ngừng hoạt
động bởi tác động COVID-19. 

Có nghịch lý?
PVN cũng cho rằng, các nhà

máy điện mặt trời, điện gió theo
chính sách ưu tiên năng lượng tái
tạo được liên tục huy động tối đa
với giá bán điện trong 20 năm
cao hơn rất nhiều so với giá nhiệt
điện khí. Hiện tại hệ thống điện
đang huy động 4.460 MW điện
mặt trời vận hành trước
30/6/2019 có giá bán là 2.086
đồng/kWh, 7.910 MW điện mặt
trời mái nhà từ 1/7/2019 có giá
bán 1.943 đồng/kWh, 12.040
MW điện mặt trời mặt đất có giá
bán 1.644 đồng/kWh. Ngoài ra
cùng với tổng công suất điện gió
đến cuối năm 2021 dự kiến đạt
6.250 MW và được bán với giá
điện gió đất liền là 1.928
đồng/kWh.

Tất cả các dạng năng lượng
tái tạo hiện nay đều có giá cao
hơn giá nhiệt điện khí - trong khi
nhiệt điện khí cũng là năng lượng
sạch. Giá bình quân của cụm các
nhà máy điện Nhơn Trạch là
1.441 đồng/kWh, các nhà máy
điện Cà Mau là 1.319 đồng/kWh,
các nhà máy điện Phú Mỹ là
1.175 đồng/kWh.  “Trong khi đó
năng lượng tái tạo được huy
động tối đa theo công suất khả
dụng cùng với việc cắt giảm huy
động nhiệt điện khí đã đẩy giá
thành điện lên cao trong khi giá

điện thương phẩm bình quân
không thay đổi áp dụng từ
20/03/2019 là 1.864 đồng/kWh”,
PVN phân tích.

Thực tế, việc huy động khí
cho phát điện giảm sẽ tác động
tiêu cực đến PVN, ảnh hưởng
đến công tác đầu tư hoạt động
tìm kiếm, thăm dò khai thác
dầu khí.

Theo PVN, việc giảm huy
động khí cho phát điện cũng tác
động đến các dự án nhập khẩu
LNG mà Quyết định số 2233/QĐ-
TTg ngày 28/12/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về việc Phê
duyệt Đề án Phát triển thị trường
năng lượng cạnh tranh đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã
yêu cầu tổ chức triển khai nhằm
đảm bảo cơ sở hạ tầng cho việc
nhập khẩu LNG, vận hành chuỗi
cung ứng LNG đáp ứng yêu cầu
về an ninh năng lượng. 

Trong ngắn hạn việc này có
thể tác động làm chậm trễ quá
trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng nhập khẩu LNG. “Khi kinh
tế hồi phục, nhu cầu năng lượng
gia tăng sẽ tất yếu dẫn đến thiếu
hụt nguồn cung năng lượng, khả
năng nhập khẩu LNG sẽ bị hạn
chế do việc phát triển cơ sở hạ
tầng nhập khẩu LNG đòi hỏi thời
gian dài hạn từ 4 đến 5 năm”,
PVN cho biết. MINH HỮU

Chuyển đổi số là cơ hội để
ngành Nông nghiệp phát huy vai
trò trụ đỡ của nền kinh tế trong
bối cảnh đại dịch và hậu đại dịch.
Ngành ưu tiên chuyển đổi số

Trong bối cảnh biến đổi khí
hậu và diễn biến phức tạp của đại
dịch, ngành nông nghiệp Việt
Nam tiếp tục khẳng định vai trò
“trụ đỡ của nền kinh tế”, thông
qua việc bảo đảm vững chắc an
ninh lương thực quốc gia trong
mọi tình huống, tạo sinh kế, việc
làm và thu nhập ổn định cho
người dân nông thôn, góp phần
quan trọng ổn định chính trị - xã
hội và phát triển đất nước. 

Những năm qua, ngành Nông
nghiệp và nhiều địa phương đã
quan tâm, chủ động ứng dụng
các giải pháp số trong sản xuất
nông nghiệp và quản trị nông
thôn. Theo đánh giá của Bộ
NN&PTNT, một số đơn vị đã sử
dụng công nghệ số trong trồng
trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm
nghiệp…; một số DN lớn đã áp
dụng công nghệ cao, công nghệ
thông tin vào điều hành sản xuất,
phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

“Chương trình Chuyển đổi số
quốc gia đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030” được Thủ
tướng Chính phủ ban hành theo

Quyết định 749/QĐ-TTg ngày
3/6/2020 nêu rõ, nông nghiệp là
một trong những ngành, lĩnh vực
cần ưu tiên chuyển đổi số trước.
Theo đó, phát triển nông nghiệp
công nghệ cao theo hướng chú
trọng nông nghiệp thông minh,
nông nghiệp chính xác, tăng tỷ
trọng của nông nghiệp công nghệ
số trong nền kinh tế. Thực hiện
chuyển đổi số trong nông nghiệp
phải dựa trên nền tảng dữ liệu. 

Ứng dụng công nghệ số để tự
động hóa các quy trình sản xuất,
kinh doanh. Thực hiện chuyển
đổi số mạnh mẽ trong công tác
quản lý để có các chính sách,
điều hành kịp thời phát triển nông
nghiệp như dự báo, cảnh báo thị
trường, quản lý quy hoạch.
Hướng tới “kho” nông sản
thế giới

Tại Diễn đàn Quốc tế Chuyển
đổi số Nông nghiệp Việt Nam
2021 do Bộ Ngoại giao, Hiệp hội
Nông nghiệp số Việt Nam phối
hợp tổ chức mới đây, Bộ trưởng
Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
chia sẻ, ngành Nông nghiệp và
lĩnh vực chuyển đổi số tại Việt
Nam đang thu hút sự quan tâm
rất lớn của toàn xã hội. Vì vậy,
Việt Nam cần đẩy mạnh nền
nông nghiệp hiện đại, thông
minh gắn với thị trường quốc tế,

có khả năng thích ứng và có sức
cạnh tranh cao.

Theo Bộ trưởng Bộ
NN&PTNT Lê Minh Hoan, hiện
nay, nền nông nghiệp nói riêng
và nền kinh tế xã hội nói chung
đang phải đối mặt với những thay
đổi rất lớn, luôn luôn biến động,
phức tạp, bất định... “Vì bối cảnh
thời đại luôn bất biến nên nền
nông nghiệp luôn phải thích ứng
với những sự bất biến đó, từ đó
cần có những định hướng lâu dài
và cần phải thích nghi”, Bộ
trưởng Hoan nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành Nông
nghiệp cũng cho hay, hiện nền
nông nghiệp của Việt Nam đang
đứng trước 3 thách thức lớn, đó
là: Biến đổi khí hậu; Biến động
thị trường (do giãn cách xã hội,
đứt gãy chuỗi cung ứng thế giới);

Biến động xu hướng tiêu dùng
thế giới.

Do vậy, khái niệm “tiêu dùng
xanh” đang ngày càng trở nên phổ
biến hơn. Đó là các sản phẩm
không gây ảnh hưởng đến hệ sinh
thái, đa dạng sinh học, hiệu ứng
nhà kính làm môi trường toàn cầu
biến dạng. “Hiện nay, xu thế tiêu
dùng đang có những biến chuyển
rất lớn. Vì vậy, chúng ta không
nên bán cái chúng ta có mà phải
bán cái thị trường cần. Từ những
yêu cầu trên đòi hỏi nền nông
nghiệp phải thay đổi thích nghi
với xu hướng tiêu dùng của thế
giới. Đây là một thách thức lớn.
Thị trường sẽ quyết định sản xuất.
Tuy nhiên thách thức cũng chính
là thời cơ để chuyển đổi sang nền
nông nghiệp minh bạch, trách
nhiệm có thương hiệu hòa nhập

với thế giới”, Bộ trưởng Bộ
NN&PTNT lưu ý.

Ngoài ra, Bộ trưởng Lê Minh
Hoan cũng nhấn mạnh thêm
rằng, chúng ta đang ở giai đoạn
chuyển từ tư duy sản xuất nông
nghiệp sang tư duy kinh tế nông
nghiệp, kinh tế hàm lượng tri
thức cao trong đó có kinh tế số.
Đó chính là nền nông nghiệp tích
hợp đa giá trị dựa trên khoa học
công nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số…

Thứ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông Nguyễn Huy Dũng,
đưa ra con số thống kê, hiện lĩnh
vực nông nghiệp đang chiếm 14%
GDP với gần 40% lực lượng lao
động của cả nước. “Thời gian qua,
nền nông nghiệp đã có những
bước phát triển vượt bậc trở thành
trụ đỡ cho nền kinh tế. Dư địa cho
nền nông nghiệp phát triển đột
phá trong giai đoạn tới là rất lớn.
Nông nghiệp sẽ là yếu tố then chốt
để nền kinh tế Việt Nam phát triển
một cách bền vững…”, Thứ
trưởng Dũng khẳng định. 

Chủ tịch Hiệp hội Nông
nghiệp số Việt Nam - ông Trương
Gia Bình cũng nhấn mạnh, trong
bối cảnh khó khăn như hiện nay,
nếu Việt Nam thực hiện thành
công chuyển đổi số nông nghiệp
thì Việt Nam sẽ trở thành một
nước nông nghiệp có tiềm năng
cạnh tranh lớn. 

“Hiện Việt Nam đang là một
trong những quốc gia có tên tuổi
trên thế giới về công nghệ thông
tin, cùng với việc kết hợp nhiều
yếu tố thì Việt Nam có thể đạt
được vị thế trở thành kho nông
sản của thế giới”, ông Bình nói.

THANH THANH 

lChuyển đổi số sẽ giúp ngành Nông nghiệp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh. 

PVN gặp khó khi huy động khí
cho phát điện giảm

Hiện nay việc huy động khí cho phát điện đang giảm
và dự báo tiếp tục giảm sâu trong năm tới. Điều này
không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn
dầu khí Việt Nam (PVN) mà có thể ảnh hưởng đến
chiến lược năng lượng lâu dài của quốc gia.

l Công nhân làm việc tại Nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn.

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NÔNG NGHIỆP:

Phát huy vai trò trụ đỡ
nền kinh tế

Những tác động tiêu
cực của dịch COVID-19
khiến tỷ trọng khai
thác và xuất khẩu nông
sản của Việt Nam rơi
vào khó khăn, đời sống
của người lao động bị
ảnh hưởng. 
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Cấp xã làm chủ đầu tư 
dự án “khủng”

Dự án Đường ngang 20 có
chiều dài hơn 3km, tính từ
Km0+00 đường dọc số III đến
Km3+106 giao với Đại lộ Vinh
– Cửa Lò, được UBND tỉnh
Nghệ An phê duyệt theo Quyết
định 6500 ngày 8/12/2009; số
vốn gần 120 tỷ đồng, trong đó
chi phí xây lắp hơn 97 tỷ, số tiền
GPMB gần 19 tỷ. Dự án được
giao UBND phường Nghi Hòa
làm chủ đầu tư. 

Tuyến đường thiết kế theo
tiêu chuẩn đường nhựa, tải trọng
100KN, mặt đường rộng 14m,
hè đường 16m, do 2 nhà thầu
Cty TNHH XD & TM Tuấn
Hoàng (trụ sở thị trấn Quán
Hành, huyện Nghi Lộc) và Cty

ĐT&XL Đại Việt (trụ sở TP
Vinh) thi công. Theo thiết kế, sau
khi xây dựng hoàn chỉnh nền,
mặt đường, các đơn vị thi công
sẽ thực hiện các hạng mục bó
vỉa, đan rãnh, lát hè, cây xanh, hệ
thống thoát nước, cống kỹ thuật,
hệ thống báo hiệu đường bộ, đèn
chiếu sáng và cầu trên tuyến. 

Tuyến Đường ngang số 20
khi hoàn thiện sẽ góp phần bảo
đảm an toàn giao thông và phát
triển kinh tế xã hội cho phường
Nghi Hòa nói riêng và TX Cửa
Lò nói chung. Mục đích dự án là
như vậy, tuy nhiên sau gần 10
năm thi công đến nay công trình
này vẫn chưa thể bàn giao.
Không những phản ánh tới báo
chí mà trong các buổi tiếp xúc cử
tri, người dân xã Nghi Hòa đã

nhiều lần ý kiến về việc dự án
chậm tiến độ gây ảnh hưởng đời
sống, chất lượng dự án. 

Cụ thể, nhiều đoạn đường
xuất hiện tình trạng bong tróc,
phình lún, nền đường có dấu hiệu
“vỡ vụn”. Ông Nguyễn Văn Lâm
(người dân khối 4) cho biết: “Dự
án làm lâu rồi, nhưng không hiểu
sao chưa thể bàn giao. Thời gian
gần đây, nền đường bắt đầu có
dấu hiệu rạn nứt cục bộ. Riêng
đoạn đi qua xóm 4 hư hỏng nặng,
mặt đường bị cày xới khiến kết
cấu đường bị bới tung, việc đi lại
gặp rất nhiều khó khăn”.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ
tịch UBND phường Nghi Hòa,
cho biết: “Dự án được tỉnh phê
duyệt từ 2009, nhưng do nguồn
vốn hạn chế nên đến nay vẫn

chưa thể bàn giao. Việc đường
rạn nứt, hư hỏng là có. Vừa rồi,
chúng tôi đi kiểm tra và ghi
nhận những vết rạn nứt, phình
lún trên toàn tuyến đường, sẽ
làm việc với các đơn vị liên
quan để khắc phục”.

Tuyến đường “đắt đỏ” 1km
hơn 32 tỷ đồng

Theo ông Tuấn, việc nền
đường hư hỏng, rạn nứt đoạn
phường Nghi Hòa làm chủ đầu
tư nhẹ hơn. Riêng chỗ sụt lún, ổ
gà, bong tróc... là đoạn do Ban
QLDA của TX làm chủ đầu tư.
Việc mặt đường bị bong tróc,
xuất hiện rạn nứt chân chim, ổ
gà... nguyên nhân là do thời gian
qua Trung tâm phát triển quỹ đất
TX Cửa Lò mượn đường để vận
chuyển vật liệu phục vụ công
trình Dự án tái định cư Quốc lộ
ven biển (dự án QL). 

Theo đó, để bảo đảm tiến độ
dự án QL, ngày 26/3/2021,
UBND TX Cửa Lò đã giao Trung
tâm phát triển quỹ đất TX cùng
Cty TNHH Mạnh Phát (đơn vị thi
công dự án QL) làm việc với
UBND phường Nghi Hòa về việc
xin mượn Đường ngang số 20 để
vận chuyển vật liệu thi công và
đại diện Cty Mạnh Phát cam kết
sẽ hoàn trả lại đường sau khi hoàn
thiện dự án.

Đường ngang số 20 dù chưa
được nghiệm thu, bàn giao
nhưng nguồn vốn tại các phần
việc mà 2 Cty đã thi công xong
đều được giải ngân hết, chỉ trừ
lại phần trăm bảo hành công
trình. Về vấn đề này, ông Tuấn
cho biết: “Hiện số tiền giải ngân
cho các đơn vị thi công mới 65-
70%. Sau khi kiểm tra, đánh giá
những đoạn hư hỏng, nhà thầu
phải có trách nhiệm khắc phục,
sửa chữa chúng tôi mới nghiệm
thu, giải ngân số tiền còn lại.
Việc chưa nghiệm thu, bàn giao
một phần do thiếu vốn, hàng
năm tỉnh rót về rất nhỏ giọt”.  

ZEN LINH

NGHỆ AN: 

Dự án trăm tỷ 
chưa bàn giao đã xuống cấp

Sẵn sàng chia sẻ
khó khăn để DN
vượt qua tác động
của đại dịch 

Đây là khẳng định của
lãnh đạo các bộ, ngành,

các địa phương có thế mạnh
thu hút đầu tư FDI và đại
diện các doanh nghiệp (DN)
nước ngoài đang đầu tư kinh
doanh hiệu quả tại Việt Nam
tại Tọa đàm trực tuyến
“Covid-19 và FDI: Tác động
và triển vọng” do Cổng
Thông tin điện tử Chính phủ
tổ chức mới đây.

Tại Tọa đàm, lãnh đạo
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(KH&ĐT) khẳng định thông
điệp nhất quán của Chính
phủ trong việc tạo mọi điều
kiện cho các nhà đầu tư khắc
phục khó khăn của dịch
bệnh, đẩy mạnh thu hút đầu
tư phát triển kinh tế. “Ở
chiều ngược lại, cộng đồng
DN, trong đó có DN FDI, đã
thể hiện tinh thần đoàn kết,
chung tay chia sẻ có trách
nhiệm với Chính phủ, chính
quyền địa phương, hỗ trợ
người dân, cộng đồng trong
cuộc chiến với Covid-19
bằng nhiều hình thức. Các
DN đã thể hiện tinh thần
vượt khó, thích ứng với tình
hình mới, duy trì sản xuất,
tạo việc làm cho người lao
động, đóng góp vào phát
triển kinh tế-xã hội”, Thứ
trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn
Thị Bích Ngọc nhấn mạnh. 

Tại tọa đàm, lãnh đạo các
bộ, địa phương đều cam kết
sẽ tiếp tục đồng hành cùng
DN để hỗ trợ DN cùng vượt
qua đại dịch Covid-19. 

TUỆ MINH 

l Một số đoạn đường hư hỏng, xuống cấp .

Nhiều năm qua, hàng loạt
doanh nghiệp lấn chiếm đất,
xây dựng các công trình không
phép, sai phép tại khu vực Cửa
khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn).

Việc quản lý, sử dụng đất ở khu vực
Cửa khẩu (CK) Chi Ma thuộc trách nhiệm
BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn (BQL). Theo các quyết định của
UBND tỉnh, tổng diện tích BQL này được
giao để quản lý là hơn 461.000m2. Trong
đó, diện tích đất hạ tầng, đất cơ quan, giao
thông, đất khác hơn 200 nghìn m2; đất
giao, cho thuê để thực hiện dự án (DA)
đầu tư hơn 259 nghìn m2; diện tích đất
chưa thực hiện giao, cho thuê hơn 1 nghìn
m2 đất sản xuất kinh doanh cạnh DA bến
xe, kho hàng khu vực CK Chi Ma và đối
diện khu vực tái định cư. 

Theo phản ánh của người dân địa
phương, cơ quan được giao quản lý và
chính quyền địa phương đã có dấu hiệu
buông lỏng quản lý dẫn đến hàng loạt DN

lấn chiếm đất phi nông nghiệp, đất nông
nghiệp và xây dựng hàng loạt công trình
không giấy phép xây dựng (GPXD) nhiều
năm qua.

Tháng 10/2020, Chủ tịch huyện Lộc
Bình có Quyết định 5318/QĐ-UBND
thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và
ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử
lý các vi phạm về đất đai, đầu tư xây
dựng với các DA ngoài ngân sách tại
khu vực này.

Kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy,
trong 21 DA thì có 14 DA có sai phạm về
lĩnh vực xây dựng và đất đai. Về đất đai,
xác định, DA “Địa điểm tập kết, kiểm tra
hàng hóa XNK, kho ngoại quan lưu giữ
hàng hóa XNK nông sản – thủy sản, dịch
vụ kinh doanh tổng hợp, khu chế biến
hàng hóa XNK CK Chi Ma, tại khu CK
Chi Ma” do Cty TNHH Xây dựng Vĩnh
Long là chủ đầu tư đã lấn đất phi nông
nghiệp tại khu vực nông thôn; lấn đất nông
nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất
rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất
rừng sản xuất tại khu vực nông thôn theo
Nghị định 91/2019/NĐ-CP. 

“DA Bến xe ô tô hàng hóa XNK Chi
Ma” do Cty CP đầu tư phát triển Thăng
Long Lạng Sơn là chủ đầu tư đã lấn đất
phi nông nghiệp. 

“DA Bến xe, kho hàng khu vực cửa
khẩu Chi Ma” do Cty CP dịch vụ XNK
tổng hợp Chi Ma HTT là chủ đầu tư lấn
đất phi nông nghiệp. Với DA này, cơ quan
chức năng buộc khôi phục lại tình trạng
của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại
đất đã lấn. Ngoài ra, Cty này còn xây dựng
công trình sai nội dung GPXD được cấp.

Về đầu tư xây dựng, cơ quan chức
năng chỉ rõ hàng chục DN đã thi công xây
dựng công trình không có GPXD hoặc thi
công xây dựng sai nội dung GPXD được
cấp với công trình có yêu cầu phải lập báo
cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc lập dự án đầu
tư xây dựng.

Điển hình như Cty TNHH Tuấn Minh
xây công trình phép và sai phép được cấp
tại DA “Kho bãi xếp dỡ hàng hóa cửa khẩu
Chi Ma”; Cty TNHH Xây dựng Vĩnh
Long xây công trình phép và sai phép
được cấp tại Dự án “Địa điểm tập kết…”.

Cùng vi phạm về đầu tư xây dựng
này là Cty TNHH MTV Xây dựng &
Thương mại tổng hợp Thanh Hải; Cty
TNHH MTV Trần Quang Nghĩa; Cty CP
đầu tư thương mại du lịch Thăng Long
Hà Nội và Cty CP đầu tư thương mại
Phú Gia Hà Nội; Cty TNHH Kim Phúc
Hà; Cty CP đầu tư phát triển Thăng

Long Lạng Sơn; Cty CP DV XNK tổng
hợp Chi Ma HTT; Cty TNHH Thương
mại tổng hợp Ngọc Anh…

Các cơ quan chức năng buộc tháo dỡ
công trình, phần công trình vi phạm thuộc
các DA: Kho bãi xếp dỡ hàng hóa cửa
khẩu Chi Ma của Cty Tuấn Minh; Khu
dịch vụ kinh doanh tổng hợp - Địa điểm
tập kết kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu Trần Quang Nghĩa của Cty Trần
Quang Nghĩa; Văn phòng giao dịch, trưng
bày giới thiệu sản phẩm và kho hàng hóa
tổng hợp của Cty Kim Phúc Hà; Đầu tư
xây dựng công trình dịch vụ thương mại
khu cửa khẩu Chi Ma - Lạng Sơn của Cty
Ngọc Anh...

Còn lại, gia hạn với 5 DA, trong thời
hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi
phạm hành chính, tổ chức phạm phải làm
thủ tục đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp
GPXD; GPXD điều chỉnh. Hết thời hạn
này, DN không xuất trình với người có
thẩm quyền xử phạt các giấy phép trên thì
bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công
trình vi phạm.

Nhiều ý kiến thắc mắc: Việc hàng chục
DN thực hiện các DA sai phạm về đất đai,
đầu tư xây dựng ở khu vực cửa khẩu Chi
Ma đã xảy ra nhiều năm, có DA đã hết thời
hiệu xử phạt, nhưng vì sao năm 2020 địa
phương mới kiểm tra, lập biên bản?

BÙI ANH

LẠNG SƠN:

“Loạn” xây dựng không phép
tại Cửa khẩu Chi Ma

Dự án tuyến đường ngang 20 chạy qua 3 khối thuộc phường Nghi Hòa, thị xã
Cửa Lò (Nghệ An) với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng/3km, được triển khai
trong 10 năm, nhưng vẫn chưa được nghiệm thu bàn giao do nguồn vốn được
giải ngân theo giai đoạn; đã có dấu hiệu hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng.



Bộ Y tế đang lấy ý kiến rộng rãi
về Dự thảo Thông tư bổ sung

bệnh Covid-19 vào danh mục bệnh
nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm
xã hội (BHXH). 

Về phạm vi điều chỉnh, theo Dự
thảo Thông tư, bổ sung bệnh
Covid-19 nghề nghiệp vào danh
mục bệnh nghề nghiệp được hưởng
BHXH và hướng dẫn chẩn đoán,
giám định bệnh Covid-19 nghề
nghiệp thực hiện theo quyết định
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc
hướng dẫn chẩn đoán, giám định
bệnh Covid-19 nghề nghiệp.

Theo hướng dẫn chẩn đoán,
giám định bệnh Covid-19 nghề
nghiệp ban hành kèm theo, bệnh
Covid-19 nghề nghiệp được định
nghĩa là bệnh phát sinh trong quá
trình lao động do người lao động
(NLĐ) phải tiếp xúc với vi rút
SARS-CoV-2. Yếu tố gây bệnh
theo dự thảo của Bộ Y tế là có tiếp
xúc với vi rút SARS-CoV-2 trong
môi trường lao động. 

Cũng theo dự thảo, nghề, công
việc thường gặp và nguồn tiếp xúc
gồm: NLĐ làm việc tại các cơ sở y
tế; NLĐ làm việc phòng thí nghiệm
SARS-CoV-2, lấy mẫu, xử lý, bảo

quản và tiêu hủy mẫu; NLĐ làm
việc, phục vụ trong các bệnh viện
điều trị người nhiễm Covid-19, khu
cách ly tập trung, cách ly y tế vùng
có dịch, hỗ trợ người nhiễm Covid-
19 tại nhà; NLĐ tham gia vận
chuyển đường không, đường bộ
phục vụ: người nhiễm Covid-19,
khu vực cách ly, điều trị, thi hài
người mất do Covid-19; NLĐ tham
gia khâm liệm, bảo quản, thiêu đốt,
mai táng thi hài người mất do
Covid-19; NLĐ tham gia phòng
chống dịch, phục vụ, cứu trợ người
nhiễm SARS-CoV-2. 

Đối với đối tượng là NLĐ tham
gia phòng chống dịch, phục vụ, cứu
trợ người nhiễm SARS-CoV-2 bao
gồm: nhân viên hải quan ngoại giao,
nhân viên làm công tác xuất nhập
cảnh; chiến sỹ, sĩ quan thuộc lực
lượng quân đội; chiến sỹ, sĩ quan
thuộc lực lượng công an; NLĐ làm
các nghề/công việc khác tham gia
phòng chống dịch Covid-19.

Về việc giám định, dự thảo
đang lấy ý kiến của Bộ Y tế quy
định hồ sơ bệnh nghề nghiệp với
chẩn đoán mắc bệnh Covid-19
nghề nghiệp phải kèm theo: bản
sao hợp pháp, hợp lệ giấy ra viện

hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án ghi
nhận bị mắc bệnh Covid-19 hoặc
kết quả xét nghiệm dương tính với
vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật
real-time RT-PCR hoặc xét nghiệm
tương đương theo quy định của Bộ
Y tế; biên bản xác định tiếp xúc
nghề nghiệp với SARS-CoV-2
(theo mẫu quy định tại Phụ lục của
hướng dẫn này) hoặc văn bản cử đi
tham gia phòng chống dịch, phục
vụ, cứu trợ người nhiễm SARS-
CoV-2 do lãnh đạo đơn vị ký xác
nhận và đóng dấu. Các văn bản này
thay thế kết quả quan trắc môi
trường lao động hoặc biên bản xác
nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây
bệnh nghề nghiệp cấp tính.

Dự thảo cũng đưa ra bảng tỷ lệ
tổn thương cơ thể do bệnh Covid-19.
Theo đó, tổn thương cơ thể do mắc
bệnh Covid-19 có tỷ lệ là 15%. Nếu
điều trị không ổn định, để lại di
chứng thì tỷ lệ tổn thương di chứng
sẽ tổng hợp với tỷ lệ 15% nêu trên.
Còn tỷ lệ tổn thương cơ thể ở các cơ
quan, bộ phận tương ứng quy định tại
Bảng 2 Thông tư số 28/2013/TTLB-
BYT-BLĐTBXH. 

Dự thảo Thông tư bổ sung bệnh
Covid-19 nghề nghiệp vào Danh
mục bệnh nghề nghiệp được hưởng
BHXH được Bộ Y tế lấy ý kiến
rộng rãi người dân cho đến hết
ngày 16/11/2021.

PHI HÙNG
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BẠN CẦN BIẾT

Đây là nội dung đáng chú ý tại
Thông tư 70/2021/TT-BTC
của Bộ Tài chính quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, miễn,
quản lý và sử dụng phí sử dụng
đường bộ có hiệu lực từ ngày
1/10/2021.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 9
Thông tư 70/2021/TT-BTC, đối với xe
kinh doanh vận tải (KDVT) thuộc doanh
nghiệp (DN) KDVT tạm dừng lưu hành
liên tục từ 30 ngày trở lên sẽ được tính
toán trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp theo quy
trình sau: 

Trường hợp khi tạm dừng lưu hành,
DN gửi hồ sơ cho Sở GTVT nơi quản lý,
cấp phép hoạt động KDVT hoặc nơi sử
dụng phương tiện (đối với trường hợp
mang phương tiện đến địa phương khác sử
dụng), bao gồm: đơn xin tạm dừng lưu
hành theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành
kèm theo Thông tư này; giấy phép KDVT
bằng ô tô (bản sao).

Sở GTVT có trách nhiệm kiểm tra hồ
sơ (kiểm tra các điều kiện: các xe đề nghị
tạm dừng lưu hành là xe KDVT và thuộc
sở hữu của DN; thời gian đề nghị tạm
dừng lưu hành của từng xe phải liên tục từ
30 ngày trở lên).

Trường hợp chưa đủ điều kiện thì ra
thông báo về việc không đủ điều kiện đăng
ký tạm dừng lưu hành theo mẫu tại Phụ
lục VII ban hành kèm theo Thông tư và trả
lại DN để hoàn thiện lại hồ sơ. Thời gian
thực hiện 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận
đơn. Trường hợp đủ điều kiện, Sở GTVT
ký xác nhận vào đơn xin tạm dừng lưu
hành, đồng thời lập biên bản tạm giữ phù
hiệu, biển hiệu KDVT theo mẫu tại Phụ
lục VIII ban hành kèm theo Thông tư; thời
gian thực hiện 3 ngày làm việc kể từ ngày
nhận đơn.

DN lập hồ sơ nộp cho đơn vị đăng
kiểm xe cơ giới trong vòng 02 ngày làm

việc kể từ khi được Sở GTVT xác nhận
vào đơn. Hồ sơ bao gồm: đơn xin nghỉ lưu
hành bản chính (có xác nhận của Sở
GTVT); biên bản tạm giữ phù hiệu, biển
hiệu (đối với xe thuộc diện cấp biển hiệu,
phù hiệu); biên lai thu phí sử dụng đường
bộ (bản sao).

Đơn vị đăng kiểm nhận và kiểm tra hồ
sơ, nếu trường hợp hồ sơ chưa phù hợp thì
ra thông báo theo mẫu tại Phụ lục IX ban
hành kèm theo Thông tư này và trả lại DN
để hoàn thiện lại hồ sơ, thời gian thực hiện
02 ngày làm việc. Trường hợp đủ điều
kiện thì lập biên bản thu tem nộp phí sử
dụng đường bộ theo mẫu tại Phụ lục XIII
ban hành kèm theo Thông tư này. Thời
gian thực hiện 2 ngày làm việc.

Cũng theo Thông tư 70/2021/TT-BTC,
ngày Sở GTVT xác nhận vào đơn xin tạm
dừng lưu hành là căn cứ xác định thời gian
tạm dừng lưu hành, để xét thuộc trường
hợp không chịu phí. Trường hợp thời gian
nghỉ lưu hành thực tế lớn hơn so với thời
gian dự kiến trên 30 ngày, chậm nhất là

ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc nghỉ lưu
hành theo dự kiến DN phải làm đơn xin
tạm dừng lưu hành gửi Sở GTVT xác
nhận bổ sung. 

Trường hợp DN không làm đơn hoặc
làm đơn xin tạm dừng lưu hành đã có xác
nhận của Sở GTVT nhưng DN không nộp
cho đơn vị đăng kiểm trong vòng 2 ngày
làm việc kể từ ngày Sở GTVT xác nhận thì
DN vẫn phải chịu phí cho phương tiện nghỉ
lưu hành thực tế lớn hơn so với thời gian dự
kiến. Trường hợp thời gian nghỉ lưu hành
thực tế lớn hơn so với thời gian dự kiến
không quá 30 ngày, DN không phải làm
đơn xin tạm dừng lưu hành bổ sung.

Trường hợp DN chưa nộp phí sử dụng
đường bộ đối với xe đề nghị tạm dừng lưu
hành tính đến thời điểm tạm dừng lưu
hành thì phải nộp đủ phí sử dụng đường
bộ cho đơn vị đăng kiểm tính đến thời
điểm dừng lưu hành. 

Cũng theo Thông tư 70/2021/TT-BTC
khi DN có nhu cầu lưu hành lại các xe đã
đề nghị tạm dừng lưu hành thì Sở GTVT

có trách nhiệm xem xét hồ sơ, cấp lại phù
hiệu, biển hiệu (nếu có) cho doanh nghiệp.
Và DN phải thực hiện theo quy trình, thủ
tục như sau: 

Gửi đơn vị đăng kiểm (nơi đã nộp hồ sơ
đề nghị dừng lưu hành) hồ sơ đề nghị cấp
lại tem nộp phí sử dụng đường bộ, gồm:
đơn đề nghị cấp lại tem nộp phí sử dụng
đường bộ theo mẫu tại Phụ lục XIV ban
hành kèm theo Thông tư này, biên bản thu
tem nộp phí sử dụng đường bộ (bản chính). 

Tiếp đó, đơn vị đăng kiểm kiểm tra hồ
sơ, nếu trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo
hoặc số ngày thực tế xe dừng lưu hành
(tính từ thời điểm tạm dừng lưu hành đến
ngày đề nghị lưu hành trở lại) chưa đảm
bảo thời gian liên tục từ 30 ngày trở lên thì
đơn vị đăng kiểm ra thông báo chưa đủ
điều kiện xét thuộc diện không chịu phí
theo mẫu tại Phụ lục IX ban hành kèm
theo Thông tư này.

Còn trường hợp hồ sơ đảm bảo, số
ngày thực tế xe dừng lưu hành liên tục từ
30 ngày trở lên và có đủ xác nhận của Sở
GTVT, đơn vị đăng kiểm tính toán số phí
được bù trừ, số phí phải nộp bổ sung (nếu
có) trên cơ sở mức thu của một tháng chia
cho 30 ngày và nhân với số ngày nghỉ lưu
hành. Nếu xe chưa được nộp phí kể từ
ngày dừng lưu hành thì số phí phải nộp sẽ
được tính từ thời điểm đăng ký lưu hành
trở lại cho đến chu kỳ đăng kiểm tiếp theo,
theo quy định. Còn nếu xe đã được nộp
phí thì sẽ được bù trừ số phí tương ứng
trong thời gian nghỉ lưu hành vào số tiền
phí phải nộp của kỳ tiếp theo. Đơn vị đăng
kiểm ký quyết định bù trừ phí sử dụng
đường bộ theo mẫu tại Phụ lục IV.

GIA KHÁNH

Thủ tục, trình tự để người 
lao động nhận hỗ trợ ngừng việc 

l Giải đáp nội dung trên, Bộ LĐTB&XH cho
biết: Điều 20 Chương V của Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ
trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có quy định về hồ
sơ thủ tục và trình tự thực hiện để NLĐ ngừng việc
được nhận hỗ trợ như sau:

- Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan BHXH
xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH. Trong 2 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan
BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của NLĐ.

- Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định
tại Điều 19 Quyết định này đến UBND cấp huyện nơi
đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất
đến hết ngày 31/1/2022.

- Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy
đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, trình UBND
cấp tỉnh.

- Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ,
UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh
sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện
chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, UBND
cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh
phí hỗ trợ của UBND cấp tỉnh, người sử dụng lao động
thực hiện chi trả cho NLĐ.

Như vậy, người sử dụng lao động cần gửi hồ sơ đến
UBND cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc nộp
trực tuyến qua hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia
để được xem xét giải quyết.

CHÍNH SÁCH MỚI

Đề xuất bổ sung bệnh Covid-19 
vào danh mục bệnh nghề nghiệp

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

TỪ 1/10:

Điều kiện xe kinh doanh vận tải
được trả lại phí đường bộ 

lXe kinh doanh vận tải đáp ứng các điều kiện sẽ được hoàn trả phí đường bộ đã nộp.
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Với 8 văn phòng, 75 Thừa phát lại,
thời gian qua hoạt động của Thừa phát
lại Hà Nội đang trải dài trên nhiều lĩnh
vực: lập vi bằng, tống đạt văn bản, giấy
tờ, tổ chức thi hành án dân sự.

Theo Nghị định số 08/2020/NĐ/CP
ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính
phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa
phát lại, công việc Thừa phát lại được
làm: Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo
quy định của Nghị định này và pháp luật
có liên quan; lập vi bằng theo yêu cầu
của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy
định; xác minh điều kiện thi hành án
theo yêu cầu của đương sự và người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy
định và pháp luật có liên quan; tổ chức
thi hành các bản án, quyết định của Tòa
án theo yêu cầu của đương sự.

Nghị định cũng quy định những việc
Thừa phát lại không được làm bao gồm:
Tiết lộ thông tin về việc thực hiện công
việc của mình, trừ trường hợp pháp luật
quy định khác; sử dụng thông tin về hoạt

động của Thừa phát lại để xâm hại
quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ
quan, tổ chức; Đòi hỏi thêm bất kỳ
khoản lợi ích vật chất nào khác ngoài chi
phí đã được ghi nhận trong hợp đồng;
Kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật
sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản
lý, thanh lý tài sản.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, Thừa
phát lại không được nhận làm những
việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản
thân và những người thân thích của
mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con
nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi,
ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại,
bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột
của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng
của Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa
phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.

Tại Hà Nội, đến nay đă có 8 văn
phòng, với 75 Thừa phát lại đang hoạt
động trên địa bàn TP (trong số hơn 150
người đã được bổ nhiệm). Thực hiện chủ
trương cải cách tư pháp và xã hội hóa

một số hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ
tư pháp của Đảng và Chính phủ, hoạt
động Thừa phát lại trên địa bàn Hà Nội
được triển khai thực hiện và đã có được
những kết quả tích cực. Số liệu của
UBND TP Hà Nội cho thấy, trong 3 năm
(từ 2018-2020), các văn phòng thừa phát
lại trên địa bàn Hà Nội đã lập gần 36
ngàn vi bằng. Đây là con số đã được
đăng ký tại Sở Tư pháp. 

Trong 3 năm, 8 văn phòng đã tống
đạt 225.614 ngàn văn bản của Tòa án;
3.418 văn bản của cơ quan Thi hành án.
Doanh thu trực tiếp tổ chức thi hành án
là 393.746.000 đồng… Hoạt động của
Thừa phát lại góp phần bảo đảm quyền
và lợi ích hợp pháp của các bên trong
quan hệ dân sự, trong quan hệ với cơ
quan, tổ chức nhà nước và trong hoạt
động tố tụng; góp phần tạo dựng môi
trường pháp lý lành mạnh, an toàn cho
các giao dịch dân sự, kinh tế, giảm tải
công việc của Tòa án, Viện kiểm sát và
cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn
thành phố theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, UBND TP Hà Nội yêu
cầu việc phát triển các văn phòng thừa
phát lại phải bảo đảm sự phối hợp chặt
chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước

có liên quan đến hoạt động của Thừa
phát lại trên địa bàn thành phố. Đồng
thời bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu sử
dụng dịch vụ do Thừa phát lại cung cấp
của tổ chức cá nhân, cũng như bảo đảm
các điều kiện cần thiết để Văn phòng
Thừa phát lại phát triển ổn định và hoạt
động theo đúng quy định của pháp luật. 

Đồng thời căn cứ vào tình hình phát
triển kinh tế xã hội của các quận huyện
thị xã trên địa bàn thành phố; số lượng
vụ việc thụ lý của Tòa án, cơ quan thi
hành án dân sự, mật độ dân cư ở địa bàn
cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn
phòng Thừa phát lại để thành lập Văn
phòng Thừa phát lại (UBND TP đã phê
duyệt Đề án phát triên Văn phòng Thừa
phát lại trên địa bàn TP. Hà Nội). Theo
đó, tổng số Văn phòng Thừa phát lại trên
địa bàn thành phố không quá 43 tổ chức;
mỗi địa bàn quận, thị xã có 2 Văn phòng
Thừa phát lại, địa bàn huyện có 1 Văn
phòng Thừa phát lại.

Trong trường hợp có sự điều chỉnh
về loại hình đơn vị hành chính cấp
huyện (nâng cấp từ huyện thành quận)
thì số lượng Văn phòng Thừa phát lại
được điều chỉnh tăng để bảo đảm phù
hợp so với quy định. HÀ ANH

Việc triển khai Thông tư liên tịch số
06 thời gian qua đã mang lại những kết
quả nhất định như: cung cấp thông tin, số
liệu thống nhất phục vụ công tác quản lý,
chỉ đạo của mỗi ngành trong THADS;
cung cấp số liệu báo cáo các cơ quan có
thẩm quyền.... Tuy nhiên, một số quy
định của Thông tư đã bộc lộ một số hạn
chế, vướng mắc như: việc phối hợp xây
dựng báo cáo có lúc, có nơi chưa chặt
chẽ; thời điểm lấy số liệu, phương thức
gửi báo cáo, cách thức tổng hợp số liệu
chưa thống nhất với Chế độ báo cáo
thống kê của mỗi ngành; một số chỉ tiêu
thống kê hiện hành chưa phù hợp với
thực tiễn; nội dung, phương thức thống
kê chưa cụ thể.

Bên cạnh đó, trong những năm gần
đây, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham
nhũng, nhiều chỉ tiêu liên quan đến
thống kê các khoản thu trong các bản
án, quyết định về tham nhũng, kinh tế
cũng đã có sự thay đổi. Đây là vấn đề
cấp bách, mang tính thời sự nên cũng
cần phải được sửa đổi, bổ sung.

Để khắc phục những vấn đề nêu
trên, Thông tư mới cần thống nhất về
chỉ tiêu thống kê; phương pháp thống
kê; thời điểm lấy số liệu; phương pháp
tính; kỳ báo cáo thống kê, từ đó đảm

bảo thống nhất số liệu liên quan đến
công tác THADS trong báo cáo của
Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC
trước Quốc hội và các cơ quan có thẩm
quyền. Quy định rõ trách nhiệm, quyền
hạn của mỗi ngành trong việc lập, gửi,
rà soát, tổng hợp báo cáo thống kê liên
ngành; việc phối hợp kiểm tra và xử lý
các vướng mắc trong thống kê liên
ngành về THADS. 

Theo đó, để đảm bảo tính thống
nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp
thực tiễn thống kê liên ngành trong
THADS, Dự thảo Thông tư mới đã bổ
sung thêm 2 nguyên tắc thống kê liên
ngành bao gồm: Thống nhất biểu mẫu,
giải thích và hướng dẫn ghi chép biểu
mẫu, thời hạn và kỳ thống kê và Thống
nhất sử dụng số liệu thống kê THADS
liên ngành trong các báo cáo của Bộ Tư
pháp, VKSNDTC, TANDTC.

Dự thảo Thông tư cũng thiết kế lại
các biểu mẫu phù hợp với đối tượng
thực hiện, đồng thời sửa tên các biểu
mẫu cho phù hợp với nội dung. Để thực
hiện quy định tại Điều 313 Luật Tố
tụng hành chính, Điều 33, Điều 34 của
Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày

07/01/2016 của Chính phủ quy định
thời hạn, trình tự, thủ tục THAHC và
xử lý trách nhiệm đối với người không
thi hành bản án, quyết định của Tòa án,
dự thảo Thông tư đã bổ sung Biểu mẫu
Thống kê việc chuyển giao bản án,
quyết định của Tòa án về Vụ án hành
chính, kết quả theo dõi việc THAHC.

Về chỉ tiêu thống kê THADS liên
ngành, để đảm bảo tính khả thi, Dự
thảo Thông tư đã loại bỏ các chỉ tiêu chi
tiết, ví dụ như: không quy định chỉ tiêu
theo 7 tội danh liên quan đến tội tham
nhũng mà quy định thống kê theo các
tội phạm về tham nhũng và các tội
phạm khác về chức vụ, các tội về xâm
phạm trật tự quản lý kinh tế theo quy
định tại các Chương của Bộ luật Tố
tụng Hình sự. Dự thảo Thông tư cũng
đã đưa quy định chỉ tiêu thống kê đối
với “Kết quả thi hành đối với tội phạm
về phụ nữ và trẻ em” và “Kết quả thi
hành đối với tội phạm rửa tiền” ra khỏi
chỉ tiêu cần thống kê trong biểu mẫu,
chỉ tập trung vào những chỉ tiêu chung
cần thống nhất giữa ba ngành khi báo
cáo các cơ quan có thẩm quyền.

LÊ HỒNG

Đảm bảo quyền của 
phụ nữ và trẻ em là nạn
nhân bạo lực giới trong

thi hành án

Ngày 28/9, Tổng cục Thi hành án dân
sự (THADS) đã phối hợp với Văn

phòng Dự án EUJULE tổ chức Hội thảo
góp ý Báo cáo rà soát những trở ngại phụ
nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực giới
khi thực hiện quyền của mình trong quá
trình thi hành các bản án, quyết định của
tòa án. 

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục
trưởng Tổng cục THADS và ông Sergiu
Rusanovschi, Chuyên gia bảo vệ trẻ em
của UNICEF Việt Nam đồng chủ trì Hội
thảo.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng cục
trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Thắng
Lợi nêu rõ: Hiện nay, pháp luật THADS
cũng đã có những quy định đảm bảo
quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ
em trong quá trình tổ chức thi hành án, tuy
nhiên, đối với những trường hợp phụ nữ,
trẻ em là nạn nhân của bạo lực giới thì
hiện nay vẫn chưa có các quy định riêng
và quy trình, cách thức thực hiện riêng để
có các biện pháp bảo vệ cho các đối tượng
đặc biệt này khi yêu cầu thi hành án. 

Với sự hỗ trợ của Dự án EUJULE,
nhóm nghiên cứu của Tổng cục THADS
và các chuyên gia đã thực hiện rà soát,
tổng hợp những trở ngại của phụ nữ và trẻ
em là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới
trong quá trình tổ chức thi hành án để xây
dựng báo cáo nghiên cứu mang tính tham
khảo cho Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS
khi xây dựng định hướng, đề xuất những
chính sách phục vụ việc sửa đổi Luật
THADS và các văn bản liên quan được
hiệu quả, khả thi trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được
nghe chuyên đề tổng quan về tình hình
phụ nữ, trẻ em bị bạo lực giới Việt Nam
trong những năm gần đây và thực trạng tổ
chức thi hành án cho người phải thi hành
án là phụ nữ và trẻ em bị bạo lực giới.
Tiếp đó, các đại biểu tập trung thảo luận
về những khó khăn, vướng mắc của phụ
nữ, trẻ em khi thực hiện quyền trong quá
trình THADS, dự liệu những tình huống
phát sinh trong tương lai và giải pháp
hoàn thiện chính sách pháp luật THADS. 

K.QUY

Thừa phát lại Hà Nội 
đạt nhiều kết quả tích cực

THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ:

Thống nhất chỉ tiêu và
phương pháp

Bên cạnh những kết quả đạt
được, sau hơn 4 năm thực
hiện, Thông tư liên tịch số
06/2016/TTLT-BTP-VK-
SNDTC-TANDTC hướng dẫn
việc phối hợp lập, gửi báo cáo
và kiểm tra liên ngành trong
thống kê THADS đã dần bộc
lộ những tồn tại, hạn chế, cần
sửa đổi kịp thời. Trong đó có
chỉ tiêu thống kê; phương
pháp thống kê; thời điểm lấy
số liệu.

l Công tác thi hành án dân sự cần sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan. (Ảnh minh họa)
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THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’Leo, địa chỉ: Số 511 đường Giải Phóng, thị trấn EaDrăng, huyện EaHLeo,
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: QSDVTSGLVĐ của ông Hoàng Ngọc Thương và bà Lý Thị Hoa, địa chỉ tài sản: thôn 9B, xã Ea Hiao, huyện EaH’Leo, tỉnh

Đắk Lắk. Tài sản cụ thể như sau: TĐ số 34, TBĐ số 55, diện tích: 8.400m2 (đất CLN) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 821481 do
UBND huyện EaHleo, tỉnh Đắk Lắk cấp....

Tài sản trên đất: nhà gỗ, ao nước, giếng nước, 784 cây cà phê, 
4. Giá khởi điểm: 280.420.421 đồng; tiền đặt trước: 42.100.000 đồng.  
Thời gian nộp tiền đặt trước: 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 22/9/2021 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: 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 40 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 hợp danh Ban Mê, ĐT:

0262.3900.999 -0934.843.846 (Tuyết) để được hướng dẫn.
Thông báo này được thông báo công khai trên báo theo quy định tại Điều 57 Luật đấu giá tài sản.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BAN MÊ

THÔNG BÁO CÔNG KHAI 

VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 3)
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: Chi Cục Thi hành án Dân sự Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Km12 + 500 đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
3. Thời gian địa điểm bán đấu giá tài sản: 15 giờ ngày 14/10/2021 tại trụ sở công ty.
4. Tên tài sản, nơi có tài sản: Căn hộ chung cư phòng 510 khu tập thể Quân đội - Bộ Tư lệnh đặc công, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì,

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 BP 925963 sang tên cho
Ông Nguyễn Xuân Chiến, bà Phạm Thị Minh ngày 02 tháng 12 năm 2016. Diện tích: 84,9m2.  Nguồn gốc tài sản: Là tài sản kê biên đảm bảo thi
hành án của Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Thanh Trì;

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng. Phương thức: Trả giá lên. Bước giá: 5.000.000 đồng.
5. Giá khởi điểm của tài sản; tiền đặt trước:
Giá khởi điểm: 1.375.380.000 đồng. Số tiền đặt trước: 200.000.000 đồng.
6. 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 29/09 đến ngày 11/10/2021 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
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản như sau:
1. Người có tài sản đấu giá: NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)
Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:  NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PTVN – CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG
Địa chỉ: 41 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 
3. Tài sản đấu giá là: Xe ô tô TOYOTA CAMRY, biển kiểm soát 30A-272.90, chi tiết như sau:
- Biển đăng ký: 30A-272.90
- Loại phương tiện: Ô tô con
- Màu sơn:  Đen
- Nhãn hiệu: TOYOTA
- Số loại: CAMRY ACV40L-JEAEKU
- Số máy: 2AZE036751
- Số khung: ACV406000640
( Chi tiết  trong hồ sơ đấu giá). 
*Giá khởi điểm: 400.000.000 đồng * Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/09/2021 đến ngày 05/10/2021 (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, TP. Hà
Nội hoặc tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương – Địa chỉ: 41 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo,
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ và tài liệu liên quan: Từ ngày 05/10/2021 đến ngày 06/10/2021 (trong giờ hành chính):  Khách
hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: 41 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/10/2021 đến ngày 07/10/2021 
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 08/10/2021 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.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 Số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh,

quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. ĐT: 0915551423             

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 02)
1. Tài sản đấu giá bao gồm: Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 242, tờ bản đồ số 04, có diện tích đất ở 41m2,

địa chỉ thửa đất thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở số
CP 107833, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH 09832 do UBND huyện Hậu Lộc cấp ngày 10/9/2018 cho bà Lê Thị Mơ.

(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 toàn bộ tài sản nêu trên: 612.000.000 đồng. (Đơn giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất

(nếu có), phí, lệ phí, phí công chứng. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên. Trường hợp tài sản đấu giá thuộc
đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng. 

Tiền đặt trước tham gia đấu giá 122.000.000 đồng /01 hồ sơ. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải được photo chứng

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

3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới đây.
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ

quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 04/10/2021 đến hết ngày 18/10/2021 (giờ

hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021 (giờ hành chính);
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh

tỉnh Thanh Hóa Hoặc Số tài khoản 0122100007325008 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) - CN Thanh Hóa của Công ty
đấu giá Hợp danh Năm Châu;

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 8h00 ngày 21/10/2021. 
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội (Trung tâm). 
2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, địa chỉ: Số 234 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 
Tài sản 1: 01 Xe ô tô con 5 chỗ ngồi nhãn hiệu Ford Laser, biển kiểm soát 80A-033.34, số máy 934740, số khung 05075, màu đen, đăng

ký lần đầu ngày 03/12/2004. Giá khởi điểm: 85.000.000đ (Tám mươi lăm triệu đồng). Tiền đặt trước: 17.000.000đ (Mười bảy triệu đồng).
Tài sản 2: 01 Xe ô tô con 5 chỗ ngồi nhãn hiệu Ford Laser, biển kiểm soát 80A-033.48, số máy 939376, số khung 05628, màu đen, đăng ký

lần đầu ngày 18/11/2005. Giá khởi điểm: 90.000.000đ (Chín mươi triệu đồng). Tiền đặt trước: 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng).
Tài sản 3: 01 Xe ô tô con 8 chỗ ngồi nhãn hiệu Mitsubishi Jolie, biển kiểm soát 80A-033.67, số máy 04748, số khung 51001088, màu xanh,

đăng ký lần đầu ngày 15/11/2005. Giá khởi điểm: 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng). Tiền đặt trước: 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng).
Tổng giá khởi điểm của cả 03 xe ô tô là: 235.000.000đ (Hai trăm ba mươi lăm triệu đồng). Giá khởi điểm không có thuế GTGT.
4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nhận và nộp phiếu trả giá

trực tiếp tại trụ sở Trung tâm hoặc qua đường bưu chính (Liên hệ: đ/c Nguyệt - 0963.790.160) từ ngày 29/9/2021 đến 17h00’ ngày 11/10/2021
(trong giờ hành chính). Trung tâm không bán và tiếp nhận hồ sơ nộp sau 17h00 ngày 11/10/2021.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/10/2021 đến 17h00’ ngày 13/10/2021.
6. Điều kiện tham gia đấu giá:  Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định và

không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.
7. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá (buổi công bố giá): 10h00’ ngày 14/10/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 02,

phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

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

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TSĐG01: Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số A2-41 tờ bản đồ số 00. Địa chỉ tại khu dân cư Bến Lội – Lại An

(Giai đoạn 2), xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 009084, số vào sổ cấp
GCN: H01444 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 26/03/2007. GKĐ: 1.945.000.000 đồng

TSĐG02: Nguyên lô 02 tài sản, chi tiết như sau: Tài sản 01: Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 108, tờ bản
đồ số 47. Địa chỉ tại thôn Đại Thành, xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CO
709581, số vào sổ cấp GCN: CH02253 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 17/01/2019. Tài sản 02: Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất tại thửa đất số 109, tờ bản đồ số 47. Địa chỉ tại thôn Đại Thành, xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận theo
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CO 709582, số vào sổ cấp GCN: CH02252 do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 17/01/2019. GKĐ:
752.000.000 đồng

TSĐG03: Quyền sử dụng 1135,8m2 đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cùng toàn bộ các quyền lợi và lợi ích phát
sinh từ tài sản thuộc thửa đất số 179, tờ bản đồ số 22 tại địa chỉ: Xóm 5, xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An theo Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số BE 537095, số vào sổ cấp GCN: CH00201/612/QĐ-UBND do UBND huyện Đô Lương cấp ngày 15/11/2011. GKĐ:
249.000.000 đồng

TSĐG04: Quyền sử dụng 400m2 đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thôn Đông Trung, xã Đồng Tĩnh, huyện
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 399352, số vào sổ
cấp GCN: CH00104/QSDĐ/5280/ QĐ-UBND do UBND huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 18/08/2011. GKĐ: 811.000.000 đồng

TSĐG05: Khoản nợ của Công ty Cổ phần Gia Hiển tại BIDV – Chi nhánh Đông Hà Nội, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát
sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ. GKĐ: 26.648.622.022 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-TS04: SHB, địa chỉ: Số 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; TS05: BIDV – Chi nhánh Đông Hà Nội. Địa

chỉ: Số 46, đường Cao Lỗ, tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 
Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký TGĐG: Tổ chức cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật mua và nộp hồ

sơ đăng ký TGĐG trực tiếp từ ngày niêm yết công khai việc đấu giá tại CN Hà Nội CTy ĐGHD Bến Thành hoặc:
+TS01&TS02: tại SHB – Chi nhánh Bình Thuận hoặc tại Khối QL & XLN SHB (Địa chỉ: 71B Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)

hoặc gửi thư điện tử đến hòm thư: Hanoi.daugiabenthanh@gmail.com đến 17h00 ngày 18/10/2021; 
+TS03&TS04 tại Khối QL & XLN SHB đến 17h00 ngày 06/10/2021; 
+TS05 tại BIDV - Chi nhánh Đông Hà Nội đến 17h00 ngày 05/10/2021.
Tiền đặt trước nộp vào TK CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành nộp trong giờ hành chính các ngày: TS01&TS02: 18,19,20/10/2021; TS03&TS04:

05,06,07/10/2021; TS05: 04,05,06/10/2021. Số tiền nộp: TS01: 194.500.000 đồng; TS 02: 75.200.000 đồng; TS03: 24.900.000 đồng; TS04: 81.100.000
đồng; TS05: 2.664.862.202 đồng.

Đấu giá tại CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành TS03 lúc 14h00 ngày 08/10/2021; TS04 lúc 15h00 ngày 08/10/2021; TS05 lúc 15h00 ngày
07/10/2021; tại Website Lacvietaution.vn TS01 lúc 10h00 ngày 21/10/2021; TS02 lúc 09h00 ngày 21/10/2021.

CN HÀ NỘI - CÔNG TY ĐGHD BẾN THÀNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (LẦN 02)
1. Tài sản đấu giá bao gồm: Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 295, tờ bản đồ số 08, có diện tích 53m2, địa chỉ

thửa đất thôn Thắng Lộc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở số BV 734130,
số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH01985 do UBND huyện Hậu Lộc cấp ngày 24/10/2014 cho ông Bùi Văn Tường và bà Triệu Thị Mận.

(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 toàn bộ tài sản nêu trên: 579.600.000 đồng. (Đơn giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất

(nếu có), phí, lệ phí, phí công chứng. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên. Trường hợp tài sản đấu giá thuộc
đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng. 

Tiền đặt trước tham gia đấu giá 115.000.000 đồng /01 hồ sơ. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải được photo chứng

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

3.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 3.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 3.2 và trong thời hạn quy định tại mục 5 dưới đây.
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ

quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 04/10/2021 đến hết ngày 18/10/2021 (giờ

hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021 (giờ hành chính);
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh

tỉnh Thanh Hóa Hoặc Số tài khoản 0122100007325008 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) - CN Thanh Hóa của Công ty
đấu giá Hợp danh Năm Châu;

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 9h00 ngày 21/10/2021. 
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ (LẦN 2)
Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia tổ chức đấu giá tài sản sau:
1. Tên tài sản: Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng.
2. Giá khởi điểm của tài sản: 1.312.600.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm mười hai triệu, sáu trăm nghìn đồng). Giá trên đã bao gồm

thuế GTGT, các chi phí phát sinh thuộc trách nhiệm của bên mua liên quan đến việc tháo dỡ, hoàn trả lại mặt bằng nhà xưởng (nếu phát sinh
việc phải đập phá trong quá trình tháo dỡ) về nguyên trạng, bốc xếp, vận chuyển tài sản.

3. Người có tài sản đấu giá và địa điểm để tài sản: Công ty TNHH Một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC) (Địa chỉ: Số 4,
phố Chu Văn An, phường Yết Kiêu - quận Hà Đông - TP Hà Nội).

4. Xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 04/10/2021 và ngày 05/10/2021.
5. Bán hồ sơ mời đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08h00 ngày 29/9/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày

11/10/2021.
6. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày 11/10/2021 đến 12 giờ 00 phút ngày 13/10/2021.
Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
7. Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 14/10/2021.
8. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia

(Tầng 07, tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) - ĐT: 024.62843536.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản lần 10 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá: NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG
Địa chỉ: 41 Hai Bà Trưng, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 
3. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 022163; Số vào sổ cấp GCN: CS-ĐĐ

06212 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 05/04/2018 cho Ông Nguyễn Thành Trung.  (chi tiết trong hồ sơ đấu giá). 
* Giá khởi điểm: 20.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn). 
* Tiền đặt trước: 2.050.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/09/2021 đến ngày 03/10/2021, thứ 7 được tính là

ngày làm việc (trong giờ hành chính) tại: Trung tâm Giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Tầng 4 số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội hoặc tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN – Chi nhánh Chương Dương - 41 Hai Bà Trưng, phường
Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Từ ngày 29/09/2021 đến ngày
03/10/2021, thứ 7 được tính là ngày làm việc (trong giờ hành chính) tại: Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: 24
ngõ 7 Thái Hà, tổ 8A, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 04/10/2021,
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 05/10/2021 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. 
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
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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): 01 xe ô tô con, nhãn hiệu: CHEVROLET CRUZE, màu đen, BKS: 17A-043.15, số khung: 696EBH903581, số máy:

F16D39182651 theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 005068 do Phòng cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 28/09/2015.
GKĐ: 212.000.000 VNĐ. TĐT: 30.000.000 VNĐ.

(2): 01 xe ô tô con, nhãn hiệu: FORD MONDEO, màu đen, BKS: 30E – 487.51, số khung: SMFAMCRR02697, số máy: SEBA90517C theo Chứng
nhận đăng ký xe ô tô số: 360848 do Phòng cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội cấp tháng 3/2017. GKĐ: 297.000.000 VNĐ. TĐT:
40.000.000 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 08/10/2021 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 04/10/2021 đối với (1); (2) tại công ty Hà Thành.
- Thời gian xem TS: ngày 05/10/2021 và ngày 06/10/2021 đối với (1); (2) tại địa chỉ: Đường Foresa 8, Khu sinh thái Xuân Phương, phường

Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội..
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: ngày 06/10/2021, ngày 07/10/2021 và ngày 08/10/2021 đối với (1); (2) (Bằng chuyển khoản).
- Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 11/10/2021 đối với (1); 14h00 ngày 11/10/2021 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
Quyền sử dụng đất tại ấp Phú An, xã Phú Thịnh, H. Tam Bình, T. Vĩnh Long (tài sản bảo đảm của Công ty

TNHH Biofeed). Diện tích 260.465,6m2, mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.  GKĐ:
150.979.362.745đ. Đặt trước 20% GKĐ. 

* Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc Dân, trụ sở số 28C-28D phố Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 
* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức theo quy định,

nộp hồ sơ tại Trụ sở Công ty từ ngày niêm yết đến ngày 12/10/2021. Hình thức đấu giá: đấu giá trực tuyến. Cuộc đấu giá được tổ
chức từ 08h30’ đến 09h00’ ngày 15/10/2021 trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Công ty bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện. Thông
tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty, Trụ sở Tầng 6 Tòa nhà Thanh Niên, số 41 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần
Thơ. Số hotline: 0988159690 gặp Thủy, 0976592407 gặp Loan, 0931001982 gặp Vãnh để được tư vấn. 

Sáng: 7h30’ đến 11h00’; Chiều: 13h30’ đến 16h30’ (Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGÔ THỐNG NHẤT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô; Địa chỉ: Số 4 ngách 575/22 phố Kim Mã, P Ngọc Khánh, Q Ba Đình,

Tp Hà Nội.
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự Thị xã Sơn Tây; Địa chỉ: Đường La Thành, phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Thành

phố Hà Nội.
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 2(5), tờ bản đồ số 24, diện tích 153m2 (Trong đó đất ở: 30m2, đất

trồng cây lâu năm 123m2), diện tích thửa đất sao khi đo đạc là: 130,4m2 (Trong đó đất ở: 30m2, đất trồng cây lâu năm 100,4m2), địa chỉ nhà
đất: Thôn Ái Mỗ, phường Trung Hưng, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, GCNQSDĐ số BD 721781.

2. Giá khởi điểm: 185.276.000 đồng
3. Tiền đặt trước: 35.000.000 đồng nộp từ ngày 11/10/2021 đến  ngày 13/10/2021
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 29/09/2021 đến 16h30 ngày 12/10/2021

tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô – Số 2A ngõ 39, Tú Mỡ, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 11/10/2021 và 12/10/2021 (Trong giờ hành chính). Tại thôn Thôn Ái Mỗ, phường Trung Hưng, thị

xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 
6. Thời gian, địa điểm đấu giá: 10h00 ngày 15/10/2021. Tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Đông Đô – Số 2A ngõ 39, Tú Mỡ,

phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).
7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN ĐÔNG ĐÔ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản lần 09 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá: 
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12 số 263 Cầu Giấy, phường Dich Vọng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
2. Tổ chức đấu giá tài sản:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 
3. Tài sản đấu giá là: Hệ thống đồng bộ dây chuyền sản xuất giấy và bao bì, bao gồm:
+ 01 giàn máy seo giấy Krap, xuất xứ Trung Quốc (Khổ giấy 2,5m).
+ 01 Nồi hơi 8 tấn/giờ chạy ghi xích (đồng bộ), xuất xứ Trung Quốc.
+ 01 dây chuyền + 9 thiết bị xử lý bột, sản xuất năm 2008, xuất xứ Trung Quốc.
(chi tiết trong hồ sơ đấu giá).

* Giá khởi điểm: 6.739.225.000 đồng    * Tiền đặt trước: 674.000.000 đồng 
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/09/2021 đến ngày 05/10/2021 (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, TP. Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Từ ngày 05/10/2021 đến ngày

06/10/2021 (trong giờ hành chính):
- Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Cơ sở sản xuất của Công ty Sản xuất Giấy và Bao bì Phương Đông,

Cụm Công nghiệp Phú Lâm, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/10/2021 đến ngày 07/10/2021 
7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 08/10/2021 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.
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, Hà Nội.  ĐT:  0386131313.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN

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: 82, tờ bản đồ số: 01, diện tích: 104.9m2, hình thức sử dụng riêng: 104.9m2, mục

đích sử dụng đất: đất ở; thời hạn sử dụng đất: lâu dài; tại địa chỉ: thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là TP
HN). GCN QSDĐ số AH 647314, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: 01714 do UBND huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là TP HN) cấp ngày 22/06/2007.
GKĐ: 830.000.000 VNĐ. TĐT: 150.000.000 VNĐ.

(2): QSDĐ và TS gắn liền với TĐ số: 122; tờ bản đồ số: 04; có diện tích: 356m2; hình thức sử dụng: riêng 356m2, chung không; mục đích sử dụng:
đất ở tại nông thôn 200m2, đất trồng cây lâu năm khác 156m2, thời hạn sử dụng: đất ở tại nông thôn lâu dài, đất trồng cây lâu năm khác đến tháng
10/2056, tại địa chỉ: thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, HN. GCN QSDĐ QSHNƠ và TS khác gắn liền với đất số BB 337286, số vào
sổ cấp GCN: 00117 do UBND huyện Chương Mỹ, TP HN cấp ngày 11/10/2010. GKĐ: 813.000.000 VNĐ. TĐT: 150.000.000 VNĐ.

(3): QSH đối với căn hộ là: Nhà mua theo NĐ 61/CP: Nhà: Tường gạch, mái ngói, 02 tầng, diện tích sử dụng: 21.0m2; được gắn liền với
thửa đất số: 23/1F, tờ bản đồ: C1 Lập 1956, diện tích: 169.2m2, hình thức sử dụng chung: 169.2m2, mục đích sử dụng: đất ở đô thị, thời hạn sử
dụng: lâu dài; tại địa chỉ: số nhà 18 B, phố Cửa Đông, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. GCN QSDĐ AĐ 934683, mã số:
10105255447 do UBND quận Hoàn Kiếm, TP HN cấp ngày 19/05/2006. GKĐ: 1.838.000.000 VNĐ. TĐT: 300.000.000 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 15/10/2021 đối với (1); (2);

(3) 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); (3) tại công ty Hà Thành.
- Thời gian xem TS: ngày 12/10/2021 và ngày 13/10/2021 đối với (1); (2); (3) 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); (3) (Bằng chuyển khoản).
- Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 18/10/2021 đối với (1); 10h00 ngày 18/10/2021 đối với (2); 14h00 ngày 18/10/2021 đối với (3) tại

trụ sở CT Hà Thành. Chi tiết xin liên hệ: ĐT: 024.66809753.  

CÔNG TY  ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÀ THÀNH

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
tỉnh Quảng Bình; Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình. 

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Chi cục Thi hành án
dân sự thành phố Đồng Hới; Số 03 Nguyễn Văn Linh, Đồng Hới,
Quảng Bình

3. Tài sản đấu giá: 
3.1. Tàu cá vỏ thép đã qua sử dụng (bao gồm: Thân tàu, trang

thiết bị động lực, trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị khai thác và
các trang thiết bị, dụng cụ khác) có số đăng ký QB-91352-TS, tên tàu
Gia Huy 06; chủ tàu Nguyễn Duy Hậu, nơi thường trú xã Bảo Ninh,
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Giấy chứng nhận đăng ký tàu
cá số 60606 do Chi cục Thủy sản Quảng Bình cấp ngày 20/12/2016
và toàn bộ ngư lưới cụ, thiết bị khác phục vụ đánh bắt khai thác thủy
sản. Hiện trạng: Tàu cá đã qua sử dụng. Tàu đã nằm bờ từ năm 2019
đến nay, không hoạt động, hoen gỉ toàn bộ tàu.

(Chi tiết, hiện trạng tài sản trên theo Biên bản kê biên, xử lý tài
sản ngày 18/11/2020 tại Khu neo đậu tàu cá dọc đường Nhật Lệ (đối
diện trụ sở UBND xã Bảo Ninh cũ) thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh)

Giá khởi điểm: 3.513.825.921 đồng.
Tiền đặt trước: 702.765.000 đồng.
3.2. Bộ lưới rê cũ, đã qua sử dụng, màu xanh lá cây, mỗi mắt

lưới rộng từ 10-14cm. Bộ lưới rê gồm áo lưới, giềng (dây) phao và
giềng chì, chì; 523 viên phao màu trắng đã cũ (hiện tách tời khỏi bộ
lưới). Bộ lưới rê có 101 tấm lưới (cheo lưới), mỗi tấm có kích thước:
Dài khoảng 38m được cuộn tròn lại, nặng khoảng 95-100kg.

(Chi tiết, hiện trạng tài sản trên theo Biên bản kê biên, xử lý tài
sản ngày 24/11/2020 tại nơi ở của ông Nguyễn Duy Hậu và bà Lại Thị
Thảo thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới)

Giá khởi điểm: 273.906.285 đồng.
Tiền đặt trước: 54.781.000 đồng.
(Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và chi

phi khác theo quy định pháp luật) 
Nơi có tài sản: Tất cả tài sản đang được trông giữ và bảo quản

tại Khu neo đậu (bờ sông) tại TPD Hùng Phú, thị trấn Quán Hàu,
Quảng Ninh thuộc Liên danh Công ty TNHH đóng tàu Quảng Bình
và Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Quảng Bình.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ
phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá từng tài sản một theo phương thức
trả giá lên (không giới hạn số vòng).

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia
đấu giá (Thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc):

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ; xem giấy tờ về quyền sở
hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan; đăng ký tham gia
đấu giá: Từ 07h30/ ngày 29/9/2021 đến 16h30/ ngày 12/10/2021 tại
trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 06/10/2021 và ngày
07/10/2021 tại Khu neo đậu (bờ sông) tại TPD Hùng Phú, thị trấn
Quán Hàu, Quảng Ninh thuộc Liên danh Công ty TNHH đóng tàu
Quảng Bình và Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Quảng
Bình. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài
sản tỉnh Quảng Bình để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 08/10/2021 đến
16h30/ ngày 12/10/2021 vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài
sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại (Tiền đặt trước
phải vào tài khoản Trung tâm trong thời gian trên mới được xem là
hợp lệ).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là hộ gia đình,
cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu
giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác
của pháp luật có liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc
nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu
giá tài sản tỉnh Quảng Bình. 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 14h00/
ngày 15/10/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
Quảng Bình, điện thoại: 0232.3533568 (Đấu giá viên: Lê Thị Hồng
Nhung).

Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn..

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

TÀI SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO 

CÔNG KHAI VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Tổ chức đấu giá lần 09)

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
tỉnh Quảng Bình; Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình. 

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Chi cục Thi hành án
dân sự thành phố Đồng Hới; Số 03 Nguyễn Văn Linh, Đồng Hới,
Quảng Bình

3. Tài sản đấu giá: Tàu cá vỏ thép (bao gồm: Thân tàu, trang
thiết bị động lực, trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị khai thác và
các trang thiết bị, dụng cụ khác), tên tàu Trường An 86 có số đăng
ký QB-91386-TS theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số 60607 do
Chi cục Thủy sản Quảng Bình cấp ngày 23/12/2016, chủ tàu là ông
Hoàng Quang Thịnh, nơi thường trú: Xã Bảo Ninh, thành phố Đồng
Hới, tỉnh Quảng Bình. Hiện trạng: Tàu đã qua sử dụng. Tàu đã nằm
bờ từ năm 2019 đến nay, không hoạt động, hoen gỉ toàn bộ tàu.

(Chi tiết, hiện trạng tài sản trên theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản
ngày 23/3/2021 tại thôn Cửa Phú, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới)

Giá khởi điểm: 2.686.729.500 đồng.
- Tiền đặt trước: 537.345.000 đồng.
(Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và chi

phi khác theo quy định pháp luật) 
Nơi có tài sản: Tài sản đang được trông giữ và bảo quản tại Khu

neo đậu (bờ sông) tại TPD Hùng Phú, thị trấn Quán Hàu, Quảng Ninh
thuộc Liên danh Công ty TNHH đóng tàu Quảng Bình và Công ty
TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Quảng Bình.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ
phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (không
giới hạn số vòng).

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia
đấu giá (Thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc):

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ; xem giấy tờ về quyền sở

hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan; đăng ký tham gia
đấu giá: Từ 07h30/ ngày 29/9/2021 đến 16h30/ ngày 12/10/2021 tại
trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 06/10/2021 và ngày
07/10/2021 tại Khu neo đậu (bờ sông) tại TPD Hùng Phú, thị trấn
Quán Hàu, Quảng Ninh thuộc Liên danh Công ty TNHH đóng tàu
Quảng Bình và Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Quảng
Bình. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài
sản tỉnh Quảng Bình để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 08/10/2021 đến
16h30/ ngày 12/10/2021 vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài
sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại (Tiền đặt trước phải
vào tài khoản Trung tâm trong thời gian trên mới được xem là hợp lệ).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là hộ gia đình,
cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu
giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác
của pháp luật có liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc
nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu
giá tài sản tỉnh Quảng Bình. 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 09h00/
ngày 15/10/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
Quảng Bình, điện thoại: 0232.3533568 (Đấu giá viên: Lê Thị Hồng
Nhung).

Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

TÀI SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO 

CÔNG KHAI VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Tổ chức đấu giá lần 06)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN HAI (02)
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh. Địa chỉ: Số nhà 89, đường Phạm Đình Toái, thành phố Vinh,

tỉnh Nghệ An.
2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Quỳ. Địa chỉ: Số 417 Trần Hưng Đạo,

phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.
3. Tài sản đấu giá: Xe ô tô con 05 chỗ ngồi đã qua sử dụng, hãng xe KIA, số loại FORTE TD 16G E2 MT, xuất sứ Việt Nam, màu sơn đen,

dung tích 1591cm3 , sản xuất năm 2011, biển kiểm sát số 37A-048.72, số khung RNYTD41M-6BC025024, số máy G4FCAH-269039;
4. Giá khởi điểm và tiền đặt trước của tài sản đấu giá:
Giá khởi điểm: 189.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi chín triệu đồng)-Tiền đặt trước là: 35.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi

lăm triệu đồng).
5. Hình thức, phương thức đấu giá:
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 06/10/2021. Tổ chức đấu

giá vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 09/10/2021 phòng họp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Quỳ.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nghệ Tĩnh. Số điện thoại: 02383.844.666 – 0944.604.789.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGHỆ TĨNH

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện EaH’Leo, địa chỉ: Số 511 đường Giải Phóng, thị trấn EaDrăng, huyện EaHLeo,
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: QSDVTSGLVĐ của ông Hoàng Văn Biên và bà Nông Thị Hạnh, địa chỉ tài sản: thôn 9B, xã Ea Hiao, huyện EaH’Leo, tỉnh

Đắk Lắk. Tài sản cụ thể như sau: TĐ số 43 (mới 34), TBĐ số 62 (mới 80), diện tích: 10.829m2 (đất CLN) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số BQ 590569 do UBND huyện EaHleo, tỉnh Đắk Lắk cấp....

Tài sản trên đất: nhà xây cấp 4, nhà bếp, giếng đào, cây cà phê, hồ tiêu…. 
4. Giá khởi điểm: 417.966.537 đồng; tiền đặt trước: 62.700.000 đồng.  
Thời gian nộp tiền đặt trước: 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 22/9/2021 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: 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 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 hợp danh Ban Mê, ĐT:

0262.3900.999 -0934.843.846 (Tuyết) để được hướng dẫn.
Thông báo này được thông báo công khai trên báo theo quy định tại Điều 57 Luật đấu giá tài sản.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BAN MÊ

THÔNG BÁO
V/v Thi hành án dân sự

Chi cục thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng đang tổ chức thi hành Quyết định số 04/2016/KDTM-ST ngày 28 tháng 4 năm
2016 của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng, đối với: 

Theo đó bà Đỗ Thị Phương Anh; sinh năm 1991. Địa chỉ: Lô 17, khu Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng
Các khoản phải thi hành: bà Đỗ Thị Phương Anh phải trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đông Á số tiền: 715.683.333đ ( Bẩy trăm mười năm

triệu, sáu trăm tám mươi ba nghìn, ba trăm ba mươi ba đồng)
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy thông báo:
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo yêu cầu bà Đỗ Thị Phương Anh đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy; địa chỉ khu phố

Thọ Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng  để giải quyết việc thi hành án: trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đông Á. 
Nếu hết thời gian thông báo mà bà Đỗ Thị Phương Anh không đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy để giải quyết, nộp tiền

trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đông Á, thì Chi cục thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy sẽ tiến hành kê biên, xử lý tài sản thế chấp là: Quyền sử
dụng đất 148,0m2 tại thửa đất số 526a1, tờ bản đồ số 21 và quyền sử dụng đất 103,0m2 tại thửa đất số 526a2, tờ bản đồ số 21, cùng  địa chỉ:
thôn Vũ Vị, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng để thi hành án theo quy định của pháp luật. Mọi chi phí cưỡng chế, kê biên,
thẩm định giá, bán đấu giá tài sản và các chi phí phát sinh người phải thi hành án phải chịu. Mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết. 

Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến Thụy thông báo để bà Đỗ Thị Phương Anh được biết./.

CHI CỤC THADS HUYỆN KIẾN THỤY, TP. HẢI PHÒNG
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lTÒA SOẠN: Số 42 ngõ 29 
Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, Hà Nội.
* ĐT: (024) 37245180 
* Fax: (024) 37245178
* Email: baoplvn2014@gmail.com.
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 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 (LẦN 03)
1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất có diện tích 100m2 và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 61 (tương ứng với thửa số 500, tờ bản

đồ số 14, bản đồ địa chính xã Hoằng Đồng đo đạc năm 2013), tờ bản đồ số 07 (E_48_08_185_f) Lô số 10 - Mặt bằng quy hoạch số 118/UB-QH ngày
20/7/2004 tại địa chỉ thôn 1 (nay là thôn Lê Lợi) xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã được UBND huyện Hoằng Hóa cấp giấy chứng
nhận Quyền sử dụng đất số phát hành AL214336, số vào sổ H 00411 ngày 28/12/2007 mang tên ông Hoàng Ngọc Mạnh.

(Chi tiết tài sản bán đấu giá trong Thông báo bán đấu giá của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu ban hành).
Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản nêu trên: 1.896.210.000 đồng. (Mức giá này chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất

(nếu có), phí, lệ phí, phí công chứng. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo nêu trên. Trường hợp tài sản đấu giá
thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng. 

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 370.000.000 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 29/9/2021 đến hết ngày 16/10/2021 (giờ

hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 14/10/2021, ngày 15/10/2021 và ngày 18/10/2021;
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh

tỉnh Thanh Hóa Hoặc Số tài khoản 0122100007325008 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) - CN Thanh Hóa của Công ty
đấu giá Hợp danh Năm Châu;

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 8h00 ngày 19/10/2021. 
- 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 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: 68 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đông Anh, địa chỉ: Đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
Tài sản : Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, có diện tích đất 123m2 tại thửa đất số 21(2), tờ bản đồ số số 04. Địa chỉ: Thôn Vân

Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số
BR 503837 số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số 714.QĐ.UBND.2014/CH.00011.2014 do UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cấp
ngày 25/03/2014 đứng tên ông Nguyễn Văn Tùng.

1. Giá khởi điểm: 1.204.380.469 đồng. Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, thuế
GTGT đối với tài sản đấu giá phải chịu thuế GTGT và tất cả các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có) do người mua chịu. Tiền
đặt trước:  120.000.000 đồng

2. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 19/10/2021 (từ 08 giờ 00 phút
đến 16 giờ 30 phút trừ thứ 7 và chủ nhật).

3. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 05/10/2021 (từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút) tại thửa đất số 21(2), tờ bản đồ
số số 04. Địa chỉ: Thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/10/2021 đến 16h30 phút ngày 21/10/2021.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào ngày 22/10/2021 tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đông Anh, địa chỉ: Đường 23B -

xã Tiên Dương – Đông Anh – Hà Nội
6.  Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội – Số 68 Trường

Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 024.62598201. Kính mời khách hàng đủ điều kiện theo quy định pháp luật liên hệ trực tiếp văn phòng
công ty để đăng ký tham gia đấu giá.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LAM SƠN SÀI GÒN - CN HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản  Lào Cai. Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào

Cai, tỉnh Lào Cai.
2.Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai 
Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai
3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản 
- Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 11/10/2021. 
- Địa điểm: Tại phòng đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, tổ 05, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
4. Tên tài sản, giá khởi điểm, nơi có tài sản đấu giá 
4.1. Tên tài sản đấu giá: Lô gỗ các loại (Khách hàng xem chi tiết tại quy chế cuộc đấu giá)
4.2. Giá khởi điểm: 72.823.253 đồng (Bảy mươi hai triệu, tám trăn hai mươi ba nghìn, hai trăm năm ba đồng)
4.3. Nơi có tài sản đấu giá: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai 
5. Tiền đặt trước của tài sản đấu giá
- Tiền đặt trước: 20%/ giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày. Từ ngày 06 đến 08/10/2021, trong giờ hành chính.
6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 
- Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ: Từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 08/10/2021, ngày làm việc, trong giờ hành chính.
- Địa điểm tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai
7. Hình thức, phương thức đấu giá
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình mua hồ sơ, nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt

trước theo quy định của quy chế đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.    
Điện thoại liên hệ 02143. 822867

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  LÀO CAI

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: Cục Thi hành án dân sự Tp. Hà Nội – ĐC: Số 142 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
3. Thông tin về tài sản đấu giá: 
- Tên tài sản: 272,5m2 văn phòng trả tiền thuê một lần có thời hạn đến ngày 15/10/2043, thuộc tầng 19 tòa nhà đa năng ICON4

– số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. (Chi tiết theo Biên bản xác minh điều kiện thi hành
án ngày 22/07/2020 của Cục THADS thành phố Hà Nội và Chứng thư thẩm định giá số 29/2020/CT-KVA ngày 07/04/2021 của Công
ty TNHH Kiểm toán và Định giá KVA).

- Giá khởi điểm: 5.984.033.000 VNĐ; Tiền đặt trước: 600.000.000 VNĐ.
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, ngày 25/09/2021 đến hết

ngày 19/10/2021 tại Trụ sở Công ty Sao Việt 
5. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 14h00 ngày 22/10/2021 tại Trụ sở Công ty Sao Việt – Số 1 Lô B11C khu đô thị 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 B11 KĐT Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.- ĐT: 0246.6505360

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT  

THÔNG BÁO
Về việc đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy tổ chức đấu giá tài sản
như sau:

1. Tài sản đấu giá: Khai thác tận thu 157,87 ha gỗ rừng trồng sản xuất bị thiệt hại do cháy rừng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ
Hương Thủy; Vị trí, địa danh: Gồm 46 lô, Khoảnh 1, 3, Tiểu khu 159, xã Phú Sơn; Khoảnh 1, 2, 3, 4, 5 Tiểu khu 151, phường Thủy Châu và
Khoảnh 1, Tiểu khu 152, phường Phú Bài thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Năm trồng rừng: năm 1979, 1980, 1981, 1983,
1985, 1993, 1994 và 2011; Loài cây khai thác: Thông nhựa; Diện tích khai thác: 157,87 ha.

2. Giá khởi điểm: 4.365.442.000 đồng.
3. Tiền đặt trước: 870.000.000 đồng.
4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế

cuộc đấu giá nộp Đơn, hồ sơ đăng ký đấu giá hợp lệ theo quy định từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 08 tháng 10
năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và nộp tiền đặt trước theo quy định.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.
6. Thời gian, địa điểm đấu giá: Công bố giá vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu

giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.
Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường

An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567./.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

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
Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm. Địa chỉ trụ sở: Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (số 1, ngõ 2 đường Phương

Canh - đồng thời là nơi để tài sản).
Thời gian địa điểm bán đấu giá tài sản (công bố giá): 15 giờ 30 ngày 15/10/2021 tại trụ sở người có tài sản.
3. Tên tài sản

4. Giá khởi điểm của tài sản; tiền đặt
trước:

Giá khởi điểm (bán cả lô không bán
lẻ): 70.403.000 đồng

Số tiền đặt trước: 15.000.000 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 23/09/2021 đến ngày 12/10/2021 tại
trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn
Quảng Phát, khi đến mang theo các giấy tờ
sau:

+ Đối với tổ chức: Bản sao công
chứng/chứng thực giấy phép kinh
doanh/quyết định thành lập hoặc giấy tờ
có giá trị tương đương; giấy ủy quyền/giấy
giới thiệu cho cá nhân đại diện đến liên hệ
đăng ký tham gia đấu giá. 

+ Đối với cá nhân: Bản sao công
chứng/chứng thực CMND, hộ chiếu, CCCD
+ hộ khẩu còn hiệu lực.

Mọi thông tin xin liên hệ:
024.3912.3838/0906.266.386

CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH VẠN QUẢNG PHÁT
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tài sản đấu giá: 
Tài sản 1: Lô tài sản cố định và công cụ dụng cụ thanh lý của Viện Chăn nuôi (Danh mục

tài sản đấu giá chi tiết tại hồ sơ đấu giá). Giá khởi điểm: 65.116.000 đồng. Tiền đặt trước:
8.000.000 đồng.

Tài sản 2: Nhà kho, nhà để xe ô tô cho thuê, thông tin như sau: Diện tích nhà kho: 1.700
m2; Diện tích nhà để xe ô tô: 150 m2; Thời hạn thuê: 36 tháng. Giá khởi điểm: 2.210.400.000
đồng. Tiền đặt trước: 120.000.000 đồng.

Tài sản 3: 01 lô gồm 03 xe ô tô đã qua sử dụng bán thanh lý, bao gồm: 
- Xe MITSUBISHI PAJERO GL, Biển kiểm soát: 31A-3487, Số khung: JMYHNV310XJ001360,

Số máy: 4G64XY4183, Số chỗ ngồi: 7 chỗ, Loại nhiên liệu: Xăng, Nước sản xuất: Việt Nam, Năm
sản xuất: 1999. Hiện trạng: Xe không hoạt động, hết đăng kiểm từ ngày 13/8/2019.

- Xe TOYOTA CAMRY 2.4, Biển kiểm soát: 80B-5474, Số khung: JTDBE30K300181009, Số
máy: 2AZ1000900, Số chỗ ngồi: 5 chỗ, Loại nhiên liệu: Xăng, Nước sản xuất: Nhật Bản, Năm sản
xuất: 2003. Hiện trạng: Xe đang hoạt động bình thường.

- Xe MITSUBISHI L300, Biển kiểm soát: 31A-5306, Số khung: JMYHNP15W2A001050, Số máy:
4D56KJ7342, Số chỗ ngồi: 12 chỗ, Loại nhiên liệu: Diesel, Nước sản xuất: Nhật Bản, Năm sản xuất:
2001, Niên hạn sử dụng: 2021. Hiện trạng: Hỏng không sử dụng được, xe hết niên hạn sử dụng.

Tổng giá khởi điểm 03 xe ô tô: 240.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 48.000.000 đồng.
Tài sản 4: Giá trị phần vốn góp 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) tương ứng với

3.000.000 cổ phần chiếm 20% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tân Hồng Hà
(Mã số doanh nghiệp 0108258452), đứng tên Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập
khẩu Hồng Hà. Giá khởi điểm: 27.660.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 2.766.000.000 đồng.

Tài sản 5: Căn hộ chung cư số 1106-ĐN1, địa chỉ: Tòa nhà T1 Thăng Long Victory, dự án tổ
hợp chung cư và dịch vụ hỗn hợp tại lô HH1, Khu đô thị mới Nam An Khánh, xã An Khánh,
huyện Hoài Đức, 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 CP 555856 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố

Hà Nội cấp cho Công ty TNHH Đầu tư Khai thác Khoáng sản Sotraco ngày 02/01/2019, số vào
sổ cấp GCN: CT-DA 00001. Giá khởi điểm: 1.051.200.000 đồng. Tiền đặt trước: 210.000.000 đồng.

Tài sản 6: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 437001 cấp ngày 17/8/2019 do Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp cho bà Hoàng Thị Ngọc Anh và ông Phạm Văn Khang, tại thửa
đất số 423 tờ bản đồ số 33, diện tích 109m2, mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn, thời hạn sử
dụng lâu dài. Địa chỉ thửa đất: Xóm 2, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Tài sản trên
đất gồm 01 nhà xây 2 tầng Giá khởi điểm: 689.643.000 đồng. Tiền đặt trước: 137.000.000 đồng. 

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

3. Bên có tài sản đấu giá:
Tài sản 1, 2: Viện Chăn nuôi (Số 9 đường Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ

Liêm, thành phố Hà Nội).
Tái sản 3: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (39 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).
Tài sản 4: Cục thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội (142 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận

Hà Đông, thành phố Hà Nội).
Tài sản 5: BIDV - Chi nhánh Hà Tây (Số 197 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà

Đông, Thành phố Hà Nội).
Tài sản 6: Vietinbank - Chi nhánh Sông Công (Số 2, đường Thắng Lợi, phường Mỏ Chè, TP

Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).
4. Thời gian xem tài sản, xem giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: Từ

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

5. Nơi có tài sản đấu giá:
Tài sản 1, 2: Viện Chăn nuôi (Số 9 đường Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ

Liêm, thành phố Hà Nội).
Tài sản 3: Tại Cơ quan TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Số 68 Nguyễn Chí Thanh,

phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

Tài sản 4: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tân Hồng Hà (Số 33, Tân Ấp, phường
Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Tài sản 5, 6: Tại địa chỉ thửa đất.
6. Thời gian, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo

luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày (trong
giờ hành chính).

7. Địa điểm mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: 
Tài sản 1, 2, 3, 4, 5: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, Tài sản 6: Văn phòng Công ty Đấu

giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên hoặc người tham gia đấu giá có thể mua, nộp hồ sơ tham gia
đấu giá theo đường bưu chính (chuyển phát nhanh) nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu.

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

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

- Chi nhánh Quang Minh.
9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 1: 08 giờ 30 phút ngày 22/10/2021; Tài sản 2: 10

giờ 00 phút ngày 22/10/2021; Tài sản 3: 09 giờ 30 phút ngày 14/10/2021; Tài sản 4: 10 giờ 30
phút ngày 18/10/2021; Tài sản 5: 15 giờ 00 phút ngày 18/10/2021; Tài sản 6: 15 giờ 00 phút ngày
22/10/2021.

10. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
Tài sản 1, 2, 3, 4, 5: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân

Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
Tài sản 6: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên (Lô A22, khu

dân cư cố 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
* Chi tiết liên hệ: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia - SĐT: 0243.2121.723 -

0916.428.728; Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên – SĐT:
02086.258.969.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUỐC GIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản lần 04 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá: 
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG MINH
Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Số 5 ngõ 2 đường Chu Văn An, phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
3. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận số AC636212 số vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: H00218 do

UBND huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội ký ngày 16/02/2006 cho Ông Nguyễn Văn Cầu và bà Nguyễn Thị Mai.  ( Chi tiết  trong hồ sơ đấu giá). 
*Giá khởi điểm: 1.262.286.000 đồng * Tiền đặt trước: 126.000.000 đồng 
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/09/2021 đến ngày 04/10/2021 (trong giờ hành chính) tại

trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Chi nhánh Vĩnh Phúc – Địa chỉ: Số 5, ngõ 2, đường Chu Văn An, Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Từ ngày 29/09/2021 đến ngày

04/10/2021 (trong giờ hành chính): Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Thôn Đồi Cốc, xã Thanh Xuân, huyện
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 05/10/2021
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 06/10/2021 tại: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Chi

nhánh Vĩnh Phúc số 5 ngõ 2 Chu Văn An, Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An – Chi nhánh Vĩnh Phúc: Số 5 ngõ 2 đường Chu Văn An, phường Liên Bảo, TP.

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. ĐT: 0915551423        0916.628.293      

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản lần 06 như sau:
1. Người có tài sản đấu giá: 
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY ĐÔ
Địa chỉ: Tòa nhà Agribank số 36 đường Nguyễn Cơ Thạch – P.Mỹ Đình 1 – Q. Nam Từ Liêm – Hà Nội.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN
Địa chỉ: Số 266, Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội. 
3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm, tiền đặt trước: 
3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số BB 025913; số vào sổ cấp

GCN: CH00060/HĐ: 1148/97 do UBND quận Hoàng Mai cấp ngày 25/06/2010 cho Ông Đỗ Quốc Thành và bà Bùi Thị Hà. (Chi tiết trong hồ sơ đấu giá). 
3.2. Giá khởi điểm: 1.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm triệu đồng chẵn). 
3.3. Tiền đặt trước: 110.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng chẵn).
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/09/2021 đến ngày 04/10/2021 (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 xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Từ ngày 29/09/2021 đến ngày

04/10/2021 (trong giờ hành chính):  Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Tại Tổ 42 phường Mai Động, quận
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 05/10/2021
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 06/10/2021 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: 02462928913 - 0386131313.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An thông báo bán đấu giá tài sản lần 05 như sau: 
1. Người có tài sản đấu giá: 
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY ĐÔ
Địa chỉ : Tòa nhà Agribank số 36 đường Nguyễn Cơ Thạch – P.Mỹ Đình 1 – Q. Nam Từ Liêm – 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 : Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và

quyền sở hữu nhà ở số 010121429200169; Hồ sơ gốc số 2701/2009/QĐ-25 do UBND quận Ba Đình cấp ngày 24/11/2009 cho Ông Dương Văn
Yên và bà La Thị Rôi.  (Chi tiết trong Hồ sơ đấu giá).

- Tình trạng pháp lý: Tại thời điểm bán đấu giá, tài sản có nhà 2 tầng + tum với diện tích xây dựng 38 m2, hiện nay có gia đình ông Yên,
bà Rôi đang sinh sống trên tài sản. Người mua trúng đấu giá phải thỏa thuận thống nhất với gia đình có phương án di dời, các chi phí liên
quan khác do người mua trúng đấu giá phải tự chịu. Sau khi hai bên thỏa thuận được phương án di dời Agribank chi nhánh Tây Đô sẽ tiến
hành ký hợp đồng mua bán và bàn giao tài sản theo quy định của pháp luật.

* Giá khởi điểm: 1.900.000.000 đồng.  * Tiền đặt trước: 190.000.000 đồng
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày 29/09/2021 đến ngày

04/10/2021 (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 xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan:  Từ ngày 29/09/2021 đến ngày
04/10/2021 (trong giờ hành chính):

- Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Số 23 ngõ 135 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba
Đình, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 05/10/2021 
7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 06/10/2021 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 Hòan Kiếm, TP. Hà Nội.  ĐT : 02462928913, 0915551423.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 218, tờ bản đồ số

37, diện tích 406,7m2 tại Bình Phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương, là tài sản kê biên của Chi cục Thi hành án
dân sự huyện Cẩm Giàng. Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 ngày 29.10.2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh
Số 1 Thắng Lợi.

-  Giá khởi điểm: 4.447.036.000 đồng, Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá đăng ký

trực tiếp từ ngày 01.10.2021 đến 16 giờ ngày 27.10.2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi. Nộp tiền
đặt trước từ ngày 25.10-.2021 đến 16 giờ 30 ngày 27.10.2021. Cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hành vi dân sự chấp
nhận và trả từ giá khởi điểm trở lên, bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi, địa chỉ số 594 Trần Hưng Đạo, P. Ngọc Châu,
TP Hải Dương. Điện thoại: 02203.838.166. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 1 THẮNG LỢI 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai - Địa chỉ: Đường B2, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai,

tỉnh Lào Cai.
3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm và nơi có tài sản đấu giá: 
3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:
a. Quyền sử dụng đất (Bao gồm đất ở và đất vườn tạp)
+ Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với thửa đất số 257, tờ bản đồ số 12  có diện tích 392 m2; Mục đích sử

dụng: Đất ở tại nông thôn. Đất đã được UBND thành phố Lào Cai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất số BO 553517 ngày 05/4/2013;

+ Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 254, tờ bản đồ số 12 có diện tích 1.756 m2, mục đích sử dụng đất:
Đất vườn tạp. Đất đã được UBND thành phố Lào Cai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 553518 ngày 05/4/2013. Thời hạn sử dụng
đất đến hết ngày 27/3/2069;

+ Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 303, tờ bản đồ số 12 có diện tích 2.545 m2. Thửa đất số 775, tờ bản
đồ số 12 có diện tích 672 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất vườn tạp. Đất đã được UBND thành phố Lào Cai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số BO 553519 ngày 05/4/2013. Thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 27/3/2069.

b. Tài sản gắn liền với đất: 
Nhà ở riêng lẻ 01 tầng, bê tông cốt thép, mái tôn, diện tích xây dựng 69,2 m2; Ao (gồm 02 ao, tổng diện tích 1.130,1m2); Tường rào bao quanh.
Địa chỉ thửa đất: Thôn Cáng, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
3.2. Giá khởi điềm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước
- Giá khởi điểm: 1.003.144.300 đồng (Một tỷ, không trăm linh ba triệu, một trăm bốn mươi bốn nghìn ba trăm đồng chẵn)  - Chưa bao

gồm thuế, phí theo quy định.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng / 01hồ sơ;
- Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng / 01 hồ sơ.
3.3. Nơi có tài sản đấu giá: Xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 07/10/2021 (trong giờ hành chính), khách hàng liên hệ với

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá gửi gián tiếp qua đường Bưu chính
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 29/9/2021 đến hết ngày 18/10/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

tỉnh Lào Cai.
- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá gửi qua đường Bưu chính: Hạn cuối đến 16 giờ 30 phút, ngày

18/10/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.
6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021 (giờ hành chính). Khách hàng nộp bằng hình thức tiền mặt

hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 37510000114453 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt
Nam - Chi nhánh Lào Cai (Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm
Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu
giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 21/10/2021 tại Phòng đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài
sản tỉnh Lào Cai.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:  0214.3824. 914 - 0214.3663.168.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH LÀO CAI 
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt.
2. Người có TS1: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Tầng 1 (Tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, P. Bến

Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 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: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Mazda, số loại: 3; màu sơn: Đỏ; BKS: 30F-170.60; số khung: RN2BN4AA6HC064226; số máy: P520428063;

Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 698068 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/01/2020, đứng tên Lê Thành
Trung. Tài sản này được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của ông Lê Thành Trung tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - PGD Thăng Long
theo hợp đồng thế chấp số 3390977.20 ký ngày 17/02/2020.

TS2: Toàn bộ giá trị khoản nợ của Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại Lâm Phát tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội phát sinh theo
Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 4L191/HĐTDNH-PN/SHBHN ngày 19/10/2011 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội với
Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại Lâm Phát. Hồ sơ pháp lý của khoản nợ: Chi tiết theo hồ sơ, tài liệu do SHB cung cấp. 

TS3: Toàn bộ giá trị khoản nợ của Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Bắc Hà tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội phát sinh theo Hợp
đồng cấp hạn mức tín dụng  số 2711/2012/HDHM-PN/SHBHN.MM ngày 27/11/2012 và các văn bản kèm theo giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn
– Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội với Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Bắc Hà. Hồ sơ pháp lý của khoản nợ: Chi tiết theo hồ sơ, tài liệu do SHB cung
cấp.

- Giá khởi điểm TS1: 445.000.000 VNĐ; TS2: 13.477.500.000 VNĐ; TS3: 1.370.500.000 VNĐ; 
Tiền đặt trước TS1: 44.500.000 VNĐ; TS2: 1.300.000.000 VNĐ; TS3:  130.000.000 VNĐ
4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, TS1: từ 29/09/2021 đến 08/10/2021 tại Trụ sở Công ty Sao

Việt. TS2: từ 29/09/2021 đến 11/10/2021; TS3: từ 29/09/2021 đến 15/10/2021 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 13/10/2021; TS2: 14h00 ngày 14/10/2021; TS3: 14h00 ngày 19/10/2021  tại Công ty Sao
Việt - Số 1 Lô B11c KĐT Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Lưu ý: SHB bán khoản nợ theo hiện trạng hồ sơ khoản nợ tại thời điểm bán đấu giá và không có nghĩa vụ xác minh quyền và nghĩa vụ
khác (nếu có).

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 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 Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - Số 77 Phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành

phố Hà Nội.
3. Thông tin về tài sản đấu giá: 
TS1: Toàn bộ giá trị khoản nợ của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Thuận Phát tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội phát sinh

theo các Hợp đồng tín dụng số 1807/2011/HĐTDNH-PN/SHBKT ngày 18/07/2011 và 2010/2011/HDHM-PN/SHBKT ngày 20/10/2011 giữa Ngân
hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội với Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Thuận Phát.

Hồ sơ pháp lý của khoản nợ: Chi tiết theo hồ sơ, tài liệu do SHB cung cấp. 
TS2: Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 324, Tờ bản đồ số 21, tại địa chỉ: Ô số 24, Lô LK-3, Khu đô thị

Phú Lộc 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất số BM 191745, số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: CH01527 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 07/02/2013
cho ông Phạm Sĩ Thiệp. Chi tiết hiện trạng tài sản: Diện tích đất: 110 m2 (Một trăm mười mét vuông) và nhà ở 03 tầng.

- Giá khởi điểm TS1: 6.967.782.000 VNĐ; TS2: 3.641.193.000 VNĐ;
Tiền đặt trước TS1: 700.000.000 VNĐ; TS2: 365.000.000 VNĐ.
Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, TS1: từ 29/09/2021 đến 01/10/2021; TS2: 29/09/2021 đến

05/10/2021  tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt và Tầng 3, số 71B Hàng Trống, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.  
Thời gian, địa điểm đấu giá TS1: 14h00 ngày 05/10/2021 tại trụ sở Công ty Sao Việt - Số 1 Lô B11c KĐT Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà

Trưng, TP. Hà Nội; TS2: Từ 14h00 đến 15h00 ngày 07/10/2021 trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: https//daugiaso5.vn hoặc
https//daugiaviet.vn. (Đấu giá theo thủ tục rút gọn).

Lưu ý: SHB bán khoản nợ theo hiện trạng hồ sơ khoản nợ tại thời điểm bán đấu giá và không có nghĩa vụ xác minh quyền và nghĩa vụ
khác (nếu có).

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


