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ChÀO NGÀY mới

Còn hơn hai tuần nữa sẽ diễn ra “ngày hội” toàn
dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và

HĐND các cấp. Đây là thời gian các ứng viên đang
tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động, vận
động bầu cử theo luật định; từ các ứng viên đặc biệt
là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.

(Trang 2)

Liên quan đến
hành vi tổ chức

cho người khác nhập
cảnh trái phép vào
Việt Nam, Công an
TP Phúc Yên (Vĩnh
Phúc), Công an TP Đà
Nẵng đã khởi tố vụ
án, khởi tố một số bị
can để điều tra, xử lý
nghiêm theo pháp luật. 

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND các cấp sắp tới đây là nhiệm vụ chính trị

trọng tâm, quan trọng, nên các cấp chính quyền của
Hà Nội đã tập trung nguồn lực cho thực hiện nhiệm vụ
chính trị này, trong đó đây là thời gian cao điểm thực
hiện công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử trên địa
bàn toàn thành phố. (Trang 5)

Cao điểm tuyên truyền pháp luật về
bầu cử ở Thủ đô

TRONG SỐ NÀY

tăng cường quản lý văn bằng, 
chứng chỉ

11
nguyên nhân vụ cháy khiến 8 người
tử vong ở tp hồ chí Minh

đốc thúc tiến độ xử lý các vụ sai phạm tại
Khánh hòa 14

2

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất
lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Bộ

Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng được các kịch bản
khả thi, chủ động tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2021 trong bối cảnh dịch bệnh. Kỳ thi sẽ được tổ chức
theo nguyên tắc đảm bảo an toàn, vì quyền lợi học
sinh. Trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức thi
thành nhiều đợt… (Trang 8)

Có thể tổ chức thi tốt nghiệp THPT
thành nhiều đợt

Thủ đoạn đưa người nhập cảnh 
trái phép vào Việt Nam

(Trang 10-11)

lThủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng chống dịch tại biên giới Tây Nam.

(Trang 13)

Trước thực trạng
nhiều doanh nghiệp

trên thế giới đăng ký sở
hữu thương hiệu có dấu
hiệu gạo ST25. Vậy cần
làm gì để bảo vệ thương
hiệu gạo ngon này của
Việt Nam? 

(Trang 6)

Cam kết chính trị
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Làm gì để bảo vệ thương hiệu gạo ST25 trên thị trường quốc tế?

Lãnh đạo đảng, nhà nước tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử:

Xứng đáng là đại biểu của dân, do dân và vì dân
Cuối tuần qua, cùng với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước, các ứng cử viên là lãnh

đạo Đảng, Nhà nước đã có các buổi tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo
quy định… (Trang 3)

Quyết liệt, bình tĩnh
trong phòng chống

lTăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh người đứng đầu (Tr.7)

Đó là tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Ban
Chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19
trước diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch
bùng phát trên cả nước...

Diễn biến phức tạp của Dịch coviD-19:
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Còn hơn hai tuần nữa sẽ
diễn ra “ngày hội” toàn

dân đi bầu cử đại biểu Quốc
hội (ĐBQH) khóa XV và
HĐND các cấp. Đây là thời
gian các ứng viên đang tiếp xúc
cử tri, trình bày chương trình
hành động, vận động bầu cử
theo luật định; từ các ứng viên
đặc biệt là lãnh đạo cao cấp
của Đảng và Nhà nước.

Trình bày chương trình
hành động tại hội nghị tiếp xúc
cử tri các quận Ba Đình, Đống
Đa, Hai Bà Trưng của đơn vị
bầu cử số 1 thành phố Hà Nội,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
với tư cách một ứng viên như

các ứng viên khác đã khẳng
định: “Nếu được trúng đại biểu
Quốc hội khóa XV thì đó là vinh
dự lớn của tôi. Với kinh nghiệm
từng làm Chủ tịch Quốc hội,
đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cố
gắng làm hết sức mình để đóng
góp vào sự phát triển của đất
nước, tiếp tục và kịp thời giải
quyết các kiến nghị của cử tri.
Xin cảm ơn cử tri đã liên tục
góp ý kiến để đoàn ĐBQH Hà
Nội và cá nhân tôi hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao”.

Ông cũng đề nghị các ứng cử
viên nếu trúng cử ĐBQH tiếp
tục kiến nghị đến Quốc hội, các
bộ ngành địa phương nhiều biện

pháp phòng chống tham nhũng,
chống tư tưởng tự diễn biến tự
chuyển hoá trong một bộ phận
cán bộ Đảng viên, trong công
tác quy hoạch đô thị cần tiếp tục
được chấn chỉnh công tác quản
lý không để tái diễn tình trạng
phạt để tồn tại, nhất là trong
công tác cấp phép xây dựng vẫn
chưa nghiêm…

Sáng hôm qua (9/5), khi  tiếp
xúc cử tri tại huyện Củ Chi,
TP.HCM, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc cho biết nếu được
bầu là ĐBQH lại giữ cương vị
lãnh đạo cấp cao thì phải nêu
gương trước quần chúng, cử tri
trong thực thi công vụ, nói đi đôi
với làm. Cùng thời điểm, tại đơn
vị bầu cử huyện Vĩnh Bảo, Hải
Phòng, Chủ tịch Quốc hội
Vương Đình Huệ khẳng định,

nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm
bầu làm đại biểu Quốc hội khóa
15, sẽ tiếp tục cùng Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, Quốc hội
nghiên cứu, đổi mới, cải tiến,
nâng cao chất lượng, hiệu lực,
hiệu quả hoạt động, phát huy
dân chủ, chủ động, sáng tạo,
công khai, minh bạch, bảo đảm
Quốc hội thực sự là cơ quan đại
biểu cao nhất của nhân dân, cơ
quan quyền lực Nhà nước cao
nhất của nước Cộng hòa XHCN
Việt Nam.

Tại đơn vị bầu cử số 1, TP.
Cần Thơ, tiếp xúc với cử tri
quận Ninh Kiều, quận Cái
Răng và huyện Phong Điền,
Thủ tướng Phạm Minh Chính
cho biết, Thủ tướng sẽ nỗ lực
hết mình để cùng cả hệ thống
chính trị và toàn quân, toàn

dân phát huy những kết quả đã
đạt được, vượt qua các khó
khăn, thách thức, tiếp tục đưa
đất nước phát triển, thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính cho biết, các ứng
cử viên sẽ nghiêm túc tiếp thu
các ý kiến cử tri, tiếp tục nghiên
cứu, nắm bắt tâm tư, nguyện
vọng của cử tri, bổ sung, hoàn
thiện chương trình hành động
của mình để triển khai thực hiện
có hiệu quả, đóng góp được
nhiều nhất cho đất nước, cho
nhân dân.

Phải nói rằng, đó là những
cam kết chính trị quan trọng, có
tác dụng củng cố lòng tin về
tương lai phát triển của đất nước.

NGÔ ĐỨC HÀNH

CHÀO NGÀY MớI

Cam kết chính trị

Trước diễn biến phức tạp của tình hình
dịch bệnh Covid-19, Hội đồng Bầu cử

Quốc gia (HĐBCQG) vừa có Văn bản đề
nghị Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Tổ bầu
cử phối hợp chặt chẽ với cán bộ ở thôn, tổ
dân phố khẩn trương thực hiện việc rà soát
danh sách cử tri trong quá trình phát thẻ cử
tri cho cử tri trên địa bàn. Theo đó, cần xác
nhận lại nguyện vọng của cử tri, nhất là cử
tri là người tạm trú trên địa bàn về việc sẽ
thực hiện bỏ phiếu bầu cử ở nơi đã được
ghi tên vào danh sách cử tri hay bỏ phiếu ở
nơi khác. Trường hợp cử tri xác nhận sẽ bỏ

phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách
cử tri thì Tổ bầu cử phát thẻ cử tri để cử tri
thực hiện quyền bầu cử. Trường hợp cử tri
đề nghị được bỏ phiếu ở nơi khác thì Tổ
bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện thủ tục
về việc bỏ phiếu ở nơi khác theo quy định
tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu HĐND. 

Đối với cử tri  đã được phát thẻ cử tri
nhưng sau đó di chuyển đến nơi ở khác và
vì lý do dịch bệnh mà không thể tham gia bỏ
phiếu ở nơi đã có tên trong danh sách cử tri
thì mang thẻ đã được phát đến UBND cấp
xã đề nghị được bổ sung vào danh sách cử

tri và thực hiện quyền bầu cử tại nơi mới,
chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm bắt đầu
bỏ phiếu. Đối với trường hợp cử tri đã có tên
trong danh sách cử tri nhưng chưa nhận
được thẻ cử tri mà nay lại có nguyện vọng
tham gia bỏ phiếu tại địa phương
khác nhưng do điều kiện phòng, chống dịch
bệnh không thể quay về khu vực bỏ phiếu
mà mình đã có tên trong danh sách cử tri để
xin cấp giấy chứng nhận tham gia bỏ phiếu
ở nơi khác thì có thể đến UBND cấp xã nơi
mình có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu đề
nghị được bổ sung vào danh sách và thực
hiện bỏ phiếu trên địa bàn. T.QUYÊN

Khẩn trương rà soát danh sách cử tri 
trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ
Để bảo đảm công tác quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ (VBCC) đúng

quy định hiện hành, Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các Sở
GD&ĐT, các cục, các trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm tập
trung thực hiện cấp VBCC đúng quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục
đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, các văn bản của Bộ GD&ĐT hướng
dẫn về đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp của giáo dục đại học.

Đồng thời thực hiện việc quản lý VBCC chặt chẽ, khoa học, đúng quy định
tại Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT, trong đó đặc biệt chú trọng: Ký VBCC
đúng thẩm quyền; lập và quản lý sổ gốc cấp VBCC, sổ cấp bản sao VBCC đúng
quy định; chấn chỉnh việc cho phép nhận thay VBCC; thực hiện việc in, quản lý,
cấp phát phôi VBCC và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong việc tự
chủ in, quản lý phôi VBCC. Đặc biệt, thực hiện công khai thông tin cấp VBCC
trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác quản lý VBCC, xây dựng các phần mềm tra cứu
để tạo thuận lợi người có VBCC, cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan
tra cứu, xác minh, công nhận VBCC. Việc công khai thông tin cấp VBCC đồng
thời phải bảo đảm quyền bảo mật thông tin cá nhân của người được cấp VBCC.

Bộ GD&ĐT yêu cầu kiên quyết dừng hoạt động bồi dưỡng, sát hạch và
cấp chứng chỉ của các cơ sở giáo dục không đủ điều kiện theo quy định hoặc
có sai phạm. H.T

Cuối tuần qua, Bộ Công an tổ chức Hội
nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết đợt 1

chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD),
đánh giá kết quả thực hiện dự án Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC).

Theo báo cáo, hiện nay Bộ Công an đã
đồng bộ vào hệ thống dữ liệu trên 98 triệu
thông tin công dân Việt Nam và đang tích
cực “làm sạch” dữ liệu để cấp số định danh
cho người dân. Bên cạnh đó, lực lượng công
an đã thu nhận gần 40 triệu hồ sơ CCCD
của người dân, đạt khoảng 79,4%. Tuy
nhiên, hiện nay, do tình hình dịch bệnh
Covid-19 có những diễn biến phức tạp nên
công an các địa phương phải tạm dừng cấp
CCCD tại các địa bàn cách ly và bảo đảm
giãn cách phù hợp tại các địa điểm cấp

CCCD để vừa phòng, chống dịch và hoàn
thành chỉ tiêu cấp CCCD được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm
rõ về kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn
tại, khó khăn, vướng mắc và bài học kinh
nghiệm, các giải pháp để đẩy mạnh thực hiện
hai dự án nói trên cũng như các giải pháp “làm
sạch” và “nuôi sống” dữ liệu bền vững, lâu dài.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướngTô Lâm,
Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, năm 2021 sẽ
đánh dấu bước chuyển đổi lịch sử của lực
lượng Công an khi chuyển đổi phương thức
quản lý giấy tờ thủ công sang phương thức
quản lý hiện đại với mục đích nâng cao hiệu
quả công tác quản lý nhà nước và phục vụ
nhân dân. Kết quả bước đầu thực hiện hai dự
án trọng tâm này đã cho thấy nhiều bài học

kinh nghiệm về công tác chỉ huy chỉ đạo, sự
phối hợp giữa Công an các đơn vị, địa
phương và tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo,
bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ công an.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng
Tô Lâm yêu cầu công an các địa phương tiếp
tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa trên tinh thần
“vừa chạy, vừa xếp hàng” để hoàn thành mục
tiêu đề ra. Cần thực hiện quyết liệt hơn nữa
các giải pháp bảo đảm 100% dữ liệu “đúng,
đủ, sạch, sống” trước ngày 01/7/2021 và
thường xuyên duy trì cập nhật dữ liệu, thực
hiện các giải pháp an ninh, an toàn trong quá
trình chia sẻ dữ liệu; quyết tâm hoàn thành
mục tiêu cấp 50 triệu CCCD nhưng phải đảm
bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-
19 trong quá trình cấp CCCD. H.T

Thủ tướng chỉ đạo
khắc phục hậu quả
vụ cháy tại 
TP. Hồ Chí Minh

Liên quan đến vụ cháy cơ sở sản
xuất số 47/58/2 đường Lạc

Long Quân, phường 1, quận 11, TP.
HCM gây hậu quả đặc biệt nghiêm
trọng, làm nhiều người tử vong,
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính đã có Công điện gửi lời chia
buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân
nhân người bị nạn. 

Thủ tướng yêu cầu UBND TP.
HCM khẩn trương tổ chức thăm
hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ
kịp thời gia đình người bị nạn; tập
trung khắc phục hậu quả vụ cháy.

Bộ Công an, UBND TP HCM
chỉ đạo các lực lượng chức năng
khẩn trương điều tra làm rõ
nguyên nhân vụ cháy, xử lý
nghiêm vi phạm theo đúng quy
định của pháp luật; tăng cường
công tác tuyên truyền, hướng dẫn,
diễn tập phòng cháy, chữa cháy;
thường xuyên kiểm tra, rà soát các
cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa
bàn, kịp thời phát hiện chấn chỉnh,
khắc phục các vi phạm, kiên quyết
tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động
đối với cơ sở không đảm bảo an
toàn phòng cháy, chữa cháy.
Trường hợp vi phạm nghiêm
trọng cần xem xét, truy cứu trách
nhiệm hình sự theo quy định của
pháp luật. K.N

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN TÔ LÂM:
Bảo đảm 100% dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” 

Sáng 9/5, Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng tổ
chức diễn tập 4 tình huống bầu cử nhằm

nhằm tăng cường việc chủ động ứng phó có
hiệu quả với các tình huống dịch Covid-19
cho các thành viên của Tổ bầu cử

Tình huống 1: Tổ chức bầu cử tại một khu
vực bỏ phiếu cố định. Ban tổ chức bố trí nhân
lực tại cổng ra vào để kiểm tra khai báo y tế
đối với cử tri vãng lai, kiểm tra thân nhiệt,
hướng dẫn phòng, chống dịch và sàng lọc
nhanh sức khỏe công dân đến bỏ phiếu về các
biểu hiện sốt, ho, khó thở... đưa ngay đến khu
vực cách ly đã được bố trí; Tình huống 2: Tổ
chức bầu cử cho hộ dân đang thực hiện cách
ly tại nhà. Cán bộ bầu cử đeo khẩu trang,
găng tay, kính chống giọt bắn rồi vận chuyển
thùng phiếu phụ, danh sách ứng cử viên,

phiếu bầu cử, bút, dung dịch khử khuẩn, bao
đựng rác... đến nhà người đang cách ly; Tình
huống 3: Tổ chức bầu cử trong khu cách ly
tập trung, khu vực phong tỏa hoặc giãn cách
theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020
của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả các cán bộ
bầu cử phải đứng ngoài hàng rào và mặc đồ
bảo hộ y tế đúng quy định, hòm phiếu và bàn
đựng phiếu để sát bên ngoài hàng rào; Tình
huống 4: Tổ chức bầu cử cho người đang thực
hiện cách ly tại khu cách ly tập trung, bệnh
viện, cơ sở y tế (bệnh nhân nghi ngờ, xác định
mắc Covid-19).

Ban tổ chức đã ghi hình cụ thể tất cả các
bước xử lý trong các tình huống tại buổi diễn
tập này để dựng thành clip hướng dẫn chung
cho tất cả các Tổ bầu toàn thành phố. K.L

ĐÀ NẴNG:
Diễn tập 4 tình huống bầu cử để ứng phó 

với dịch Covid-19
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Cuối tuần qua, cùng với
các ứng cử viên đại biểu
Quốc hội khóa XV trong
cả nước, các ứng cử
viên là lãnh đạo Đảng,
Nhà nước đã có các
buổi tiếp xúc cử tri,
trình bày chương trình
hành động, vận động
bầu cử theo quy định…
Phấn đấu không ngừng để
đóng góp xây dựng Thủ đô
và đất nước

Tại Hà Nội, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng cùng 4 ứng cử
viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH)
đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp
xúc với cử tri các quận Ba Đình,
Đống Đa, Hai Bà Trưng bằng
hình thức trực tiếp kết hợp với
trực tuyến.

Trân trọng cảm ơn các ý kiến
đóng góp chân thành, đúng đắn
của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng chia sẻ, có được tiến
bộ như thế này là có sự giúp đỡ
của nhân dân, sự giáo dục của
Đảng, sự đồng lòng của tất cả
các đồng chí, anh em đồng
nghiệp. Lần này, nếu được trúng
cử ĐBQH, ông rất vinh dự và
ông luôn cố gắng để xứng đáng
là người con của Thủ đô anh
hùng, của đất nước Việt Nam
anh hùng; phấn đấu không
ngừng để đóng góp xây dựng
Thủ đô và đất nước.

Cho rằng đất nước ta chưa
bao giờ có được tiềm lực, vị thế,
uy tín, cơ đồ như ngày hôm nay
nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng cũng không quên nhắc
nhở, sắp tới còn nhiều việc phải
làm, thuận lợi nhiều nhưng khó
khăn, thách thức cũng rất lớn,
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh
Covid-19 vẫn còn diễn biến
phức tạp. Vì vậy, toàn Đảng,
toàn dân, toàn quốc phải đoàn
kết, nhất trí một lòng, phát huy
truyền thống nghìn năm của Việt
Nam, đưa đất nước vượt qua
được những khó khăn thách
thức. Để làm được điều này, mỗi
ĐBQH phải xứng đáng là đại
biểu của dân, do dân và vì dân,
phấn đấu làm tròn trách nhiệm,
đóng góp được nhiều nhất cho
đất nước, cho nhân dân. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả hoạt
động của Quốc hội

Hôm qua (9/5), tại Hải Phòng,
Chủ tịch QH Vương Đình Huệ
cùng các ứng cử viên ĐBQH
thuộc đơn vị bầu cử số 3 cũng đã
tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh
Bảo, huyện An Lão.

Bày tỏ vinh dự khi được ứng
cử tại TP Hải Phòng - vùng đất
địa linh nhân kiệt, có truyền
thống trung dũng, kiên cường,
Chủ tịch QH Vương Đình Huệ

khẳng định, nếu được cử tri tiếp
tục tín nhiệm bầu làm ĐBQH,
ông sẽ tiếp tục cùng Ủy ban
Thường vụ QH, QH nghiên cứu,
đổi mới, cải tiến, nâng cao chất
lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt
động, phát huy dân chủ, chủ
động, sáng tạo, công khai, minh
bạch, bảo đảm QH thực sự là cơ
quan đại biểu cao nhất của nhân
dân, cơ quan quyền lực Nhà
nước cao nhất. Việc đổi mới,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt
động của QH phải tiến tới 4 mục
tiêu lớn là công tác lập pháp,
giám sát tối cao, quyết định các
vấn đề quan trọng quốc gia và
công tác đối ngoại.

Theo Chủ tịch QH Vương
Đình Huệ, hoạt động hiệu quả
của QH trước hết được đo lường
bằng hiệu quả của mỗi ĐBQH,
của Ủy ban Thường vụ QH, Hội
đồng Dân tộc và các Ủy ban, cơ
quan thường trực của QH, của
các đoàn ĐBQH. Mỗi ĐBQH là
trung tâm hoạt động của QH. QH
mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu
quả cao thì từng đại biểu QH phải
xứng đáng. 

Về chương trình xây dựng
luật pháp của QH, Chủ tịch
Quốc hội Vương Đình Huệ cho
biết, QH sẽ sửa đổi, bổ sung,
ban hành các luật mới để kịp
thời thể chế hóa Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng và bảo đảm
thi hành Hiến pháp năm 2013.
Hệ thống luật pháp được hoàn
thiện theo hướng đồng bộ, thống
nhất, mang tính khả thi cao và
tuổi thọ dài, góp phần hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền XHCN,
thể chế kinh tế thị trường, định
hướng XHCN, bảo vệ quyền
của công dân, nâng cao củng cố
quốc phòng an ninh, bảo đảm an
sinh xã hội, bảo vệ tài nguyên
môi trường và các lĩnh vực khác
trong đời sống, xã hội.

QH khóa 15 cũng tập trung
nâng cao chất lượng quyết định
các vấn đề quan trọng của đất
nước, tăng cường năng lực dự
báo với tầm nhìn dài hạn, tổng

thể, nhất là các vấn đề về kinh tế
vĩ mô, tài chính, ngân sách nhà
nước, đầu tư công, định hướng,
giải pháp thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội, các dự án quan
trọng quốc gia, chương trình
mục tiêu quốc gia; rà soát, chuẩn
hóa các quy định về xem xét,
quyết định các vấn đề quan trọng
của đất nước; xác định rõ vai trò,
trách nhiệm của các cơ quan, tổ
chức, cá nhân trong thực hiện
nghị quyết của QH về các vấn đề
quan trọng.

Càng là cán bộ lãnh đạo cấp
cao càng phải nêu gương

Sáng cùng ngày, tại TP Hồ
Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc và các ứng cử viên
ĐBQH đơn vị bầu cử số 10 đã
tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi

Trình bày chương trình hành
động của mình, Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc tập trung
vào 4 nhóm vấn đề chính.
Trong đó, ông cam kết thực
hiện đúng các quy định và làm
tròn trách nhiệm của người đại
biểu nhân dân, gắn bó với cử
tri, thường xuyên lắng nghe tâm
tư, nguyện vọng của cử tri,
phản ánh kịp thời với QH và
các cơ quan chức năng; quan
tâm những vấn đề thiết thực về
kinh tế - xã hội và đời sống
nhân dân; thúc đẩy thực hiện tốt
3 chức năng quan trọng của
QH, thực hiện hiệu quả các
mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng...

Nhấn mạnh đến trách nhiệm
nêu gương của đại biểu là công
chức, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc cho rằng, càng là cán
bộ lãnh đạo cấp cao càng phải
nêu gương. 

Nhóm vấn đề trọng tâm thứ
hai là những vấn đề thiết thực
về kinh tế - xã hội và đời sống
nhân dân như:  thúc đẩy cải
thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, giảm thời gian, chi phí
về thủ tục hành chính; bảo đảm
an ninh, an toàn, chăm sóc sức

khỏe cho người dân, bảo vệ môi
trường sinh thái…

Vấn đề trọng tâm thứ ba là
thúc đẩy thực hiện tốt 3 chức
năng quan trọng của Quốc hội:
lập pháp, giám sát tối cao và
quyết định các vấn đề quan trọng
của đất nước; thực hiện hiệu quả
các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị
quyết Đại hội đại biểu lần thứ
XIII của Đảng đề ra.

Chương trình hành động của
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc cũng thể hiện sự quan tâm
đến các lĩnh vực quốc phòng - an
ninh; đối ngoại; cải cách tư pháp;
nâng cao hiệu quả, thực chất của
công tác thi đua khen thưởng;
phát huy vai trò đại đoàn kết dân
tộc, khơi dậy lòng yêu nước, nỗ
lực vượt khó và khát vọng phát
triển của nhân dân.

Đưa đất nước phát triển
dựa trên 3 trụ cột chính 

Trước đó, vào ngày 8/5, tại
TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính
phủ Phạm Minh Chính cùng các
ứng cử viên ĐBQH khóa XV,
đơn vị bầu cử số 1 TP Cần Thơ
đã tiến hành tiếp xúc cử tri quận
Cái Răng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính
nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ sẽ đề cao trách nhiệm
nêu gương, gương mẫu của
người đứng đầu với tinh thần
trách nhiệm, tự lực, tự cường,
đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hiệu
quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ
của cơ quan hành chính nhà
nước cao nhất, cơ quan chấp
hành của Quốc hội. Chính phủ
cùng cả hệ thống chính trị và
toàn quân, toàn dân phát huy
những kết quả đã đạt được, vượt
qua các khó khăn, thách thức,
tiếp tục đưa đất nước phát triển
dựa trên 3 trụ cột chính là nguồn
lực con người, tài nguyên thiên
nhiên và truyền thống văn hóa –
lịch sử của dân tộc.

Trong bối cảnh việc phát huy
3 trụ cột này còn nhiều khó khăn,
phải tăng cường khối đại đoàn

kết toàn dân tộc để thực hiện
thành công sự nghiệp phát triển
đất nước.

Thủ tướng cho biết, Chương
trình hành động của Chính phủ
thực hiện Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng được xây dựng
theo hướng “bám sát thực tiễn,
xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng
thực tiễn, lấy thực tiễn làm
thước đo” để triển khai đồng bộ,
toàn diện, có lộ trình phù hợp,
lựa chọn ưu tiên để thực hiện.

Cùng với trách nhiệm với cả
nước, Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ sẽ quan tâm, hỗ trợ
phát triển vùng Đồng bằng sông
Cửu Long và TP Cần Thơ tiếp
tục triển khai Nghị quyết 120
của Chính phủ về phát triển bền
vững Đồng bằng sông Cửu
Long thích ứng biến đổi khí
hậu; nghiên cứu, xây dựng cơ
chế, chính sách phù hợp, hiệu
quả để vùng và các địa phương
trong vùng phát huy mạnh mẽ
các tiềm năng, cơ hội, lợi thế
cạnh tranh. 

Thủ tướng nhấn mạnh cần
giải quyết mâu thuẫn trong
phát triển vùng là tiềm năng rất
lớn nhưng cơ chế, chính sách
còn hạn hẹp. Đồng thời giải
quyết các nút thắt trong phát
triển vùng, nhất là hạ tầng giao
thông vận tải, phát huy nguồn
lực con người.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo
Cần Thơ năng động hơn, quyết
liệt hơn, không trông chờ Trung
ương, đề xuất các cơ chế, chính
sách để huy động mọi nguồn lực
cho phát triển, truyền cảm hứng
cho mọi người dân hăng hái
tham gia vào sự nghiệp chung.
Mục tiêu là đưa thành phố phát
huy vị trí trung tâm, thực sự là
động lực phát triển của vùng
ĐBSCL, năm sau đạt kết quả tốt
hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tốt
hơn nhiệm kỳ trước, đời sống
nhân dân ngày càng ấm no hơn,
hạnh phúc hơn cả về vật chất và
tinh thần. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng
khẳng định sẽ cùng Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân Cần
Thơ vượt qua thách thức, triển
khai có hiệu quả Nghị quyết số
59-NQ/TW của Bộ Chính trị về
xây dựng và phát triển TP Cần
Thơ đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045, Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ TP lần thứ XIV. 

Thủ tướng Phạm Minh
Chính cho biết, các ứng cử viên
sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến
cử tri, vì đây là cơ sở để giúp
cho các ứng cử viên tiếp tục
nghiên cứu, nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng của cử tri, bổ sung,
hoàn thiện chương trình hành
động của mình để triển khai thực
hiện có hiệu quả, đóng góp được
nhiều nhất cho đất nước, cho
nhân dân. H.THƯ - T.LINH 

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TIẾP XÚC CỬ TRI, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ:

Xứng đáng là đại biểu của dân, 
do dân và vì dân

lTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Hà Nội.
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Đảm bảo quy định phòng
chống dịch bệnh

Cuối tuần qua, UBND
Phường Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà
Nội) đã tổ chức tập huấn pháp
luật về bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm, kỳ 2021-2026; ra
quân vệ sinh môi trường, trật tự
đô thị phục vụ bầu cử. Các hoạt
động diễn ra đều tuân thủ
nghiêm ngặt quy định về phòng
chống dịch bệnh Covid -19.

Tại buổi tập huấn, hơn 100
đại biểu là thành viên các Tổ
bầu cử đã được nghe báo cáo
viên là ông Nguyễn Minh Hiển,
Quận uỷ viên, Trưởng phòng
Nội vụ quận Cầu Giấy phổ biến
các quy định pháp luật về bầu
cử, quyền, nghĩa vụ của cử tri,
của các tổ bầu cử; các nguyên
tắc, trình tự bỏ phiếu…Đây là
những vấn đề hết sức thiết thực
đối với mỗi thành viên tổ bầu
cử cũng như cử tri, góp phần
vào thành công vào cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026 diễn ra sắp tới.
Hội nghị cũng dành thời gian để
các đại biểu trao đổi, thảo luận
những vấn đề còn chưa rõ hoặc
được cử tri quan tâm. Trước đó,
ngày 27/3 phường đã tổ chức
tập huấn cho 230 đại biểu là
thành viên tổ bầu cử.

Phường Yên Hoà với dân số
4,8 vạn, diện tích 206 ha; 37 Tổ
dân phố, 34 chi bộ, 26 chung cư;
12 khu vực bỏ phiếu, 2 đơn vị
bầu cử với tổng số cử tri gần 27
ngàn người. Xác định cuộc bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 sắp diễn ra

Tối 7/5/2021, ông Đỗ Đức
Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp

luật hình sự hành chính, Bộ Tư
pháp cùng các ứng cử viên đại
biểu Quốc hội khóa XV tại
TPHCM đã có buổi tiếp xúc với
cử tri quận 1, TP.HCM. 

Vừa qua, Hội đồng Bầu cử
quốc gia đã ban hành Nghị
quyết số 559/NQ-HĐBCQG về
công bố danh sách chính thức

868 người ứng cử đại biểu Quốc
hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu
cử trong cả nước để bầu 500 đại
biểu Quốc hội khóa XV. Theo
đó, TP.HCM có 50 người ứng
cử đại biểu Quốc hội khóa XV
tại 10 đơn vị bầu cử để bầu 30
đại biểu Quốc hội khoá XV. 

Ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng
Vụ Pháp luật Hình sự - Hành
chính, Bộ Tư pháp là 1 trong 13

đại biểu được Hội đồng Bầu cử
Quốc gia giới thiệu về TP.HCM
để tham gia  ứng cử tại Đơn vị
bầu cử số 2, gồm: Quận 1, Quận
3 và Bình Thạnh (TP.HCM). 

Tại chương trình hành động
của mình, ông Đỗ Đức Hiển cho
biết, bản thân ông nhận thức được
rằng, được ứng cử đại biểu Quốc
hội trên địa bàn TP.HCM là cơ hội
để được gắn bó với thành phố

mang tên Bác, với cử tri các Quận
1, Quận 3 và Quận Bình Thạnh.

Ông Đỗ Đức Hiển hứa sẽ tiếp tục
trau dồi bản lĩnh chính trị, trình độ

Xác định cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội và đại
biểu HĐND các cấp sắp
tới đây là nhiệm vụ
chính trị trọng tâm,
quan trọng, nên các cấp
chính quyền của Hà Nội
đã tập trung nguồn lực
cho thực hiện nhiệm vụ
chính trị này, trong đó
đây là thời gian cao
điểm thực hiện công
tác tuyên truyền pháp
luật về bầu cử trên địa
bàn toàn thành phố.

lToàn cảnh Hội nghị.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, đặc
biệt số lượng việc và tiền tiếp tục gia tăng,
dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp,
nhưng các địa phương trong tỉnh Lào Cai
đã chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều giải
pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác thi hành án dân sự (THADS); nhiều vụ
việc phức tạp, kéo dài, giá trị lớn đã được
giải quyết dứt điểm.

Các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh
đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ
quan, tổ chức hữu quan trong thi hành án dân
sự, nhất là đối với các ngành trong khối nội
chính như Công an, Viện kiểm sát nhân dân
và Toà án nhân dân cùng cấp theo Quy chế
phối hợp 4 ngành; triển khai thực hiện tốt các
quy chế, như phối hợp thi hành án giữa Bộ Tư
pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quy
chế phối hợp giữa Tổng cục Thi hành án dân
sự và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quy chế
phối hợp với đương sự là phạm nhân đang
chấp hành án phạt tù tại các Trại giam, Trại
tạm giam; tiếp tục triển khai chương trình phối
hợp với các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ
quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, công
chức, người lao động trong toàn ngành
THADS tỉnh Lào Cai luôn chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, không
có công chức, người lao động có hành vi vi
phạm bị xử lý kỷ luật. Việc thực hiện chế độ
chính sách đối với công chức, người lao
động được quan tâm thực hiện kịp thời,
thường xuyên.

Đội ngũ cán bộ được quan tâm, củng cố,
kiện toàn. Cục THADS tỉnh chú trọng hướng
dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ, qua đó
góp phần thúc đẩy hiệu quả chỉ tiêu nhiệm
vụ thi hành án. Ý thức trách nhiệm, kỷ
cương, kỷ luật lao động có nhiều chuyển
biến tích cực. 

Với khối lượng công việc lớn, Cục
THADS tỉnh đã nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành,
tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề
lối làm việc, Cục thường xuyên đôn đốc,

kiểm tra tiến độ giải quyết các vụ án cũng
như thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành
đã đề ra. 

Cục và các chi cục phối hợp với các
ngành chức năng đẩy mạnh công tác phổ
biến pháp luật, nhất là làm tốt công tác phối
hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức
đoàn thể ở cơ sở trong việc động viên, thuyết
phục đương sự tự nguyện thi hành án; phối
hợp tổ chức thi hành hình phạt tiền và trách
nhiệm dân sự của người phải thi hành đang
chấp hành án phạt tù và việc xét giảm thời
hạn chấp hành án phạt tù, đặc xá…

Với sự vào cuộc tích cực, sát sao của đội
ngũ cán bộ, các cơ quan THADS tỉnh Lào
Cai đã thi hành xong 1794 việc trong số có
điều kiện, đạt tỷ lệ 76,24%, tăng 0,26% so
với cùng kỳ năm 2020.

Về tiền phải thi hành án, tổng số giải
quyết là 603.566.042 nghìn đồng; trong đó
số thụ lý mới có 218.631.228  nghìn đồng.
Sau khi trừ đi số ủy thác, số có điều kiện
thi hành là 401.195.003 nghìn đồng. Trong
số có điều kiện, đã thi hành xong
204.776.930 nghìn đồng, tăng
176.375.419 nghìn đồng (tăng 621%) so
với cùng kỳ năm 2020; đạt tỷ lệ 51,04%
(tăng 38,47%) so với cùng kỳ năm 2020.

Để đạt được kết quả này là nhờ ngành
THADS tỉnh thực hiện nhiều giải pháp ngay
từ đầu năm như: thường xuyên tổ chức đối
thoại trực tiếp với công dân; có biện pháp chỉ
đạo xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc theo
đúng quy định của pháp luật. Chỉ riêng trong

6 tháng đầu năm 2021, Cục THADS tỉnh
Lào Cai đã tiếp nhận và giải quyết  xong hầu
hết đơn khiếu nại, tố cáo. Nhờ vậy, đa phần
tổ chức, cá nhân hiểu và hợp tác trong quá
trình thi hành bản án, phán quyết của Tòa án.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục
THADS tỉnh Lào Cai cho biết: Để nâng cao
hiệu quả công tác THADS tại địa phương,
thời gian tới, các chi cục tiếp tục thực hiện
đồng bộ các giải pháp theo kế hoạch, chủ
động phối hợp với các cấp, các ngành, cơ
quan liên quan đẩy nhanh tiến độ, nâng cao
hiệu quả thi hành án; rà soát các vụ việc có
điều kiện thi hành án để có kế hoạch, biện
pháp tổ chức thi hành án hiệu quả. 

Chú trọng công tác kiểm tra, tự kiểm
tra, tập trung vào các nội dung: Việc thực
hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; thực
hiện các trình tự, thủ tục về THADS; tiến
độ giải quyết án, đặc  biệt là các vụ việc
trọng điểm, các vụ việc liên quan đến tín
dụng, ngân hàng. Tranh thủ tối đa sự lãnh
đạo, chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy, chính
quyền địa phương trong THADS cũng như
sự phối hợp của các ngành hữu quan. Tiếp
tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy,
nâng cao chất lượng cán bộ THADS.

Bên cạnh đó, Cục THADS tỉnh quan tâm
thực hiện và phối hợp tốt với các cơ quan
truyền thông, báo chí để làm tốt công tác
tuyên truyền, truyền thông, báo chí về pháp
luật, xây dựng ý thức công dân về chấp hành
pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành
án dân sự nói riêng. KHÁNH LINH

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ LÀO CAI:

Phát huy mọi nguồn lực 
hoàn thành chỉ tiêu được giao

lCục trưởng Cục THADS Lào Cai Lê Anh Tuấn tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng

đầu năm.

ÔNG ĐỖ ĐỨC HIỂN, VỤ TRƯỞNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ HÀNH CHÍNH: 

Chú trọng hoàn thiện thể chế, tạo cơ chế thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh

Trong 6 tháng đầu năm, bằng
nhiều giải pháp quyết liệt, đồng
bộ, các cơ quan thi hành án dân
sự trên địa bàn Lào Cai đã hoàn
thành đạt và vượt các chỉ tiêu,
nhiệm vụ công tác được giao.



tới đây là nhiệm vụ chính trị đặc
biệt quan trọng nên UBND phường
đã tập trung triển khai các nhiệm vụ
tuyên truyền theo đúng chỉ đạo của
Thành phố, của quận Cầu Giấy.

Theo lãnh đạo UBND Phường
Yên Hoà, các hình thức tuyên
truyền phục vụ bầu cử trên địa bàn
được UBND Phường triển khai
quyết liệt, bằng nhiều hình thức
phong phú, đa dạng. Phường đã
cấp hơn 18 ngàn tờ rơi, tờ gấp về
bầu cử đến các hộ gia đình trên địa
bàn, cấp phát hơn 100 cuốn tài liệu
hỏi đáp đến các tổ dân phố, cụm
dân cư.  Tại 3 khu vực bỏ phiếu
chính trang trí cụm pano, áp phích,
đẩy mạnh các hình thức tuyên
truyền trực quan, sinh động. Hệ
thống loa truyền thanh của phường
ngày 3 buổi phát đi các thông tin về
bầu cử. Bên cạnh đó, hệ thống loa
di động cũng thực hiện tuyên
truyền ngày 2 buổi theo hướng “đi
từng ngõ, gõ từng nhà”. Ngoài ra,
việc tuyên truyền pháp luật về bầu
cử còn được thực hiện lồng ghép
qua các buổi họp tổ dân phố, cụm
dân cư…

Đặc biệt trong bối cảnh dịch
bệnh Covid đang diễn biến hết sức
phức tạp, lãnh đạo UBND Phường
cho biết, phường đã chủ động trang
bị các biện pháp phòng dịch như
bình khử khuẩn tại các khu vực bỏ

phiếu; máy đo thân nhiệt, nước sát
khuẩn, khẩu trang, bố trí y tế trực
thường xuyên, chuẩn bị các hòm
phiếu khử khuẩn lưu động phục vụ
những người đang cách ly tại
nhà…và lên kịch bản để ứng phó
với đại dịch ở nhiều cấp độ khác
nhau. Được biết, đến nay phường
đã hoàn thành trên 70% số lượng
công việc và đang tích cực, khẩn
trương hoàn thiện các công việc
còn lại, sẵn sàng cho ngày bầu cử
đang đến gần.

Đa dạng hình thức 
tuyên truyền

Còn tại quận Hà Đông, nhận
thức công tác tuyên truyền có ý
nghĩa quan trọng, góp phần vào sự
thành công của cuộc bầu cử, công
tác tuyên truyền pháp luật về bầu
cử được đẩy mạnh thông qua nhiều
hình thức đa dạng, ngoài tuyên
truyền trực quan, bằng các bài viết
đăng tải trên cổng thông tin điện tử
quận, hệ thống loa truyền thanh
phường cũng vào cuộc một cách
tích cực. Các tổ dân phố, khu dân
cư cũng lồng ghép công tác tuyên
truyền bằng nhiều hình thức để
người dân nắm được các quy định
về bầu cử. 

Tại huyện Phú Xuyên, công tác
tuyên truyền được triển khai bắt
đầu từ đầu tháng 1 và cao điểm từ
tháng 4 đến ngày bầu cử

23/5/2021. Ngoài tuyên truyền trên
hệ thống Đài truyền thanh huyện và
xã, thị trấn; tuyên truyền trên cổng
thông tin điện tử huyện, Phú Xuyên
còn đẩy mạnh tuyên truyền trên các
trang fanpage: “Phú Xuyên bao
yêu thương”, “Cuộc sống xanh”...
Các nội dung được tuyên truyền rất
thiết thực như quy trình của cuộc
bầu cử; mục đích ý nghĩa của cuộc
bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử
tri; các quy định về bầu cử… 

Các cơ quan của Thành phố
cũng tăng cường công tác tập huấn
thông qua các hội nghị ở quy mô
toàn TP, mới đây Công đoàn Viên
chức TP Hà Nội phối hợp với Sở
Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên
truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND,
điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021
- 2026 cho công đoàn các cơ quan
đơn vị Thành phố.  

Thông qua hội nghị, các cán
bộ công đoàn cơ sở sẽ nắm vững
và tiếp tục tuyên truyền sâu rộng
hơn nữa Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu HĐND năm
2015 trong cơ quan, đơn vị. Đồng
thời, vận động cán bộ, công chức,
viên chức, gia đình tích cực tuyên
truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sở TTTT
Hà Nội cũng tổ chức hội nghị tập
huấn công tác tuyên truyền bầu
cử cho đội ngũ biên tập, phóng
viên các cơ quan báo chí; cán bộ
phụ trách nội dung Bản tin của
các cơ quan thành phố; cán bộ
làm công tác thông tin cơ sở,
tuyên truyền của phòng văn hóa
và thông tin, trung tâm văn hóa -
thông tin và thể thao thuộc 30
quận, huyện, thị xã.

Theo đánh giá, công tác tuyên
truyền, thông tin bầu cử đã được
triển khai sâu rộng, đảm bảo đúng
kế hoạch, tiến độ đề ra. Hiện nay,
các địa phương đang tập trung tổ
chức các hoạt động sau hội nghị
hiệp thương lần thứ ba, trong đó
chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền,
góp phần vào sự thành công của
cuộc bầu cử. HÀ ANH
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Cao điểm tuyên truyền 
pháp luật về bầu cử ở Thủ đô

l Danh sách người ứng cử và danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND

Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực tận
tâm hết mình để có những đóng
góp cho đất nước, cho TP.HCM,
xây dựng và phát triển thành phố
với mục tiêu đến năm 2025 là đô
thị thông minh, thành phố dịch vụ
công nghiệp theo hướng hiện đại,
đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có
chất lượng sống tốt, văn minh,
hiện đại và nghĩa tình.

Ông Đỗ Đức Hiển cam kết sẽ
gần gũi, gắn bó với cử tri, thường
xuyên và linh hoạt trong cách
thức tiếp xúc cử tri để lắng nghe
ý kiến, tìm hiểu tâm tư nguyện
vọng và yêu cầu chính đáng của

cử tri. Ông cam kết sẽ phản ánh
đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử
tri với Quốc hội trong quá trình
tham gia xây dựng chính sách
pháp luật, quyết định những vấn
đề quan trọng của đất nước, nhất
là những vấn đề liên quan mật
thiết đến đời sống, sinh hoạt hàng
ngày của cử tri TP. 

Theo ông Hiển, cá nhân ông sẽ
tham mưu cho Quốc hội xây dựng
và ban hành kịp thời các đạo luật
bảo đảm khả thi, phù hợp với thực
tế, với mong muốn của cử tri và
ổn định hơn, ít phải sửa đổi, bổ
sung. Việc này sẽ tạo cơ chế thúc

đẩy phát triển kinh tế - xã hội,
trong đó có tính đến đặc thù của
các đô thị lớn như TP.HCM, đặc
biệt là các vấn đề đất đai, nhà ở,
quy hoạch, góp phần tạo thuận lợi
cho doanh nghiệp, người dân
trong thực hiện các giao dịch, thủ
tục hành chính, gỡ bỏ giấy phép
con. Ông cũng chú trọng việc đề
nghị TP.HCM nâng cao kỷ luật,
kỷ cương; thu hút sự tham gia của
cử tri, doanh nghiệp vào quá trình
xây dựng luật, đề cao vai trò phản
biện xã hội.

Bên cạnh đó, ông Hiển cam
kết sẽ quyết liệt giám sát việc thực

hiện chính sách, pháp luật của các
cơ quan nhà nước; chất vấn làm
rõ vấn đề cử tri TP bức xúc, quan
tâm như giáo dục, y tế, văn hóa,
bảo vệ môi trường, phòng chống
tham nhũng, tội phạm và tệ nạn
xã hội...  Đặc biệt, ứng cử viên
Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hiển
cam kết sẽ sẵn sàng và có cơ chế
tiếp nhận, nghiên cứu đơn thư
khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, đôn
đốc cơ quan có thẩm quyền giải
quyết, bảo đảm quyền và lợi ích
của cử tri.

Ông Hiển cũng khẳng định
phát huy tinh thần trách nhiệm

trong thảo luận, quyết định
những chính sách lớn về quốc
kế, dân sinh, về chủ trương đầu
tư các dự án quan trọng quốc
gia, trong đó ưu tiên các dự án
hạ tầng, giao thông trên địa bàn
TP; đồng thời sẽ đề xuất Quốc
hội việc huy động và phân bổ
nguồn lực của đất nước trong
từng giai đoạn, có tính đến đóng
góp của thành phố Hồ Chí Minh
để thành phố có nguồn lực đầu
tư các công trình hạ tầng, sớm
giải quyết các vấn đề còn tồn
đọng như kẹt xe, ngập nước… 

HẠNH DUNG

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG NGUYỄN TRỌNG NGHĨA:

Thực hiện tốt quan điểm
“dân làm gốc”

Chiều 8/5, tại hội trường
Công ty CP Cao su Tây

Ninh, các ứng cử viên đại biểu
Quốc hội (ĐBQH) khóa XV,
đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Tây
Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri,
vận động bầu cử, cử tri thuộc 2
xã Hiệp Thạnh, Phước Trạch
và Công ty CP Cao su Tây
Ninh, thuộc huyện Gò Dầu,
tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu trước cử tri Tây
Ninh về chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm
ĐBQH khóa XV, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương
Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, xác định 5 nội dung
trọng điểm: Thực hiện có hiệu quả các đường lối, chính sách
của Đảng đối với các hoạt động Quốc hội, nhất là trong quá
trình xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề hệ trọng
của đất nước, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách pháp luật
phải xuất phát từ ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính
đáng của nhân dân.

Thực hiện tốt quan điểm "dân làm gốc", giữ mối liên hệ gắn
bó mật thiết với nhân dân, dành nhiều thời gian tham gia các
hoạt động của Đoàn ĐBQH và các hoạt động của địa phương
để lắng nghe và phản ánh kịp thời ý chí, nguyện vọng của nhân
dân đến với Quốc hội, với Đảng và các cơ quan chức năng có
liên quan.

Cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tây Ninh thực hiện có hiệu
quả 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn
2021-2025, nhất là các nội dung, chương trình trọng điểm, bảo
đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã
hội bền vững với bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh,
thiên tai và chú trọng việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền và củng
cố tình đoàn kết hữu nghị với các nước láng giềng.

Quan tâm đến công tác chăm sóc đối tượng chính sách,
người có công với cách mạng (nhất là nhân dân vùng biên giới,
vùng căn cứ cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn),
đồng hành cùng địa phương trong các chương trình tôn tạo,
nâng cấp, phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa trên
địa bàn tỉnh.

Tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, năng lực,
kế thừa, đổi mới tác phong, phương pháp công tác của đại biểu
Quốc hội. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát của Quốc
hội, đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý, giám sát của
cử tri và nhân dân đối với đại biểu Quốc hội.

Tại hội nghị, đa số các cử tri đồng tình với chương trình
hành động của các ứng cử viên ĐBQH khóa XV. Theo đó,
cử tri đề nghị các ứng cử viên đại biểu Quốc hội sau khi
được ứng cử cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng
chống dịch Covid-19 ở khu vực biên giới, nhất là các chính
sách hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng chống dịch và triển
khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình hành động như
đã cam kết với cử tri Tây Ninh. 

Đại diện ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 1,
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái đã
ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cử tri.

Sáng cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các ứng cử viên ĐBQH đã có buổi
tiếp xúc với cử tri hai xã Thạnh Đức, Cẩm Giang, huyện Gò

Tư PHÁP
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Có phương án ứng phó
với kịch bản xấu nhất

Ngày 9/5, Thủ tướng Phạm
Minh Chính đã đi kiểm tra công
tác phòng chống dịch tại các
tỉnh biên giới Tây Nam và tiến
hành họp trực tuyến khẩn với
một số bộ ngành và lãnh đạo 6
tỉnh biên giới phía Tây Nam, tại
An Giang. 

Báo cáo tình hình dịch bệnh,
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn
Thanh Long cho biết diễn biến
dịch lần này khá nhanh, đa
nguồn lây, đa ổ dịch…Trong 1
tuần qua, tình hình nhập cảnh
trái phép diễn biến rất phức tạp.
Trong khi đó, diễn biến dịch từ
Campuchia vẫn căng thẳng. Do
Campuchia đã dỡ phong tỏa, nên
dự báo trong những ngày tới
lượng người nhập cảnh cả hợp
pháp, cả trái phép từ Campuchia
về nước sẽ tiếp tục tăng… nguy
cơ lây nhiễm dịch bệnh vào khu
vực Tây Nam là rất lớn. 

Dự họp tại điểm cầu Tây 
Ninh, Phó Thủ tướng Thường

trực Trương Hòa Bình đánh giá,
tuyến biên giới Tây Nam không
như phía Bắc, “bước qua dòng
sông, cánh đồng là qua biên
giới”… các lực lượng chức năng
phải căng mình với 500m/chốt
kiểm soát nên rất vất vả. Chúng
ta cần phải tiếp tục tăng cường
nhân lực, phương tiện, hỗ trợ vật
chất, kịp thời động viên tinh thần
đối với các lực lượng trên tuyến
đầu chống dịch. Phó Thủ tướng
Thường trực cho biết, hiện rất
nhiều người nước ngoài nhập
cảnh trái phép từ phía Bắc đi vào
các tỉnh đồng bằng sông Cửu
Long để tìm đường sang Cam-
puchia, do đó, cần phải xử lý
triệt để, chủ động ngăn chặn,
triệt phá các đường dây nhập
cảnh trái phép…

Trong khi đó tại đầu cầu Hà
Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức
Đam cho rằng: Các đợt dịch xảy
ra trước đây, nhiều địa phương
ở Đồng bằng sông Cửu Long
chưa xảy ra tình trạng dịch bệnh
lây nhiễm trong cộng đồng theo

đúng nghĩa, do đó chưa có kinh
nghiệm ứng phó. Nếu dịch xảy
ra trong cộng đồng, ứng phó sẽ
lúng túng. Phó Thủ tướng đề
nghị lãnh đạo các tỉnh yêu cầu
Sở Y tế xây dựng và báo cáo tỉnh
các phương án ứng phó với kịch
bản xấu nhất. Đối với vấn đề
quản lý xuất nhập cảnh trái phép,
Phó Thủ tướng nêu rõ. “Ở biên
giới thì Bộ Quốc phòng lo,
nhưng các tỉnh cũng phải chủ
động, tăng cường lắp camera
giám sát không chỉ ở tuyến biên
giới, mà cả ở khu vực đô thị, đầu
mối giao thông, những nơi nguy
cơ cao… để khi cần sẽ truy vết
nhanh được”.

Không lơ là, mất cảnh giác
Kết luận cuộc họp, Thủ

tướng Phạm Minh Chính nêu rõ,
trong 10 ngày qua, tốc độ lây
nhiễm dịch bệnh rất nhanh, rất
khó lường. Nguy cơ dịch trên
toàn quốc đã hiện hữu. Chúng ta
phải triển khai các biện pháp
cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, tích
cực hơn, bám sát tình hình thực
tế hơn, để ngăn chặn dịch bệnh.
Trong khi đó, lại xuất hiện hiện
tượng chống phá, xuyên tạc, nói
xấu, đưa thông tin sai lệch, sai sự
thật trên mạng xã hội và một số
phương tiện, nền tảng thông tin
về công tác phòng, chống dịch
và tiêm vaccine phòng ngừa
Covid-19 làm nhân dân hoang
mang, dao động… 

Thủ tướng đề nghị Thường
trực cấp ủy, tổ chức đảng, đặc
biệt Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch

UBND các cấp phải tích cực
vào cuộc, tập trung cao nhất cho
phòng, chống dịch, phát triển
kinh tế, xã hội theo chỉ đạo của
Thường trực Ban Bí thư. 

Thủ tướng cũng yêu cầu các
địa phương có kịch bản đảm bảo
cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND
các cấp; kết thúc năm học 2020-
2021 đúng luật, có hiệu quả;
nhanh chóng ổn định tình hình,
tập trung cho sản xuất kinh
doanh, ổn định đời sống của nhân
dân. Mỗi người dân vì chính
mình cũng là vì cộng đồng, vì lợi
ích quốc gia, dân tộc... 

UYÊN SAN 

HÀ NỘI: 
Người đi về từ Thuận Thành,
tỉnh Bắc Ninh từ ngày 28/4 
phải khai báo y tế
Trưa 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà

Nội phát đi khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-
19 liên quan đến huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Cụ
thể, CDC Hà Nội khuyến cáo, tất cả người đi về từ huyện
Thuận Thành trong thời gian từ 28/4 trở lại đây, đặc biệt
là tại các xã Mão Điền, Xuân Lâm thực hiện tự cách ly
theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn chế tiếp xúc, không đến
các nơi đông người, thực hiện khai báo y tế tại trạm y tế
trên địa bàn, hoặc gọi điện đến đường dây nóng để khai
báo y tế.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng thông báo điều
chỉnh lộ trình phương án vận hành các tuyến buýt đi đến
tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội
tổ chức vận hành các tuyến buýt số 10A (Long Biên - Từ
Sơn) và 54 (Long Biên - TP Bắc Ninh) quay đầu tại gầm
cầu đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (xã Yên
Thường, huyện Gia Lâm) từ nay cho đến khi có thông
báo mới, phù hợp với phương án tổ chức vận tải hành
khách của tỉnh Bắc Ninh.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm
yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 của TP
và chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, cảnh sát
giao thông tổ chức tuyên truyền, phát khẩu trang miễn
phí cho người dân qua lại trên các tuyến sông thuộc địa
bàn Thủ đô. Cụ thể, tại các bến đò Chu Minh - Minh
Châu, Chu Phan - Thọ An, Liên Trung… dọc các huyện
Đan Phượng, Ba Vì, Mê Linh, Đông Anh, thị xã Sơn Tây

và hơn 10 bến đò ngang thuộc huyện Thường Tín, Phú
Xuyên, người dân qua lại hai bên bờ sông Hồng nối Hà
Nội với tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc hàng ngày khá đông.

Ngoài ra, mặc dù Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ra
Công điện hoả tốc số 06 về vấn đề tạm dừng các hoạt
động không thiết yếu. Trong đó có nội dung, từ 17h00
ngày 3/5, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống
đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè. Tuy nhiên, một
số tuyến phố trên địa bàn vẫn cố tình cho bày bàn ghế ra
vỉa hè bán hàng. T.CÔNG 

Nhiều tỉnh, thành triển khai
cách ly xã hội theo khu vực
Theo Sở Y tế Vĩnh Phúc, tính đến 12h trưa 9/5, trên

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 38 trường hợp nghi
ngờ mắc Covid-19. Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa lây
lan dịch Covid-19 trên địa bàn, ngày 9/5, UBND huyện
Yên Lạc đã ban hành quyết định thực hiện cách ly xã hội
toàn bộ thị trấn Yên Lạc trong 15 ngày, kể từ 0h ngày
9/5 đến 0h ngày 24/5/2021.

Người dân trên địa bàn thị trấn được yêu cầu ở trong
nhà, chỉ ra ngoài trong những trường hợp thật cần thiết.
Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách 2m khi giao
tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài công sở, trường
học, nơi công cộng; chấp hành nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch trong khu vực cách ly theo quy định...

Cũng trong ngày 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
ra quyết định giãn cách xã hội toàn bộ huyện Thuận
Thành kể từ 14h ngày 9/5, tùy theo diễn biến tình hình
dịch bệnh sẽ quyết định thời gian kéo dài cụ thể. Theo
đó, sẽ cách ly theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia
đình, thôn/khu phố với thôn/khu phố, xã với xã, thị trấn
với xã. Yên cầu mọi người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật
cần thiết, đi làm việc và các trường hợp khẩn cấp khác…

Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở,

trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; giữ khoảng
cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc. Dừng tất cả các hoạt động
công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người,
các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Dừng
hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ huyện
Thuận Thành ra bên ngoài, trừ các trường hợp vì lý do
công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết. Hạn chế tối
đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm vận
hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật
liệu sản xuất. HÀ SƠN

TP HỒ CHÍ MINH: 
Tìm người đi chung xe và
chuyến bay với bệnh nhân
Covid-19
Ngày 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM

(HCDC) ra thông báo tìm người ở TP HCM từng đi
trên 2 chuyến bay và 1 chuyến xe có liên quan đến
BN314 gồm: VN1595 từ Hà Nội đến Cam Ranh - Nha
Trang (khởi hành lúc 16 giờ 5 phút ngày 1/5); VN1572
từ Đà Lạt đến Hà Nội (khởi hành lúc 8 giờ 30 phút, ngày
5/5); người đi trên chuyến xe Limousine Khanh Phong
(51B-41365) từ Nha Trang đến Đà Lạt (từ 17 giờ-20 giờ
30 phút, ngày 2/5) phải liên hệ với trạm y tế phường để
được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Đối với người đang ở TP HCM, nếu đi qua 5 địa điểm
ở Nha Trang và 16 địa điểm ở Đà Lạt là các khách sạn,
khu vui chơi, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê... mà
BN3141 từng có mặt sẽ cách ly tại nhà.

Ngoài ra, HCDC cho biết, sau 3 ngày thực hiện phong
tỏa và các trường hợp liên quan đến ca tái dương tính trên
địa bàn có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, ngày 9/5, cơ
quan chức năng đã gỡ bỏ phong tỏa hẻm 359, đường Lê
Văn Sỹ, quận 3, TP HCM. H.GIANG 

Quyết liệt, bình tĩnh trong phòng chống
Thủ tướng Chính phủ

Phạm Minh Chính lưu ý, phát
huy vai trò lãnh đạo của cấp
ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành
quản lý của chính quyền và
huy động sự tham gia của
nhân dân, cả hệ thống chính
trị vào cuộc, chủ động phát
huy nội lực với tinh thần:
“Phòng” là cơ bản, chiến lược
lâu dài, quyết định; “Chống” là
cấp bách, quyết liệt, nhanh
chóng với tinh thần “chống
dịch như chống giặc”; chuyển
từ trạng thái phòng ngự là chủ
yếu sang trạng thái kết hợp hài
hòa, hợp lý giữa phòng ngự và
tấn công, trong đó, lấy tấn công
là chủ yếu, quan trọng; tăng
cường ứng dụng công nghệ để
giám sát, kiểm tra; thực hiện
nghiêm phương châm “phòng
ngừa tích cực, phát hiện sớm,
cách ly nhanh, điều trị hiệu
quả, xử lý dứt điểm, nhanh
chóng ổn định tình hình”. 

lThủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn cấp.

Theo bản tin tối 9/5 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 87 ca
mắc Covid-19. Trong đó, 10 người nhập cảnh; 77 trường hợp còn lại
ghi nhận trong nước, gồm: Bắc Giang (26), Đà Nẵng (17), Bắc Ninh
(15), Hà Nội (11), Hưng Yên (2), Hoà Bình (2), Thừa Thiên - Huế (2),
Quảng Nam (1), Quảng Trị (1). Từ 27/4 đến tối 9/5, Việt Nam phát
hiện tổng cộng 333 người mắc Covid-19 trong nước. Chùm ca bệnh tại
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K đang có xu
hướng tăng lên và lan ra nhiều tỉnh, thành. Hiện tại, 26 tỉnh, TP ghi
nhận người nhiễm nCoV. Trong đó, ổ dịch lớn nhất là Hà Nội.

DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH COVID-19:

TIN TứC

Đó là tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo
quốc gia về phòng chống Covid-19 trước diễn biến
phức tạp, nguy cơ dịch bùng phát trên cả nước...
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BV BẠCH MAI CƠ SỞ HÀ NAM: 
Tiếp nhận 200 bệnh
nhân từ BV Bệnh nhiệt
đới Trung ương

Để giảm tải và tránh nguy cơ lây
nhiễm chéo, đến sáng 9/5, có 200

bệnh nhân của Bệnh viện (BV) Bệnh
nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung
(Đông Anh, Hà Nội) được chuyển đến
BV Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam. Đây
là những ca bệnh đã được test lần 1 và
lần 2 âm tính, sẽ tiếp tục được theo dõi,
điều trị và cách ly theo quy định.

Trước đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ
của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam và y
bác sĩ của BV Bạch Mai đã tích cực, khẩn
trương chuẩn bị cơ sở vật chất, kê thêm
giường, máy móc, trang thiết bị để đón các
bệnh nhân từ BV Bệnh nhiệt đới Trung
ương cơ sở Kim Chung về đây. BV Bạch
Mai cơ sở 2 đã chuẩn bị một tòa nhà riêng
biệt để tiếp nhận các bệnh nhân từ BV
Bệnh nhiệt đới Trung ương chuyển đến. 

Theo Giám đốc BV Bạch Mai
Nguyễn Quang Tuấn, BV đã chuẩn bị
các loại máy móc cần thiết cũng như hệ
thống cấp cứu với 50 giường đã sẵn sàng
để xử lý các trường hợp biến chứng xảy
ra hoặc diễn biến nặng. BV cũng bổ
sung thêm 300 giường bệnh, nâng số
giường của BV Bạch Mai cơ sở 2 là 700
giường. 40 y bác sĩ cũng đã được tăng
cường để điều trị, theo dõi cho các bệnh
nhân mới chuyển về. S.Q

Xử phạt nhiều người
không đeo khẩu trang

Trước diễn biến phức tạp của dịch
Covid-19, trên cả nước đã có nhiều

tỉnh, thành liên tục phát hiện các ca mắc
mới. Tuy nhiên, ý thức phòng, chống dịch
tại nhiều nơi vẫn còn lơ là, chủ quan, đặc
biệt là tình trạng không đeo khẩu trang nơi
công cộng vẫn còn diễn ra.

Trong những ngày qua, các lực lượng
chức năng trên địa bàn TP HCM đã liên
tục thực hiện công tác kiểm tra và xử phạt
nhiều trường hợp người dân không chấp
hành quy định đeo khẩu trang. Cụ thể,
UBND phường Thảo Điền đã xử phạt 5
trường hợp không đeo khẩu trang theo quy
định, với tổng số tiền phạt 10 triệu đồng.

Tại Vĩnh Phúc, tính từ ngày 4/5 đến
11h ngày 5/5, toàn huyện đã xử phạt 61
trường hợp vi phạm về không đeo khẩu
trang. Công an huyện đã tham mưu
UBND các xã, thị trấn lập biên bản xử
phạt cảnh cáo 4 trường hợp (chưa đủ 16
tuổi) không chấp hành việc đeo khẩu trang
tại nơi công cộng; xử phạt 26 trường hợp
không đeo khẩu trang nơi công cộng với
tổng số tiền 27 triệu đồng. 

Tại Phú Thọ, ngày 9/5, lực lượng chức
năng TP Việt Trì đã lập biên bản xử phạt
hành chính 7 trường hợp không đeo khẩu
trang nơi công cộng theo Nghị định
117/2020/NĐ-CP với tổng số tiền hơn 10
triệu đồng.

Tại Đồng Nai, sau 1 tuần ra quân (từ
ngày 1/5) đến nay, các tổ công tác của các
phường xã trên địa bàn TP. Biên Hòa đã
lập biên bản xử phạt 55 trường hợp vi
phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng
với mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng.

Tại Bạc Liêu và Bà Rịa-Vũng Tàu  các
lực lượng chức năng trong tỉnh đã tiếp tục
ra quân phát hiện, xử lý hành vi không đeo
khẩu trang phòng dịch tại nơi công cộng,
nơi tập trung vào các địa điểm tập trung
đông người như bãi tắm, công viên…

YẾN NHI 

Để chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả
công tác phòng, chống dịch Covid-19,
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có
Công điện 570/CĐ-TTg gửi các bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ; các Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ
tịch Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, TP trực
thuộc Trung ương. Trong công điện, Thủ
tướng nghiêm khắc chấn chỉnh, nhắc nhở
các địa phương còn lơ là, còn chủ quan,
chưa thực hiện tốt các biện pháp phòng
chống dịch theo quy định.

Sau Công điện của Thủ tướng, nhiều
địa phương đã có hình thức xử lý nghiêm
các cán bộ thiếu trách nhiệm trong công
tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, trong ngày 9/5, Chủ tịch
UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành ký
ban hành 2 quyết định về việc tạm đình chỉ
công tác đối với Phó Giám đốc phụ trách
Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện Bình
Xuyên để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm
trong thiếu chủ động, chậm trễ tham mưu
thực hiện các văn bản, chỉ thị của Tỉnh ủy,
UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác
phòng, dịch thời gian qua.

Ngoài 2 trường hợp này, đến nay, trên
địa bàn tỉnh có 1 Chủ tịch UBND phường,
2 Trưởng Công an phường và 2 cán bộ cơ
sở bị đình chỉ công tác vì liên quan đến
công tác quản lý địa bàn khi để xảy ra dịch
Covid-19. 

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định,
với tinh thần không bao che, dung túng cán
bộ, tới đây, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tăng
cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý
kỷ luật nghiêm minh đối với những tập
thể, cá nhân cố tình vi phạm quy định
phòng, chống dịch. 

Tỉnh sẽ tiếp tục yêu cầu cán bộ, đảng
viên, nhất là người đứng đầu phải tập trung
toàn lực, trong mọi trường hợp không
được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu
trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các
quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch;
làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, xử
lý theo quy định, kể cả xử lý trách nhiệm
hình sự theo tinh thần khách quan, công
bằng, nghiêm minh.

Vĩnh Phúc cũng công bố đường dây
nóng; kịp thời báo cáo tình hình dịch
bệnh tại địa phương, đơn vị được giao
phụ trách lên Ban chỉ đạo cấp trên; làm
rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, xử lý
theo quy định, kể cả xử lý trách nhiệm
hình sự theo tinh thần khách quan, công
bằng, nghiêm minh…

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tùng –
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã phê
bình Giám đốc Sở Y tế Trần Anh Cường
vì chậm trễ trong việc mua sắm trang thiết
bị y tế phục vụ công tác phòng chống
Covid-19 và thanh toán kinh phí xét
nghiệm cho các cơ sở y tế đặt hàng xét
nghiệm. Qua đó, yêu cầu rà soát, kiểm tra
việc để xảy ra chậm trễ nêu trên, xem xét
trách nhiệm hoặc điều chuyển công tác,
thay thế cán bộ khác. Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch yêu cầu Sở Y tế Hải Phòng
cũng rà soát ngay các cán bộ liên quan để
xảy ra sự việc, xem xét trách nhiệm hoặc
điều chuyển công tác và thay thế các cán
bộ khác đáp ứng yêu cầu… 

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND
tỉnh Bắc Giang phê bình Lãnh đạo Ban
quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang,
Sở Y tế và UBND huyện Việt Yên vì
“chậm trễ, lúng túng triển khai các biện
pháp chống dịch”, sau khi ghi nhận ca

dương tính Covid-19 tại Công ty Shin
young Việt Nam (Khu công nghiệp Vân
Trung, huyện Việt Yên), sáng 9/5. 

Tiếp đó, tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại
thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý
Nhân, theo Điều 240 của Bộ luật Hình sự.
Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, rút khỏi
danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện
Lý Nhân, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với
ông Ngụy Cao Phi, Giám đốc Trung tâm
Y tế huyện Lý Nhân.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, rút
khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã
và không giới thiệu tham gia ứng cử chức
danh Chủ tịch UBND xã Đạo Lý nhiệm
kỳ 2021-2026, đối với ông Phan Thanh
Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Đạo Lý. Kỷ
luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông
Lương Thanh Ngọc, Trạm trưởng Trạm Y
tế xã Đạo Lý.

Tại Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh
Yên Bái đã có quyết định tạm thời đình
chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trường
Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Yên
Bái để kiểm điểm trách nhiệm và tiến
hành quy trình xử lý kỷ luật theo quy
định do có vi phạm khuyết điểm trong
thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch
bệnh Covid-19. NHI YẾN

Ngày 9/5, Bộ Y tế yêu cầu các địa
phương hoả tốc rà soát, cách ly

những người đã từng điều trị, thăm khám,
đến Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) trong
thời gian từ ngày 22/4- 6/5/2021.

Theo đó, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm
SARS-CoV-2 ít nhất 2 lần: lần đầu ngay
khi phát hiện tại địa phương; lần 2 vào
ngày thứ 21, cách ly tại nhà, nơi lưu trả đủ
21 ngày kể từ ngày cuối cùng rời khỏi
bệnh viện, sau đó tiếp tục theo dõi sức
khoẻ tại nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo.

Riêng với những người từng đến
những khoa, phòng có ghi nhận người
mắc Covid-19 tại Bệnh viện K (cơ sở

Tân Triều) thì lấy mẫu xét nghiệm, cách
ly tập trung và thực hiện các biện pháp
phòng bệnh như những người có tiếp
xúc gần với người mắc Covid-19 theo
quy định hiện hành.

Trường hợp người đã đến Bệnh viện
có kết quả xét nghiệm âm tính với
SARS-CoV-2 thì thông báo cho những
người đã được lập danh sách biết, để
nghị tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến
cáo 5K của Bộ Y tế…

Sau khi ghi nhận các trường hợp mắc
Covid-19 từ ngày 7/5, Bệnh viện K đã
kích hoạt toàn bộ các kịch bản phòng
chống dịch ở mức cao nhất. Bệnh viện K

đã hoàn tất công tác lấy mẫu, xét nghiệm
RT-PCR với 3.665 mẫu. Hiện tại, có 2.450
mẫu âm tính Covid-19 và có thêm 1 mẫu
nghi ngờ nhiễm Covid-19. Bệnh viện đã
chuyển 32 F1 là người nhà đi cách ly tập
trung tại Tứ Hiệp và Thành An; 43 F1 là
nhân viên y tế đi cách ly tập trung tại
Thành An.

Việc điều trị, công tác hậu cần, bổ sung
nhu yếu phẩm cần thiết cho 4.000 người
đang cách ly tại bệnh viện cũng được lên
phương án cụ thể, rõ ràng. Bệnh viện đã
phối hợp với 2 đơn vị cung cấp dịch vụ ăn
uống để hàng ngày chuẩn bị cung ứng đủ
suất ăn đảm bảo dinh dưỡng 3 bữa trong
ngày cho 4.000 người. Toàn bộ thực phẩm
trước khi được đưa vào chế biến đều được
Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện
K test lấy mẫu… DƯƠNG THẮNG

TIN TỨC

Rà soát, cách ly người từng đến khám, 
chữa tại Bệnh viện K Tân Triều

CÔNG CUỘC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19: 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý
nghiêm minh người đứng đầu

Trong khi cả hệ thống chính trị
và nhân dân đang căng mình
chống dịch, vẫn có một số nơi
có trường hợp cán bộ, đảng
viên, người đứng đầu cấp ủy vi
phạm quy định dẫn tới phải xử
lý kỷ luật.

l Ảnh minh họa.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận
định, tình hình dịch Covid-19 hiện rất phức tạp, nguy cơ lây lan ra toàn quốc là rất
cao, có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không có sự chủ động, tích cực, cảnh giác. Mặc dù

vậy, vẫn có địa phương lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không chuẩn bị các kịch bản cho phù
hợp. Do đó Thủ tướng khẳng định, nơi nào để xảy ra dịch bệnh diện rộng không kiểm soát
được, trì trệ trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội mà do nguyên nhân
chủ quan thì dứt khoát phải xử lý trách nhiệm người đứng đầu.
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Ông Mai Văn Trinh - Cục
trưởng Cục Quản lý chất
lượng (Bộ Giáo dục và
đào tạo) cho biết, Bộ
Giáo dục và đào tạo đã
xây dựng được các kịch
bản khả thi, chủ động tổ
chức Kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2021 trong
bối cảnh dịch bệnh. Kỳ
thi sẽ được tổ chức theo
nguyên tắc đảm bảo an
toàn, vì quyền lợi học
sinh. Trong trường hợp
cần thiết có thể tổ chức
thi thành nhiều đợt…
Đảm bảo an toàn và 
quyền lợi thí sinh

Ông Mai Văn Trinh cho biết,
hiện nay, dịch bệnh Covid-19 diễn
biến khá phức tạp. Tuy nhiên, với
tinh thần chủ động, kế thừa kinh
nghiệm tổ chức thi tốt nghiệp
THPT năm 2020, Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)
đã chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đang
phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế,
các địa phương và thực hiện
nghiêm túc chỉ đạo của Chính
phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch Covid-19
để có các giải pháp phù hợp,
nhằm thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ năm học 2020-2021,
trong đó có kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2021.

Quan điểm chung là tổ chức kỳ
thi nghiêm túc, chất lượng, nhưng
phải bảo đảm an toàn, nhất là trong
việc phòng chống dịch Covid-19.
Cho đến nay, với sự chỉ đạo của Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT, chúng tôi đã
xây dựng các kịch bản khả thi, chủ
động để tổ chức kỳ thi trong bối
cảnh dịch Covid-19.

Nguyên tắc là sẽ tổ chức kỳ
thi đối với các địa phương an
toàn (không bị giãn cách xã hội);

tiến hành các biện pháp khử
khuẩn, trang bị khẩu trang, dung
dịch sát khuẩn tại các điểm thi.
Các điểm thi, khu vực thi sẽ bố
trí phòng thi cho các thí sinh diện
F1, F2, F3 với các phương án
phòng chống dịch phù hợp với
các thí sinh diện này.

Trong trường hợp cần thiết,
Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp chặt
chẽ với địa phương để tổ chức
thêm các đợt thi trong trường
hợp bất khả kháng. Để thực hiện
phương án này, Bộ GD&ĐT đã
chủ động, đặc biệt trong khâu
chuẩn bị ngân hàng câu hỏi đáp
ứng số lượng, chất lượng để xây
dựng đề thi đáp ứng yêu cầu tổ
chức thi nhiều đợt.

Tóm lại, đến nay, Bộ
GD&ĐT đang cùng các địa
phương chủ động các phương án
để tổ chức Kỳ thi trong điều kiện
dịch Covid-19. Với sự chủ động,
việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp tới
đây trong bối cảnh dịch bệnh
Covid-19 sẽ được thực hiện với
giải pháp tốt nhất; theo quan
điểm an toàn, nghiêm túc, bảo
đảm được quyền lợi của thí sinh
kể cả trong việc thi cũng như
trong việc xét tuyển ĐH, CĐ.

Không đưa vào đề thi 
nội dung đã tinh giản

Hiện các trường cho học sinh
tạm dừng đến trường đều đã
chuyển sang học trực tuyến.

Nhiều học sinh khối lớp 12 khá
lo lắng khi việc học, ôn tập trực
tuyến khó bảo đảm chất lượng
được như học trên lớp. Đề thi tốt
nghiệp THPT năm 2021 sẽ như
thế nào trong bối cảnh tác động
của dịch Covid-19?

Ông Trinh cho biết, đề tham
khảo Bộ GD&ĐT đã công bố
thể hiện rất rõ tinh thần: Nội
dung đề thi nằm trong chương
trình trung học phổ thông và chủ
yếu là ở lớp 12; những nội dung
nào đã tinh giản thì sẽ không
được đưa vào đề thi. Đề nghị các
địa phương, thầy cô giáo, các em
học sinh bám sát đề thi tham
khảo để có định hướng ôn tập.
Bên cạnh đó, đây là kỳ thi tốt
nghiệp THPT nên các câu hỏi
trong đề thi trước hết phục vụ
cho mục đích này. Do đó, đề thi
sẽ gồm phần lớn các câu hỏi ở
mức độ cơ bản; đồng thời, cũng
có số lượng hợp lý các câu hỏi
khó để phân hóa kết quả thi của
thí sinh (nhất là đối với vùng
điểm cao như điểm 9, điểm 10).
Ngoài ra, các câu hỏi trong đề thi
sẽ được sắp xếp độ khó tăng dần
để hỗ trợ thí sinh trong quá trình
làm bài. Các em hãy tập trung tốt
nhất điều kiện và sử dụng tốt
nhất các phương thức học tập
linh hoạt khác nhau để chuẩn bị
tốt nhất cho kỳ thi tới đây.

Ngoài ra, một số ý kiến từ các
trường đại học cho rằng nên tăng

độ khó của đề thi tốt nghiệp
THPT để thuận tiện cho công tác
xét tuyển của các trường. Bởi
thực tế, nếu tất cả thí sinh đều
điểm cao các trường sẽ khó chọn
được thí sinh thực sự giỏi. Về
vấn đề này, theo ông Trinh, nếu
kỳ thi được tổ chức nghiêm túc,
kết quả có độ tin cậy thì các cơ
sở giáo dục đại học, giáo dục
nghề nghiệp yên tâm sử dụng
làm cơ sở để tuyển sinh theo tinh
thần tự chủ với các phương thức
khác nhau. Vì vậy, như đã nói ở
trên, cùng với các câu hỏi ở mức
độ cơ bản, trong đề thi cũng sẽ
có số lượng phù hợp các câu hỏi
khó để phân hóa kết quả thi của
thí sinh, nhất là đối với vùng
điểm cao.

Với cấu trúc như vậy, kết
quả thi của kỳ thi tốt nghiệp
THPT không những được sử
dụng để xét công nhận tốt
nghiệp THPT; đánh giá chất
lượng giáo dục của các địa
phương mà còn phân hóa tốt
kết quả thi của các nhóm thí
sinh, giúp đánh giá đúng chất
lượng học tập của các em và
làm cơ sở để phần lớn các
Trường sử dụng trong tuyển
sinh. Thực tế những năm qua,
nhất là năm 2020 cho thấy kỳ
thi tốt nghiệp THPT được tổ
chức nghiêm túc thì cũng sẽ
hỗ trợ tốt công tác tuyển sinh
ĐH, CĐ. UYÊN NA

Nhiều địa phương
cho học sinh 
tạm dừng đến trường

UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý
chủ trương cho trẻ em mầm

non, học sinh phổ thông, sinh viên,
học viên tại các cơ sở giáo dục, cơ
sở giáo dục nghề nghiệp trên địa
bàn nghỉ học từ ngày 9/5 cho đến
khi có thông báo mới.

Đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào
tạo (GD&ĐT ) chỉ đạo các trường phổ
thông thực hiện việc ôn tập trong thời
gian nghỉ học; nghiêm cấm dạy thêm,
học thêm; đề nghị phụ huynh học sinh
có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối
cho con em mình (bảo đảm an toàn giao
thông, tai nạn thương tích, đuối
nước,...); thực hiện các giải pháp khử
khuẩn, vệ sinh trường lớp, đảm bảo an
toàn khi học sinh quay trở lại học.

Ngày 9/5, Giám đốc Sở GD&ĐT
TP Cần Thơ chỉ đạo các phòng giáo
dục và trường học trực thuộc về việc
cho tất cả giáo viên, học sinh được
nghỉ dạy và học ngày 10/5. Đây là
phương án tạm thời để ngành giáo dục
rà soát những trường hợp giáo viên,
học sinh ra khỏi thành phố, trở về sau
dịp lễ 30/4, 1/5.

Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc
Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết
toàn thành có khoảng 250.000 học
sinh và trên 16.000 giáo viên do
ngành giáo dục quản lý. Để phòng,
chống dịch bệnh Covid-19, ngành
giáo dục tập trung rà soát trường hợp
đến các tỉnh an toàn và vùng có dịch
bệnh để phân loại.

Cùng ngày, ông Hà Thanh Quốc,
Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam,
ký văn bản gửi trưởng phòng GD&ĐT
các huyện, thị xã, thành phố, về việc
hướng dẫn tổ chức dạy học ở bậc mầm
non, tiểu học. Theo đó, từ ngày 10/5,
học sinh các cấp bậc mầm non, tiểu
học ở TP Hội An, thị xã Điện Bàn và
huyện Đại Lộc, Duy Xuyên sẽ tạm
dừng đến trường cho đến khi có
thông báo cho phép đi học trở lại. Sở
GD&ĐT Quảng Nam yêu cầu các
đơn vị tổ chức ôn tập, dạy học từ xa
để hoàn thành chương trình theo quy
định cho cấp tiểu học. Ngoài ra, các
đơn vị phải chuẩn bị phương án kiểm
tra học kỳ II và kiểm tra ngay khi
học sinh đi học trở lại để kết thúc
năm học theo kế hoạch.

X.CHUYÊN

Không còn sự bỡ ngỡ về dạy
học trực tuyến như đợt

Covid-19 năm trước, ngay khi
các đợt bùng dịch, các địa
phương đã kích hoạt việc dạy,
học trực tuyến. Tuy nhiên, thầy
cô, phụ huynh và học sinh đều
cho rằng, học trực tuyến hiệu
quả chỉ thực sự tốt với con số
khoảng 20% học sinh tự học
và học nghiêm túc. Với học
sinh tiểu học thì vô cùng khó
khăn, đặc biệt học sinh lớp 1,
2 thì phụ huynh phải sắp xếp
thời gian, công việc ngồi hỗ
trợ bên con...

Do ban ngày phụ huynh đi
làm, sợ các bé còn nhỏ quá

không thể tự học được nên phụ
huynh và giáo viên lớp con mình
thống nhất giờ học trực tuyến là
19-21 hoặc sớm hơn là từ 18-20
giờ tối để bố mẹ có thể hỗ trợ
con học. Phần đa phụ huynh đều
vô cùng ức chế và căng thẳng
bởi đường truyền phập phù, giờ
học ồn ào, khi các con nói
chuyện, phụ huynh hướng dẫn
nhau về kỹ thuật, giải bài… 

“Mỗi lần cho con học trực
tuyến là mình thực sự ức chế với
Zoom. Đăng nhập trên máy tính
thì bị lỗi nên chuyển qua điện
thoại dùng 3G, 4G cũng bị lỗi
tiếp. Đổi sang điện thoại khác
được chút lại phải chuyển qua

laptop. Zoom bị quá tải hoặc
đường truyền của ISP bị bóp
băng thông, nghẽn mạng liên tục
như vậy nên việc học của con
thường xuyên bị gián đoạn”,
một phụ huynh chia sẻ. Không
những thế, giờ học vào buổi tối
sinh hoạt chung của gia đình,
nên nếu gia đình không có
phòng riêng cho con học sẽ khá
ồn, hoặc cả nhà phải “học”
cùng con.

Anh Nguyễn Khiêm, quận
Long Biên cho biết: “Vợ chồng
mình đều là công nhân, trình độ
công nghệ tờ mờ, thực sự rất vất
vả khi phải mày mò để kèm con
học. Có con muộn, nên giờ có
tuổi rồi, mắt mũi kèm nhèm, do
đó gần tháng qua cũng căng
thẳng vô cùng”. 

Cô giáo Vũ Thu Hà, giáo
viên tiểu học cho rằng, việc dạy

trực tuyến không mấy hiệu quả
và khiến phụ huynh, giáo viên,
học sinh đều vất vả. Đối với
hình thức giảng dạy trên lớp,
đôi khi học sinh còn lơ đãng,
không chịu học chứ đừng nói
đến việc học trực tuyến. Vì thế,
chỉ có khoảng trên dưới 20%
học sinh là chịu học. Đặc biệt
với học sinh tiểu học rất khó
tập trung để học trực tuyến.

Học sinh cấp hai, cấp ba
thích ứng nhanh hơn với việc sử
dụng công nghệ và có ý thức tập
trung cao hơn. Việc dạy và học
trở nên dễ dàng hơn khi trò hiểu
yêu cầu của thầy, biết chuẩn bị
bài trước, chủ động thảo luận
với thầy cô. Nhưng với nhóm
tuổi tiểu học, độ tuổi 5 đến 10,
các em chưa thể đủ kỹ năng xử
lý tình thế một mình học online
ở nhà, tự bám theo lịch học.

Trong quá trình học, đôi khi
mạng yếu và bị bật ra ngoài,
nhiều em không biết vào lại như
thế nào…

Mặc dù với lớp 1,2 thậm chí
mầm non, học trực tuyến bị xem
là hình thức, bởi không hiệu quả.
Thậm chí, có nhiều đề nghị nên
dừng việc học trực tuyến với các
lớp bé này. Cùng với đó, hiện
phụ huynh cũng đang đứng ngồi
không yên vì đáng lẽ sau kỳ nghỉ
30/4 sẽ là thi học kỳ 2 và kết thúc
năm học. Thế nhưng, dịch bùng
phát và phần đa các địa phương
đều chưa tính tới việc thi trực
tuyến, nên phụ huynh sẽ còn tiếp
tục kẽo kẹt học cùng con trong
khi chờ dịch tạm ổn để con trở
lại trường hoặc trước khi có
phương án mới cho những
trường chưa thi học kỳ 2…

NGUYỄN MỸ

TIÊU đIểM

Nhọc nhằn học trực tuyến cùng con

Có thể tổ chức thi tốt nghiệp THPT
thành nhiều đợt

lKỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ bố trí phòng cho thí sinh F1, F2, F3. (Ảnh minh họa)
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Không phải tình cờ khi nhiều nơi
trên thế giới ghi nhận lượng ly hôn
tăng đột biến trong những ngày dịch
bệnh hoành hành.  Tại Trung Quốc,
báo cáo từ nhiều thành phố cho thấy
tỉ lệ ly hôn tăng mạnh thời điểm giãn
cách do dịch. Thành phố Tây An và
tỉnh Tứ Xuyên đều báo cáo số lượng
hồ sơ ly hôn cao kỷ lục vào đầu
tháng 3/2020, thậm chí dẫn đến sự
ùn ứ tại các tòa án. 

Tại Nhật Bản, tỉ lệ ly hôn tăng
mạnh thời điểm dịch cũng là chủ đề
thảo luận của các diễn đàn, truyền
thông suốt thời gian qua. Nguyên
nhân được thống kê cũng là từ những
hệ quả tiêu cực do dịch bệnh kéo dài
và giãn cách xã hội: thất nghiệp,
khủng hoảng kinh tế, gia tăng gánh
nặng việc nhà và chăm sóc con cái
lên vai người phụ nữ…

Tại Việt Nam, chưa có báo cáo
thống kê cụ thể nào về tình hình tăng
hay giảm tỉ lệ ly hôn sau những thời
điểm giãn cách. Nhưng sự thật là đã
có không ít trường hợp bất hòa, đến
bờ vực đổ vỡ bởi những khó khăn do
dịch bệnh đem đến.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, nhân
viên tiếp tân một khách sạn 4 sao tại
quận 1 chia sẻ: “Những thời điểm
dịch bùng phát, khách sạn vắng
khách nên tôi nằm trong diện cắt
giảm “một nửa”, nghĩa là ngày làm
ngày nghỉ nhà. Còn chồng tôi làm
nhân viên kinh doanh cho một công
ty địa ốc, dịch cũng phải tạm thất

nghiệp. Thời gian đầu anh có cố
gắng kiếm việc làm thêm như giao
hàng... nhưng làm không quen nên
bỏ ngang. Quãng thời gian đó đối
với tôi thực sự khó khăn khi chồng
trốn vào game để quên buồn. Thời
gian kinh khủng ấy đã qua, giờ đây
cả hai vợ chồng đều đã có việc làm,
nhưng giữa chúng tôi đã có vết nứt
khó hàn gắn. Đợt này dịch đang
quay trở lại, tôi không biết rồi gia
đình mình sẽ phải đối mặt với
những cảm giác gì nữa”. 

Tại các diễn đàn về gia đình, đã
có không ít câu chuyện được chia sẻ
về sự mâu thuẫn tăng cao, nảy sinh
bất hòa hay cảm giác “ngột ngạt” khi
phải đối mặt với nhau quá nhiều, ít
được đi ra ngoài hay dành quá nhiều
thời gian cho con cái. 

Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị
Minh Nga, trong cuộc sống thường
nhật tất bật, người ta thường than thở
mình không có thời gian giành cho
gia đình, cho nhau. Nhưng khi dịch
bệnh ập đến, giãn cách xã hội, thời
gian đối mặt với nhau nhiều hơn, thì
lại nảy sinh ra những vấn đề khác.
Đó là những áp lực về cơm áo, về tài

chính, áp lực việc nhà, nuôi dạy con
cái, cộng với việc không có nhiều
không gian để giải tỏa... Nhưng tất
cả những thứ ấy thực chất là biểu
hiện trên bề mặt. Những lỗ hổng
trong cuộc sống gia đình vốn đã có
tồn tại và tích tụ từ trước. Biến cố do
dịch bệnh giữ chân các thành viên ở
nhà bên nhau nhiều hơn, từ đó,
những bất ổn càng lộ diện. 

“Thời gian ở bên nhau nhiều
chính là cơ hội để các cặp vợ chồng
cùng nhìn thẳng vào những vết nứt,
lỗ hổng vốn đã tồn tại trong hôn
nhân của chính mình. Để rồi cùng
nhau tìm ra giải pháp để cùng nhau
“vá” những lỗ hổng ấy. Để “dìu
nhau” qua những tháng ngày nhiều
biến cố này, trên tất cả, cần có sự
cảm thông và sẻ chia ở đôi bên.
Cảm thông và hiểu cho những khó
khăn mà đối phương đang gặp phải.
Sẻ chia cảm xúc cho nhau, sẻ chia
cả việc nhà, gánh nặng và trách
nhiệm con cái, đừng để đối phương
phải cô đơn trong chính mái ấm của
mình…”, chuyên gia Lê Thị Minh
Nga nhấn mạnh. 

TRÂN TRÂN

Mấy ngày nay dân mạng xôn xao vì
lời thở than của một cô gái vừa bị

người yêu chia tay với lý do khá phũ
phàng. Theo lời cô gái nọ kể lể thì cô
đã mất công nấu một mâm cơm nhiều
món đợi người yêu về ăn cùng. Nào
ngờ về đến, nhìn mâm cơm anh người
yêu phán một câu xanh rờn: “Sao em
chả có tí văn hóa nào trong ăn uống cả,
nhìn kém lịch sự quá, mất cả ngon!”.
Hai bên cãi vã rồi họ chia tay.

Cư dân mạng hóng chuyện của cô
gái xong cũng ngả theo hai phía bình
luận. Bên này cho rằng múc canh ra
bát không phải chuyện nặng nhọc. Để
nguyên cả nồi canh khiến mâm cơm
trông thiếu thẩm mỹ, làm người ăn mất
hứng thú khi ăn. Bên kia lại ngỏ ý tiếc
cô gái và người yêu nóng tính quá,
chuyện chả có gì mà bé xé ra to để rồi
đi đến kết cục buồn là chia tay, giá như
một bên biết góp ý khéo léo hơn và một

bên biết lắng nghe hơn… 
Câu chuyện của cô gái nọ khiến tôi

bất chợt nhớ đến một chuyện khác,
cũng có tình tiết liên quan là… cái nồi.
Số là tôi có chị bạn vốn rất kỹ tính
trong nữ công gia chánh. Một hôm gặp
chị, thấy chị sắc mặt có vẻ không vui.
Gặng hỏi được biết tối qua chị vừa có
cuộc tranh luận nho nhỏ với hàng xóm.

Cô hàng xóm nhà chị bạn tôi có thói
quen đến bữa dọn mâm lên toàn nồi.
Nồi cơm, nồi canh, nồi thức ăn mặn
sánh vai đứng cùng như trong mâm.
Hôm nào có thêm món xào thì sẽ thêm
sự góp mặt của anh bạn chảo. Nhìn
mâm cơm chướng mắt, dù chơi với
nhau đã lâu, nhưng biết tính cô bạn
hàng xóm hay dỗi nên chị bạn tôi cũng
không dám góp ý.

Cho đến một ngày, vào nhà chơi
đúng bữa cơm, thấy sự hiện diện của ba
cái nồi trên mâm cùng một khoanh giò

nguyên lá cùng cái dao để cạnh ăn đâu
cắt đó, thì chị bạn tôi chịu không thấu
đành gọi cô hàng xóm ra to nhỏ. Nghe
chưa thủng lời, cô hàng xóm đã dẫy lên
như đỉa phải vôi: “Chồng em có nói gì
đâu, anh ấy cũng ủng hộ kiểu đó mà”. 

Cái kiểu mà cô hàng xóm của chị
bạn tôi khẳng định chồng luôn ủng hộ,
đó là đến bữa cơm, mâm cơm của gia
đình sẽ toàn nồi. Lượng bát ăn cũng
được giản tiện tối đa, thậm chí bố mẹ
ăn sau sẽ ăn tiếp luôn vào bát cũ của
hai đứa con đã ăn trước đó để học bài.
Làm thế cho người rửa bát đỡ khổ, đó
là lý lẽ của vợ chồng họ.

Với ý định khuyên nhủ cô hàng xóm,
chị bạn tôi đưa ý kiến thăm dò: “Em cứ
dọn mâm bát bình thường rồi đến công
đoạn rửa bát thì vợ chồng cùng làm với
nhau cho vui, chồng rửa, vợ úp, chia sẻ
nhau công việc, ai cũng làm việc,
không ai phải chịu vất vả một mình”.
Không nằm ngoài dự đoán, cô hàng
xóm cong môi: “Sao chị nói năng bất
bình đẳng thế, em cũng đi làm, lại thêm
chợ búa, chăm con, anh ấy chỉ mỗi đi
làm, tối về rửa bát là phải rồi”. “Ừ thì

thế, nhưng em cũng phải tạo điều kiện
bằng cách dọn trước “chiến trường
nấu nướng” cho chồng chứ, ai lại để
bày bừa thế này, đàn ông họ ngại cũng
phải” – chị bạn tôi ướm lời tiếp. “Ô chị
hay nhỉ, thế thì việc của anh ấy đâm
nhẹ quá à. Không được!”- cô hàng xóm
vẫn cứng cỏi tranh luận.

Biết rằng khó thuyết phục, chị bạn tôi
quyết định tung ra chiêu cuối cùng: “Này
chị hỏi em nhé. Em có đủ cả trai, gái
đúng không, nghĩa là mai này sẽ có đủ
dâu, rể. Vậy, nếu suốt những năm tháng
ấu thơ, chúng được ăn những bữa cơm
mà mâm bát chỉ toàn nồi với chảo như
vậy, thì liệu sau này chúng có biết dọn
mâm bát cho gia đình riêng của mình hay
không? Thức ăn ngon bằng mấy mà hình
thức không đẹp, thì cũng mất giá trị, phí
công người nấu. Từ bữa cơm gia đình
tưởng giản đơn mà cũng đi đến nhiều
chuyện lắm em ạ …”. 

Nghe đến đây thì cô hàng xóm im
lặng không tranh luận nữa. Chị bạn tôi
cũng chào ra về mà vắng người tiễn
đến tận thang máy như mọi hôm…

MINH MINH 

GIA ĐÌNH @

Chỉ là chuyện mâm cơm?

Nhiều nơi trên thế giới ghi
nhận tình trạng ly hôn tăng
đột biến trong thời kỳ hạn
chế đi lại do dịch bệnh.
Nhưng ở một khía cạnh
khác, thời gian dành cho
gia đình nhiều hơn cũng là
một cơ hội để vun đắp lửa
gia đình…

l Ảnh minh họa. 

Hướng dẫn 
thanh toán chi phí

khám chữa bệnh BHYT
theo định suất

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-
BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám

bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT)
theo định suất. Theo đó, quỹ định suất là số tiền
được xác định trước, giao cho cơ sở KCB BHYT
để KCB ngoại trú cho người bệnh có thẻ BHYT
trong phạm vi định suất, trong khoảng thời gian
nhất định.

Phạm vi định suất với cơ sở từ tuyến huyện trở
xuống là toàn bộ chi phí KCB ngoại trú trong
phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. 

Còn phạm vi định suất với cơ sở tuyến tỉnh,
tuyến Trung ương được áp dụng với tất cả cơ sở
có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu và toàn bộ
chi phí KCB ngoại trú trong phạm vi định suất của
người bệnh đăng ký KCB ban đầu phát sinh tại cơ
sở.

Thông tư cũng quy định rõ, phạm vi định suất
không bao gồm các chi phí KCB của đối tượng,
bệnh, nhóm bệnh sau đây:

Thứ nhất, chi phí của các đối tượng có mã thẻ
quân nhân (QN), cơ yếu (CY), công an (CA); Thứ
hai, chi phí vận chuyển người bệnh có thẻ BHYT;
Thứ ba, toàn bộ chi phí của lần KCB BHYT có sử
dụng dịch vụ kỹ thuật thận nhân tạo chu kỳ hoặc
dịch vụ kỹ thuật lọc màng bụng hoặc dịch lọc
màng bụng; Thứ tư, toàn bộ chi phí của lần KCB
BHYT có sử dụng thuốc chống ung thư hoặc dịch
vụ can thiệp điều trị bệnh ung thư đối với người
bệnh được chẩn đoán bệnh ung thư gồm các mã
từ C00 đến 297 và các mã từ 00 đến D09 thuộc bộ
mã Phân loại bệnh quốc tế lần thứ X ( sau đây viết
tắt là ICD - 10); Thứ năm, toàn bộ chi phí của lần
KCB BHYT có sử dụng thuốc điều trị Hemophilia
hoặc máu hoặc chế phẩm của máu đối với người
bệnh được chẩn đoán bệnh Hemophilia gồm các
mã D60, D67, D68 thuộc bộ mã ICD - 10; Thứ
sáu, toàn bộ chi phí của lần KCB BHYT có sử
dụng thuốc chống thải ghép đối với người bệnh
ghép tạng; Thứ bảy, toàn bộ chi phí của lần KCB
BHYT có sử dụng thuốc điều trị viêm gan C của
người bệnh bị bệnh viên gan C; Thứ tám, toàn bộ
chi phí của lần KCB BHYT có sử dụng thuốc
kháng HIV hoặc dịch vụ xét nghiệm tải lượng HIV
của người bệnh có thẻ BHYT được chẩn đoán
bệnh HIV.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.
TUỆ AN 

Gia đình cùng dìu nhau 
qua mùa dịch
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PHÁP LUậT 

Liên quan đến hành vi tổ
chức cho người khác nhập
cảnh trái phép vào Việt
Nam, Công an TP Phúc
Yên (Vĩnh Phúc), Công an
TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ
án, khởi tố một số bị can
để điều tra, xử lý nghiêm
theo pháp luật. 
Đưa người nhập cảnh qua
đường tiểu ngạch 

Ngày 9/5, Công an thành phố
Phúc Yên (Vĩnh Phúc) cho biết vừa
quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị
can để tam giam đối với 3 đối tượng
về tội “Tổ chức cho người khác xuất
cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam
trái phép”  theo Điều 348 Bộ luật
Hình sự năm 2015. Viện Kiểm sát
Nhân dân thành phố Phúc Yên đã
phê chuyển Quyết định này.

Các bị can trong quyết định khởi
tố trên  gồm: Đặng Xuân Tuấn (SN
1979, quê ở thôn 1, xã Vũ Thắng,
huyện Kiến Xương, tỉnh Thái
Bình); Phạm Trung Tấn ( SN 1982,
quê ở xóm 10,  xã Hải An, huyện

Hải Hậu, tỉnh Nam Định), cùng
làm nghề lái xe Taxi và Trần Thị
Hường (SN 1977, ở  xã Tân
Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên
Bái), là lao động tự do.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày
6/5/2021, Công an thành phố Phúc
Yên kiểm tra tại khu vực gầm cầu
vượt đường cao tốc Nội Bài - Lào
Cai thuộc tổ dân phố Cả Đông,
phường Nam Viêm, thành phố Phúc
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện 4 đối
tượng là người Trung Quốc nhập
cảnh trái phép.

Qua đấu tranh khai thác, các đối
tượng trên khai nhận: Khoảng 20 giờ
ngày 4/5/2021, cả 4 đối tượng được
một người Trung Quốc đưa đến gần
biên giới Việt Nam, sau đó nhập cảnh
trái phép vào Việt Nam qua đường
tiểu ngạch với mục đích làm ăn. Đến
khoảng 4 giờ ngày 5/5/2021, cả 4 đối
tượng trên được một số người Việt
Nam không rõ danh tính, đi xe ô tô
đón tại đường biên giới.

Tại biên giới, cả 4 người này đều
bị thu điện thoại và phát cho 4 chiếc
điện thoại khác để liên lạc với người
đón, sau đó các đối tượng được chở

đến một địa điểm thuộc tỉnh Tuyên
Quang. Đến ngày 6/5/2021, cả 4 đối
tượng được 3 người Việt Nam (2
nam, 1 nữ) đón và đưa về khu vực
đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
thuộc tổ dân phố Cả Đông, phường
Nam Viêm, thành phố Phúc Yên, tỉnh
Vĩnh Phúc thì cho xuống xe và yêu
cầu ở tại đó chờ sẽ có người đến đón
rồi bố trí nơi ở và việc làm. Căn cứ
thông tin khai thác từ 4 đối tượng
người Trung Quốc, Công an thành
phố Phúc Yên đã áp dụng các biện
pháp nghiệp vụ nhằm để bắt giữ các
đối tượng đến đón nhóm người
Trung Quốc nêu trên.

Theo đó tối cùng ngày 6/5, Tổ
công tác Công an thành phố Phúc
Yên đã kiểm tra, phát hiện xe ô tô
loại 7 chỗ nhãn hiệu INOVA,
BKS: 18A-06489, trên xe có 2 đối
tượng nghi vấn gồm: Đặng Xuân
Tuấn và Phạm Trung Tấn. Quá
trình làm việc các đối tượng khai
nhận đến đón 4 người Trung Quốc
nêu trên. Quá trình đấu tranh mở
rộng, các đối tượng còn khai nhận
vào ngày 4/5/2021, Tuấn, Tấn và
Trần Thị Hường đã được người
khác thuê đón và đưa trót lọt 10
người Trung Quốc khác với số tiền
là 84 triệu đồng.

Căn cứ thông tin tài liệu thu
thập được, xác định các đối tượng
gồm Đặng Xuân Tuấn, Phạm Trung
Tấn, Trần Thị Hường có hành vi,
có dấu hiệu của tội Tổ chức cho
người khác xuất cảnh, nhập cảnh
hoặc ở lại Việt Nam trái phép quy
định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Do đó ngày 8/5/2021, Cơ quan
Cảnh sát điều tra Công an thành
phố Phúc Yên đã ra quyết định
khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị
can và ra lệnh bắt bị can đối với
Tuấn, Tấn và Hường. Hiện quan
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
thành phố Phúc Yên đang tiếp tục
mở rộng điều tra vụ án.

Cụ thể, tại Báo cáo số 104/BC-
SNN ngày 26/4/2021 của Sở
NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng nêu rõ
128 dự án phải bồi thường thiệt hại
do để mất tới 1.959 ha rừng; trong đó,
số tiền phải bồi thường lên tới gần
336 tỷ đồng. Tuy nhiên, các doanh
nghiệp này mới thực hiện đóng tiền
bồi thường gần 51 tỷ đồng. Trong
128 dự án nêu trên, có 35 dự án đã bị
thu hồi toàn bộ dự án với tổng số tiền
trên 90 tỷ đồng.

Theo Kết luận thanh tra Chính
phủ số 929/KL-TTCP ngày
12/6/2019, trong giai đoạn từ năm

2013- 2018, toàn tỉnh Lâm Đồng có
82 doanh nghiệp chưa thu hồi được
tiền bồi thường tài nguyên rừng do để
rừng bị phá, bị lấn chiếm với tổng số
tiền gần 242 tỷ đồng.

Để triển khai Kết luận 929 của
Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh
Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch
thực hiện từ ngày 14/8/2020. Cho
đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Lâm
Đồng đã thu hồi 14 tỷ đồng tiền đền
bù giá trị lâm sản, thu hồi 23,4 tỷ
đồng tiền bồi thường giá trị tài
nguyên rừng. Hiện vẫn còn 11 doanh
nghiệp chưa thực hiện bồi thường

hơn 6 tỷ đồng tiền bồi thường giá trị
lâm sản; 40 doanh nghiệp chưa bồi
thường gần 180 tỷ đồng tiền bồi
thường giá trị tài nguyên rừng.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Lâm
Đồng, trong 35 dự án đã bị thu hồi
toàn bộ thì việc đôn đốc các doanh
nghiệp này nộp tiền bồi thường giá
trị tài nguyên rừng (trên 90 tỷ đồng)
là không khả thi.

Một số dự án chưa bị thu hồi,
nhưng các doanh nghiệp chây ỳ,
không chấp hành việc nộp tiền bồi
thường dù đã được các cơ quan chức
năng đôn đốc nhiều lần; tổng số tiền

Lâm Đồng công bố chỉ số 
cải cách hành chính

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định công bố
chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của

các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên
địa bàn. 

Ở bảng xếp hạng CCHC của các sở, ban, ngành thì Sở
Văn hoá Thể thao và Du lịch xếp thứ 1 với điểm số 96,89,
trong khi năm 2019 đơn vị này đứng thứ 8 trên bảng xếp
hạng; Sở Thông tin và Truyền thông đứng thứ 2 với 95,89
điểm; thứ 3 là Sở Tài chính và đứng cuối bảng (thứ 19) là
Sở Tài nguyên và Môi trường. Ở bảng xếp hạng CCHC của
các huyện, thành phố thì UBND huyện Đạ Tẻh đứng thứ 1
với 91,71 điểm. Đứng cuối về chỉ số CCHC là UBND
huyện Đam Rông.

Cũng tại quyết định trên, Sở Nội vụ được giao là đơn vị
thông báo chi tiết kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC
năm 2020; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các
sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Trên cơ sở
kết quả công bố quyết định, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị
các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố
sẽ tổ chức quán triệt, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các
giải pháp chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm
đẩy mạnh CCHC và cải thiện chỉ số cải cách hành chính của
cơ quan, địa phương, đơn vị trong năm 2021 và những năm
tiếp theo. TÙNG DƯƠNG

Bắc Bộ và Trung Bộ chuẩn bị đón
đợt nắng nóng kéo dài 5 ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho
biết, từ trưa 9/5, ở phía Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc và

Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ
cao nhất ở khoảng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như
Mường La (Sơn La) 36,8 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình)
36,4 độ, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 37,6 độ, Ba Tơ
(Quảng Ngãi) 37,2 độ C.

Dự báo do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp
nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ ngày 10/5,
ở khu vực phía Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung
Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-
37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 11/5, nắng nóng mở
rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ
với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi nắng nóng
gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 h-17 h. Độ ẩm
tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến
từ 45-60%. Cảnh báo đợt nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ và
Trung Bộ lần này có khả năng kéo dài đến ngày 16/5.  Riêng
khu vực Hà Nội, từ ngày 11/5 có nắng nóng với nhiệt độ
cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ. Thời gian
có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 h-17 h. Độ ẩm tương đối thấp
nhất ngày phổ biến 50-60%. A.K

HÀ NỘI:
Truy nã chủ thầu đánh 
nhân viên kỹ thuật

Ngày 9/5, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan
CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đang truy nã

đối với bị can Phạm Minh Quang (SN 1983, trú tại số
15E hẻm 1/62/48 Bùi Xương Trạch, phường Khương
Đình, quận Thanh Xuân TP.Hà Nội) về tội "Cố ý gây
thương tích".

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 31/7/2020, tại thôn Văn
Mỹ (xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội),
do mâu thuẫn trong xây dựng công trình, Phạm Minh Quang
(là chủ thầu công trình) có xảy ra xô xát với anh Đ. (SN
1988, là kỹ thuật viên công ty).

Sau đó, Quang đấm vào người anh Đ. rồi cầm điếu cày
vụt vào đầu khiến nạn nhân bị thương nặng phải đi cấp cứu
tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ.

Ngày 26/11/2020, Công an huyện Chương Mỹ ra quyết
định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Quang
về tội "Cố ý gây thương tích", tuy nhiên, Quang đã bỏ trốn
khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 25/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện
Chương Mỹ ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm
Minh Quang.

Công an huyện Chương Mỹ đề nghị người dân khi phát
hiện Phạm Minh Quang cần báo ngay cho Công an huyện
Chương Mỹ (SĐT: 034.658.9999), cơ quan Công an nơi gần
nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp cho Công an TP.Hà Nội. 

T.KÝ

Thủ đoạn đưa người nhập cảnh
trái phép vào Việt Nam

LÂM ĐỒNG:

Khó khả thi đòi tiền bồi thường giá trị 
tài nguyên rừng

Tính đến thời điểm hết tháng 12/2020, toàn tỉnh Lâm Đồng có 128 dự án của 128
doanh nghiệp phải bồi thường thiệt hại do để mất rừng. Theo Sở NN&PTNT tỉnh Lâm
Đồng, trong 35 dự án đã bị thu hồi toàn bộ thì việc đôn đốc các doanh nghiệp này nộp
tiền bồi thường giá trị tài nguyên rừng (trên 90 tỷ đồng) là không khả thi.

lĐối tượng Phạm Trung Tấn tại Cơ quan Công an TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.



phải bồi thường về môi trường quá
cao, nên hầu hết các doanh nghiệp
không có khả năng thực hiện.

Hiện nay, một số doanh nghiệp
đã thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi
người đại diện theo pháp luật…
nhưng không thông báo cho cơ
quan chức năng, gây khó khăn cho
việc liên hệ, đôn đốc.

Đặc biệt, còn thiếu sự phối
hợp đồng bộ giữa doanh nghiệp,

chính quyền địa phương và các
ban ngành trong việc ngăn chặn
vi phạm…

Từ các khó khăn trên, Sở
NN&PTNT kiến nghị UBND tỉnh
Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan điều
tra Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ từ
Sở gồm 37 doanh nghiệp với số
tiền trên 178 tỷ đồng; trong đó, có
26 doanh nghiệp không còn hoạt
động trên địa bàn tỉnh.

Đối với các doanh nghiệp còn
đang hoạt động, đang thực hiện
dự án, nhưng không chấp hành
nghĩa vụ tài chính thì không xem
xét điều chỉnh bất cứ hoạt động
nào của dự án như gia hạn thời
gian đưa đất vào sử dụng, thay
đổi mục tiêu, điều chỉnh hoặc
chuyển nhượng dự án…

Từ năm 2005 đến nay, tỉnh
Lâm Đồng đã thu hút 488 dự án
với 473 doanh nghiệp có liên
quan đến rừng và đất lâm nghiệp.
Tuy nhiên, trong số đó có 200 dự
án phải ra quyết định thu hồi.

Nguyên nhân chủ yếu do các
chủ dự án không triển khai hoặc
triển khai chậm tiến độ, không tổ
chức, bố trí lực lượng quản lý,
bảo vệ rừng, để rừng bị phá, lấn
chiếm trái phép mà không có
biện pháp ngăn chặn. Toàn tỉnh
hiện còn 324 dự án với 309
doanh nghiệp được giao, cho
thuê đất, thuê rừng để đầu tư phát
triển dự án với tổng diện tích
52.859ha.

B.TÙNG- C.HÙNG
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Nguyên nhân vụ cháy khiến 8 người
tử vong ở TP HCM

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với các
đơn vị khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ

cháy tại căn nhà 47/58/2 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP
HCM. Công an đã lấy lời khai của anh Nguyễn T.T (SN 1981) -
người chạy thoát khỏi đám cháy.

Anh T cho biết, trong lúc khiêng thùng xi đánh bóng gạch vừa
mới nấu xong đã vô ý làm đổ xuống sàn nhà, gây cháy lan ra bếp lửa
đang nấu sáp nến cách đó khoảng 1 mét, gây cháy lớn cả ngôi nhà.

Trước đó, khoảng 17h5 ngày 7/5, lực lượng chức năng quận 11
nhận tin báo cháy tại đường Lạc Long Quân, phường 1 đã cử 97 cán
bộ chiến sĩ, 18 xe chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đến khoảng 18h12 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn,
không để cháy lan ra các nhà lân cận. Khi xảy ra cháy, có anh T chạy
thoát được ra ngoài, còn 8 người tử vong. Lực lượng chức năng đã
tìm thấy thi thể 3 nạn nhân ở tầng trệt, 4 thi thể được phát hiện trong
nhà vệ sinh ở lầu 2 và 1 thi thể được tìm thấy ở dưới chân cầu thang.

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Lệ Th
(SN 1977, là chủ nhà), 3 người con gồm cháu L.K.T (SN 2003), cháu
L.N.T (SN 2008), cháu L.T.T (SN 2012); ông Hồ Đình Th (SN 1978,
em rể chị Th); cháu H.Đ.N (SN 2012, con ông Th), cháu N.T.Đ (SN
2006, là cháu đến nhà chị Th chơi) và cô giáo N.T.Y.L (30 tuổi, hộ
khẩu thường trú tỉnh Cà Mau, tạm trú quận Tân Phú, TP HCM). 

X.CHUYÊN

HAI Ô TÔ HẠNG SANG TRÙNG BIỂN SỐ  ĐẸP Ở ĐỒNG NAI:
Đã xác định được chủ xe dùng 
biển số giả

Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh
Đồng Nai cho biết đã xác định và mời Nguyễn Thanh Vũ

(SN 1985, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng
Nai), người sử dụng biển số 60A-868.88 giả đến cơ quan công an
làm việc. Cơ quan chức năng đã lập biển bản xử phạt vi phạm
hành chính, tạm giữ xe ô tô biển số 60A-703.09, tịch thu biển số
xe giả, phối hợp với cơ quan điều tra truy nguồn gốc cơ sở làm
biển số giả để xử lý.

Vừa qua, dư luận xôn xao về việc hai xe ô tô có trùng biển số
60A-688.88 xuất hiện tại huyện Nhơn Trạch, ngay sau đó, Phòng
PC08 đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp
vụ, tối 8/5, lực lượng công an xác định Vũ là người sử dụng xe hiệu
Ford gắn biển số giả 60A-868.88. Theo điều tra ban đầu của cơ quan
công an, ngày 6/5, Nguyễn Thanh Vũ đến tiệm chuyên dập biển số
xe đặt làm biển số giả 60A-868.88. Ngày 8/5, Vũ điều khiển xe ô tô
hiệu Ford biển số 60A-703.09 đến chơi tại nhà một người bạn ở thị
trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. Tại đây, Vũ đã lấy biển số xe
giả - 60A 868.88, dùng băng keo hai mặt gắn lên biển số xe Ford
60A-703.09. Sau khi ra về Vũ đã gỡ biển số xe giả bỏ lại vào trong
cốp. C.NAM

Sắp xử vụ “bảo kê” logo “xe vua” 
ở Hà Nội

Dự kiến ngày 11/5 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa 7 bị cáo trong
vụ án “bảo kê” logo “xe vua” ở Hà Nội ra xét xử về tội “Đưa

hối lộ” và “Nhận hối lộ”.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Ánh Hào (SN 1981, ở

Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Lê Văn Cường (SN 1980,
nguyên cán bộ Chi cục Quản lý đường bộ I.6 thuộc Cục Quản lý
đường bộ I - Tổng cục Đường bộ Việt Nam), Phạm Văn Vinh (SN
1993, nguyên TGĐ Công ty cổ phần đầu tư thương mại và vận tải
Tuấn Vinh), Lê Bá Dũng (SN 1974, nguyên cán bộ Đội Thanh tra
Giao thông Vận tải quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trần Sỹ Cương (SN
1984, nguyên cán bộ Đội Thanh tra cơ động thuộc Thanh tra Sở Giao
thông Vận tải Hà Nội), Nguyễn Quốc Cương (SN 1973, nguyên cán
bộ Đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và
Hoàng Văn Lân (SN 1963, nguyên cán bộ Đội Thanh tra Vận tải
huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Theo cáo trạng để thuận lợi trong việc lưu hành xe tải chở hàng
quá tải, hoặc bị vi phạm trong lĩnh vực giao thông nhưng để không
bị xử lý hoặc xử lý với lỗi nhỏ hơn lỗi vi phạm nên Nguyễn Ánh Hào,
Lê Văn Cường đã bàn với Phạm Văn Vinh sử dụng tên Công ty
CPĐT TM và VT Tuấn Vinh (Công ty Tuấn Vinh) do Vinh làm TGĐ
lập ra đường dây bảo kê logo “xe vua”. 

Họ đã thiết kế logo có dòng chữ “Công ty Tuấn Vinh”, sau đổi
thành logo “AN TOÀN LÀ BẠN, TAI NẠN LÀ THÙ”. Sau đó, họ
tìm kiếm, mời các chủ xe ô tô tải thường chở hàng quá trọng tải
cho phép nộp tiền cho mình để đi “quan hệ” hàng tháng với các
cán bộ nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Từ tháng
6/2016 đến tháng 10/2018 nhóm người trên đã thu được hơn 6,2
tỷ đồng để thực hiện việc hối lộ các cán bộ công tác trong lĩnh
vực giao thông đường bộ. NGỌC DIỆP

TIN TứC

Nhập cảnh dưới mác
“chuyên gia”

Hôm qua (9/5), Công an thành
phố Đà Nẵng cũng cho biết đã
khởi tố vụ án Tổ chức cho người
khác nhập cảnh trái phép vào Việt
Nam. Trước đó, đầu tháng 5, công
an quận Ngũ Hành Sơn đã phát
hiện hai vụ việc 6 và 14 người
nhập cảnh theo thị thực doanh
nghiệp và lao động nhưng các
"chuyên gia" này không biết
doanh nghiệp bảo lãnh cho mình
nhập cảnh.

Kiểm tra căn nhà nơi 6 người
nước ngoài lưu trú, công an đã tạm
giữ ba máy tính xách tay, ba máy
tính để bàn mà nhóm người này
đang truy cập vào các trang web
liên quan đến hoạt động cá độ
bóng đá.

Ngay từ khi phát hiện vụ việc,
công an thành phố đã thụ lý và
phối hợp điều tra. Do liên quan
đến người nước ngoài, lãnh đạo
Công an Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ
đạo để có cách ứng xử phù hợp và
xử lý nhanh.

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng
cho biết tới đây sẽ khởi tố bị can
để điều tra và thông tin rộng rãi và
cho biết đã có người Việt tiếp tay
cho các nhóm "chuyên gia này",
vì không phải tự nhiên mà người
nước ngoài có thể nhập cảnh vào
Việt Nam. Đường dây này đã lợi
dụng chính sách nhân đạo của Nhà

nước để đưa người nhập cảnh
dưới hình thức chuyên gia. Sau
khi hoàn thành thời gian cách ly
14 ngày, các "chuyên gia này"
không làm việc tại các doanh
nghiệp ở địa phương khác như đã
đăng ký mà đến Đà Nẵng lưu trú.

Trước đó, ngày 6/5, Cơ quan
an ninh điều tra Công an tỉnh Cao
Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị
can đối với Dương Quốc Hoàn
(SN 1995, trú tại xóm Tổng
Moòng, thị trấn Trà Lĩnh, huyện
Trùng Khánh) về hành vi tổ chức
cho người khác nhập cảnh trái
phép. Heo hồ sơ ban đầu, vào lúc
21h 30/4, tại xóm Bản Pát, xã Cao
Chương (huyện Trùng Khánh),
lực lượng chức năng thực hiện

nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an
ninh trật tự đã phát hiện Dương
Quốc Hoàn có hành vi đưa dẫn 6
người trú tại tỉnh Phúc Kiến,
Thiểm Tây (Trung Quốc) nhập
cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tại cơ quan công an, Dương
Quốc Hoàn khai nhận mình được
1 người đàn ông Việt Nam (không
rõ họ tên) thuê đón 6 người Trung
Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt
Nam tại khu vực biên giới xóm Cô
Mười, xã Quang Hán và đưa đến
xóm Bản Pát, xã Cao Chương
(huyện Trùng Khánh). Hiện nay,
Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục
điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc
theo quy định của pháp luật. 

THÀNH TÂN

lTình trạng phá rừng ở Lâm Đồng diễn ra phức tạp trong thời gian qua.

l Các đối tượng nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại Cao Bằng. 

Ngăn chặn 54 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Ngày 9/5, tổ tuần tra, kiểm soát Đồn Biên phòng Ngọc Chung

đã phát hiện, ngăn chặn 29 công dân (14 nam, 15 nữ) đang vượt
biên giới trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc
783 (xóm Đông Xi - Nà Rào, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng).

Trước đó, ngày 8/5, tại khu vực mốc 783, Đồn Biên phòng Ngọc
Chung đã phát hiện, ngăn chặn 14 công dân. Còn tại Đồn Biên phòng
Ngọc Côn, từ ngày 8 - 9/5 đơn vị tuần tra phát hiện, ngăn chặn 11
công dân (4 nam, 7 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về  Việt
Nam qua khu vực mốc 785 và 786 (thuộc xóm Pò Peo - Phia Muông,
xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Hai đơn vị đã tiến hành các bước kiểm tra y tế theo quy định phòng,
chống dịch Covid-19; lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính; hoàn
tất các thủ tục pháp lý và bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Trùng
Khánh đưa vào khu cách ly tập trung theo đúng quy định. V.TÂN
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Nói đến nguồn vốn cho
doanh nghiệp, người ta
thường nghĩ đến nguồn
vốn tín dụng trong khi
doanh nghiệp còn có thể
huy động được rất nhiều
nguồn vốn khác ngoài
vốn ngân hàng. Tái cấu
trúc nguồn vốn là vấn đề
doanh nghiệp cần nhìn
nhận lại, nhất là trong
bối cảnh Covid-19 như
hiện nay.
Nguồn vốn chủ yếu vay
ngân hàng

Tại hội thảo “Giải pháp huy
động nguồn vốn cho doanh
nghiệp (DN) trong bối cảnh
mới” do Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
phối hợp với Câu lạc bộ các nhà
kinh tế (VEC) tổ chức cuối tuần
qua, ông Nguyễn Quang Vinh,
Tổng Thư ký VCCI dẫn kết quả
khảo sát của VCCI cho biết, bên
cạnh việc thiếu hụt thị trường và
nguồn nguyên liệu do đại dịch
Covid-19 thì gần 10% DN thiếu
hụt nguồn vốn và dòng tiền kinh
doanh.

Không chỉ có vậy, ông Đặng
Đức Thành, Chủ tịch VEC cho
rằng, cơ cấu vốn của DN còn bất
hợp lý ở chỗ nguồn vốn chủ sở
hữu chỉ chiếm khoảng 20-30%
còn lại là vay tín dụng từ các ngân
hàng thương mại, trong khi khu
vực này lại thường không thể đáp
ứng được nhu cầu vốn vay trung
và dài hạn của DN.

“Hiện nay điểm yếu của DN
Việt Nam là phụ thuộc quá
nhiều vào nguồn vốn vay ngân
hàng. Trong khi đó thị trường tín
dụng đang bị “quá tải” do vừa

phải lo cung ứng nguồn vốn
ngắn hạn, vừa phải lo cung ứng
nguồn vốn trung và dài hạn cho
nền kinh tế và DN…” - ông
Thành nhấn mạnh.

Phân tích sâu hơn thực trạng
này, Chủ tịch VEC cho rằng do
tiềm lực của các ngân hàng Việt
Nam còn hạn chế, để bảo đảm có
nguồn vốn trung và dài hạn, các
ngân hàng buộc phải đi vay (chủ
yếu từ dân cư) nguồn vốn ngắn
hạn, lấy nguồn huy động ngắn
hạn để cho vay trung và dài hạn.
Điều này chứa đựng nguy cơ rất
lớn cho cả ngân hàng, DN và nền
kinh tế. 

“Nếu ngân hàng phụ thuộc
nhiều vào nguồn tín dụng cho
DN thì có thể bị thiếu thanh
khoản do DN khó trả nợ do dịch
bệnh. Điều này có thể dẫn đến
nguy cơ gia tăng nợ xấu, làm
suy yếu hệ thống ngân hàng…”
- Tổng thư ký VCCI Nguyễn
Quang Vinh lo ngại. 

Về phía DN, nguy cơ phải

vay lãi suất cao, chi phí vốn cao
dẫn đến hiệu quả sinh lời thấp;
mặt khác việc phụ thuộc quá lớn
vào nguồn vốn vay ngân hàng sẽ
ảnh hưởng nghiêm trọng tới
hoạt động của DN trong trường
hợp nguồn vay bị hạn chế hoặc
gián đoạn.

Chính vì vậy, theo các chuyên
gia, tái cấu trúc về vốn là một nội
dung quan trọng trong tái cấu trúc
DN hiện nay.

Giảm tải cho vốn tín dụng
“Ngoài việc huy động vốn từ

chủ sở hữu và tín dụng ngân
hàng, giải pháp cơ bản về phía
DN là phải huy động vốn dưới
hình thức phát hành trái phiếu và
cổ phiếu DN…”- Chủ tịch VEC,
ông Đặng Đức Thành đề xuất.
Ngoài ra, ông Thành cũng cho
rằng các DN cần tận dụng các
hình thức huy động vốn khác như
thuê tài sản hoặc các hình thức tài
trợ thương mại quốc tế. 

“Việc thuê tài sản sẽ giúp DN
tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư

đối với các DN có nhu cầu lớn về
đầu tư tài sản cố định. Việc sử
dụng các hình thức tài trợ thương
mại  như cầm cố giấy tờ có giá,
thư tín dụng (L/C), chiết khấu
thương phiếu, bao thanh toán... là
biện pháp hữu ích đối với các DN
xuất nhập khẩu, giúp hạn chế rủi
ro trong giao dịch và thanh toán
quốc tế, đồng thời giúp cho DN
chủ động tránh khỏi những thiếu
hụt tạm thời về vốn lưu động
trong quá trình hoạt động kinh
doanh…” - ông Thành phân tích.
Ông Thành cũng nhấn mạnh đến
việc huy động vốn qua thị trường
chứng khoán là giải pháp tối ưu
mang lại hiệu quả to lớn cho DN.

Phân tích thêm về những xu
hướng mới để thu hút vốn đầu tư
của các DN trên thế giới và bài
học kinh nghiệm cho Việt Nam,
TS. Lê Anh Tú, Cố vấn cấp cao
PwC, Phó Chủ tịch VEC cho biết
hệ thống tiền mã hóa đã và đang
phát triển mạnh mẽ trên phạm vi
toàn cầu. Hiện có trên 40 ngân
hàng Trung ương toàn cầu đang
nghiên cứu loại tiền này.

Về xu hướng này, TS. Cấn
Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế
trưởng Ngân hàng BIDV cho
rằng, đây là xu hướng không mới
ở trên thế giới, nhưng số lượng
các nước triển khai cũng không
phải quá nhiều. Ở Việt Nam, hành
lang pháp lý cho vấn đề này hầu
như chưa có, vẫn còn khá nhiều
rủi ro, thậm chí có trường hợp
“sập sàn”, gây hệ lụy cho các nhà
đầu tư. Chính phủ đã sớm có chỉ
đạo các cơ quan quản lý của Việt
Nam nghiên cứu, xây dựng cơ
chế quản lý. Hiện Ngân hàng Nhà
nước có tổ nghiên cứu về tiền kỹ
thuật số, Bộ Tài chính cũng có tổ
nghiên cứu về tiền ảo, tài sản ảo.

THANH THANH 

Theo Bộ Tài chính (Ủy ban
Chứng khoán nhà nước-

UBCKNN) giải pháp nâng lô
giao dịch lên 100 chỉ là giải pháp
tạm thời và hiện Bộ Tài chính
(UBCKNN) chưa có phương án
tiếp tục nâng lô giao dịch…

Trước tình trạng nghẽn lệnh
trên Sở Giao dịch chứng khoán
TP HCM (HoSE) đề xuất nâng lô
giao dịch đã được đưa ra. HoSE
cũng đã có công văn gửi đến các
công ty chứng khoán về việc
nâng lô giao dịch, tuy nhiên thông
báo này được phản ánh là khá gấp
nên thông tin đến nhà đầu tư
(NĐT) có phần cập rập, nhiều
người không kịp bán lô lẻ (1-99
cổ phiếu). Nhiều công ty chứng
khoán phản ánh tiềm ẩn nguy cơ
thua lỗ khi phải đứng ra giải cứu.
Một số NĐT cho rằng, việc đầu
tư, nâng cấp hệ thống xử lý lệnh

là của cơ quan quản lý. Tất cả các
giao dịch dù lớn hay nhỏ đều thu
phí của khách hàng trên phần
trăm giá trị giao dịch. Tại sao lại
lấy lý do nghẽn lệnh mà bắt
khách hàng phải có trách nhiệm
giải quyết tình trạng nghẽn lệnh
này bằng cách nâng số cổ phiếu
được phép giao dịch lên 100 cổ
phiếu/lần? 

Ở góc độ khác, nhiều NĐT
vẫn lo ngại việc ông Lê Hải Trà,
Tổng Giám đốc HoSE lại mới
giải thích với giới truyền thông
rằng nếu nâng lô tối thiểu lên
1000 áp dụng với các cổ phiếu có
trị giá dưới 30.000 đồng sẽ giúp
giảm hơn 20% số lượng lệnh hiện
nay, từ đó góp phần giảm tắc
nghẽn cho HoSE. Trước đó, giải
pháp tăng lô lên 1000 bị Bộ Tài
chính bác bỏ. 

Trong khi đó, theo TS. Hồ

Quốc Tuấn, giảng viên Đại học
Bristol (Anh), xu thế chung của
thị trường chứng khoán
(TTCK) thế giới là giảm lô giao
dịch tối thiểu về 1 cổ phiếu
hoặc thấp hơn…

Trước những băn khoăn này,
mới đây Bộ Tài chính đã chính
thức lên tiếng. Bộ Tài chính
khẳng định, nguyên nhân chính
dẫn đến sự quá tải và nghẽn lệnh
trong thời gian vừa qua là do
thanh khoản thị trường tăng
trưởng quá nhanh trong khi năng
lực xử lý của hệ thống giao dịch
hiện tại có giới hạn.

“Bộ Tài chính (UBCKNN)
nhận định việc thay thế sang hệ

thống giao dịch mới để đáp ứng
nhu cầu giao dịch ngày càng tăng
của thị trường là nhu cầu cấp thiết
nên đã yêu cầu HoSE và các đơn
vị liên quan đẩy nhanh tiến độ,
sớm đưa hệ thống công nghệ
thông tin TTCK mới (dự án
KRX) vào hoạt động...” - đại diện
Bộ Tài chính cho hay.

Bộ Tài chính cũng cho biết,
theo kế hoạch, dự án này đã có
thể hoàn thành trong năm 2020.
Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-
19 ảnh hưởng đến việc chuyên
gia nước ngoài có mặt đầy đủ
đúng thời hạn triển khai công việc
nên tiến độ dự án bị kéo dài.
Trong thời gian chờ hệ thống

mới, Bộ Tài chính đã quyết định
lựa chọn phương án thuê dịch vụ
công nghệ thông tin do Tập đoàn
FPT cung cấp; phương án này
hiện đang được gấp rút triển khai,
khi hoàn thành sẽ giải quyết được
triệt để tình trạng nghẽn lệnh.

Về giải pháp nâng lô giao dịch
lên 100 cổ phiếu, Bộ Tài chính
khẳng định, đây là giải pháp tạm
thời để giải quyết sự cố, giảm
thiểu tình trạng nghẽn lệnh và hạn
chế thiệt hại cho đại đa số NĐT
trên thị trường, có lợi cho tổng thể
thị trường. “NĐT có thể thỏa
thuận với các công ty chứng
khoán để bán các cố phiếu lô lẻ
(nếu có). Hiện nay, Bộ Tài chính
(UBCKNN) chưa có phương án
tiếp tục nâng lô giao dịch...” - đại
diện Bộ Tài chính khẳng định,
đồng thời cho biết, sau khi
phương án thuê dịch vụ công
nghệ thông tin hoàn tất và đi vào
hoạt động, Bộ Tài chính
(UBCKNN) sẽ sớm khôi phục
môi trường đầu tư, bảo đảm
quyền lợi tốt nhất cho các NĐT
và thành viên thị trường. 

LINH LINH

lSau 14 năm sở hữu
nhãn hiệu VACO, ngày 7/5,
Công ty TNHH Deloitte Việt
Nam đã chính thức công bố
chuyển giao quyền sở hữu
nhãn hiệu VACO cho Công ty
TNHH Kiểm toán VACO-
nhãn hiệu kiểm toán đầu tiên
của Việt Nam. Đây là sự kiện
nằm trong chuỗi hoạt động
hướng tới chào mừng 30 năm
ngành kiểm toán độc lập Việt
Nam và kỷ niệm 30 năm
thành lập Deloitte Việt
Nam. Xuyên suốt 30 năm hình
thành và phát triển, Thương
hiệu, logo VACO đã đi theo
năm tháng phát triển của
ngành nghề và tinh thần
VACO đã được gìn giữ
nguyên vẹn trong suốt chiều
dài lịch sử. T.LAN 

lFusion - Tập đoàn
khách sạn tiên phong trong
lĩnh vực du lịch chăm sóc
sức khỏe tại Việt Nam vừa
thông báo đã sáp nhập
thành công thương hiệu
GLOW Hotels & Resorts-
Thương hiệu đang vận hành
các khách sạn tại Thái Lan,
Malaysia và Việt Nam từ
nhiều năm qua..

Với động thái mang tính
chiến lược này, Fusion hướng
đến phát triển hệ thống
thương hiệu và quản lý khách
sạn dẫn đầu Đông Nam Á,
củng cố vị thế và không
ngừng lớn mạnh trong bối
cảnh thị trường du lịch đầy
năng động và phát triển
nhanh chóng của khu
vực.Được biết, sau thương vụ
hợp nhất này, Fusion sẽ quản
lý vận hành chuỗi khách sạn
và khu nghỉ dưỡng với hơn
4.000 phòng. M.MY

NGHẼN LỆNH TRÊN HOSE:

Chưa có phương án 
tiếp tục nâng lô giao dịch

Huy động vốn trái phép sẽ bị xử lý theo quy định
Phản ánh về tình trạng các công ty chứng khoán “biến tướng”

huy động vốn, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Nhà nước,
dưới các hình thức hợp tác đầu tư, tiết kiệm tiền gửi,… theo phản
ánh của một số báo chí, UBCKNN đã có văn bản yêu cầu Công ty
chứng khoán MB, Công ty chứng khoán VNDirect báo cáo, giải trình
về nội dung phản ánh của báo chí nói trên và đã có văn bản yêu cầu
Công ty chứng khoán MB dừng thực hiện dịch vụ.

Đối với Công ty chứng khoán VNDirect, Bộ Tài chính (UBCKNN)
sẽ có xử lý tương tự sau khi nhận được ý kiến giải trình của Công ty và
tổ chức kiểm tra hoạt động một số công ty chứng khoán.

TIN VắNĐa dạng nguồn vốn 
cho doanh nghiệp trong bối cảnh mới

lDoanh nghiệp chủ yếu trông chờ vào nguồn vốn tín dụng. Ảnh minh hoạ.



4 tháng đầu năm, cán cân
thương mại xuất siêu gần
1,3 tỷ USD

Thống kê từ Bộ Công Thương, kim ngạch
xuất khẩu hàng hóa tháng 4 đạt 25,5 tỷ

USD, giảm 14% so với tháng trước. Tuy nhiên,
nếu so với cùng kỳ năm 2020, kim ngạch xuất
khẩu hàng hóa tháng 4 lại tăng 44,9%.

Theo đó, tính chung 4 tháng, kim ngạch
xuất khẩu hàng hóa đạt 103,9 tỷ USD, tăng
28,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó,
khu vực kinh tế trong nước đạt 25,77 tỷ USD,
tăng 12,8%, chiếm 24,8% tổng kim ngạch xuất
khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả
dầu thô đạt 78,14 tỷ USD, tăng 34,4%, chiếm
75,2%.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục
Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết,
4 tháng qua có tới 19 mặt hàng đạt kim ngạch
xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 84,5% tổng
kim ngạch xuất khẩu; trong đó, có 5 mặt hàng
đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm
59,8%.

Ở chiều ngược lại, hoạt động nhập khẩu
có sự gia tăng mạnh mẽ trong 4 tháng đầu
năm 2021 nhờ sự mở rộng của lĩnh vực sản
xuất đã thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu nguyên
liệu đầu vào và sự phục hồi của nhu cầu tiêu
dùng trong nước.

Vì vậy, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa
trong tháng 4 đạt 27 tỷ USD, tăng 43,5% so
với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng,
kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 102,61 tỷ
USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước.

Với con số xuất nhập khẩu như vậy, cán
cân thương mại hàng hóa tháng 4 đã đưa nhập
siêu lên mức 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, cộng gộp
4 tháng thì cán cân thương mại hàng hóa vẫn
xuất siêu 1,29 tỷ USD; trong đó, khu vực kinh
tế trong nước nhập siêu 9,92 tỷ USD; khu vực
có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất
siêu 11,21 tỷ USD.

Nhận định về hoạt động xuất nhập khẩu khi
dịch Covid-19 bùng phát trở lại, ông Trần
Thanh Hải cho rằng, trước diễn biến phức tạp
của dịch Covid-19, doanh nghiệp cần nhận
thức rõ được những diễn biến trên thị trường
thế giới để có thể tranh thủ khai thác hết cơ
hội, tiếp tục duy trì được thế mạnh xuất khẩu. 

Q.TOÀN

ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH:
Nhiều đơn vị chưa hoàn thành
thu thập thông tin

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Điều tra cơ
sở hành chính Trung ương, sau hai tháng

triển khai, tính đến hết tháng 4/2021, toàn bộ
63 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều
tra cơ sở hành chính cấp tỉnh đã hoàn thành rà
soát và được quản trị viên hệ thống Trung
ương chuyển dữ liệu nền, tạo tài khoản để
chuyển sang khai Phiếu cung cấp thông tin tại
phần mềm cung cấp thông tin điều tra cơ sở
hành chính của Bộ Nội vụ. 27 tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương hoàn thành thu thập
thông tin, còn 36 địa phương chưa hoàn thành,
đang tiếp tục kê khai.

Trong báo cáo ký ngày 9/5, Thứ trưởng Bộ
Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban
Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương
cho biết, khối bộ, cơ quan Trung ương còn
chậm triển khai, cá biệt đến nay còn 4 bộ chưa
triển khai giai đoạn 1 (rà soát danh sách nền),
một số không kịp thời cập nhật phương án và
các văn bản hướng dẫn để thực hiện, nhiều câu
hỏi về Tổ thường trực đều có trong Phương án
điều tra và các văn bản hướng dẫn. Chất lượng
cung cấp thông tin của nhiều đơn vị hành
chính chưa đạt yêu cầu, độ chính xác không
cao, các giám sát viên phải trả phiếu làm lại
nhiều lần. C.BẢN
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Cuối tháng 4/2021, dư luận xôn xao
bởi thông tin có 4 doanh nghiệp (DN) ở
Mỹ đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo
ST25 tại thị trường Mỹ; Ngày 3/5 vừa
qua, Bộ Công Thương tiếp tục cung cấp
tới báo chí thông tin Công ty T&L
Global Foods Supply PTY LTD (Aus-
tralia) nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ST
24, ST 25 kèm nội dung là "Gạo, Gạo
ngon nhất thế giới".

Ở diễn biến khác, Văn phòng sáng
chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO) vừa
đăng tải thông tin cho thấy, Công ty
TNHH Hồ Quang Trí (trụ sở 196 đường
tỉnh lộ 8, huyện Trần Đề, Sóc Trăng,
Việt Nam) đã làm đơn xin bảo hộ nhãn
hiệu "Gạo ông Cua" tại thị trường Mỹ.
Nhãn hiệu có dấu hiệu nhận biết là hình
ảnh một người đàn ông đeo kính quay
mặt về phía bên phải (gương mặt ông
Hồ Quang Cua) ở bên trên bông lúa và
dòng chữ "Gạo ông Cua" ở bên trái.
Đơn đăng ký nhãn hiệu đã đáp ứng
được các yêu cầu tối thiểu và được
USPTO tiếp nhận. 

Có thể nói, đây là động thái kịp thời
của ông Hồ Quang Cua sau khi Gạo
ST25 - Gạo ngon nhất thế giới của Việt
Nam bị nhiều doanh nghiệp (DN) ở Mỹ
tiến hành đăng ký sở hữu. Ngay sau khi
các thông tin về DN Mỹ đăng ký sở hữu
thương hiệu ST25,  một DN của Úc
cũng đã nộp đơn đăng ký thương hiệu
sở hữu với ST25 tại Úc. Tuy nhiên, may
mắn hơn, Thương vụ Việt Nam tại Úc
đã có nhiều động thái can thiệp kịp thời
sau khi có thông tin này.

Cụ thể, Thương vụ đã trao đổi với
ông Hồ Quang Cua và đề nghị phối hợp
hành động. Trưởng cơ quan Thương vụ,
ông Nguyễn Phú Hoà đã chủ động trao
đổi với Lãnh đạo Công ty T&L Global
foods Supply PTY LTD (DN đăng ký
sở hữu thương hiệu  ST25 tại Úc).
Ngoài ra, Thương vụ cũng đã gửi công
văn cùng một số tài liệu, hình ảnh kèm
theo đến Văn phòng Sở hữu trí tuệ của
Úc để làm rõ giống lúa tên ST24, ST25
là do ông Hồ Quang Cua và nhóm nhà
khoa học Việt Nam nghiên cứu, sản
xuất thành công, đã được cấp bằng bảo
hộ tại Việt Nam. 

Như PLVN đã thông tin, ông
Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục

Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công
nghệ) khẳng định, không có bất kỳ một
DN, đơn vị nào có thể đăng ký sở hữu
độc quyền đối với dấu hiệu nhận biết
“gạo ST25”. Trả lời câu hỏi của Báo
PLVN “Vậy Việt Nam có thể làm gì với
gạo ST25?”, ông Bảy trả lời: “Chỉ có
một cách duy nhất: DN Việt Nam phải
tìm cách để khách hàng sẽ lựa chọn gạo
ST25 của DN Việt chứ không phải là
gạo ST25 của bất kỳ một DN ở một
quốc gia nào khác”.

Ông Bảy cũng cho rằng, việc đăng
ký bảo hộ với giống lúa ST25 ở các thị
trường quốc tế có thể không cần thiết vì
điều kiện thổ nhưỡng ở từng vùng sẽ
cho ra các sản phẩm có chất lượng khác
nhau. Và ST25 được nghiên cứu, lai tạo
phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu,
thổ nhưỡng của Việt Nam nên mới đạt
được danh hiệu Gạo ngon nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo một chuyên gia
thương hiệu, có thể không cần bảo hộ
giống lúa ST25 nhưng cần thiết phải
đăng ký sở hữu một thương hiệu có dấu

hiệu nhận biết “bao gồm dấu hiệu
ST25” như một số DN nước ngoài đã
đăng ký. “Các DN đăng ký thương hiệu
với gạo ST25 là vì loại gạo này đã đạt
giải thưởng Gạo ngon nhất thế giới.
Đây chính là dấu hiệu nhận biết dễ dàng
nhất đối với bất kỳ thương hiệu nào
muốn tiếp cận thị trường mới” - vị này
phân tích. 

Do đó, việc DN tư nhân Hồ Quang
Trí chỉ đăng ký đơn thuần nhãn hiệu
“Gạo ông Cua” mà không có bất kỳ một
dấu hiệu nhận biết nào liên quan đến
ST25 là tự đánh mất lợi thế cạnh tranh
của mình ở thị trường quốc tế. Bởi đến
nay, thế giới chỉ nghe đến thương hiệu
gạo ST25 chứ ít người biết đến cha đẻ
của giống lúa tạo nên gạo ST25. Hơn
nữa, khi ông Cua khẳng định, sau này,
ông sẽ tiếp tục đưa gạo ST24, ST25 đi
dự các cuộc thi gạo ngon nhất thế giới thì
việc đưa dấu hiệu ST25 vào nhãn hiệu
đăng ký ở thị trường quốc tế bên cạnh
thương hiệu “Gạo ông Cua” là cần thiết. 

NHẬT THU

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự
thảo Thông tư quy định về quản

lý tài chính thực hiện Chương trình
phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. 

Theo dự thảo, kinh phí thực hiện
chương trình được bảo đảm từ các
nguồn: ngân sách nhà nước (NSNN);
nguồn chi sự nghiệp khoa học và công
nghệ thuộc ngân sách địa phương để
thực hiện các nhiệm vụ của chương
trình do địa phương quản lý; các nguồn
kinh phí khác. Nguyên tắc hỗ trợ kinh

phí từ nguồn NSNN và huy động các
nguồn tài chính khác cũng được quy
định rõ tại dự thảo thông tư này.

Dự thảo thông tư cũng quy định rõ
nội dung chi và mức chi cụ thể đối với
các nhiệm vụ. Cụ thể, đối với hỗ trợ
kinh phí đăng ký bảo hộ đối với sáng
chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn
hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận
giống cây trồng mới của các đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc đối tượng được
ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy

định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này
có mức hỗ trợ như sau: Đối với đăng
ký bảo hộ trong nước, đơn đăng ký
bảo hộ sáng chế tối đa 30 triệu
đồng/đơn. Đối với đơn đăng ký bảo
hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn
hiệu của các tổ chức, cá nhân, tối đa
15 triệu đồng/đơn. Đối với đơn đăng
ký bảo hộ giống cây trồng mới, tối đa
30 triệu đồng/đơn; đối với đăng ký
bảo hộ ở nước ngoài, tối đa không quá
60 triệu đồng/đơn. Dự thảo thông tư
đang được lấy ý kiến rộng rãi trước
khi ký ban hành. TÔ MY

Đề xuất kinh phí đăng ký bảo hộ sáng chế

Làm gì để bảo vệ thương hiệu 
gạo ST25 trên thị trường quốc tế?
Trước thực trạng nhiều
doanh nghiệp trên thế giới
đăng ký sở hữu thương hiệu
có dấu hiệu gạo ST25. Vậy
cần làm gì để bảo vệ thương
hiệu gạo ngon này của Việt
Nam? 

“Cha đẻ” giống lúa ST24, ST25 muốn nhượng bản quyền
giống lúa cho Nhà nước?

Trước thông tin kỹ sư, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua, "cha đẻ" giống lúa ST24,
ST25 muốn nhượng quyền lại cho Nhà nước, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ
NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, hiện Bộ NN&PTNT chưa nhận được văn bản
nào từ phía nhóm tác giả nghiên cứu, lai tạo ra giống lúa ST24, ST25 mà cụ thể là ông
Hồ Quang Cua và DN tư nhân Hồ Quang Trí về vấn đề này.

Thứ trưởng Tiến cũng cho biết, vào năm 2018 và năm 2020 Bộ NN&PTNT đã
có quyết định bảo hộ quyền sở hữu hai giống lúa này cho nhóm tác giả, giá trị bảo
hộ trong vòng 20 năm.

“Tôi có nghe ông Hồ Quang Cua có nguyện vọng muốn bán lại bản quyền giống
lúa ST25 cho Nhà nước. Đây là việc chưa có tiền lệ, nhưng nếu thực sự có việc đó
thì Bộ sẽ giải trình với Chính phủ về việc này để tìm ra giải pháp bảo vệ cũng như
nâng cao giá trị của loại nông sản đã được thế giới công nhận…”- Thứ trưởng
Phùng Đức Tiến cho biết đồng thời khẳng định, khi là tài sản thuộc sở hữu Nhà
nước thì việc áp dụng các thủ tục hành chính với giống lúa cũng dễ dàng hơn, giống
lúa ST25 được trồng với diện tích lớn hơn, sản lượng nhiều hơn để phục vụ
cho nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. T.LAN

lNên thêm dấu hiệu nhận biết ST25 vào nhãn hiệu đăng ký tại Mỹ?
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Ông Nguyễn Bá Huấn, bà
Phùng Thị Sự (ngụ thôn 7, xã
Phùng Xá, huyện Thạch Thất,
TP Hà Nội) có đơn gửi cơ
quan chức năng đề nghị
giám đốc thẩm lại vụ án ông
bà kiện UBND xã Phùng Xá.
Quyết định trái thẩm quyền

Vợ chồng ông Huấn cho hay có
3.600m2 đất nông nghiệp tại khu đồng
Ngoài Ngái thuộc thửa số 454 và 455 tờ
bản đồ số 2 năm 1970 có nguồn gốc của
cha ông để lại.

Cụ thể, năm 1959, ông bà nội ông
Huấn là cụ Nguyễn Bá Hàm và Phùng
Thị Trí đã làm “Giấy giao kèo làm
bằng” cho ông Nguyễn Bá Nhận (bố
ông Huấn) phần đất trên. Sau khi ông
Nhận qua đời, năm 1983, bà Phùng Thị
Hả (mẹ ông Huấn) giao lại đất này cho
vợ chồng ông Huấn.

Năm 1992, ông Huấn bà Sự vào
Lâm Đồng sinh sống, năm 2001 trở về
trồng cây, làm nhà kho, chuồng nuôi vịt
trên một phần diện tích này (trong đó
một phần nay thuộc thửa đất số 207, tờ
bản đồ số 4).

Ngày 8/1/2013, Chủ tịch UBND xã
ra Quyết định 04/QĐ-UBND áp dụng
biện pháp khắc phục hậu quả trong
trường hợp không ra quyết định xử
phạt vi phạm hành chính; cho rằng bà
Sự lấn chiếm, xây dựng công trình trên
đất công do UBND xã quản lý; buộc bà
Sự phải khôi phục lại tình trạng trước
khi vi phạm.

Ngày 18/1/2013, Chủ tịch xã tiếp
tục ban hành Quyết định 15/QĐ-
UBND áp dụng biện pháp cưỡng chế
bằng các biện pháp khác để thi hành
quyết định áp dụng các biện pháp khắc
phục hậu quả trong trường hợp không
ra quyết định xử phạt VPHC, đồng thời
UBND xã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ
toàn bộ công trình, tài sản trên đất trong
lúc ông Huấn bà Sự đang ở Lâm Đồng
và hai quyết định trên cũng không được
gửi cho ông, bà.

Cho rằng những việc làm trên là trái
luật, bà Sự đã làm đơn khởi kiện Chủ

tịch xã Phùng Xá ra tòa, yêu cầu hủy các
Quyết định số 04/QĐ-UBND và Quyết
định số 15/QĐ-UBND, tuyên việc
UBND xã tổ chức cưỡng chế tài sản của
gia đình ông bà là trái luật và phải bồi
thường thiệt hại, buộc UBND xã phải trả
lại phần diện tích đất trên…

Trong quá trình tòa án thụ lý giải
quyết vụ án, ngày 19/8/2016, Chủ tịch
xã Phùng Xá đã ra Quyết định 119/QĐ-
UBND hủy bỏ Quyết định 04/QĐ-
UBND và Quyết định 15/QĐ-UBND
với lý do hai quyết định này được ban
hành trái thẩm quyền.

Hai cấp tòa, hai cách đánh giá
Ngày 23/8/2016, TAND huyện đã

đưa vụ kiện trên ra xét xử và quyết định
bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Sự.

Bà Sự kháng cáo toàn bộ bản án sơ
thẩm. Ngày 17/7/2017, TAND Hà Nội
xử phúc thẩm, quyết định hủy toàn bộ
bản án sơ thẩm của TAND huyện,
chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án cấp sơ
thẩm xét xử lại.

Ngày 25/3/2019, TAND huyện đưa
vụ kiện ra xử sở thẩm lần hai, quyết định
chấp nhận yêu cầu của bà Sự về hủy các
Quyết định 04/QĐ-UBND và 15/QĐ-
UBND, 119/QĐ-UBND của Chủ tịch xã
Phùng Xá. Chấp nhận yêu cầu của bà Sự
về phần tuyên hành vi hành chính của
UBND xã trong việc tổ chức cưỡng chế
tài sản ngày 18/1/2013 là trái luật. Chấp
nhận một phần yêu cầu bồi thường thiệt
hại tài sản do việc cưỡng chế, giải tỏa trái
thẩm quyền. Buộc UBND xã phải bồi
thường cho bà Sự 200 triệu đồng…

Do có kháng cáo của bên bị kiện,
ngày 4/7/2019, TAND Hà Nội xử

phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của
Chủ tịch xã Phùng Xá, sửa một phần
Bản án sơ thẩm số 01/2019/HC-ST
ngày 25/3/2019 của TAND huyện
Thạch Thất, bác yêu cầu khởi kiện của
bà Sự về việc tuyên bố hành vi tổ chức
cưỡng chế, giải tỏa tài sản ngày
18/1/2013 của Chủ tịch xã Phùng Xá là
trái pháp luật. Bác yêu cầu khởi kiện của
bà Sự về việc buộc xã phải bồi thường
thiệt hại do thực hiện hành vi hành chính
trái pháp luật…

Không đồng tình, ông Huấn, bà Sự
cho biết: “Từ khi gia đình cải tạo, đào
ao, lấp đất để chăn nuôi vịt đến khi
UBND xã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ là
12 năm, trong suốt thời gian này, xã
không có bất kỳ một văn bản nào liên
quan đến việc cải tạo đất của gia đình.
Thậm chí trong lúc gia đình đang có
khiếu nại gửi các cơ quan chức năng, thì
phần đất bị cưỡng chế xã đã giao cho
người khác quản lý, sử dụng”.

Hơn nữa, bà Sự cho rằng việc
UBND xã tổ chức cưỡng chế, giải tòa
tài sản của gia đình vào ngày 18/1/2013
dựa trên Quyết định 04/QĐ-UBND và
15/QĐ-UBND. Tuy nhiên, cả hai quyết
định này được ban hành trái thẩm quyền
và đã bị hủy bỏ. Do đó, việc tổ chức
cưỡng chế đối với gia đình là hoàn toàn
trái quy định pháp luật.

Hiện bà Sự đã làm đơn gửi VKSND
Cấp cao và TAND Cấp cao tại Hà Nội
đề nghị xem xét lại toàn bộ vụ án theo
thủ tục giám đốc thẩm; đồng thời đề
nghị UBND huyện xem xét, xác minh
lại toàn bộ nguồn gốc cũng như quá
trình sử dụng đất của gia đình bà.

TRUNG THỨ

Báo PLVN nhận được
thông tin phản ánh về
việc hàng loạt nhà
xưởng mọc trái phép
trên đất nông nghiệp
thuộc địa bàn xã Đức
Thượng (huyện Hoài
Đức, TP Hà Nội).

Theo phản ánh, dù chưa phải
cụm công nghiệp, nhưng tại xã
Đức Thượng nhà xưởng mọc lên
một số nơi. Một số hộ dân có đất
nông nghiệp đã san gạt, dựng
khung sắt, lợp mái tôn lập thành
các khu nhà xưởng để cho thuê

hoặc trực tiếp sản xuất. 
Tình trạng trên được cho là đã

diễn ra công khai một thời gian dài
nhưng không được xử lý triệt để
khiến việc xây dựng nhà xưởng
trên đất nông nghiệp ở đây như một
“phong trào”, nhà nhà làm nhà
xưởng, người người đi thuê, vi
phạm cứ thế ngang nhiên diễn ra. 

Đáng chú ý, theo phản ánh của
người dân, cả gia đình Chủ tịch xã
Đức Thượng hiện cũng có vi phạm
xây dựng nhà xưởng trên đất nông
nghiệp và nhà ở trên đất “khoán 2”,
tức đất công được UBND xã ký
hợp đồng cho người dân thuê làm
dịch vụ.

Trong đó, khu nhà xưởng của
gia đình Chủ tịch xã này nằm ở
khu Đìa, thôn Nội, được lợp tôn
và xây dựng kiên cố đã được xây
dựng nhiều năm nay để làm
xưởng in và xưởng mộc trên diện
tích khoảng hơn 1000m2. Đây là
đất nông nghiệp được cho là gia
đình vị Chủ tịch xã mua của các
hộ dân xung quanh.

Ước tính sơ bộ trên địa bàn xã
Đức Thượng, khoảng 30.000m2 đất
nông nghiệp bị sử dụng sai mục
đích nằm tại các thôn: Thôn Nội;
Thôn Cực; thôn Chiền; thôn Nhuệ;
thôn Cao Xá; thôn Thượng, thôn
Phú Đa.  

Trao đổi với PV qua điện thoại,
ông Nguyễn Văn Thuấn, Chủ tịch
UBND xã Đức Thượng, nói: “Thời
gian qua chúng tôi quản lý rất
nghiêm việc xây dựng nhà xưởng
trên đất nông nghiệp”. Tuy nhiên,
khi PV đưa ra các dẫn chứng về
công trình vi phạm và hỏi về thực
trạng việc sử dụng đất nông nghiệp
trên địa bàn xã thì ông Thuấn hẹn

sẽ thông tin sau.
Về việc các hộ dân tố cáo gia

đình ông Thuấn có nhà xưởng và
nhà xây dựng trên đất công, ông
Thuấn cho biết: “Vấn đề này các cơ
quan thanh tra đã có kiểm tra và trả
lời rồi”. Thế nhưng, khi được hỏi
kết quả cụ thể thì ông Thuấn cũng
hẹn “cung cấp sau”.

MINH ANH

Đốc thúc tiến độ xử lý các vụ
sai phạm tại Khánh Hòa

Ông Phan Đình Trạc (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung

ương, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng, chống tham nhũng - BCĐ) vừa có chuyến
làm việc, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận của
Thường trực BCĐ về xử lý các vụ việc sai phạm tại
tỉnh Khánh Hòa.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ban
Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương
(UBKTTW), Bộ Công an, VKSNDTC và TTCP.

Tại cuộc làm việc, ông Trạc đánh giá thời gian qua,
UBND tỉnh Khánh Hòa đã tích cực thực hiện các kiến
nghị của UBKTTW và TTCP, tuy nhiên, còn nhiều tồn
tại, vướng mắc cần phải khẩn trương, quyết liệt hơn. 

Trưởng ban Nội chính Trung ương yêu cầu
Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tiếp tục
thực hiện các kiến nghị nói trên. 

Đồng thời, các cơ quan chức năng ở Trung ương
bám sát để chỉ đạo, hướng dẫn Khánh Hòa đẩy nhanh
tiến độ điều tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm,
theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng.

Ông Trạc yêu cầu Khánh Hòa làm rõ đến đâu, xử
lý đến đó. Nếu có dấu hiệu phạm tội thì phải khởi tố,
điều tra; kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử; không
có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép
của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. 

Kết quả thực hiện báo cáo về BCĐ trước ngày 30/6
để phục vụ phiên họp thứ 20 của BCĐ.

Tháng 8/2019, UBKTTW kết luận Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Khánh Hòa vi phạm nguyên tắc tập trung dân
chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng
lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra
nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công
tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư
xây dựng. 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa còn
vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà
nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê
rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây dựng,
tài chính, thuế… 

Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa
đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn
tài sản và ngân sách Nhà nước. 

Đầu tháng 11/2020, TTCP có kết luận thanh tra
việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục
đích khác tại Khánh Hòa, với nội dung cả 35 dự án
được thanh tra đều có vi phạm nghiêm trọng. 

Tháng 3/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh
Khánh Hòa khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về
quản lý đất đai xảy ra tại khu đất 1 Trần Hưng Đạo
(phường Lộc Thọ, TP Nha Trang). Đây là trụ sở của
Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, nay là khu phức hợp
thương mại, dịch vụ, y tế, văn phòng khách sạn, nhà ở
chung cư Nha Trang Center 2 (Dự án Gold Coast). 

NGUYỄN HÀ

HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI:

Dấu hiệu nhà xưởng mọc trên đất
nông nghiệp

lMột nhà xưởng nghi vấn dựng trên đất nông nghiệp tại xã Đức Thượng. 

THẠCH THẤT (HÀ NỘI):

Vụ kiện UBND xã Phùng Xá
“cưỡng chế trái luật”

lÔng Nguyễn Bá Huấn, bà Phùng Thị Sự trao đổi sự việc với PV.
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“Tuấn mã Trường Sơn” và
người Anh hùng 23 tuổi

Doanh nhân Phan Văn Quý
sinh năm 1954, ở Nhân Thành,
Yên Thành, Nghệ An. Phan
Văn Quý nhập ngũ cuối năm
1971 khi đang học cấp 3 trường
huyện, sau đó được cử đi học
lái xe và được điều động về
Tiểu đoàn 76 thuộc Trung đoàn
11 ô tô vận tải. Đây là một
trong hai trung đoàn ô tô vận tải
quân sự đầu tiên của quân đội
ta trên tuyến chi viện chiến lược
Trường Sơn. Có thể nói, thời
gian chiến đấu trên tuyến chi
viện chiến lược Trường Sơn là
thời kỳ để lại nhiều dấu ấn sâu
đậm nhất trong cuộc đời binh
nghiệp của ông. 

Vững vàng tay lái nên chỉ
làm phụ xe một thời gian ngắn,
chàng trai trẻ được giao lái chính
chiếc xe tải Zil 157 DD4432-
TS1 (loại xe 3 cầu do Liên Xô
sản xuất, viện trợ cho Việt Nam
trong cuộc kháng chiến chống
Mỹ). Đây là loại xe có tính năng
việt dã cao, thích hợp với loại
đường quân sự làm gấp, địa hình
đèo dốc, trơn lầy và sông suối
trên tuyến Trường Sơn. 

Phan Văn Quý nổi tiếng từ
rất sớm. Ngày 24/3/1977, báo
Quân đội nhân dân số 5714
đăng tải bài viết của cố Đại tá
Nguyễn Đức Huy - nguyên Cục
phó Cục Chính trị, Tổng cục
Hậu cần khen ngợi anh như
sau: “Trải qua mấy năm vững
vàng tay lái, Phan Văn Quý
không những đạt kỷ lục về năng
suất vận chuyển, về lái xe an
toàn mà còn nêu một gương
sáng giữ gìn xe tốt… Vì sao
Phan Văn Quý làm được như
vậy? Biểu hiện trước hết ở ý
thức, trách nhiệm chính trị, làm
chủ chiếc xe, làm chủ cung
đường, làm chủ mọi lúc, mọi
nơi, làm chủ bản thân mình.
Phan Văn Quý biết làm chủ kỹ
thuật… Phan Văn Quý là một
chiến sĩ vận tải gương mẫu về
kỷ luật…”.

Với chiến sĩ lái xe Trường
Sơn, mỗi chuyến vận chuyển
đều là một trận chiến đấu, đòi
hỏi từ cán bộ chỉ huy đến lái xe

phải tổ chức hiệp đồng chặt
chẽ, thống nhất và nắm chắc
quy luật hoạt động, các thủ
đoạn đánh phá của máy bay
địch. Từ đó có kế hoạch, biện
pháp tổ chức chỉ huy linh hoạt,
sáng tạo, vượt qua trọng điểm
mới giành được thắng lợi. 

Do vị trí quan trọng của
Đường 20 nên đế quốc Mỹ đã
tập trung đánh phá ác liệt, hình
thành nhiều trọng điểm liên
hoàn như Xuân Sơn, Trạ Ang,
cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo
Phu La Nhích, Lùm Bùm…
Trên tuyến đường này, Phan
Văn Quý và đồng đội đã bao
lần bị máy bay địch phát hiện
săn đuổi dọc đường, phải vượt
qua bao “cửa tử” để chở quân,
chở hàng về đích. 

Đại tá Nguyễn Văn Ninh,
nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Cục
trưởng về chính trị, Cục Xăng
dầu, Tổng cục Hậu cần kể, kỷ
niệm mà tôi nhớ nhất trên tuyến
đường này là lần giao hàng cho
kho KĐ1-Binh trạm 32. 

Sau khi giao hàng, Phan
Văn Quý cùng đơn vị được lệnh
chở thương binh từ mặt trận về
hậu phương. Đoàn xe vừa ra
đến khu vực trọng điểm đèo
Phu La Nhích thì trời gần sáng,
bị máy bay địch phát hiện đánh
ngăn chặn. 

Trong tiếng bom rơi, đạn nổ,
trong khói lửa mù mịt, Phan Văn
Quý dù bị thương vào đầu
nhưng vẫn bình tĩnh quan sát,
phán đoán, giữ vững tay lái điều
khiển xe vào đường mang cá để
tránh và giấu xe. Sau đó, anh
cùng với chiến sĩ giao liên lần
lượt giúp đỡ 25 thương binh rời
xe xuống nơi ẩn nấp. Hết đợt
oanh tạc của máy bay địch, Phan
Văn Quý lại cùng đội hình xe
tiếp tục chở thương binh về phía
sau đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Phan Văn Quý không chỉ là
chiến sĩ lái xe kiên cường, dũng
cảm, đạt năng suất cao trong
các mùa vận chuyển, chiến dịch
mà còn là người dẫn đầu trong
phong trào “Giữ tốt-Dùng bền-

An toàn-Tiết kiệm” của đơn vị. 
Dù đã cùng anh vượt qua

nhiều cung đường, từ Đường
14, 15, 16, 18, 20, 22 và nhiều
trọng điểm ác liệt như Phu La
Nhích, ngầm Ta Lê, Xê Ka
Máng…, vận chuyển các loại
hàng phục vụ chiến đấu, đến
Đường 7, Đường 8 chở bể và
ống dẫn xăng dầu nhưng xe vẫn
hoạt động tốt, hình thức vẫn
đẹp. Hiện chiếc xe này đang
được trưng bày tại Bảo tàng
Hậu cần Quân đội, nhằm lưu
giữ quá khứ hào hùng của dân
tộc và giáo dục truyền thống
cho thế hệ trẻ. 

Với những thành tích xuất
sắc trong công tác vận tải quân
sự, Phan Văn Quý đã được Nhà
nước trao tặng nhiều phần
thưởng như: Huân chương
Chiến công, Huân chương
Chiến sĩ giải phóng, Huân
chương Chiến sĩ vẻ vang, Huy
chương Kháng chiến chống
Mỹ, Huy chương Quân kỳ
quyết thắng. Ngày 20/10/1976,
Phan Văn Quý được Chủ tịch
nước phong tặng danh hiệu Anh
hùng Lực lượng vũ trang nhân
dân khi mới 23 tuổi, là anh
hùng trẻ tuổi nhất của Bộ đội
Trường Sơn.

Tỏa sáng trên thương trường
Sau hai lần khởi nghiệp thất

bại trước đó, tháng 7/2001,
Phan Văn Quý và một số đồng
đội sáng lập Công ty CP Tập
đoàn Thái Bình Dương. Phẩm
chất của người lính thêm lần
nữa lại tỏa sáng trên mặt trận
mới, chiến trường mới, không
kém phần gian khổ, khốc liệt:
Thương trường. 

Trên mặt trận này, Phan Văn
Quý luôn điềm tĩnh, cẩn trọng,
chắc chắn, kỹ càng trước khi
quyết định một chủ trương. Khi
đã làm, với bản lĩnh của người
thủ lĩnh, ông nỗ lực, quyết liệt
để đạt mục tiêu đề ra. 

Chủ tịch Phan Văn Quý tâm
sự, sự sai lầm trong trận đánh
dễ phải đánh đổi bằng xương
máu của đồng đội. Trong kinh

doanh, cái khốc liệt là sự cạnh
tranh, là những cơn “sóng
ngầm” mà không dễ nhận biết
được. Thất bại không chỉ làm
điêu đứng doanh nghiệp mà có
thể ảnh hưởng đến cuộc sống
của nhiều người khác. Vì thế,
quan điểm của tôi là xây dựng
Tập đoàn Thái Bình Dương
phát triển nhưng phải ổn định
và bền vững. 

Sau 20 năm thành lập, Tập
đoàn Thái Bình Dương đã phát
triển trở thành tập đoàn đa
ngành, với số vốn điều lệ gần
2.000 tỷ đồng, với các lĩnh vực
đầu tư kinh doanh chính gồm
Công nghiệp, Tổng thầu và Bất
động sản. Quy mô hoạt động
đầu tư kinh doanh được phát
triển tại ba miền, với nhiều

doanh nghiệp thành viên và đơn
vị có vốn góp. 

Để xây dựng được tập đoàn
phát triển vững mạnh như bây
giờ, người lính-doanh nhân Phan
Văn Quý đã phải mạnh dạn trong
mọi hành động, lựa chọn chiến
lược kinh doanh phù hợp, liên
doanh, liên kết với các tập đoàn
lớn trong khu vực và thế giới để
đầu tư, triển khai thực hiện dự án
tại Việt Nam. Một mặt, để thu hút
đầu tư, tăng cường nội địa hóa
theo chủ trương của Nhà nước.
Mặt khác, để học tập kinh
nghiệm và hướng tới chuyển giao
công nghệ. 

Trong điều hành hoạt động
của tập đoàn, Chủ tịch Phan
Văn Quý rất tâm đắc với việc
vận dụng hoạt động quân sự
trong việc quản lý điều hành.
Đây là một trong những nét độc
đáo, là nhân tố quan trọng làm
nên thành công của tập đoàn.
Ông chủ trương xây dựng tập
đoàn theo hướng: Tổ chức tinh
gọn, tuân thủ pháp luật, có quy
chế, quy định chặt chẽ, khi triển
khai phải nghiêm minh từ
người đứng đầu trở xuống. Vì
thế, mặc dù là một tập đoàn đa
ngành, dự án trải dài khắp nước
nhưng bộ máy nhân sự rất gọn
nhẹ, vận hành hiệu quả. 

Chủ tịch Phan Văn Quý
cũng học kinh nghiệm đặt trạm,
tuyến trên các cung đường của
Bộ đội Trường Sơn trong
những năm tháng chiến tranh
vào việc xác định vị trí đầu tư
các công trình, dự án. Đó là
cách bố trí liên hoàn giữa các
điểm trên trục giao thông Bắc -
Nam, vừa đáp ứng đầy đủ tiêu
chí đầu tư kinh doanh của
doanh nghiệp, vừa thuận tiện
cho quá trình cơ động, kiểm tra,
tiết kiệm tối đa chi phí trong
công tác quản lý.

LAM HẠNH

Khi người lính tỏa sáng
Là người lính trưởng
thành ở Trường Sơn
những năm tháng chiến
tranh, với bản chất “bộ
đội cụ Hồ”, dù trên
chiến trường hay
thương trường, Anh
hùng Phan Văn Quý,
nguyên Đại biểu Quốc
hội khóa XIII, Chủ tịch
Công ty CP Tập đoàn
Thái Bình Dương (Pa-
cific) luôn vượt qua mọi
khó khăn, vươn lên và
tỏa sáng. Khi đã thành
đạt, ông không quên
đồng đội cũ và tham gia
nhiều hoạt động xã hội,
từ thiện.

l Chủ tịch Phan Văn Quý chỉ đạo trên công trường.

Doanh nhân làm công tác xã hội từ thiện
Ông Phan Văn Quý và Tập đoàn Thái Bình Dương không

những đóng góp hơn 100 tỷ đồng mà còn có tầm nhìn dài hạn
như thành lập các pháp nhân, bộ máy quản lý như Hội Gia đình
Liệt sĩ Việt Nam, Quỹ Phòng tránh thiên tai, Quỹ Tâm Tài Nghệ
An và gần chục các chương trình khác để triển khai các dự án
thiện nguyện. 

Hơn chục năm qua, Quỹ Phòng tránh thiên tai vẫn hoạt động
hiệu quả và được ghi nhận là một trong những tổ chức khá thành
công trong giúp đỡ, chia sẻ với nhân dân các khu vực thường
xuyên bị lũ lụt. 

Từ khi thành lập đến nay, Hội Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đã tư
vấn, hỗ trợ trực tiếp cho hàng nghìn gia đình tìm kiếm thông tin
liệt sĩ, hỗ trợ kinh phí giám định ADN nhiều hài cốt liệt sĩ, tặng
nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm, học bổng cho con cháu liệt sĩ…

Ở mặt trận nào cũng vậy, ông Phan Văn Quý luôn gìn giữ và
phát huy bản lĩnh của người lính, không ngại khó khăn thử thách,
đầu tư vào những lĩnh vực khó, trên hết vì sự phát triển tổng thể,
đóng góp cho xã hội. Ông quan niệm, cộng đồng có phát triển thì
doanh nghiệp mới được nâng tầm. 

l Anh hùng Phan Văn Quý (thứ ba, trái sang) và đại diện gia đình Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên bên tác phẩm điêu

khắc “Thực địa tại chiến trường” tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh.
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 8)
1. Người có tài sản đấu giá & tổ chức đấu giá: Công ty Quản lý tài sản (VAMC), 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Tài sản đấu giá: Là các tài sản bảo đảm của bên thứ ba bảo đảm cho khoản nợ của khách hàng Thân Hồng Thanh Giang,

VAMC đã mua nợ từ Agribank chi nhánh Lý Thường Kiệt theo Hợp đồng mua bán nợ số 6808/2018/HĐMBN/VAMC –
AGRIBANK.CNLTK ngày 28/12/2018. Chi tiết tài sản:

a) Tài sản 1: Là 15 QSDĐ trồng cây lâu năm có tổng diện tích 48.687 m2 tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP. HCM .
b) Tài sản 2: Là 10 QSDĐ đất trồng lúa có tổng diện tích 2.804 m2 tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP. HCM.
3. Giá khởi điểm: Tài sản 1: 231.853.866.000 đồng; Tài sản 2: 11.172.268.000 đồng.  
4. Tiền đặt trước: Tài sản 1: 30.000.000.000 đồng; Tài sản 2: 1.500.000.000 đồng.
5. Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/05/2021 đến hết ngày 27/05/2021 (mỗi cá nhân, tổ chức

chỉ được mua 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá); Địa điểm bán hồ sơ: tại trụ sở VAMC và VAMC Chi nhánh HCM; Địa điểm
tiếp nhận hồ sơ: tại trụ sở VAMC.

6. Đăng ký xem tài sản đấu giá từ ngày 10/05/2021 đến hết ngày 26/05/2021; Xem tài sản đấu giá từ ngày 24/05/2020 đến
ngày 27/05/2021 tại các địa điểm của tài sản.

7.  Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/05/2021 đến trước 17h00 ngày 28/05/2021.
8. Tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 31/5/2021 tại trụ sở VAMC, 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, HN. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham

gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc). Liên hệ Ông Nguyễn Mạnh Hà, điện thoại 0917.393.686, email: nguyen.manhha@sb-
vamc.vn.

CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN (VAMC)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia tổ chức đấu giá tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty cổ phần cửa nhựa cao cấp và xây dựng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển

Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua
bán nợ (tạm tính đến 30/4/2021).

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ (Số nhà 1155A, đường
Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

3. Giá khởi điểm: 1.869.629.384 đồng (Một tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi chín nghìn, ba trăm tám
mươi tư đồng).

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

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 373.000.000 đồng (Ba trăm bẩy mươi ba triệu đồng chẵn).
5. Xem hồ sơ khoản nợ (trong giờ hành chính): Ngày 20/5/2021 và ngày 21/5/2021  
6. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 10/5/2021 đến 16h 30’ ngày 27/5/2021.
7. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/5/2021 đến 16h 30’ ngày 27/5/2021
8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 15h00’ Ngày 31/5/2021 - Phòng đấu giá - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia (Tầng

7 tòa nhà Nam Hải Lake view - Lô số 01-9a, cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai,
TP. Hà Nội). 

9. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá; Bán, nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
- Tầng 3 Phòng Khách hàng Doanh Nghiệp - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ số 1155A

Đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ,
- Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia (Tầng 7 tòa nhà Nam Hải Lake view - Lô số 01-9a, cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà

Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội). ĐT: 024.62843536.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng thông báo đấu giá tài sản như sau:
Tài sản: QSDĐ có diện tích 1.150,3 m2 (trong đó: 1.000m2 đất ONT và 150,3m2 đất CLN – thời hạn sử dụng đến ngày

11/2043), diện tích theo Giấy CNQSDĐ là 1.063m2. Trên đất có 01 nhà ở cấp 3 (01 tầng) diện tích 206,25m2; 01 nhà kho + để xe
diện tích 169m2, mái che, nhà vệ sinh, 06 trụ cổng, hàng rào + cửa bằng sắt, tường rào xung quanh, sân trước nhà, một số tài
sản đã qua sử dụng và một số cây trồng trên đất… thuộc thửa đất số 168 (thửa đất cũ số 66), tờ bản đồ số 35 (BĐĐC 2013, tờ
bản đồ cũ số 29) tọa lạc tại ấp Tân Trung A, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (kèm theo chứng thư thẩm định giá số
116/2021/CT-VATCĐNB ngày 09/4/2021) (Số vào sổ cấp Giấy CNQSDĐ CH 00184 do UBND huyện Tân Châu cấp ngày 28/01/2015
cho ông Nguyễn Văn Hòa và bà Đặng Thị Vân – Kèm theo Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất số 09/SĐ-HT ngày 25/01/2021 của Công
ty TNHH MTV Vật liệu Thuận Thiên Phát được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Châu xác nhận ngày 28/01/2021), tài
sản của ông Nguyễn Văn Hòa và bà Đặng Thị Vân. Người có tài sản: Chi cục THADS huyện Tân Châu – địa chỉ: Thị trấn Tân Châu,
huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Giá khởi điểm: 6.729.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 1.009.350.000 đồng.

Liên hệ với Người có tài sản để được hướng dẫn xem tài sản; Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ
ngày 10/5/2021 đến hết 17 giờ ngày 14/6/2021 tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Tổ chức đấu giá vào lúc 08
giờ 30 phút, ngày 17/6/2021 tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng.

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản, nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp
danh Khải Hưng. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: bản sao CMND; mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và Giấy xem tài sản
(do Công ty phát hành).

Mọi chi tiết  xin liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Địa chỉ: 09 Tỉnh lộ 6, khu phố Hòa Phú, phường An Hòa,
thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Địa chỉ: số 159 đường Trần Hưng Đạo, Khu
phố 1, Phường 1, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3811078. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KHẢI HƯNG 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tài sản đấu giá: 01 xe tải có mui; Nhãn hiệu VEAM; Số loại: VT252, Màu TRẮNG, BKS: 20C-160.46, Số

khung: B1C1GLF03656, Số máy: D4BFF814018, đăng ký xe ô tô số 048915 do công an Thái Nguyên cấp ngày 13/12/2019 đứng
tên Dương Thị Hội.

2. Nguồn gốc của tài sản: Tài sản được thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 180.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm

các loại thuế, phí và lệ phí đối với Nhà nước.
4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 36.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng).
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/05/2021 đến 17h00 ngày 21/05/2021 
Khoản tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản như sau: 
- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu
- Số tài khoản: 182883228 Mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Kinh Đô – PGD Văn Quán.
Nội dung chuyển khoản: Khách hàng ..... [ghi rõ họ tên khách hàng] nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản ........ [ghi rõ

tên tài sản]
5. Xem tài sản: Ngày 17/05/2021 và ngày 18/05/2021 (trong giờ hành chính) tại Bãi xe Minh Hằng- ngõ 136 Hồ Tùng Mậu,

Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
6. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/05/2021 đến 17h00 ngày 21/05/2021 (trong giờ hành

chính). Phí mua hồ sơ: 200.000 đồng/1 bộ
7. Hình thức và thủ tục đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và theo thủ tục thông thường.
8. Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 21/05/2021
9. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá trong cuộc đấu giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai

triệu đồng)
10. Thời gian dự kiến tổ chức buổi công bố giá: 09h00 ngày 24/05/2021
11. Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, nộp phiếu trả giá và công bố giá: Công ty Đấu

giá Hợp danh Á Âu - Địa chỉ: B14 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu - B14 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành

phố Hà Nội., Điện thoại: (024) 66821313
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH Á ÂU 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
1. Tài sản đấu giá:
+ Quyền sử dụng đất tại 282; tờ bản đồ số 12; có diện tích 156 m2. Giấy CNQSD đất số CĐ 251212, mang tên ông Nguyễn

Huy Hoàng và bà Dương Thị Đại do UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 09/01/2017. 
+ Nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất là ngôi nhà cấp 4 được đổ bằng, mái lợp ngói.
Giá khởi điểm: 658.986.840 đồng; Tiền đặt trước: 131.000.000 đồng.
2. Đơn vị có tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Kế hoạch tổ chức đấu giá:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16h00 ngày

17/5/2021tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật.
- Thời gian nộp tiền đặt trước:Từ ngày 14/5/2021 đến 16h00 ngày 18/5/2021.
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:08 giờ 00 phút ngày 19/5/2021tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương

Khê.
(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc)
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật.
Địa chỉ: Tầng 2, số 78, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0916.631.179 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH NHẬT 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản đấu giá: 
TS 01: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 07, tại địa

chỉ: Đội 7 Phú Đông, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội); theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 311375,
số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 571 QSDĐ do UBND huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội)
cấp ngày 08/11/1994. Ngày 23/11/2017 được sang tên cho ông Phùng Tiến Đức theo Hợp đồng tặng cho QSD đất số 950/2017
lập tại Văn phòng công chứng Trịnh Như Tố - Thành phố Hà Nội ngày 20/11/2017. Mã hồ sơ số 01024.TA(TB).2017.H32. Giá khởi
điểm: 1.010.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm mười triệu đồng).

TS 02: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 505, tờ bản đồ số 115 (tờ bản đồ địa chính số 12) tại địa
chỉ: Xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên (Nay là Tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên theo Giấy
chứng nhận Quyền sử dụng đất số BD 881843, số vào sổ cấp 2930/QSDĐ/6025/QĐ-UB do UBND huyện Phổ Yên (Nay là thị xã
Phổ Yên) cấp ngày 26/05/2011. Giá khởi điểm: 1.967.000.000 đồng (Một tỷ, chín trăm sáu mươi bảy triệu đồng)

Tổ chức đấu giá: CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành - Địa chỉ: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh,
phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Người có TS: TS 01: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội. Địa chỉ: Tòa nhà
C3, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội; TS 02: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), địa chỉ: Số 28C-28D phố Bà
Triệu, phường Hàng bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá (TGĐG): Tổ chức cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy
định pháp luật và quy chế đấu giá công ty ban hành, mua và nộp hồ sơ đăng ký TGĐG trực tiếp từ ngày niêm yết công khai việc
đấu giá đến TS 01 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/05/2021 tại CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành hoặc tại Agribank - Chi nhánh Nam
Hà Nội; TS 02 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/05/2021 tại CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành hoặc tại trụ sở Ngân hàng TMCP Quốc
Dân (NCB).

Tiền đặt trước nộp vào TK CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành nộp trong giờ hành chính TS 01 các ngày 26, 27, 28/05/2021; TS
02 các ngày 24, 25, 26/05/2021. Số tiền nộp: TS01: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng); TS 02: 300.000.000 đồng (Ba trăm
triệu đồng).

Đấu giá tại CN Hà Nội Cty ĐGHD Bến Thành TS 01 lúc 10 giờ 00 phút ngày 01/06/2021; TS 02 lúc 10 giờ 00 phút ngày
27/05/2021.

CN HÀ NỘI CTY ĐGHD BẾN THÀNH 

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

Hà Nội
- Bên có TS: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Số 57 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- TS đấu giá: 
TS1: 01 xe ô tô tải TERACO TERA 240, màu trắng, BKS: 29C-893.27, SK: 17JLHC000163, SM: LQ3A32053830 theo GCNĐK xe

ô tô số 463841 do CA TP.Hà Nội cấp ngày 05/06/2018 cho CT TNHH THÉP KHÔNG GỈ HTM - Xe đã qua sử dụng. GKĐ: 206.000.000Đ.
TĐT: 20.000.000Đ.

TS2: 01 xe tải pickup cabin kép FORD RANGER, màu xanh, BKS: 15C-284.06, SK: FF20JW801449, SM: P4AT2564034 theo
GCNĐK xe ô tô số 060603 do CA TP.Hải Phòng cấp ngày 08/02/2018 cho CT TNHH SINH VẬT CẢNH HẢI HÒA - Xe đã qua sử dụng.
GKĐ: 445.000.000Đ. TĐT: 45.000.000Đ.

(Giá trên chưa bao gồm VAT, người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp VAT trong trường hợp tài sản đấu
giá thuộc diện phải chịu VAT theo quy định pháp luật).

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia ĐG: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của
pháp luật đăng ký tham gia ĐG tại Công ty Sao Vàng đến hết ngày 24/05/2021.

- Thời gian xem TS: ngày 19/05/2021 và 20/05/2021 tại nơi có tài sản.
- Thời gian nộp TĐT: từ 21/05/2021 đến hết 24/05/2021 (Bằng chuyển khoản).
- Thời gian nộp phiếu trả giá: từ 08h00 ngày 21/05/2021 đến 16h00 ngày 24/05/2021.
- Thơì gian tô ̉ chưć buổi công bố giá: TS1 lúc 09h00; TS2 lúc 10h00 ngaỳ 25/05/2021 tại Công ty Sao Vàng.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VÀNG 

THÔNG BÁO 
Về việc giao nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

và cung cấp thông tin tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng tài sản

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi đang tổ chức thi hành Bản án số 1277/2008/DSPT ngày 28/10/2008, Bản số số
603/2011/DSPT ngày 27/05/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bản án số 316/2008/DSST ngày 30/6/2008, Bản
án số 598/2008/DSST ngày 23/9/2008, 160/2009/DSST ngày 22/4/2009 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi bằng Quyết định thi
hành án số 78/QĐ-THA ngày 26/11/2008, 18/QĐ-CCTHA ngày 04/10/2011, 404/QĐ-THA ngày 26/8/2008, 116/QĐ-THA ngày
05/01/2009, 43/QĐ-THA ngày 11/11/2009, 1875/QĐ-CCTHA ngày 01/8/2011, 401/QĐ-THA ngày 30/12/2009 của Chi cục Thi hành
án dân sự huyện Củ Chi.

Nội dung phải thi hành (trích): “Buộc bà Lê Thị Gái phải trả cho bà Nguyễn Thị Tuyết Nga số tiền 121.450.000 đồng và lãi
chậm thi hành án, trả cho bà Lê Thị Thanh và ông Trần Anh Tuấn số tiền 349.281.350 đồng và lãi chậm thi hành án, trả cho ông
Lê Văn Ren số tiền 20.000.000 đồng và lãi chậm thi hành án, trả cho ông Nguyễn Văn Vốn số tiền 50.000.000 đồng và lãi chậm
thi hành án, trả cho ông Nguyễn Thanh Hồng số tiền 80.000.000 đồng và lãi chậm thi hành án”.

Quá trình tổ chức thi hành án, bà Lê Thị Gái không tự nguyện thi hành án theo nội dung Bản án có hiệu lực pháp luật.
Theo Trích lục khai tử của Ủy ban nhân dân xã Phước Hiệp, bà Lê Thị Gái là người phải thi hành án đã chết ngày 25/9/2016.
Qua xác minh, bà Lê Thị Gái có tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có diện tích 506,4m2 thuộc thửa đất

số 46, tờ bản đồ 33 tọa lạc tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số H00284/07 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 27/6/2006.

Nay Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi thông báo:
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi bổ sung năm 2014), Chi cục Thi hành án

dân sự huyện Củ Chi yêu cầu những người thừa kế di sản của bà Lê Thị Gái, người đang quản lý giấy tờ pháp lý liên quan đến
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có diện tích 506,4m2 thuộc thửa đất số 46, tờ bản đồ 33 tọa lạc tại xã Phước Hiệp,
huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo, phải có trách nhiệm giao nộp bản chính các
loại giấy tờ pháp lý có liên quan đến quyền sử dụng đất nêu trên cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi, hoặc nếu có
tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng quyền sử dụng đất nêu trên của bà Lê Thị Gái thì liên hệ và cung cấp thông tin,
giấy tờ pháp lý cho cơ quan thi hành án để giải quyết.

Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng báo, nếu không ai liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi để giao nộp bản
chính giấy tờ pháp lý có liên quan đến quyền sử dụng đất nêu trên và không có ai cung cấp thông tin về tranh chấp liên quan
đến quyền sở hữu, sử dụng quyền sử dụng đất nêu trên của bà Lê Thị Gái thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi sẽ cưỡng
chế, kê biên phát mãi quyền sử dụng đất nêu trên của bà Lê Thị Gái và đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số H00284/07 do UBND huyện Củ Chi cấp cho bà Lê Thị Gái ngày 27/6/2006 để cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất mới theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CỦ CHI
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1.Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu.
Trụ sở: tầng 1, số 15, ngõ 62, phố Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Phòng đấu giá của công ty: P.236, tầng 02, tòa HH1C, KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
2. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Hà Nội. Đ/c: số 28 Cát Linh, P.Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá.
Tài sản 1: Căn hộ chung cư số 604 thuộc Chung cư cao tầng A1 - Lô đất CT2, tại đ/c: Chung cư cao tầng A1 - Lô đất CT2, KĐT mới Tây

Nam Hồ Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội; diện tích 95,7m2 theo GCN QSDĐ QSHNƠ&TS khác gắn liền với đất số CM 110727
do Sở TN&MT Tp.Hà Nội cấp ngày 09/02/2018 mang tên bà Trần Thị Ngọc Điệp và ông Lại Thanh Hà. 

Tài sản 2: QSDĐ&TS gắn liền với đất DT 147,8m2 (trong đó có 78,7m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch đường 72) tại thửa đất số 13, TBĐ
số 01. Đ/c: số nhà 86, đường 72, TDP Trung Bình, Phường Dương Nội, Q.Hà Đông, Hà Nội theo GCN QSDĐ số AP 490722 do UBND Tp.Hà
Đông (nay là Quận Hà Đông), Tp.Hà Nội cấp ngày 04/5/2009 mang tên ông Nguyễn Bá Thụ và bà Triệu Thị Thu Hiền.

Hai tài sản nêu trên đã thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội, bị xử lý bằng hình thức đấu giá để thu hồi
nợ.

4. Giá khởi điểm. Tài sản 1: 1.650.543.140 đồng. Tài sản 2: 4.547.980.224 đồng.
Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, LPTB nhà đất & các chi phí khác trong việc sang tên chuyển quyền sở hữu sử dụng. Người mua

được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, lệ phí trước
bạ nhà đất và các chi phí khác trong việc sang tên chuyển quyền sở hữu sử dụng.

5. Thời gian xem tài sản: ngày 11/5/2021 và ngày 12/5/2021 tại địa chỉ của tài sản nêu trên.
6. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết 16 giờ 30 phút ngày 17/5/2020 tại Phòng đấu giá của

công ty. Tiền mua HS: 500.000 đồng/bộ.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 14/5/2021, ngày 17/5/2021 và ngày 18/5/2021 theo hướng dẫn tại quy chế đấu giá tài sản

của Công ty. Tiền đặt trước: Tài sản 1: 165.054.000 đồng. Tài sản 2: 454.798.000 đồng.
8. Đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức/cá nhân đáp ứng đủ điều kiện & nộp hồ sơ, tiền đặt trước theo Quy chế đấu giá (giờ HC) tại

Phòng đấu giá của công ty.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: ngày 19/5/2020 (tài sản 1 vào 14h00’ & tài sản 2 vào 15h30’) tại Phòng đấu giá của công ty. Đ/c:

P.236, tầng 02, tòa HH1C, KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
Liên hệ: Phòng đấu giá của công ty. ĐT: 02466624364.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TOÀN CẦU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 3)
1. Tài sản đấu giá: 01 (Một) Tàu cá vỏ gỗ có đăng kí: TH-93683-TS theo giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số: 549/16 do Chi cục khai

thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa cấp ngày 26/10/2016 mang tên ông Hoàng Văn Sơn; có công suất: 829 CV, với thông số kỹ
thuật: Chiều dài: Lmax: 25,3m; Chiều rộng: Bmax: 7,3m; Chiều cao mạn: D=3,4m; Chiều chìm d=2,24m; Mạn khô: f=1,16m; Lượng chiếm
nước: (w=212,1 tấn); Vật liệu: Vỏ gỗ; Máy chính ký hiệu 6AYM-WET; Nơi chế tạo: YANMAR: Số máy: 6244; Số lượng máy: 01; Nơi chế tạo:
Nhật Bản; Năm đóng 2016; Nơi đóng: Quảng Ngãi.

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá: 2.511.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm mười một triệu đồng chẵn). Đơn giá trên chưa bao gồm các
lọai thuế , phí, lệ phí sang tên, đổi chủ. Khách hàng trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí, lệ phí nêu trên ( nếu có).

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 500.000.000 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 thị xã Nghi Sơn.
3. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
3.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản; CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

phiếu trả giá; Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức). Khách hàng có thể ủy quyền bằng
văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (Văn bản ủy quyền phải được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng
theo quy định);

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

dưới đây (Khách hàng có thể nộp trực tiếp tại Công ty hoặc chuyển phát thông qua đường bưu điện).
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.

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

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 13/05/2021 đến hết ngày 25/05/2021 (giờ hành chính)  tại

trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/05/2021 đến hết ngày 27/05/2021;

( Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu)
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 9h00 ngày 28/05/2021 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: 0974.197.026 hoặc 0904 235 586.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NĂM CHÂU

THÔNG BÁO 
“Về việc xử lý tài sản bảo đảm”

Căn cứ Bộ luâṭ dân sư ̣ ban hành ngày 14/06/2015; 
Căn cứNghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chưć tín dụng; 
Căn cứ các quy định khác của pháp luâṭ;
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thanh Ba Phú Thọ II thông báo xử lý tài sản bảo đảm do phát

sinh nợ quá hạn, cụ thể như sau:
Tài sản bảo đảm của hộ bà Lâm Thị Kim Dung, CMND số 131.220.641, địa chỉ thường trú tại Khu 2, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo quy định tại Hợp đồng thế chấp QSD đất và tài sản gắn liền với đất số 2711-LCP-201201057 ngày 25/7/2012 tài sản
bảo đảm là: Quyền sử dụng đất số BG 380225, thửa đất số 601, tờ bản đồ số 40, diện tích: 120 m2 đất ở do UBND huyện Thanh Ba cấp ngày 30/112011
cho hộ bà Lâm Thị Kim Dung tại Khu 2, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cùng toàn bộ tài sản gắn liền trên đất.

Vậy, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thanh Ba Phú Thọ II trân trọng kính mời các ông (bà) trên
đúng 9h00 ngày 20 tháng 5 năm 2021 có mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thanh Ba Phú Thọ II,
địa chỉ: Khu 11, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ để làm việc về nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ quá hạn với Ngân hàng.

Quá thời hạn trên các ông (bà) không có mặt để làm việc hoặc không có bất cứ phản hồi nào tới ngân hàng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Thanh Ba Phú Thọ II sẽ tổ chức thu giữ và đấu giá tài sản bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện
hành. 

Trên đây là thông báo thay cho giấy mời, các ông (bà) có tên trên đề nghị thực hiện theo thông báo, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến
các tài sản trên đề nghị liên hệ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thanh Ba Phú Thọ II để đảm bảo quyền
lợi và nghĩa vụ.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng ./.

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH HUYỆN THANH BA PHÚ THỌ II 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty đấu giá hợp danh Thành Long. Địa chỉ: Ngõ 306, đường Trần Phú, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, thông báo bán

đấu giá tài sản của Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội (MBAMC).
Tài sản đấu giá. : 
Tài sản:  Gồm Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhà xây cấp IV (diện tích xây dựng 90m2, diện tích sàn

90m2) tại thửa  137. Tờ bản đồ số  118, diện tích 140m2, địa chỉ,  Thôn Đồn Vang, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn theo giấy CNQSD đất
số BU 607561 vào sổ cấp giấy CNQSD đất số; CH 00669 do UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 27/01/2015 cho ông Lộc Văn Yên. Ngày
03/6/2016 chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho ông Nông Trung Nam, CMND  số 081039165 và vợ là Bà Nông
Minh Ngọc CMTND số 082001877, địa chỉ tại đường Mỹ Sơn, Khối 9, phường Vĩnh Trại , thành phố Lạng Sơn , tỉnh Lạng Sơn theo hồ sơ số
000748.CN.001, 

Giá khởi điểm;  666.000.000,đ ( Sáu trăm sáu mươi sáu triệu đồng).
Tài sản 2 Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là  một nhà xây hai tầng ( diện tích xây dựng 75m2, diện

tích sàn 150m2, gác xép 20m2) và 01 nhà xây  01 tầng, ( diện tích xây dựng 50m2 ) tại thửa  87. Tờ bản đồ số  16, diện tích 472,4m2, địa chỉ,  khối 9,
phường Vĩnh Trại , thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo giấy CNQ sử dụng đất  số; CĐ 097785 vào sổ cấp giấy CNQSD đất CS-04359 do Sở tài
nguyên và môi trường , tỉnh Lạng Sơn cấp ngày  14/10/2016 cho ông Nông Trung Nam. 

Giá khởi điểm; 3.348.000.000,đ (Ba tỷ ba trăm bốn mươi tám triệu đồng).
Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày niêm yết đến hết  16h00 ngày 25 tháng 05 năm 2021 tại trụ sở Công ty. Nộp tiền đặt cọc ngày 21 và ngày

25/5/2021, vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Thành Long: Số tài khoản:030053099005 tại Ngân hàng SacombanK tại  Phú Thọ. Xem tài sản
ngày 21,và ngày 25/5/2021, tại nơi có tài sản,  Thôn Đồn Vang, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và khối 9, phường Vĩnh Trại , thành phố
Lạng Sơn , tỉnh Lạng Sơn. Thời gian tổ chức đấu giá: 8h00 ngày 28/5/2021 tại trụ sở Công ty.

Lưu ý: Mọi chi tiết chưa rõ xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Thành Long, 
Hoăc̣ Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội (MBAMC).  Điện thoại 0982131275. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH LONG

THÔNG BÁO 
Về việc bán đấu giá tài sản

Căn cứ Quyết định thi hành án số 792/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 18/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu, tỉnh

Sóc Trăng;
Căn cứ kết quả thẩm định giá số: 01/2021/CT.BĐS-ST ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá Sao Việt.
Căn cứ thông báo bán đâu giá tài sản số: 74/TB-ĐGTS.ST ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi – Chi nhánh Sóc

Trăng.
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Hồng Phúc, địa chỉ: khóm Cà Lăng A,

phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng gồm các tài sản sau:
* Thửa số 565 (thửa 645 cũ), tờ bản đồ số 07 (tờ 11 cũ), diện tích 39.566,7m2, loại đất LUC tọa lạc khóm Châu Khánh, phường Khánh Hòa, thị xã

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Có vị trí, tứ cận như sau:
Giá khởi điểm: 1.440.227.880 đồng (Một tỷ bốn trăm bốn mươi triệu hai trăm hai mươi bảy nghìn tám trăm tám mươi đồng).
* Thửa số 565 (thửa 645 cũ), tờ bản đồ số 07 (tờ 11 cũ) giá khởi điểm: 1.440.227.880 đồng (Một tỷ bốn trăm bốn mươi triệu hai trăm hai mươi

bảy nghìn tám trăm tám mươi đồng).
Thời gian bán đấu giá: 14 giờ 00’ ngày 04 tháng 6 năm 2021.
Địa điểm bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: số 535 đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3,

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Địa chỉ: đường 30/4, khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại: 02993888778.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG

THÔNG BÁO 
V/v Bán đấu giá tài sản và quyền nhận lại tài sản

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Bản án, Quyết định số 01/2019/KDTM-ST ngày 25/2/2019 và Quyết định sửa chữa, bổ sung Bản án số 33/2019/QĐ-SCBSBA ngày 04/3/2019

của Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 97/QĐ-CCTHADS ngày 05/1/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân,

thành phố Hải Phòng;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế, kê biên tài sản số 02/QĐ-CCTHADS ngày 11/12/2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê

Chân, thành phố Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản cưỡng chế, kê biên tài sản ngày 14/01/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản ký kết ngày 19/4/2021 giữa Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng và

Công ty đấu giá hợp danh HP.AUSERCO.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng thông báo cho Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Đông Hải và

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Bùi Tuấn Anh cùng vợ là bà Trương Thị Hồng Điệp biết như sau: Tài sản đã cưỡng chế, kê biên hiện đang
bán đấu giá tại tổ chức đấu giá tài sản là : Công ty đấu giá hợp danh HP.AUSERCO – Địa chỉ:  Số 152 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền,
thành phố Hải Phòng với giá khởi điểm là 1.480.230.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm tám mươi triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng).

Để đảm bảo trình tự, thủ tục về thi hành án tuân thủ theo quy định của pháp luật,  Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân, thành phố Hải
Phòng thông báo cho bên phải thi hành án, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được biết có quyền nhận lại tài sản theo khoản 5 Điều 101 Luật
thi hành án dân sự như sau: “Trước khi mở cuộc bán đấu giá tài sản 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền
thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế, tổ chức bán đấu giá...”. Bằng văn bản này, thông báo cho các bên
đương sự được biết theo Thông báo bán đấu giá tài sản của tổ chức bán đấu giá tài sản thời hạn bán đấu giá là ngày 20/5/2021. Do vậy, Chi cục Thi
hành án dân sự quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng thông báo cho các bên đương sự được biết về thời gian và thời hạn thực hiện quyền lợi của mình
theo quy định của pháp luật. Trường hợp quá thời hạn nói trên, các bên đương sự không thực hiện quyền và lợi ích theo quy định của pháp luật Chi
cục thi hành án dân sự quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia tổ chức đấu giá tài sản sau:
1. Tên tài sản: 01 Trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 60M3/H BM60 (Bao gồm 02 Si lo và 02 vít tải) và 01 Máy xúc lật hiệu Changlin Model

933 đã qua sử dụng.
2. Giá khởi điểm: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng chẵn).
Giá khởi điểm đã bao gồm thuế VAT. Mọi chi phí liên quan đến việc tháo dỡ, vận chuyển, di dời tài sản và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện

mua tài sản do người trúng đấu giá chịu.
3. Người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10 (Địa chỉ: Lô CC4, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng

Mai, Hà Nội).
4. Xem tài sản (Trong giờ hành chính): Ngày 18/5/2021 và ngày 19/5/2021.
5. Bán hồ sơ tham gia đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/5/2021 đến hết 16h30’ ngày 21/5/2021.    
6. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 20/5/2021 đến 12h00’ ngày 24/5/2021.    

Tiền đặt trước: 120.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn).
7. Tổ chức đấu giá: 15h00’ ngày 25/5/2021.
8. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phòng Đấu giá - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia. 
9. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Tầng 7 tòa

nhà Nam Hải Lakeview - Lô số 01-9a, cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 024.62843536.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA 

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: 1.334.493.593 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:
130.000.000 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 01/06/2021 (từ 08 giờ 00 phút đến
16 giờ 30 phút trừ thứ 7 và chủ nhật).

3. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 24/05/2021 đến ngày 25/05/2021 (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 01/06/2021 đến ngày 03/06/2021 (từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút).
5. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào ngày 04/06/2021 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.

CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LAM SƠN SÀI GÒN CN HN

THÔNG BÁO 
TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên – Phòng giao dịch Phú Bình nhắn tìm Ông
Nguyễn Văn Tứ; Sinh ngày 23/02/1979; Chứng minh nhân số 090812947 do CA Thái Nguyên cấp ngày 13/11/201; Cùng vợ là Bà
Đào Thị Kim Liên; Sinh ngày 24/01/1989; Chứng minh nhân dân số 091585167 do CA Thái Nguyên cấp ngày 25/02/2006; Có
cùng địa chỉ tại TDP Kè, phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 10/2020 đến nay
không có tin tức gì. Hiện ông Nguyễn Văn Tứ và bà Đào Thị Kim Liên đang có khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
Triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên. Nay Ông Nguyễn Văn Tứ và Bà Đào Thị Kim Liên đang ở đâu về ngay trụ sở Ngân
hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên – Phòng giao dịch Phú Bình (Địa chỉ: Tổ 01, thị trấn
Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) để thực hiện các nghĩa vụ và bàn giao tài sản bảo đảm cho Ngân hàng để thanh
toán các nghĩa vụ nợ với Ngân hàng. Trong thời gian 01 tháng kể từ ngày nhắn tin nếu Ông Nguyễn Văn Tứ và Bà Đào Thị Kim
Liên không có mặt thì Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên – Phòng giao dịch Phú
Bình sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -

CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN – PHÒNG GIAO DỊCH PHÚ BÌNH 
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THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI HÀNH ÁN
Căn cứ Bản án số 11/2021/DSST ngày 17/3/2021 của TAND huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số 777/QĐ-CCTHADS ngày 20/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Tân Thạnh (viết tắt là CCTHADS.H.Tân Thạnh), tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản ngày 22/4/2021 của CCTHADS.H.Tân Thạnh về việc không thực hiện được thông báo về thi hành án.
Nay, CCTHADS.H.Tân Thạnh thông báo cho bà Đặng Kim Phượng, sinh năm 1980 và ông Võ Văn Tường, sinh năm 1977 - địa

chỉ: ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An,  trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông tin này được đăng
2 số liên tiếp trên Báo, bà Phượng, ông Tường phải đến CCTHADS.H.Tân Thạnh tại số 05, Đường 2/9, KP1, thị trấnTân Thạnh,huyện
Tân Thạnh, tỉnh Long An để giải quyết việc thi hành án.

Nếu hết hạn nêu trên mà Ông, Bà không đến để giải quyết, thì CCTHADS.H.Tân Thạnh sẽ kê biên, xử lý tài sản là quyền sử
dụng đất với tổng diện tích 1.237m2 (Thửa 698: 1.017m2 và Thửa 624: 220m2) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T
303092 do UBND huyện Tân Thạnh cấp cho bà Đặng Kim Phượng ngày 05/7/2001 đảm bảo việc thi hành án. 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN 

THÔNG BÁO 
Về việc thi hành án dân sự và áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án
Căn cứ Bản án số 08/2020/DS-ST ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 41/QĐ-CCTHA ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân

sự huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số 231/QĐ-CCTHA ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân

sự huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; 
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số 08/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân

sự huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Theo đó, bà Nguyễn Thị Nữ, địa chỉ: Thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum phải thi hành các khoản sau:
- Phải trả cho Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum, địa chỉ: 01A Trần Phú, phường Quyết

Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum tổng số tiền là 236.720.000đ (Hai trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi nghìn
đồng) và lãi suất phát sinh do chậm thi hành án theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng; 

- Phải trả cho Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ
là 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng);

- Phải nộp 11.836.000đ (Mười một triệu tám trăm ba mươi sáu nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thấm. 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum thông báo: 
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và báo pháp luật Việt Nam, bà

Nguyễn Thị Nữ đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, địa chỉ: 147 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk
Tô, tỉnh Kon Tum để giải quyết việc thi hành án. 

Hết thời hạn nêu trên mà bà Nguyễn Thị Nữ không đến giải quyết việc thi hành án thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên xử lý tài sản bảo đảm thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với
đất tại thửa đất số 106, tờ bản đồ số 239, diện tích 384,8m2. Địa chỉ thửa đất tại: Thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk
Tô, tỉnh Kon Tum theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV 461413 do UBND huyện Đăk Tô cấp ngày 01/02/2016 đứng tên
bà Nguyễn Thị Nữ để đảm bảo thi hành án theo quy định của pháp luật. 

Những lần thông báo sau có liên quan đến vụ việc trong quá trình tổ chức thi hành án sẽ được tiến hành niêm yết theo
quy định của pháp luật. 

Vậy, thông báo để bà Nguyễn Thị Nữ biết./. 
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐĂK TÔ, TỈNH KON TUM

THÔNG BÁO 
V/v cưỡng chế thi hành án dân sự

Căn cứ Quyết định cưỡng chế số 12/QĐ-CCTHADS ngày 04/5/2021 của Chi cục THADS thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT.
Nay, Chi cục THADS thành phố Bà Rịa thông báo v/v cưỡng chế thi hành án đối với bà Trương Thoại Loan – SN.1955, điạ chỉ:

Số 260 CMT8, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT.
Biện pháp cưỡng chế: Kê biên, xử lý Quyền sử dụng 169,1m2 đất, thuộc thửa sô ́ 256 (mới: 485), tơ ̀ban̉ đồ sô ́ 25 (TC: 85 m2,

CLN: 111,1m2), taị xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa, được UBND thành phố Bà Rịa cấp giấy CN.QSDĐ số BS 279243 ngày 13/3/2014 cho bà
Trương Thoại Loan (theo Mảnh trích đo địa chính ngày 08/12/2020 của CN.Văn phòng đăng ký đất đai Bà Rịa).

Thời gian, địa điểm: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28/5/2021 tại thửa đất nêu trên. Yêu cầu bà có mặt đúng thời gian, địa
điểm trên để thực hiệc quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Các chi phí về thi hành án và liên quan, bà phải chịu.
Mọi thắc mắc, khiếu nại của bà về sau, Chi cục THADS thành phố Bà Rịa không giải quyết.

CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ BÀ RỊA

QUYẾT ĐỊNH 
THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
Căn cứ vào Điều 388 Bộ luật Tố tụng Dân sự;

Căn cứ Điều 68 Bộ luật Dân sự;
Căn cứ vào hồ sơ việc dân sự thụ lý số: 95/2021/TLST- VDS ngày 06 tháng 4 năm 2021 về việc "Yêu cầu tuyên bố

một người mất tích" theo đơn yêu cầu của ông Phan Minh Tuấn, sinh năm 1993; thường trú: Số 252 đường Trần Hưng Đạo, khu
phố Đông B, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

QUYẾT ĐỊNH
1.Thông báo tìm kiếm bà Võ Thị Kim Cúc, sinh năm 1996.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Số 252 đường Trần Hưng Đạo, khu phố Đông B, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An,
tỉnh Bình Dương.

Bà Võ Thị Kim Cúc vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày tháng 02/2019.
2. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Võ Thị Kim Cúc liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

theo địa chỉ: Số 1 Đường F, khu trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An,
tỉnh Bình Dương để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Võ Thị Kim Cúc thì thông báo
cho Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương theo địa chỉ như trên; Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa, thành phố
Dĩ An, tỉnh Bình Dương; người yêu cầu.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong
thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Võ Thị Kim Cúc thì Tòa án sẽ mở phiên họp
xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

THÔNG BÁO 
Tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Hữu Cầu, sinh năm 1963. Địa chỉ cư trú
trước khi biệt tích: số 159, ấp 10, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ông Nguyễn Hữu Cầu vắng mặt tại nơi cư trú vào
khoảng thời gian từ năm 2010 đến nay.

Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Hữu Cầu liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Kế Sách (Địa chỉ: 03, đường
3/2, ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; ĐT: 02993876317) để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người
mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Hữu Cầu thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Kế Sách theo địa chỉ như
trên, Ủy ban nhân dân xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; người yêu cầu.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Hữu Cầu thì Tòa án sẽ mở
phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG

THÔNG BÁO 
(Về việc thi hành án của Công ty TNHH Hồng Nhung)

- Căn cứ Quyết định số 107/2019/QĐST-KDTM ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Tòa án Nhân dân quận 12, thành phố Hồ
Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 01/QĐ-CCTHADS ngày 06/10/2020 và Quyết định thi hành án chủ động
số 05/QĐ-CCTHADS ngày 06/10/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh;

Chi cục THADS thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh thông báo để Công ty TNHH Hồng Nhung, mã số thuế: 0302288916,
địa chỉ trụ sở: Số 14 đường HT10, khu phố 4, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM. Đại diện theo pháp luật, người có
quyền lợi  nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thắm Duyên, Hộ khẩu thường trú: 1149 đường Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình,
TPHCM; Tạm trú 51/4 đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, TPHCM được biết.

Hiện nay, đã hết thời gian tự nguyện thi hành án theo 02 Quyết định thi hành án số 01,05 ngày 06/10/2020 của Chi cục
THADS thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Nội dung Công ty TNHH Hồng Nhung có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam số tiền vay và lãi còn thiếu tính đến ngày 17/11/2019 của 02 Hợp đồng tín dụng số 24 ngày 24/7/2015
và Hợp đồng tín dụng số 25 ngày 29/7/2015 là 42.638.102.300 đồng, thời hạn thanh toán: 04 tháng, chậm nhất là 30/3/2020. Kể
từ ngày 18/11/2019 Công ty TNHH Hồng Nhung có trách nhiệm thanh toán số tiền lãi theo 02 hợp đồng tín dụng trên. Ngoài ra
còn phải nộp 75.319.051 đồng tiền án phí.

Chi cục THADS thị xã Hòa Thành thông báo cho Công ty TNHH Hồng Nhung. Người Đại diện theo pháp luật của Công ty
TNHH Hồng Nhung, đồng thời cũng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thắm Duyên, chức vụ: Giám đốc được
biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh (hoặc được thông báo hợp lệ), đến Chi cục
THADS thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để giải quyết việc thi hành án của Công ty TNHH Hồng Nhung và nộp hết số tiền đã nêu
trên và tiền lãi kể từ ngày 18/11/2019 theo 02 hợp đồng tín dụng để thanh toán cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam,
hết thời hạn trên không đến thì Chi cục THADS thị xã Hòa Thành sẽ tiến hành kê biên, xử lý các tài sản thế chấp để thi hành án
cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, mọi khiếu nại, thắc mắc về sau Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành được
giải quyết theo quy định pháp luật.

CHI CỤC THADS, TX HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH 

THÔNG BÁO 
(Về việc thi hành án của bà Nguyễn Thắm Duyên )

- Căn cứ Bản án số 314/2019/DSST ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Tòa án Nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ 02 Quyết định sửa chữa, bổ sung Bản án sơ thẩm số 24/QĐ-SCBSBA ngày 12/8/2019; số 54/2020/QĐ-SCBSBA ngày

12/10/2020 của Tòa án Nhân dân quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 31/QĐ-CCTHADS ngày 02/11/2020 và Quyết định thi hành án chủ động

số 64/QĐ-CCTHADS ngày 02/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sựthị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh;
Chi cục THADS thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh thông báo để bà Nguyễn Thắm Duyên, địa chỉ: 1149 Tự Lập, phường 4, quận

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh; địa chỉ liên lạc: 8C9 chung cư Phúc Yên, số 31-33 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, TPHCM biết
hiện nay đã hết thời gian tự nguyện thi hành án theo 02 Quyết định thi hành án nêu trên của Chi cục THADS thị xã Hòa Thành,
tỉnh Tây Ninh thì bà Nguyễn Thắm Duyên phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số tiền:

Hợp đồng tín dụng số 60/2014-HĐTD/NHCT904 ngày 02/10/2014 là 1.987.374.885 đồng. 
Đối với Giấy đề nghị phát hành thẻ tín dụng Cremium kiêm hợp đồng
tín dụng ký ngày 26/5/2014 các phụ lục hợp đồng đã ký ngày 31/10/2014, ngày
10/4/2015 kèm theo là 619.803.556 đồng.
Tổng cộng là 2.607.178.441 đồng thanh toán ngay sau khi Bản án có hiệu lực pháp luật. Thi hành tại Chi cục Thi hành án

dân sự có thẩm quyền.
Bà Duyên còn phải chịu tiền lãi, phí phát sinh kể từ ngày 29/7/2019 theo hợp đồng tín dụng số 60 ngày 02/10/2014 và các

giấy nhận nợ; Giấy đề nghị phát hành thẻ tín dụng Cremium kiêm hợp đồng tín dụng ngày 26/5/2014 và các phụ lục hợp đồng
đã ký ngày 31/10/2014, ngày 10/4/2015 kèm theo cho đến khi thi hành xong số tiền gốc trên.

Ngay sau khi bà Nguyễn Thắm Duyên trả hết số nợ gốc và lãi thì Ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam phải giao trả toàn bộ giấy tờ về tài sản của
bà Duyên đã thế chấp gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ cấp GCN: CH00929 ngày
27/6/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Quá thời hạn nêu trên, bà Duyên không thanh toán hết số nợ trên thì Ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam được quyền yêu cầu bán tài sản đã thế chấp
để thu hồi nợ gồm: Quyền sử dụng đất đối với: Thửa đất số 386, tờ bản đồ 27,
có diện tích 500m2 tại địa chỉ: ấp Trường Phú, xã Trường Đông, huyện (nay là thị xã) HòaThành, tỉnh Tây Ninh, theo GCNQSDĐ

quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ cấp GCN: CH00929 ngày
27/6/2011 của UBND huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Ngoài ra, bà Nguyễn Thắm Duyên phải chịu 84.143.569 đồng án phí dân sự sơ thẩm.
Nay Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh thông báo cho bà Nguyễn Thắm Duyênđược biết trong

thời hạn 15 ngày kể từ ngày được đăng báo Pháp Luật Tp. Hồ Chí Minh (hoặc được thông báo hợp lệ), bà Duyên đến Chi cục
THADS thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để giải quyết việc thi hành án và thực hiện nghĩa vụ thi hành án, hết thời hạn trên không
đến thì Chi cục THADS thị xã Hòa Thành sẽ tiến hành kê biên, xử lý tài sản thế chấp nêu trên để thi hành án cho Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam, mọi khiếu nại, thắc mắc về sau Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành được giải quyết theo quy
định pháp luật.

CHI CỤC THADS, TX HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH 

THÔNG BÁO 
Về việc cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Bản án số 02/2019/KDTM-ST ngày 07/3/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số 1637/QĐ-CCTHADS ngày 16/5/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự

thành phố Vũng Tàu;  
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 19/QĐ-CCTHADS ngày 05/5/2021của Chi cục Thi hành án dân sự

thành phố Vũng Tàu.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu sẽ tiến hành cưỡng chế đối với: Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Quang

Hưng – Người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Đình Văn, chức vụ: Giám đốc, địa chỉ: Số 8 đường 3/2, phường 8, thành phố
Vũng Tàu.

Bằng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là: Một xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA; số loại INNOVA, 7 chỗ ngồi, màu
sơn: bạc; Số máy: 1TR7375586; số khung: RL4XW43G5C9309056; Biển số đăng ký 72A-038.45 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe
ô tô số 002588 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 29/10/2012 (đăng ký lần đầu ngày
29/10/2012).

Thời gian cưỡng chế: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 14 tháng 5 năm 2021 (Thứ sáu).
Địa điểm cưỡng chế: Tại bãi gửi, giữ xe, địa chỉ: Số 191 đường Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.
Yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Quang Hưng – Người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Đình Văn, chức vụ:

Giám đốc; Đại diện Ngân hàng TMCP Xuất  Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu có mặt đúng thời gian, địa điểm
nêu trên.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

THÔNG BÁO 
Về việc thi hành án

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi đang tổ chức thi hành Bản án số 87/2015/DSST ngày 07/4/2015 của Tòa án nhân
dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh bằng Quyết định thi hành án số 228/QĐ-CCTHADS ngày 20/3/2018. Nội dung phải
thi hành (trích): “Buộc bà Tạ Thị Kim Chi phải trả cho bà Trần Thị Riêng số tiền 600.000.000 đồng; Nộp án phí 12.000.000 đồng”.

Quá trình tổ chức thi hành án, bà Tạ Thị Kim Chi không tự nguyện thi hành theo nội dung Bản án. 
Qua xác minh, ông Tạ Văn Châu là cha ruột của bà Tạ Thị Kim Chi đã chết và có để lại di sản thừa kế là Quyền sử dụng đất

có diện tích 256m2, thuộc thửa đất số 07, tờ bản đồ số 102, bộ địa chính xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh, theo
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T870153, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 2064 QSDĐ/ĐG ngày 22/11/2001 do Ủy ban
nhân dân huyện Củ Chi cấp cho ông Tạ Văn Châu. 

Nay Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi thông báo cho người phải thi hành án là bà Tạ Thị Kim Chi và những người
thừa kế, có quyền sở hữu chung đối với di sản thừa kế của ông Tạ Văn Châu được biết:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng báo, bà Tạ Thị Kim Chi và những người thừa kế, có quyền sở hữu chung đối với di
sản thừa kế của ông Tạ Văn Châu có quyền khai nhận di sản thừa kế, tự thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hoặc yêu cầu Tòa án
giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi
không nhận được thông báo bằng văn bản về việc khai nhận di sản thừa kế, tự thỏa thuận phân chia di sản thừa kế và không
yêu cầu Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc thỏa thuận vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội, ảnh
hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi sẽ thông báo cho người được
thi hành án có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sử dụng đất của bà Tạ Thị Kim Chi trong khối tài sản chung là di sản
thừa kế của ông Tạ Văn Châu theo thủ tục tố tụng dân sự.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CỦ CHI



19sinhhungplvn@gmail.com
THÔNG TIN - QUẢNG CÁOXUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

http://baophapluat.vn Số 130 (8.209) Thứ Hai 10/5/2021

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) 3658888 - 0963 111 333 
* Email: baophapluat.mientrungtaynguyen@gmail.com
lVăn phòng đại diện:
Lào Cai: 163 Trần Hưng Đạo, TP Lào Cai. ĐT: 0903211537
Phú Thọ: đường Nguyễn Tất Thành, Việt Trì; ĐT: 0981391333.
*Email: vutienplvn@gmail.com; 
Quảng Ninh: 701 Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long * ĐT: 0912181122;
Nam Định: 455 Trường Chinh, TP Nam Định* ĐT: 0978295869;

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

MÃ ĐẶT BÁO: B51                                                                                               Giá: 6.800Đ
(SÁU NGHÌN TÁM TRĂM ĐỒNG)

lTổng Biên tập:
TS. ĐÀO VĂN HỘI

lPhó Tổng Biên tập:
TRẦN ĐỨC VINH

lTrưởng ban Thư ký:
MAI VŨ MINH

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: Số 68 đường Trường Chinh, P. Phương Mai,

Q. Đống Đa, Hà Nội.
Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long Biên Hà Nội. Địa chỉ: 137A Nguyễn Văn Cừ, P.

Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội.
Tài sản: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại: Thửa đất số B5, Tờ bản đồ số: Khu nhà ở Sao Đỏ 1, địa

chỉ: Dự án khu nhà ở Sao Đỏ 1, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 866301; số vào sổ cấp GCN: 00192/Q2 do UBND quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
cấp ngày 15/01/2014 đã chuyển nhượng toàn bộ cho ông Lê Trí Nguyện và bà Bùi Thị Huệ theo hồ sơ số 000420.CN.003. Diện tích: 345m2.
Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Việc đấu giá thực hiện bán một lần toàn bộ tài sản, theo phương thức có sao bán vậy.
1. Giá khởi điểm: 5.347.500.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao

gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản. Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền
sở hữu, sử dụng tài sản, phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tất cả các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật (nếu
có) do người mua chịu. Số tiền đặt trước: 534.750.000 đồng.

2. Thời gian mua, nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến ngày 25/5/2021 (từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ
30 phút, trừ Thứ 7 và Chủ nhật).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 18/5/2021 đến  ngày 19/5/2021 (từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút) tại Thửa đất số B5, Tờ
bản đồ số: Khu nhà ở Sao Đỏ 1, địa chỉ: Dự án khu nhà ở Sao Đỏ 1, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/5/2021 đến 16h30 ngày 27/5/2021
5. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào ngày 28/5/2021.
6. Địa điểm mua, nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội - tầng

10, số 68 đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 024.62598201. Kính mời khách hàng đủ điều kiện theo quy định của
pháp luật liên hệ trực tiếp tại văn phòng công ty để đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên.

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

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: Số 68 đường Trường

Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội, địa chỉ:

Tòa nhà C3 Phương Liệt, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Tài sản 01: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 2-1A-3, tờ bản đồ số 09, địa chỉ: tổ 12, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, 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 CH 607819 do Sở Tài
nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 18/5/2017. Diện tích: 74,4m2. Trong đó: sử dụng riêng 30m2, sử dụng
chung: 44,4m2. Giá khởi điểm: 285.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 28.500.000 đồng. Tài sản 01 được bán nguyên trạng, theo
phương thức có sao bán vậy. 

Tài sản 02: 
- Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 2-1A-8, tờ bản đồ số 09, địa chỉ: tổ 12 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 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 CH 607824
do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 18/5/2017. Diện tích: 30m2. Giá khởi điểm: 285.000.000 đồng.
Tiền đặt trước: 28.500.000 đồng.

- Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 2-1A-9, tờ bản đồ số 09, địa chỉ: tổ 12 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 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 CH 607825
do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 18/5/2017. Diện tích: 30m2. Giá khởi điểm: 295.000.000 đồng.
Tiền đặt trước: 29.500.000 đồng.

Giá khởi điểm của toàn bộ Tài sản 02: 580.000.000 đồng
Tiền đặt trước của toàn bộ Tài sản 02: 58.000.000 đồng.
Tài sản 02 được bán theo nguyên trạng, ưu tiên bán một lần toàn bộ cả 02 (hai) tài sản. Nếu không có khách đăng ký

tham gia đấu giá cả 02 (hai) tài sản thì bán riêng lẻ từng tài sản cho đến khi bán hết 02 (hai) tài sản, theo phương thức có
sao bán vậy.

Tài sản 03: 
- Thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 607829

do Sở tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 18/5/2017, thửa đất số 2-1A-13, tờ bản đồ số 09; tại địa chỉ: tổ 12,
phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Diện tích đất: 74,4m2; sử dụng riêng 30m2; sử dụng chung: 44,4m2.
Giá khởi điểm: 285.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 28.500.000 đồng.

- Thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 607830 do Sở
tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 18/5/2017, thửa đất số 2-1A-14, tờ bản đồ số 09; tại địa chỉ tổ 12, phường Yên
Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Diện tích đất 74,4m2, sử dụng riêng 30m2, sử dụng chung: 44,4m2. Giá khởi điểm:
285.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 28.500.000 đồng.

- Thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 607831
do Sở tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 18/5/2017, thửa đất số 2-1A-15, tờ bản đồ số 09; địa chỉ tổ 12,
phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Diện tích đất 74,4m2, sử dụng riêng 30m2, sử dụng chung: 44,4m2.
Giá khởi điểm: 285.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 28.500.000 đồng.

Tài sản 03 được thực hiện bán đấu giá theo nguyên trạng  (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn)
và theo phương thức có sao bán vậy,  theo thứ tự ưu tiên khách hàng mua toàn bộ tài sản, mua 02 (hai) tài sản, mua từng
tài sản. 

Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản 03 : 855.000.000 đồng.
Tiền đặt trước của toàn bộ tài sản 03: 85.500.000 đồng.
1. Thời gian mua, nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 24/5/2021 (từ

08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút, trừ Thứ 7 và Chủ nhật).
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/5/2021 đến ngày 13/5/2021 tại địa chỉ của tài sản đấu giá (Từ 08 giờ 00

phút đến 16 giờ 30 phút).
3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/5/2021 đến 16h30 ngày 26/5/2021.
4. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 27/5/2021.
Địa điểm mua, nộp hồ sơ, đăng ký tham gia và đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chi nhánh Hà Nội - tầng 10,

số 68 đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. ĐT: 024.62598201. 
Kính mời khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật liên hệ trực tiếp tại văn phòng công ty để đăng ký

tham gia đấu giá tài sản trên.
CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LAM SƠN SÀI GÒN - CN HÀ NỘI

THÔNG BÁO
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu.
Trụ sở: tầng 1, số 15, ngõ 62, phố Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Phòng đấu giá của công ty: P.236, tầng 02, tòa HH1C, KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
2. Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội. Đ/c: ngõ 27 Lê Văn Lương, Khu Nội chính, P.Nhân Chính,

Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá là: Căn hộ 1706 nhà 17T5, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội; diện tích sử dụng 115,5m2 theo GCN QSHNƠ và

QSD đất ở số 10111012232 do UBND Tp.Hà Nội cấp ngày 16/6/2004 mang tên ông Nguyễn Mạnh Hùng và bà Nguyễn Thị Vĩnh. 
4. Giá khởi điểm: 2.194.696.800 đồng. Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, LPTB nhà đất và các chi phí khác. Người mua được tài sản đấu

giá tự làm các thủ tục chuyển QSH SD và phải chịu nộp các các loại thuế, LPTB nhà đất và các khoản phí khác cho Nhà nước.
5. Thời gian xem tài sản: ngày 11/5/2021 và ngày 12/5/2021 tại địa chỉ của tài sản nêu trên.
6. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết 16h30’ ngày 24/5/2021 tại Phòng

đấu giá của Công ty. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 24/5/2021, ngày 25/5/2021 và ngày 26/5/2021 theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá của

Công ty. Tiền đặt trước: 219.470.000 đồng.
8. Đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức/cá nhân đáp ứng đủ điều kiện và nộp hồ sơ, tiền đặt trước theo Quy chế đấu giá (giờ hành chính)

tại Phòng đấu giá của Công ty. Đ/c: P.236, tòa HH1C KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: vào 14h00’ ngày 27/5/2021 tại Phòng đấu giá của Công ty. Đ/c: P.236, tòa HH1C Khu đô thị

Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
10. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.
Liên hệ: Phòng đấu giá của Công ty. ĐT: 02466624364.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TOÀN CẦU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng; Địa chỉ: Lô 8A, Khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát Bi, phường Đằng Giang, quận Ngô

Quyền, thành phố Hải Phòng, tổ chức đấu giá:
1. Tài sản đấu giá:
- Toàn bộ hệ thống nhà xưởng và các vật kiến trúc được xây dựng trên diện tích 8.998 m2 đất thuê tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, tp.

Hải Phòng (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 789759, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: T00732 do Sở Tài nguyên và môi trường TP Hải
Phòng cấp ngày 06/3/2009 cho chủ sử dụng là Công ty Cổ phần thép Việt Nhật) theo hợp đồng thế chấp công chứngsố: 3251/TC-ĐNV, quyển số:
05/TP/CC-SCC/HĐGD,ký ngày 31/12/2014, tại Phòng Công chứng số 2, TP Hải Phòng.

- Toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị phục vụ sản suất luyện phôi thép, được lắp đặt tại nhà máy, tại Km9, quốc lộ 5, phường Quán Toan, quận
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng theo hợp đồng thế chấp công chứng số: 3250/TC-ĐNV, quyển số: 05/TP/CC-SCC/HĐGD, ký ngày 31/12/2014, tại
Phòng Công chứng số 2, TP Hải Phòng.

2. Nguồn gốc và trạng thái pháp lý tài sản: Tài sản được đấu giá để thi hành Bản án số 16/2017/KDTM-ST ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Tòa
án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Đối với tài sản đã thế chấp nhưng không nằm trên diện tích 8.998 m2 đất thuê tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
(theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 789759, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: T00732 do Sở Tài nguyên và môi trường TP Hải Phòng cấp
ngày 06/3/2009 cho chủ sử dụng là Công ty Cổ phần thép Việt Nhật), khách hàng tham gia và trúng đấu giá tự thỏa thuận với người có quyền sử
dụng đất để làm thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất hoặc phải tháo dỡ, di chuyển để trả lại mặt bằng cho người có quyền sử dụng đất.

3. Đơn vị có tài sản: Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hải Phòng; địa chỉ: Số 7 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố
Hải Phòng.

4. Giá khởi điểm: 24.256.000.132 đồng.
Giá khởi điểm đấu giá tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí. Người mua được tài sản phải nộp tất cả các loại thuế, phí, lệ phí liên

quan đến việc chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật. 
5. Số tiền đặt trước: 2.425.000.000 đồng. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản sau:
Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng.
Số tài khoản: 19910000705835 
Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồng Hà.
6. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
7. Bước giá: 100.000.000 đồng.
8. Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 10/5/2021 đến 16h00’ ngày 18/5/2021 (Trừ thứ bảy, ngày chủ

nhật, ngày lễ) tại Trụ sở Chi nhánh.
9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá xem trực tiếp tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và giấy tờ

khác, thực hiện việc đăng ký xem tài sản tại trụ sở Chi nhánh trong giờ hành chính. Chi nhánh tổ chức cho người tham gia đấu giá xem trực tiếp tài
sản và giấy tờ nói trên từ 08h00’-16h00’ 13/5/2021 và ngày 14/5/2021 tại nơi có tài sản.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính, từ ngày 17/5/2021 đến ngày 19/5/2021 (Sau khi đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá). 
Tiền đặt trước của khách hàng phải báo có về tài khoản của Chi nhánh trước 17h00’ ngày 19/5/2021.
11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 
- Thời gian: 14h00’ ngày 20/5/2021
- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng; Địa chỉ:  Lô 8A, Khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát Bi, phường Đằng Giang,

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
12. Hình thức, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.
13. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng

thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.
14. Trường hợp trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án

và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá, hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng
ký mua tài sản.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 0392251616.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: km 46, quốc lộ 14, xã Pơng Drang, huyện Krông

Búk, tỉnh Đắk Lắk. 
2.  Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê, địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Ngô Chí Mạnh và bà Nguyễn Thị Vinh, địa chỉ: thôn Hòa Lộc, xã

Chư Kbô, huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk. Tài sản như sau:
- Quyền sử dụng đất: đối với TĐ số 91, TBĐ số 84, DT: 318.6 m2 (60m² ONT và 258,6m² CLN), theo GCN QSD đất số CI 597172 do Sở tài nguyên

và MT tỉnh Đắk Lắk cấp. 
Tài sản trên đất: nhà xây cấp 4 diện tích 60,65m², giếng đào,........ Hiện trạng căn nhà đã bị bỏ hoang, không được sử dụng và đã xuống cấp. Hệ

thống cửa kính hiện đã bị tháo dỡ.
4. Giá khởi điểm;  515.153.000 đồng; tiền đặt trước: 77.300.000 đồng

Thời gian nộp tiền đặt trước vào các ngày: 31/5/2021 và 01.02/6/2021 trong giờ hành chính.
5 .Thơì gian, điạ điêm̉, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 05/05/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/5/2021; tại

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

Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6.Thơì gian va ̀ điạ điêm̉ đấu gia:́ 08 giờ 20 phút ngày 03/6/2021 taị Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê.
Thông tin chi tiết về tài sản, xem tài sản, tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá  Ban Mê, ĐT: 0262.3900.999

- 0934 843 846 (Tuyết) để được hướng dẫn.
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BAN MÊ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 
Đơn vị tổ chức  đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai
Trụ sở: Số 006A, Lê Hồng Gấm, phường Lào Cai, TP. Lào Cai
Đơn vị có tài sản: Trường Chính Trị Tỉnh Lào Cai
Địa chỉ: Đường Phùng Chí Kiên, tổ 12, phường Nam Cường, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai
1. Tài sản  đấu giá: 01 xe ô tô đã qua sử dụng(chi tiết trong hồ sơ đấu giá)
2. Giá giá khởi điểm: 80.000.000 đồng (chưa bao gồm vat và các lệ, phí khác theo quy định)
- Tiền đặt trước: 16.000.000  đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.
3.Bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 18/05/2021 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở Công ty. 
4. Xem tài sản: Từ ngày 12/05/2021 đến ngày 14/05/2021.
5. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/05/2021 đến 18/05/2021 (trong giờ hành chính), theo hướng dẫn trong Quy chế

đấu giá.
6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 09h30 ngày 20/05/2021 tại trụ sở Công ty. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DVL – CHI NHÁNH LÀO CAI
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