
Phát biểu khi chủ trì Phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11, diễn
ra chiều 25/11, Thủ tướng Phạm minh chính yêu cầu các thành viên chính phủ cần dành
thời gian thỏa đáng cho công tác xây dựng pháp luật, chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ các cơ
quan thuộc thẩm quyền để tập trung hoàn thành hai mục tiêu: vừa kịp tiến độ, vừa nâng
cao chất lượng.
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Được đánh giá là một trong những đô thị đáng
sống bậc nhất Việt Nam, TP Đà Lạt (Lâm Đồng)

những năm gần đây trở thành điểm đến của du khách
cũng như các nhà đầu tư. Với tốc độ phát triển nhanh
chóng, Đà Lạt cần sớm được “cởi bỏ” những vướng
mắc trong công tác quy hoạch để vươn mình bứt phá.
PLVN đã có cuộc trao đổi với ông Võ Ngọc Trình,
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt. (Trang 10-11)
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Chương Trình Bình Chọn, Tôn vinh  “gương sáng PháP LuậT” 

tháo gỡ Bất Cập quy hoạCh để đà lạt Bứt phá
Bài cuối: Kỳ vọng gỡ vướng 

từ cuối 2023

Thời gian qua, nhiều hệ thống thông tin của Việt Nam
bị tấn công với nhiều phương thức khác nhau. Đặc

biệt là tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo, chiếm
đoạt tài sản gia tăng với nhiều thủ đoạn mới, khiến nạn
nhân bị chiếm đoạt số tiền lớn… (Trang 5)

xây dựng dự thảo nghị định xử phạt vi phạm 
hành Chính trong lĩnh vựC an ninh mạng:

Bảo đảm phù hợp thực tế 
và khả thi

Phát biểu tại Lễ xuất khẩu lô ô tô điện thông minh
đầu tiên của VinFast, hôm qua (25/11), Thủ tướng

Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp Việt
Nam, nhất là các doanh nghiệp có tiềm lực, hoạt động
đúng pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền
vững, nhận thức rõ công nghệ và công nghiệp chính
là câu trả lời cho sự phát triển bền vững của đất nước
và doanh nghiệp vì một Việt Nam hùng cường, thịnh
vượng, phồn vinh, hạnh phúc. (Trang 4)

Công nghệ, công nghiệp chính là
câu trả lời cho sự phát triển 

bền vững

Sự việc Công an quận Hoàn Kiếm ban hành
quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Sở Nội

vụ Hà Nội vì vi phạm một số lỗi về phòng cháy,
chữa cháy đã thực sự khiến nhiều người bất ngờ.
Cụ thể, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an
quận Hoàn Kiếm đã ký quyết định tạm đình chỉ
hoạt động của Sở Nội vụ Hà Nội ở địa chỉ số 18B
đường Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh
(quận Hoàn Kiếm). Thời gian tạm đình chỉ từ 8h
ngày 24/11 đến 8h ngày 24/12/2022. (Trang 2)

chào ngày mới

Đừng đùa với lửa

lCho rằng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế là một đột phá chiến lược, là trọng tâm ưu tiên, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng,
trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng thể chế. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Sáng 25/1, tại tỉnh Kon Tum đã diễn ra Hội nghị tổng
kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết

giao ước thi đua năm 2023 của Khu vực thi đua Khối cơ
quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng
Oanh; và ông Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

(Trang 6)

Khối Cơ quan tư pháp CáC tỉnh nam trung Bộ 
và tây nguyên: 

Đưa phong trào thi đua 
hướng về cơ sở

(Trang 3)

Chính phủ họp Chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11:

Tránh bỏ sót hoặc có
khoảng trống pháp lý

Lời hứa trọn đời gắn bó đỉnh Pa Cheo
“Mình là cô giáo

vùng cao, một cô
giáo vùng cao theo đúng
nghĩa. 14 năm gắn bó với
mảnh đất Pa Cheo thời tiết
khắc nghiệt, nhưng mình
chưa từng nản chí”, cô giáo
Nguyễn Thị Thủy (Trường
phổ thông dân tộc bán trú
THCS Pa Cheo, Bát Xát,
Lào Cai) chia sẻ.

(Trang 7)
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Sự việc Công an quận Hoàn Kiếm ban
hành quyết định tạm đình chỉ hoạt

động của Sở Nội vụ Hà Nội vì vi phạm
một số lỗi về phòng cháy, chữa cháy
(PCCC); đã thực sự khiến nhiều người
bất ngờ.

Cụ thể, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng
Công an quận Hoàn Kiếm đã ký quyết định
tạm đình chỉ hoạt động của Sở Nội vụ Hà
Nội ở địa chỉ số 18B đường Lê Thánh
Tông, phường Phan Chu Trinh (quận
Hoàn Kiếm). Thời gian tạm đình chỉ từ 8h
ngày 24/11 đến 8h ngày 24/12/2022. 

Công an quận Hoàn Kiếm yêu cầu Sở
Nội vụ phải có trách nhiệm thi hành quyết
định trên, đồng thời thực hiện, bổ sung
các yêu cầu về an toàn PCCC theo quy
định pháp luật. "Sở Nội vụ bị tạm đình chỉ
hoạt động có quyền khiếu nại hoặc khởi
kiện hành chính đối với quyết định này
theo quy định pháp luật", văn bản nêu rõ. 

Một lãnh đạo Sở Nội vụ xác nhận Sở
đã nhận được văn bản. Lãnh đạo Văn
phòng Sở cho biết Công an Hoàn Kiếm
tạm đình chỉ hoạt động với Sở là để yêu
cầu khắc phục một số hạng mục về
PCCC tại trụ sở như máy bơm, họng
nước… chưa phù hợp tiêu chuẩn PCCC
mới. Vị này giải thích thêm là đã đề xuất
kinh phí để sửa chữa khắc phục và phối
hợp phía công an để thực hiện, dự kiến
sẽ sớm hoàn thành. 

Sự việc công an quận tạm đình chỉ
hoạt động của một sở, có thể nói là chưa
từng có tiền lệ. Thời gian 1 tháng với một
sở chuyên ngành, không phải là ngắn.

Thế nhưng, nghĩ cho thấu đáo thì
không thể đùa với lửa. Bản thân Sở Nội
vụ cũng có lỗi vì đã để xảy ra tình trạng
công trình thiếu an toàn PCCC. Rất
nhiều sự việc đáng tiếc đã xảy ra, nên
không thể để thêm một trường hợp đáng

tiếc nào nữa. Đừng để “chuyện đã rồi”,
mới “giá như”.

Động thái trên của Công an quận
Hoàn Kiếm cho thấy Hà Nội rất quyết liệt
trong công tác PCCC. Đúng như trong
thông báo kết luận của UBND TP tại hội
nghị đánh giá tình hình, kết quả 1 tháng
triển khai kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra
về PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. 

Theo đó, trong một tháng triển khai,
lực lượng chức năng TP đã kiểm tra gần
73.000 cơ sở và đạt 54,25% chỉ tiêu toàn
đợt.  Trong đó, 2.781 trường hợp bị xử lý
vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 30 tỷ
đồng. Đơn vị chức năng cũng tạm đình
chỉ hoạt động 664 cơ sở và đình chỉ hoạt
động 357 cơ sở. 

UBND TP yêu cầu các đơn vị khẩn
trương khắc phục tồn tại, hạn chế đã được
chỉ ra, bổ sung và hoàn thành tổng rà
soát, kiểm tra 100% cơ sở trên địa bàn
quản lý theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra;
giám sát chặt chẽ việc chấp hành quyết
định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động…

Kết thúc đợt tổng kiểm tra, yêu cầu chủ
tịch UBND cấp quận, huyện phải ký cam

kết bằng văn bản về số lượng, danh sách
cơ sở, khu dân cư trên địa bàn thuộc
phạm vi quản lý. Công an cấp huyện cam
kết với chủ tịch UBND cấp huyện về số
lượng, danh sách cơ sở do cơ quan công
an quản lý. Chủ tịch UBND cấp xã cũng
phải ký cam kết về số lượng, danh sách cơ
sở thuộc cấp xã quản lý.

Sau ngày 15/12, địa bàn nào để sót, lọt
cơ sở mà không đưa vào diện quản lý,
công trình chưa được nghiệm thu về
PCCC đưa vào hoạt động, không đạt kết
quả kiểm tra theo tiến độ, sẽ xem xét trách
nhiệm của lãnh đạo UBND cấp huyện, xã. 

Trường hợp để xảy ra cháy, nổ gây
thiệt hại nghiêm trọng, chủ tịch UBND
cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước
Chủ tịch UBND TP, đồng thời kiểm điểm
trách nhiệm Chủ tịch UBND cấp xã.

TP đã gắn trách nhiệm rất rõ ràng như
vậy và ai cũng biết hậu họa nếu lơ là với
lửa thì tất cả càng nên ủng hộ những động
thái quyết liệt, đúng quy định như của
Công an quận Hoàn Kiếm. 

MINH KHANG

CHÀO NGÀY MỚI

Đừng đùa với lửa

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người
phát ngôn Bộ Công an cho biết, thời gian qua lực

lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao đã phát hiện gần 400 trang mạng, tài
khoản mạng xã hội (trên nền tảng Facebook, Youtube,
Zalo, Tiktok, Instagram…) giả mạo, sử dụng tên, hình
ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng Công an nhân
dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ Công an đề nghị, người dân cần nâng cao cảnh giác
trước những thủ đoạn nêu trên, đồng thời tuyệt đối không
cung cấp thông tin cá nhân công khai trên mạng xã hội,
để các đối tượng có thể lợi dụng vi phạm pháp luật, lừa
đảo chiếm đoạt tài sản. Không đăng nhập vào các đường

link yêu cầu mã OTP gửi về qua điện thoại. Không cài đặt
phần mềm không rõ nguồn gốc. Không công khai tài
khoản ngân hàng trên các trang mạng xã hội. Nếu buộc
phải công khai để phục vụ mục đích kinh doanh thì hạn
chế thấp nhất số tiền trong tài khoản ngân hàng; thường
xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập trên các nền tảng xã
hội, đặt mật khẩu có tính bảo mật cao để tránh bị các đối
tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản…

Khi phát hiện các trang mạng xã hội có dấu hiệu giả
mạo lực lượng Công an hoặc cơ quan Nhà nước để thực
hiện hành vi vi phạm pháp luật, đề nghị người dân
thông báo đến lực lượng chức năng nơi gần nhất để kịp
thời xử lý, ngăn chặn. OANH TRIỆU

Cảnh báo trang mạng xã hội giả mạo lực lượng Công an nhân dân

Đảng và Nhà nước luôn 
đặc biệt quan tâm đến công tác
văn hóa, con người
Sáng qua, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ

chức cuộc họp Ban Chỉ đạo (lần 2) Hội thảo quốc gia
“Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình
và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”
dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/11 tới đây; sự kiện được
tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. 

Theo báo cáo về công tác chuẩn bị cho Hội thảo đến
nay Ban Tổ chức đã nhận được 87 bài tham luận của các
nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu…. Dự kiến chương
trình Hội thảo sẽ diễn ra cả ngày 29/11 sẽ chia làm 2
phiên thảo luận: Phiên thứ nhất với chủ đề “Hệ giá trị gia
đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ
mới”; Phiên hai có chủ đề: “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị
văn hoá Việt Nam trong thời kỳ mới”. Trong khuôn khổ
Hội thảo sẽ tổ chức trưng bày triển lãm sách và tài liệu
với chủ đề “Xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức
mạnh con người Việt Nam. 

Chủ trì cuộc họp, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng
Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu
rõ, Đảng và Nhà nước thời gian qua luôn đặc biệt quan
tâm đến công tác văn hoá, con người. Điều này được thể
hiện rõ qua các Hội nghị Trung ương, đồng chí Tổng Bí
thư đặc biệt chú trọng đến công tác này, cùng với đó các
đại biểu Quốc hội cũng luôn tập trung thảo luận về vấn
đề này… T.MẾN

TP HỒ CHÍ MINH: 
Dành 140 tỷ đồng chăm lo Tết
cho công nhân, người lao động
Tại Hội nghị thông tin các hoạt động chăm lo Tết

Nguyên đán Quý Mão 2023 cho đoàn viên lao động
thành phố do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí
Minh tổ chức mới đây, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch
LĐLĐ TP Hồ Chí Minh cho biết, trong dịp Tết Nguyên
đán 2023, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt
động chăm lo Tết thiết thực, hiệu quả với phương châm
“Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động”.

Theo đó, dự trù kinh phí chăm lo cho đoàn viên công
đoàn thành phố khoảng 140 tỷ đồng. Trong đó, cấp thành
phố sẽ dự chi khoảng 110 tỷ đồng, công đoàn cấp trên dự
chi khoảng 25 - 28 tỷ đồng. Chương trình “Tết sum vầy
- Xuân tri ân” tổ chức tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ
sở, nơi đông công nhân lao động, khu nhà trọ, khu lưu
trú công nhân lao động. Kinh phí chăm lo là 1 triệu
đồng/hộ (gồm 700.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng
quà tặng).

Chương trình “Gia đình công nhân vui Tết cùng
thành phố” lần 2 sẽ chăm lo cho 5.000 hộ gia đình
đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu ở lại TP Hồ
Chí Minh đón Tết. Ngoài ra, LĐLĐ sẽ tổ chức chương
trình “Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên”, “Tấm vé
nghĩa tình”, “Chuyến tàu mùa xuân” và tổ chức họp
mặt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn không
có điều kiện về quê đón Tết; tổ chức thăm chủ nhà trọ
nhân dịp Tết Quý Mão. HƯƠNG GIANG

Chiều 25/11, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban
quản lý vốn Nhà nước và Tổng công ty Đầu tư và

Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị
quốc tế về “Tăng cường hợp tác với các Quỹ Đầu tư
nhằm huy động tài chính xanh phục vụ tăng trưởng bền
vững và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước”.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn
nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh khẳng
định, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh là
những mục tiêu lớn của Chính phủ Việt Nam nhằm
kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh
tế, phát triển xã hội với bảo vệ môi trường. Với vai trò

cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 tập
đoàn, tổng công ty quy mô lớn, quan trọng của cả
nước, chiếm gần 65,3% tổng tài sản và gần 63% tổng
vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp có vốn Nhà
nước, Ủy ban đang xây dựng và thực hiện Chiến lược
tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm
vi quản lý.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết,
huy động các nguồn lực từ bên ngoài hiệu quả kết hợp
với các nguồn lực trong nước cho phát triển kinh tế -
xã hội theo hướng bền vững là mục tiêu, yêu cầu nhất
quán và cấp thiết của Chính phủ Việt Nam. BẢO AN

Thu hút nguồn lực phục vụ tăng trưởng bền vững

Ngày 25/11, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó
Chủ tịch Quốc hội đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn

quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Ali Akbar. 
Chúc mừng những kết quả mà hai nước, hai Quốc hội

đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội
Trần Quang Phương mong rằng quan hệ giữa hai Nhà
nước, hai Quốc hội Việt Nam - Iran ngày càng đơm hoa
kết trái, thu được nhiều kết quả hơn nữa. Ông Trần Quang
Phương nhấn mạnh, Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt
Nam nói riêng luôn coi trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ
với bạn bè truyền thống ở Trung Đông, trong đó Iran là
một trong những đối tác quan trọng trong khu vực. Vui
mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục
duy trì được đà phát triển trước tác động của đại dịch

COVID-19, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hai
bên duy trì tiếp xúc trong thời gian qua. Kim ngạch thương
mại hai chiều giữa hai nước năm 2021 tăng 43% so với
năm 2020. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng
đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp trong quan
hệ giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước. Đồng thời,
mong muốn quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội Việt
Nam - Iran ngày càng đơm hoa kết trái, thu được nhiều
kết quả hơn nữa.

Đại sứ Iran tại Việt Nam tin tưởng, quan hệ của hai
nước, hai Quốc hội sẽ ngày càng sâu sắc hơn, gắn bó hơn,
hiệu quả hơn, đạt được nhiều kết quả thực chất, vì lợi ích
của nhân dân hai nước Việt Nam và Iran. T.HOÀNG

Việt Nam - Iran còn rất nhiều dư địa hợp tác và phát triển

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội TP Hà Nội (LĐ-TB&XH), tính đến tháng

11/2022, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 21.827 hồ sơ
hưởng chế độ ưu đãi người có công với kinh phí trên
79,6 tỷ đồng. Đến nay, tổng chi 11 tháng cho công tác
ưu đãi người có công của thành phố là 1.986 tỷ đồng.
Trong đó, Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện chi trả đầy đủ,
kịp thời trợ cấp cho trên 82.000 người có công và thân
nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng

tháng với số tiền 1.655 tỷ đồng; chi trả trợ cấp một lần
là 110 tỷ đồng; chi điều dưỡng người có công là 73,2
tỷ đồng…

Các bộ phận chuyên môn đã tham mưu xây dựng dự
thảo Nghị quyết “Quy định một số chính sách đặc thù hỗ
trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có
công của TP Hà Nội”; dự thảo Quyết định ban hành Quy
chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa
bàn TP Hà Nội. H.GIANG

HÀ NỘI: 
Chi gần 2.000 tỷ đồng cho công tác ưu đãi người có công
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Việt nam – australia:
Thúc đẩy hợp tác giữa 
hai nước lên tầm cao mới

Sáng 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã
tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng

Australia Richard Donald Males đang thăm Việt
Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia
thăm Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang
hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao vào năm 2023; tin tưởng chuyến thăm sẽ
góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng song
phương, đưa quan hệ hai nước ngày càng phát
triển phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược,
góp phần vào hòa bình, thịnh vượng, phát triển
của mỗi nước, khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam luôn coi trọng
quan hệ và đánh giá cao tiềm năng, vị thế của
Australia trên trường quốc tế. Thủ tướng bày tỏ
vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, ngày
càng đi vào chiều sâu, thực chất trên các lĩnh vực
hợp tác, phù hợp với các văn kiện hợp tác đã ký
kết giữa hai nước. Đặc biệt, hợp tác thương mại
- đầu tư trở thành điểm sáng trong quan hệ hai
nước… Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam
đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai
nước thời gian qua; cho rằng đây là điểm sáng
trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Aus-
tralia Richard Donald Males đề xuất trong năm
2023, năm Việt Nam - Australia kỷ niệm 50 năm
quan hệ, hai nước sẽ nâng cấp quan hệ lên Đối
tác Chiến lược toàn diện; đồng thời thúc đẩy thực
hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối
tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và các cơ
chế hợp tác khác để thúc đẩy hợp tác giữa hai
nước lên tầm cao mới.

* Cũng trong sáng 25/11, tại Trụ sở Bộ Quốc
phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ
Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Lễ đón chính
thức và tiến hành hội đàm với Phó Thủ tướng,
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Don-
ald Marles. 

Tại Hội đàm, hai Bộ trưởng thống nhất đánh
giá, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu
quả Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm
2010 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy
hợp tác quốc phòng ký năm 2018, đạt nhiều kết
quả tích cực. Đặc biệt là trên các lĩnh vực: tiếp
xúc cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai
nước; hợp tác đào tạo; quân y; trao đổi kỹ năng
chống khủng bố; an ninh biển; khắc phục hậu
quả chiến tranh; gìn giữ hòa bình Liên Hợp
quốc; tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế,
diễn đàn hợp tác quốc phòng đa phương khu
vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Hội
nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN
mở rộng (ADMM+).

Hai Bộ trưởng khẳng định, quan hệ hợp tác
quốc phòng Việt Nam - Australia còn nhiều tiềm
năng phát triển. Trên cơ sở đó, hai bên thống
nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp
tác quốc phòng hiện có phù hợp với các văn
bản, thỏa thuận đã ký, đồng thời nghiên cứu
việc ký kết và cập nhật các văn bản, thỏa thuận
hợp tác hiện có, đảm bảo phù hợp với quan hệ
hai nước trong giai đoạn phát triển mới.  

ViệT nga

Phiên họp nhằm xem xét, cho ý
kiến đối với đề nghị xây dựng Luật Di
sản văn hóa (sửa đổi), xây dựng Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và một
số dự án luật khác.
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,
xử lý xung đột pháp luật

Đối với đề nghị xây dựng Luật Di
sản văn hóa (sửa đổi), các thành viên
Chính phủ cho rằng, cần có quy định
cụ thể, chi tiết việc phân cấp, phân
quyền trong quản lý di sản văn hóa;
việc xây dựng quỹ bảo tồn di sản văn
hóa; kinh phí cho bảo vệ, gìn giữ di sản
văn hóa; cơ chế thu chi trong quản lý di
tích; quy định bảo tồn, phát huy di sản
sắc văn hóa dân tộc và chính sách đặc
thù bảo vệ, phát huy di sản văn hóa các
dân tộc Việt Nam; quy định tránh
chồng chéo hoặc để khoảng trống pháp
lý về bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới,
di sản nằm trong đô thị...

Định hướng về nội dung này, Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
cho rằng, việc đề nghị xây dựng Luật
vừa đúng, vừa trúng, nhằm giải quyết
những khó khăn, vướng mắc, bất cập
trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản
văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện
nay, sau hơn 20 năm Luật ban hành.
Thủ tướng đề nghị bổ sung, hoàn thiện
theo hướng chính sách phải bảo đảm
tính thống nhất, đồng bộ với đường lối,
chủ trương của Đảng và các chính sách,
pháp luật có liên quan; cần cụ thể, rõ
ràng, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc, xử lý xung đột pháp luật, bảo đảm
phù hợp với các cam kết quốc tế, lấp
đầy các khoảng trống pháp lý; có tính
khả thi cao.

Nhấn mạnh việc phân cấp mạnh mẽ
hơn nữa cho địa phương, Thủ tướng đề
nghị các bộ tập trung vào việc xây dựng
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; xây
dựng thể chế, cơ chế, chính sách; tăng
cường quản lý Nhà nước bằng các công
cụ pháp lý; phân cấp, phần quyền gắn
với phân bổ quyền lực; thanh tra, kiểm
tra, giám sát, tổng kết, nhân rộng mô
hình, thi đua, khen thưởng. Huy động
tối đa các nguồn lực xã hội trong bảo
tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa,
thúc đẩy hợp tác công tư, nhưng có
cách quản lý hiệu quả. 

Thủ tướng cũng lưu ý xem xét một
số vấn đề như đưa nội dung quản lý,
giáo dục quản lý di sản vào hệ thống

giáo dục; ứng dụng công nghệ số vào
quản lý di sản; khai thác du lịch gắn liền
với di sản... Thủ tướng giao Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp
tục chỉ đạo rà soát, đánh giá kỹ tác động
của các chính sách mới, hoàn thiện các
giải pháp, bảo đảm tính toàn diện, rõ
ràng, thống nhất, khả thi; chỉnh lý, hoàn
thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật; phối
hợp với các bộ, cơ quan tổng hợp, hoàn
thiện để Chính phủ trình Quốc hội; giao
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo
việc hoàn thiện đề nghị xây dựng Luật.
Tham vấn chuyên gia, lấy ý kiến
các đối tượng chịu tác động

Trình bày về đề nghị xây dựng Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) Huỳnh Thành Đạt cho biết,
sau 15 năm thi hành, bên cạnh kết quả
đạt được, Luật đã phát sinh một số bất
cập, hạn chế, đòi hỏi phải sửa đổi để
phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh
doanh, thực hiện cam kết quốc tế trong
các FTA thế hệ mới… Nhất trí với đề
nghị của Bộ KH&CN, các ý kiến cho
rằng, cần rà soát, bổ sung quan điểm
xây dựng Luật phải làm sao khuyến
khích được sản xuất trong nước, tăng
cường đổi mới sáng tạo trong hoạt
động tiêu chuẩn hoá. Cần quy định
pháp lý rõ ràng về cơ quan tiêu chuẩn
hoá quốc gia, thể hiện cam kết cấp quốc
gia của Việt Nam trong việc thực thi
các FTA thế hệ mới.

Cho ý kiến về nội dung này, Thủ
tướng cơ bản thống nhất về sự cần thiết,
mục tiêu xây dựng Luật, các đề nghị
chính sách nhằm khắc phục những tồn
tại, hạn chế của các quy định hiện hành,
bảo đảm tương thích với các cam kết
quốc tế và nâng cao chất lượng, hiệu
quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Thủ tướng đề nghị làm rõ tên, mục
tiêu, phạm vi của từng chính sách để
làm cơ sở xây dựng nội dung chính
sách; đổi mới quy trình, rút gọn thủ tục,

phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu
chuẩn, quy chuẩn; rà soát kỹ các tiêu
chuẩn, quy chuẩn để vừa bảo đảm
thống nhất với các Luật chuyên ngành,
vừa linh hoạt để cập nhật thêm cho phù
hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.
Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Khoa
học và Công nghệ tiếp tục chỉ đạo rà
soát, đánh giá các chính sách, bổ sung
hoàn thiện các giải pháp, bảo đảm tính
toàn diện, rõ ràng, thống nhất, khả thi;
chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây
dựng Luật; phối hợp với Bộ Tư pháp
tổng hợp, lập đề nghị của Chính phủ để
trình Quốc hội; giao Phó Thủ tướng Vũ
Đức Đam chỉ đạo việc hoàn thiện đề
nghị xây dựng Luật.

Kết luận phiên họp, đánh giá cao
sự chuẩn bị của các bộ, ngành, đơn vị
chủ trì, thẩm định các dự án luật - nhất
là các ý kiến tâm huyết tại phiên họp
của các thành viên Chính phủ, Thủ
tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các
bộ, cơ quan liên quan tiếp thu nghiêm
túc, đầy đủ ý kiến thành viên Chính
phủ, hoàn thiện các đề nghị xây dựng
luật, trình theo quy định. Ngoài ra, cần
rà soát lại các quy định về tính phù
hợp so với chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước,
các hiệp định thương mại tự do, công
ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia;
rà soát lại các chính sách để thể hiện
rõ ràng, khả thi, hiệu quả các nội dung;
lưu ý tính định lượng, tiếp tục đẩy
mạnh phân cấp, phân quyền cho các
cấp dưới, phân bổ nguồn lực, tăng
cường kiểm tra, giám sát; hướng đến
người dân, khơi thông nguồn lực, phát
triển nhanh và bền vững.

Cùng với đó, cần có cơ chế hợp tác
thu hút nguồn lực hợp tác công - tư;
tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học,
lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác
động; rà soát kỹ các tiêu chuẩn, quy
chuẩn để thống nhất với luật chuyên
ngành, tránh việc bỏ sót hoặc có
khoảng trống pháp lý.  Khánh Chi

Chính phủ hỌp Chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11:

Tránh bỏ sót hoặc 
có khoảng trống pháp lý

Phát biểu khi chủ trì Phiên
họp Chính phủ chuyên đề
xây dựng pháp luật tháng
11, diễn ra chiều 25/11,
Thủ tướng Phạm Minh
Chính yêu cầu các thành
viên Chính phủ cần dành
thời gian thỏa đáng cho
công tác xây dựng pháp
luật, chỉ đạo quyết liệt,
chặt chẽ các cơ quan thuộc
thẩm quyền để tập trung
hoàn thành hai mục tiêu:
vừa kịp tiến độ, vừa nâng
cao chất lượng.

Phát biểu tại phiên họp, ủ tướng đề nghị cần bám sát nghị quyết của
Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng pháp luật. Đồng thời, trên

cơ sở thực tiễn, các thành viên Chính phủ rà soát, xem có vướng mắc gì cần tháo
gỡ, vấn đề gì luật pháp chưa quy định nhưng thực tiễn đã diễn ra nhiều, đòi hỏi
phải bổ sung hoàn thiện, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của người dân,
doanh nghiệp, tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

ủ tướng nhấn mạnh, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế là một đột phá
chiến lược, là trọng tâm ưu tiên, do vậy các bộ trưởng, trưởng ngành phải
trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng thể chế. 

. 

lThủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.

l Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hội
đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Aus-
tralia Richard Males. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

thời sự
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TIN TứC

Phát biểu tại Lễ xuất
khẩu lô ô tô điện
thông minh đầu tiên
của VinFast, hôm qua
(25/11), Thủ tướng
Phạm Minh Chính kêu
gọi các doanh nghiệp
Việt Nam, nhất là các
doanh nghiệp có tiềm
lực, hoạt động đúng
pháp luật, cạnh tranh
lành mạnh, phát triển
bền vững, nhận thức
rõ công nghệ và công
nghiệp chính là câu
trả lời cho sự phát
triển bền vững của đất
nước và doanh nghiệp
vì một Việt Nam hùng
cường, thịnh vượng,
phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ
tướng Phạm Minh Chính cho
rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa
nhiều mặt, dấu mốc quan trọng
khi lần đầu tiên trong lịch sử,
chiếc ô tô điện sản xuất tại Việt
Nam mang thương hiệu Việt
chính thức góp mặt vào thị
trường ô tô toàn cầu.

Theo Thủ tướng, ngành
công nghiệp ô tô là một trong
những ngành công nghiệp đi
đầu, kéo theo sự phát triển của
các ngành công nghiệp khác,
nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả lao động, năng
lực khoa học công nghệ, đồng
thời có tính biểu tượng cao về
công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và mức độ phát triển của nền
kinh tế. Phát triển ngành công
nghiệp ô tô là mong muốn của
hầu hết các quốc gia, trong đó
có Việt Nam.

Nhiều năm qua, Đảng, Nhà
nước ta đã có nhiều chủ
trương, chính sách khuyến
khích, tạo điều kiện hỗ trợ thúc
đẩy phát triển công nghiệp ô
tô. "Chính vì vậy, chúng ta
càng vui mừng, xúc động hơn
khi thấy chiếc ô tô sản xuất,
mang thương hiệu Việt Nam
chính thức được xuất khẩu ra
thị trường thế giới", Thủ tướng
nói. Điều này đóng góp vào
việc xây dựng nền kinh tế độc
lập, tự chủ, tự cường.

Nhấn mạnh sự quan tâm,

ủng hộ, khuyến khích của
Đảng, Nhà nước đối với các
doanh nghiệp làm ăn chân
chính, cạnh tranh lành mạnh,
phát triển bền vững, góp phần
xây dựng sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước, tạo công ăn việc làm, tạo
sinh kế cho người dân, xây
dựng đất nước Việt Nam thịnh
vượng, hùng cường, Thủ tướng
cho rằng, thành quả và niềm vui
ngày hôm nay đến từ khát
vọng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn
của các cấp, các ngành, địa
phương, trong đó có sự nỗ lực
bền bỉ, tinh thần sáng tạo, đột
phá của Tập đoàn VinGroup và
Công ty VinFast. Tập đoàn Vin-
Group quyết định bắt tay vào
sản xuất ô tô từ con số 0, gây
bất ngờ lớn cho toàn bộ ngành
công nghiệp ô tô; cùng với đó
là quyết định chuyển đổi nhanh
thành hãng xe thuần điện để
đón đầu xu hướng sản xuất xe
điện, góp phần chuyển đổi
xanh, chống biến đổi khí hậu.

Theo Thủ tướng, VinGroup
- VinFast chính là đại diện tiêu
biểu cho một thế hệ doanh
nghiệp mới năng động, sáng
tạo, tự tin, làm ăn đúng pháp
luật, sản xuất kinh doanh có
hiệu quả, sẵn sàng vươn ra
biển lớn để cạnh tranh sòng

phẳng ở đẳng cấp quốc gia và
quốc tế.

Kết quả hôm nay của Vin-
Fast đã cho thấy sự đúng đắn
trong phương hướng, mục tiêu
và sự lãnh đạo, chỉ đạo của
Đảng, Nhà nước; đóng góp
quan trọng vào việc thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng, Chiến lược
phát triển ngành công nghiệp ô
tô Việt Nam và phù hợp với xu
thế quốc tế trong việc đưa phát
thải ròng về "0" vào năm 2050.
Việc làm chủ công nghệ để sản
xuất ô tô điện Việt Nam có
chất lượng, sức cạnh tranh cao,
dịch vụ hậu mãi chu đáo đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng trong
nước và xuất khẩu, thu hút
nhiều nhân tài, lao động trình
độ cao là một mục tiêu quan
trọng cần đạt được.

Trong bối cảnh phát triển
mạnh mẽ của Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư tạo cơ hội
phát triển cho mọi quốc gia, nếu
nắm bắt và tận dụng được cơ
hội thì nước đó sẽ vượt lên.
"Không có quốc gia đi sau mà
chỉ có quốc gia không nắm bắt
được cơ hội, xu thế của thời đại,
kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại để phát
triển", Thủ tướng khẳng định và
kêu gọi các doanh nghiệp đẩy
mạnh đầu tư đổi mới công
nghệ, chuyển đổi số, đa dạng
hoá chuỗi cung ứng, đa dạng
hoá thị trường, thúc đẩy công
nghiệp chế biến chế tạo không
chỉ vì tương lai đất nước mà
còn chính là vì tương lai của
chính mình. 

ĐÔNG BẮC – 
HẢI ANH

Cần kết hợp chặt chẽ 
giữa nghiên cứu lý luận 
với tuyên truyền, xuất bản

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban
Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng

Nghĩa cùng Đoàn công tác vừa có buổi làm
việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản. Phát
biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên
giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh
giá cao đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng
viên của Tạp chí Cộng sản những năm qua đã
có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm
vụ được giao, giữ vững và phát huy truyền
thống vẻ vang của “Tạp chí Đỏ” xứng đáng
là cơ quan lý luận và chính trị của Trung
ương Đảng.

Phân tích bối cảnh, yêu cầu của tình hình
mới đối với hoạt động của Tạp chí Cộng sản,
ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Tạp chí cần
phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn
diện trên tất cả các mặt nghiên cứu, tuyên
truyền, hướng dẫn lý luận chính trị, tổng kết
thực tiễn, đấu tranh tư tưởng - lý luận và thông
tin đối ngoại… để tăng tính thuyết phục, với
luận cứ khoa học xác đáng. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng
lưu ý Tạp chí Cộng sản phải giữ vững tôn chỉ,
mục đích, bản sắc của tạp chí lý luận chính trị,
ngọn cờ tư tưởng của Đảng; Cùng với đó, cần
kết hợp chặt chẽ giữa công tác nghiên cứu lý
luận, tổng kết thực tiễn với công tác tuyên
truyền, xuất bản; lấy chất lượng nghiên cứu làm
cơ sở cho nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu,
tính thuyết phục của mỗi ấn phẩm, chuyên mục,
bài viết; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường
ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác
nghiên cứu lý luận, trong quy trình sản xuất,
biên tập, duyệt tin bài; tận dụng thế mạnh công
nghệ internet, truyền thông xã hội để đưa sản
phẩm báo chí dễ tiếp cận với độc giả… 

ĐÔNG QUANG 

Truyền thống quý báu
của dân tộc Việt Nam là
yêu chuộng hòa bình 

Phát biểu tại buổi gặp mặt Đoàn đại biểu
Hội đồng Hòa bình thế giới nhân dịp Đại

hội lần thứ 22 của Hội đồng tổ chức tại Việt
Nam vừa diễn ra, Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn
Chiến bày tỏ vui mừng được đón tiếp hơn 90
đại biểu quốc tế đến từ gần 50 quốc gia tham
dự Đại hội Hội đồng Hòa bình thế giới lần
thứ 22. Chúc mừng thành công của Đại hội,
ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh chương trình
gặp gỡ hữu nghị nhằm khẳng định tình đoàn
kết gắn bó, hữu nghị truyền thống tốt đẹp
giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các
nước trên thế giới.

“Truyền thống quý báu của dân tộc Việt
Nam là yêu chuộng hòa bình, giàu lòng nhân ái,
“thương người như thể thương thân”… Chủ
tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân
tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập
Ủy ban Bảo vệ hòa bình Việt Nam (nay là Ủy
ban Hòa bình Việt Nam) đã căn dặn trong “Thư
gửi Đại hội nhân dân Việt Nam bảo vệ hòa
bình” ngày 16 tháng 8 năm 1958: “Giữ gìn hòa
bình là nhiệm vụ chung của toàn dân. Mỗi
người dân Việt Nam phải là một chiến sỹ hăng
hái đấu tranh cho hòa bình” - ông Đỗ Văn
Chiến nhấn mạnh. Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt
Nam cũng mong muốn nội dung nghị sự Đại
hội lần thứ 22 của Hội đồng Hòa bình thế giới
sẽ trở thành hiện thực, để nhân dân thế giới nói
chung, nhân dân Việt Nam nói riêng được
chung sống hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển
trong bầu không khí hòa bình của thế giới. 

BẢO LAM

Sáng 25/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ
chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Xuất bản

năm 2012. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm khẳng định: Qua 10 năm
thi hành Luật, ngành Xuất bản, In và Phát hành đã có sự phát
triển vượt bậc về số lượng, chất lượng, phục vụ các nhiệm
vụ chính trị của đất nước, góp phần cải thiện, nâng cao nhu
cầu đọc của nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã góp ý một số nội dung của
Luật Xuất bản năm 2012 chưa phù hợp với thực tế; đề ra các
giải pháp nâng cao chất lượng thi hành pháp luật về xuất bản.

Theo đó, nhiều ý kiến đề xuất thời gian tới, cơ quan quản lý
Nhà nước về hoạt động xuất bản cần tiếp tục đẩy mạnh công
tác tuyên truyền các quy định pháp luật về xuất bản, in, phát
hành nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của
các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực này; tăng cường
sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà
nước, đặc biệt là vai trò của Sở Thông tin và Truyền thông đối
với hoạt động xuất bản, in, phát hành; phát triển, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực trong công tác quản lý Nhà nước lĩnh
vực xuất bản, in, phát hành; tăng cường công tác thanh, kiểm
tra, xử lý vi phạm về xuất bản, in, phát hành... T.K

Ngành Xuất bản, In và Phát hành đã có sự phát triển vượt bậc

Công nghệ, công nghiệp chính là 
câu trả lời cho sự phát triển bền vững

lThủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển ngành công nghiệp ô tô là mong muốn của hầu hết các 

quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Lô xe VinFast VF8 đầu tiên xuất cảng có số lượng 999 chiếc dành cho thị trường Mỹ và được chuyên
chở bằng tàu thuê riêng Silver Queen của Panama. Dự kiến, sau khoảng 20 ngày xuất phát từ cảng
MPC Port (Hải Phòng), lô xe sẽ cập cảng California, Mỹ và sẽ được bàn giao tới những khách hàng
đầu tiên vào cuối tháng 12/2022.

Đây là lô xe điện đầu tiên xuất khẩu ra thị trường quốc tế trong số 65.000 đơn đặt hàng xe điện
VinFast VF8 và VF9 trên toàn cầu. Ngay sau thị trường Mỹ, VinFast sẽ xuất khẩu các lô xe VF8 tiếp
theo tới thị trường Canada và châu Âu để kịp bàn giao cho khách hàng vào năm 2023. Về mẫu VF9,
VinFast đã lên kế hoạch bàn giao cho thị trường Việt Nam và quốc tế trong quý I/2023.

Hôm nay là một ngày rất trọng đại cho Việt Nam, cho Hoa Kỳ,
cho mối quan hệ hợp tác cũng như tình hữu nghị giữa hai nước
Hoa Kỳ và Việt Nam. Hôm nay cũng là ngày rất đặc biệt với tôi vì
những chiếc xe đầu tiên của VinFast sẽ được vận chuyển tới Los
Angeles, California – chính là quê hương của tôi.

Năm 2023 kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt
Nam - Hoa Kỳ và tôi không thể nghĩ ra món quà nào tuyệt hơn thế
này khi những chiếc xe mang thương hiệu Việt Nam, những chiếc
điện đầu tiên sang Hoa Kỳ cũng như sẽ sản xuất những chiếc xe
này tại đất Mỹ, bởi những người công nhân Mỹ.

Đại sứ Marc Knapper – Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại
Việt Nam.
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Trong khuôn khổ chuyến
thăm chính thức Philip-
pines, ngày 25/11, Chủ
tịch Quốc hội Vương
Đình Huệ đã tiếp bà
Agnes Devanadera, Chủ
tịch Tập đoàn phát triển
Đặc khu Clark.

Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương
Đình Huệ chúc mừng và đánh giá
cao sự phát triển của đặc khu kinh
tế hành chính Clark, một trong ba
địa chỉ xúc tiến đầu tư nước ngoài
hiệu quả của Chính phủ Phillipines.
Chủ tịch QH cho rằng cuộc gặp là
dịp trao đổi tình hình của đặc khu,
lắng nghe đề xuất của phía đặc khu
và thành viên đoàn để xây dựng
chính sách kết nối hai nền kinh tế,
thu hút nhiều hơn nữa doanh
nghiệp tham gia đầu tư trong các
lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh. 

Bày tỏ vinh dự được gặp Chủ
tịch QH Vương Đình Huệ, Chủ
tịch Tập đoàn phát triển đặc khu
Clark Agnes Devanadera đã chia sẻ
những nét chính về đặc khu và
mong muốn nhận được sự chia sẻ
chính sách, kinh nghiệm từ phía
Việt Nam để có thể đưa đặc khu
phát triển cũng như phương hướng
hợp tác hai bên trong thời gian tới. 

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ
nhấn mạnh, dù chưa có dịp thăm
trực tiếp nhưng có thể hình dung
được quy mô tính chất sự phát triển
của đặc khu, khẳng định định
hướng phát triển của đặc khu là
đúng hướng khi kết hợp hài hòa
phát triển công nghiệp, đô thị và
đảm bảo cảnh quan môi trường.
Chủ tịch QH cho biết, Việt Nam
hiện có nhiều công ty, tập đoàn lớn
đang đầu tư ra nước ngoài với giá
trị hàng tỉ USD trong lĩnh vực công
nghệ thông tin, tìm kiếm, năng
lượng, chế biến sản phẩm nông

nghiệp, bất động sản rất thành công.
Chủ tịch QH cho rằng, doanh

nghiệp hai nước hoàn toàn đủ điều
kiện để thiết lập những khu tương
tự tại Việt Nam. Việt Nam đã thu
hút lũy kế được 35 nghìn dự án đầu
tư với tổng vốn đăng ký trên 400 tỷ
USD, là một trong 20 nước được
Liên Hợp quốc đánh giá thu hút
đầu tư thành công nhất trên thế giới.
Theo Chủ tịch QH, doanh nghiệp
Việt Nam đầu tư tại Philippines còn
khiêm tốn chưa tương xứng tiềm
năng, vì thế hai bên cần tăng cường
xúc tiến đầu tư trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến
thăm chính thức Philippines, tại
Thủ đô Manila, Chủ tịch QH
Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu
cấp cao QH nước ta đã tới thăm Đại
sứ quán Việt Nam tại Philippines.
Tại cuộc gặp, Chủ tịch QH Vương

Đình Huệ đã thông tin tới cán bộ,
nhân viên Đại sứ quán những kết
quả nổi bật của chuyến thăm chính
thức Philippines lần này; nhấn
mạnh, tại các cuộc hội đàm, hội
kiến với Tổng thống, Phó Tổng
thống, Chủ tịch Thượng viện, Chủ
tịch Hạ viện Philippines đều khẳng
định mong muốn tăng cường hơn
nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Những vấn đề quan tâm đã
được hai bên thảo luận cởi mở,
chân thành, đồng thuận và thống
nhất cao. Đặc biệt, nhân chuyến
thăm, cả Thượng viện và Hạ viện
Philippines đã thông qua các Nghị
quyết nhằm tăng cường hợp tác
nghị viện với QH Việt Nam, góp
phần thúc đẩy quan hệ Đối tác
chiến lược giữa hai nước. Ngay
trước thềm chuyến thăm, Nghị viện
Philippines đã quyết định thành lập

Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Philippines
- Việt Nam.

Chủ tịch QH cũng đề nghị Đại
sứ quán tiếp tục quán triệt tinh thần
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm
2021 và phát biểu quan trọng của
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để
tiếp tục triển khai hiệu quả đường
lối đối ngoại của Đảng và Nhà
nước ta, thúc đẩy quan hệ với
Philippines với tư cách là một Đối
tác Chiến lược trên các kênh Đảng,
Chính phủ, QH và giao lưu nhân
dân; đồng thời cần chủ động, phát
hiện từ sớm, từ xa những vấn đề có
thể vướng mắc trong hợp tác
thương mại giữa hai nước để đề
xuất giải pháp xử lý. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch QH đề
nghị Đại sứ quán tiếp tục đặt ưu tiên
vào công tác cộng đồng bởi vì số
lượng sinh viên sang học tập và

người lao động sang làm việc tại
Philippines ngày càng gia tăng.
Chủ tịch QH nhấn mạnh, cần đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin để xây dựng dần cơ sở dữ liệu
về cộng đồng người Việt tại Philip-
pines, làm tốt công tác bảo hộ công
dân, triển khai tốt công tác hỗ trợ
cộng đồng người lao động và học
sinh, sinh viên Việt Nam sang học
tại Manila và các địa phương khác
của Philippines.

Chủ tịch QH mong cán bộ,
nhân viên Đại sứ quán tiếp tục đoàn
kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,
góp phần tăng cường quan hệ Việt
Nam - Philippines. T.QUYÊN

Hôm qua (25/11), Bộ Công an
đã tổ chức Hội thảo “Chia sẻ, tiếp
thu kinh nghiệm quốc tế về chế tài
xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực an ninh mạng”. Phát biểu
khai mạc Hội thảo, Trung tướng
Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng
Cục An ninh mạng và Phòng,
chống tội phạm sử dụng công nghệ
cao (ANM & PCTP) nhấn mạnh
yêu cầu cấp bách của việc xây dựng
dự thảo Nghị định quy định về xử
phạt vi phạm hành chính (VPHC)
trong lĩnh vực ANM. 

Bên cạnh lợi ích mang lại,
không gian mạng cũng đặt các
quốc gia trước những nguy cơ,
thách thức to lớn về ANM. Nổi lên
là bốn vấn đề trọng tâm, bao gồm:
hoạt động tấn công vào cơ sở hạ
tầng thông tin trọng yếu quốc gia,
tấn công phá hoại, làm ngưng trệ
hoạt động các tập đoàn kinh tế
trọng yếu; tình hình lộ, mất, mua
bán trái phép thông tin cá nhân của

người dùng Internet; hoạt động
đăng tải thông tin xấu, độc, sai sự
thật, tin giả và các hoạt động của
các loại tội phạm mạng, tội phạm
sử dụng công nghệ cao gia tăng cả
về số vụ, tính chất…

Trong 5 năm qua, nhiều hệ
thống thông tin của Việt Nam bị tấn
công với nhiều phương thức khác
nhau. Đặc biệt là thông tin cá nhân,
dữ liệu của người sử dụng mạng
không được bảo vệ và bị lạm dụng
vào mục đích thương mại, chính trị.
Cùng với đó, hoạt động đăng tải
thông tin xấu, độc, sai sự thật, tin
giả diễn biến hết sức phức tạp và
nguy hiểm; tội phạm sử dụng
không gian mạng lừa đảo, chiếm
đoạt tài sản gia tăng với nhiều thủ
đoạn mới, khiến nạn nhân bị chiếm
đoạt số tiền lớn; tội phạm đánh bạc,
tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá
trên mạng chủ yếu do các đối
tượng ở nước ngoài móc nối với
các đối tượng trong nước hình

thành các đường dây, thiết lập
hàng nghìn trang web, tên miền,
số tiền đánh bạc ước tính hàng
triệu USD mỗi ngày.

Từ những yêu cầu cấp bách
trên, Bộ Công an được Chính phủ
giao xây dựng dự thảo Nghị định
quy định về xử phạt VPHC trong
lĩnh vực ANM - văn bản quy phạm
pháp luật đầu tiên trong lĩnh vực
này. Dự thảo Nghị định sẽ tập trung
vào một số nội dung gồm: Xử lý
VPHC nhằm bảo đảm an ninh
thông tin, quy định xử phạt một số
hành vi chưa đến mức xử lý hình
sự; xử lý VPHC nhằm bảo vệ dữ

liệu cá nhân; xử lý VPHC liên quan
tới phòng, chống tấn công mạng;
triển khai hoạt động bảo vệ ANM
và xử lý VPHC liên quan tới
phòng, chống sử dụng không gian
mạng xâm phạm trật tự kinh tế, trật
tự xã hội…

Tại Hội thảo, các đại biểu đề
nghị việc xây dựng Nghị định phải
đảm bảo phù hợp với Hiến pháp,
Luật Xử lý VPHC và các quy định
pháp luật khác có liên quan; bảo
đảm phù hợp với thực tế, tính hợp
lý và tính khả thi, góp phần đấu
tranh phòng, chống VPHC, thực
hiện hiệu quả quản lý Nhà nước đối
với các lĩnh vực có liên quan; bảo
đảm tính thống nhất, đồng bộ của
hệ thống pháp luật…

Kiến nghị các giải pháp cho
vấn đề này, Thiếu tướng Lê Hồng
Nam, Giám đốc Công an TP Hồ
Chí Minh đề nghị cần nghiên cứu,
đánh giá, rà soát chặt chẽ các văn
bản pháp luật có liên quan để đảm
bảo tính thống nhất, tránh mâu
thuẫn, chồng chéo giữa các quy

định của pháp luật. Trong đó, chú ý
việc phân định thẩm quyền xử phạt
VPHC trên lĩnh vực này theo
hướng tăng cường thẩm quyền xử
phạt đối với các chủ thể cấp cơ sở. 

Ông Bruno Sivanandan, đại
diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu
Âu tại Việt Nam đánh giá cao sự
quan tâm và nỗ lực của Chính phủ
Việt Nam trong việc hoàn thiện
khung pháp lý phù hợp đáp ứng
nhu cầu thực tế và đảm bảo thể chế
pháp luật theo kịp sự phát triển
trong bối cảnh chuyển đổi số hiện
nay; hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin, thúc đẩy giao
dịch điện tử, góp phần nâng cao
hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội
và đưa ứng dụng khoa học công
nghệ vào cải cách hành chính. Ông
Bruno Sivanandan khuyến nghị,
các quy định pháp lý của Việt Nam
cần phải thúc đẩy việc chuyển dữ
liệu cá nhân xuyên biên giới theo
cách thức nào đó, nhằm đảm bảo
được sự bảo mật thông tin… 

K.CHI 

XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH MẠNG:

Bảo đảm phù hợp thực tế và khả thi
Thời gian qua, nhiều hệ thống thông tin của Việt Nam
bị tấn công với nhiều phương thức khác nhau. Đặc
biệt là tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo,
chiếm đoạt tài sản gia tăng với nhiều thủ đoạn mới,
khiến nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lớn…

lTrung tướng Nguyễn Minh Chính
phát biểu tại hội thảo.

Tham luận tại Hội thảo, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục
Quản lý xử phạt VPHC và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) cho
rằng, khi xây dựng Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh mạng
cần xác định được các nhóm hành vi vi phạm cụ thể và mô tả dấu hiệu cụ
thể của từng hành vi. Đây sẽ là cơ sở pháp lý cho người có thẩm quyền xử
phạt VPHC, qua đó xác định mức tiền phạt và thẩm quyền xử phạt. Đối
với hành vi vi phạm nhiều lần cần phải xử phạt với từng hành vi và áp
dụng tình tiết tăng nặng để răn đe…

Xây dựng chính sách kết nối 
hai nền kinh tế Việt Nam - Philippines

lQuang cảnh buổi tiếp bà Agnes.

Chủ tịch QH Vương Đình
Huệ cho biết, hợp tác kinh tế là
một trong các nội dung được hai
bên tập trung thảo luận trong
chuyến thăm. Hợp tác kinh tế đã
phát triển tích cực thời gian qua,
kể cả trong bối cảnh đại dịch
COVID-19, kim ngạch thương
mại song phương vẫn đạt 6,8 tỷ
USD. Hai nước đặt mục tiêu tăng
kim ngạch thương mại song
phương lên 10 tỷ USD vào năm
2026 khi hai nước kỷ niệm 50
năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Từ những kết quả quan trọng
của chuyến thăm, tới đây các hoạt
động giao lưu, hợp tác giữa hai
nước, hai QH sẽ được tăng cường
sôi động hơn. Chủ tịch QH mong
Đại sứ quán tại Philippines nỗ
lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm
vụ trong thời gian tới.
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Sáng 25/1, tại tỉnh Kon
Tum đã diễn ra Hội nghị
tổng kết công tác thi
đua, khen thưởng năm
2022 và ký kết giao
ước thi đua năm 2023
của Khu vực thi đua
Khối cơ quan Tư pháp
các tỉnh Nam Trung Bộ
và Tây Nguyên. Dự Hội
nghị có Thứ trưởng Bộ
Tư pháp Đặng Hoàng
Oanh; và ông Y Ngọc -
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh.
Triển khai toàn diện,
có trọng tâm, trọng điểm
các nhiệm vụ được giao

Theo ông Trần Minh Thắng –
Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon
Tum, các đơn vị trong Khu vực
thi đua các tỉnh Nam Trung Bộ
và Tây Nguyên đã tổ chức phát
động thi đua, ký giao ước thi
đua; đề ra nhiệm vụ và các giải
pháp cụ thể để triển khai thực
hiện phù hợp với đặc điểm tình
hình của từng cơ quan, đơn vị,
địa phương và khu vực thi đua.
Đặc biệt, các cơ quan Tư pháp
trong khu vực thi đua đã phát
huy tinh thần đoàn kết, chủ
động, sáng tạo, phấn đấu hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ công tác
tư pháp được giao năm 2022 và
đạt nhiều kết quả tích cực.

Thứ trưởng Đặng Hoàng
Oanh đánh giá cao kết quả công
tác của các cơ quan Tư pháp đạt
được trong bối cảnh năm 2022,
nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước
giao cho ngành Tư pháp nặng nề
hơn, với những yêu cầu cao hơn.
Trong điều kiện ngành Tư pháp
còn nhiều khó khăn về cơ sở vật

chất, tổ chức bộ máy, song các
cơ quan tư pháp trong khu vực
đã nỗ lực, khắc phục khó khăn,
bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương; triển khai toàn diện, có
trọng tâm, trọng điểm các nhiệm
vụ được giao và đến nay hầu hết
đều cơ bản đã hoàn thành
Chương trình, Kế hoạch công tác
tư pháp năm 2022.

Theo đó, các cơ quan tư pháp
đã tích cực tham mưu giúp
HĐND, UBND tỉnh xây dựng,
thẩm định các văn bản quy phạm
pháp luật về triển khai các giải
pháp tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc, phục hồi và phát triển kinh
tế - xã hội sau dịch COVID-19 với
khối lượng văn bản rất lớn (thẩm
định 579 lượt văn bản và góp ý
1.692 dự thảo văn bản). Chất
lượng thẩm định, góp ý văn bản
ngày càng chuyên sâu, được
HĐND, UBND tỉnh đánh giá cao.

Công tác PBGDPL có nhiều
đổi mới, đa dạng về nội dung,
phong phú về hình thức phổ biến,
chú trọng tuyên truyền, PBGDPL
tới tận cơ sở nhằm nâng cao ý
thức chấp hành pháp luật, góp

phần ổn định an ninh, trật tự tại
địa phương

Công tác quản lý Nhà nước
đối với lĩnh vực hành chính tư
pháp, QLXLVPHC & TDTHPL
được triển khai kịp thời, đúng quy
định; Công tác trợ giúp pháp lý đã
đến gần hơn với nhóm đối tượng
yếu thế trong xã hội. Công tác
CCHC, cung cấp Dịch vụ công
trực tuyến, ứng dụng công nghệ
thông tin trong giải quyết công
việc được tăng cường. Nhiều thủ
tục hành chính trong lĩnh vực tư
pháp đã đạt mức dịch vụ công cấp
độ 4.

Trong công tác thi hành án
dân sự, thi hành án hành chính:
Cả 08/08 đơn vị đều hoàn thành
và vượt cả 02 chỉ tiêu mà Bộ,
Tổng cục thi hành án dân sự giao.

Các phong trào thi đua được
triển khai và thực hiện với sự
hăng hái, tích cực của toàn thể
công chức, viên chức, người lao
động trong các đơn vị thuộc Khu
vực. Nội dung thi đua đã có
nhiều đổi mới, sáng tạo, thể hiện
qua những kết quả đã đạt được
trên các lĩnh vực công tác của
từng đơn vị trong Khu vực thi

đua, góp phần cùng toàn ngành
Tư pháp thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ chính trị và chuyên
môn được giao.

Bên cạnh việc đánh giá cao
những thành tích các đơn vị thi
đua đã đạt được thì Thứ trưởng
Đặng Hoàng Oanh cũng thẳng
thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế
trong quá trình tổ chức thi đua tại
khu vực mà các đơn vị cần lưu ý
khắc phục.

Hạn chế tính hình thức
trong thi đua

Nhằm phát huy hơn nữa
những kết quả đạt được, khắc
phục những tồn tại, hạn chế, Thứ
trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn
mạnh một số nhiệm vụ các đơn vị
cần thực hiện tốt trong thời gian
sắp tới:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu
sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, các quan điểm, chủ
trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về thi
đua, khen thưởng; trọng tâm là
Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về
tiếp tục đổi mới công tác thi đua,
khen thưởng trong giai đoạn

mới, nhằm nâng cao nhận thức
cho cán bộ, công chức về vị trí,
vai trò và tầm quan trọng của
công tác thi đua, khen thưởng
trong giai đoạn mới.

Hai là, kịp thời quán triệt và
thực hiện tốt công tác thi đua,
khen thưởng, trong đó những
điểm mới của Luật Thi đua, khen
thưởng vừa được Quốc hội thông
qua. Đưa phong trào thi đua
hướng về cơ sở, gắn với thực hiện
nhiệm vụ chính trị của địa
phương, đơn vị, thiết thực, gắn
với lợi ích trực tiếp tham gia thi
đua, hạn chế tính hình thức trong
thi đua, bảo đảm thực hiện đồng
bộ ở các khâu phát hiện, bồi
dưỡng, tổng kết và nhân rộng
điển hình tiên tiến, người tốt, việc
tốt trong lĩnh vực công tác, tạo sự
lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, toàn
ngành và cộng đồng.

Ba là, triển khai thực hiện có
hiệu quả các phong trào thi đua
yêu nước do Bộ, ngành Tư pháp
và Khu vực phát động; chủ đề thi
đua được phát động cần có mục
tiêu cụ thể, có trọng tâm, trọng
điểm, gắn với việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành
Tư pháp và nhiệm vụ trọng tâm
của từng cơ quan, đơn vị; gắn
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
của cơ quan, đơn vị với phong
trào “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”.

Bốn là, thực hiện cải cách thủ
tục hành chính, tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong
công tác thi đua, khen thưởng,
đồng thời tăng cường công tác
theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp
thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc
phục những tồn tại, hạn chế trong
quá trình tổ chức thực hiện các
phong trào thi đua và công tác
khen thưởng.

NGUYỄN LUẬT 

Phát biểu khai mạc, Cục
trưởng Cục Bồi thường Nhà nước
Nguyễn Văn Bốn cho biết, để
nhìn nhận toàn diện khách quan,
đánh giá hạn chế, bất cập, khó
khăn, vướng mắc trong gần 5
năm thi hành Luật, Bộ Tư pháp tổ
chức Tọa đàm này để các đại biểu
tập trung thảo luận về kết quả đạt
được trên các lĩnh vực quản lý
hành chính, tố tụng, thi hành án
dân sự. Trên cơ sở đó cùng trao
đổi, nhìn nhận khách quan các
mặt tích cực, hạn chế, khó khăn,
bất cập của Luật trong quá trình
triển khai.

Thông tin về thực tiễn 5 năm
thi hành Luật Trách nhiệm bồi
thường của Nhà nước
(TNBTCNN), Phó Cục trưởng
Cục Bồi thường Nhà nước Lê
Thái Phương cho biết, thời gian
qua, Bộ Tư pháp đã phát huy
tính chủ động trong các mặt
công tác triển khai thi hành Luật
như: ban hành chương trình, kế
hoạch, văn bản triển khai thi
hành; hoàn thiện thể chế; hướng
dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng
mắc, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm

tra, theo dõi, đôn đốc, bồi
dưỡng nghiệp vụ; phối hợp
quản lý Nhà nước đối với các
bộ, ngành, địa phương…

Từ năm 2018 đến năm 2022,
Bộ Tư pháp đã tổ chức 29 cuộc
kiểm tra định kỳ và đột xuất
công tác BTNN tại các địa
phương; phối hợp thực hiện 14
cuộc kiểm tra liên ngành. Từ
1/7/2018 đến 31/12/2021, các cơ
quan giải quyết bồi thường đã
giải quyết xong 60/124 vụ việc,
với số tiền Nhà nước phải bồi
thường trong các quyết định, bản
án giải quyết bồi thường đã có
hiệu lực pháp luật là gần 29 tỷ
đồng và hơn 100 chỉ vàng, còn
lại 64 vụ việc đang được tiếp tục
giải quyết.

Việc tổ chức công khai xin

lỗi người bị thiệt hại do người
thi hành công vụ gây ra, việc
xác minh thiệt hại, thương
lượng với người có yêu cầu bồi
thường và chi trả tiền bồi
thường cho người bị thiệt cơ
bản được thực hiện nghiêm túc,
đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt
được, công tác triển khai thi
hành Luật còn gặp những khó
khăn, vướng mắc nhất định.
Theo đó, đại diện TANDTC nêu
lên một số vấn đề như: do sự
thay đổi của pháp luật, các quyết
định chấm dứt tố tụng tuyên
không rõ, làm khó cho việc xác
định người có yêu cầu có phải là
người bị oan hay không. Tồn tại
một số vụ án hình sự xảy ra từ
lâu, khi giải quyết bồi thường thì

hồ sơ, tài liệu còn rất ít, rất khó
để xác định thời hiệu yêu cầu
bồi thường và thiệt hại cần bồi
thường. Có những vụ án hình sự
chưa giải quyết dứt điểm để hết
thời hạn điều tra, truy cứu trách
nhiệm hình sự, sau đó cơ quan
điều tra hoặc Viện kiểm sát ra
quyết định đình chỉ điều tra hoặc
đình chỉ vụ án mà không làm rõ
được bản chất của vụ việc 
là oan…

Còn theo đánh giá của đại
diện VKSNDTC, việc áp dụng
các căn cứ pháp luật để xác định
thiệt hại bồi thường chưa có sự
thống nhất trong các cơ quan tố
tụng. Trong quá trình giải quyết,
người bị thiệt hại không chấp
nhận báo cáo, kết quả xác minh
của VKS và nhiều lần xin gia hạn

thời hạn tự cung cấp tài liệu
chứng minh thiệt hại. Có vụ việc
đã thương lượng nhiều lần không
thành, khi khởi kiện ra Tòa án thì
người bị thiệt hại không hợp tác
hoặc không cung cấp đầy đủ tài
liệu chứng cứ để Tòa thụ lý theo
quy định.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả
công tác BTNN, các đại biểu
tham dự Tọa đàm đã cùng trao
đổi, thảo luận và đề xuất một số
giải pháp như: tiếp tục nghiên cứu
hoàn thiện thể chế về pháp luật
TNBTCNN để phù hợp với điều
kiện, hoàn cảnh kinh tế, xã hội
giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện
Chiến lược phát triển kinh tế xã
hội, tạo tiền đề cho việc phát triển
kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 -
2030. Nâng cao hiệu quả phối
hợp, chú trọng giải quyết các vụ
việc tồn đọng, kéo dài. Tăng
cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp
vụ chuyên sâu quản lý Nhà nước
về công tác BTNN, kỹ năng
nghiệp vụ về hỗ trợ, hướng dẫn
người bị thiệt hại thực hiện thủ
tục yêu cầu BTNN…

BẢO NGỌC

Nâng cao hiệu quả phối hợp 
Ngày 25/11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm đánh giá kết quả, nhận diện hạn
chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi
thường của Nhà nước năm 2017.

GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC:

KHỐI CƠ QUAN TƯ PHÁP CÁC TỈNH NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN: 

Đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở

lThứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Hội nghị.



“Mình là cô giáo vùng cao, một
cô giáo vùng cao theo đúng
nghĩa. 14 năm gắn bó với
mảnh đất Pa Cheo thời tiết
khắc nghiệt, nhưng mình chưa
từng nản chí”, cô giáo Nguyễn
Thị Thủy (Trường Phổ thông
dân tộc bán trú THCS Pa Cheo,
Bát Xát, Lào Cai) chia sẻ.

Những ngày đầu cơ cực
“Bố mẹ ly hôn khi vừa tròn 6 tuổi, em

út vài tháng tuổi, ở cái tuổi mà mình chưa
hiểu ly hôn là gì, chỉ thấy bố mẹ cãi nhau
nhiều lắm. Rồi những bộ quần áo của mẹ
bị bố băm nát, rồi đồ đạc trong nhà không
có cái nào lành lặn... Cứ như vậy một mình
mẹ nuôi 3 chị em ăn học. Mẹ mình không
biết đi xe đạp, những hôm họp phụ huynh,
mẹ cuốc bộ 10km đường rừng đi họp cho
chị em mình. Mình là chị cả trong nhà, nên
việc được đi học cấp ba là quá sức với mẹ.
Hàng xóm khuyên mẹ cho mình ở nhà làm
để nuôi hai em, rồi lấy chồng. Nhưng mẹ
mình bảo: “Học được cứ cho học”. Lên lớp
12, mình băn khoăn giữa việc ở nhà và đi
học. Cô giáo chủ nhiệm khuyên mình nên
theo sư phạm để không phải lo học phí”,
cô Thủy kể.  

“Vậy là mình theo ngành Sư phạm Ngữ
văn. Mình luôn cố gắng để không phụ lòng
mong mỏi của mẹ. Ngày học ở trường,
mình cũng được các thầy cô nói về việc
sau này các em sẽ lên vùng cao dạy, lúc đó
mình chỉ nghĩ “chắc cũng giống như chỗ
nhà mình””.

“Một ngày cuối 2009, mẹ và mình vào
huyện Bát Xát nhận quyết định ở Phòng
Giáo dục. Nhận quyết định xong, mình đưa
mẹ về nhà rồi lên trường luôn. Lần đầu đến
Bát Xát, thấy đường sao to đẹp thế? Nhưng
từ Bản Vược mới thấy đường khó đi, toàn
đá, dốc, vòng vèo. Cuối cùng mình cũng
đến được Pa Cheo. Ruộng bậc thang thấp
thoáng lọt thỏm giữa những ngọn đồi,
những cung đường khúc khuỷu, dốc núi
ngoằn ngoèo dựng đứng…”. 

“Trường học không giống như tưởng
tượng của một cô gái vừa ra trường. Lớp
học làm bằng vầu, mái fibro xi măng.
Phòng ở của giáo viên không phải nhà,
cũng không thể gọi là phòng, mà là một túp
lều bằng nứa, xung quanh quây những
miếng bạt rách. Cửa không có then cài, chỉ
có thể khép hờ rồi dùng thanh vầu chống.
Điện không có. Lúc nhìn thấy các em học
sinh thân hình bé nhỏ, gầy gò đang chơi
đùa, mình cảm nhận được sự khó khăn của
gia đình các em”.

“Ngày đó trường mới thành lập được
hơn hai năm, đội nghi lễ chưa có, tất cả

những gì liên quan đến đội chỉ có một bộ
trống cũ. Mình bắt đầu xây dựng các loại
hồ sơ, đưa hoạt động Đội vào nhà trường.
Bắt đầu là cái đài chạy bằng pin tích điện,
cứ sáng sớm mở nhạc, các em hào hứng
đứng xung quanh ghi chép bài hát cô giáo
mở. Bài hát đầu tiên mình dạy các em là
bài “Đi học xa”, bài múa cho hoạt động
giữa giờ là bài “Hoa vườn nhà Bác”. Khi
dạy múa, có bạn còn đứng khóc hoặc
không thực hiện theo cô giáo. Mình nhẹ
nhàng cầm tay dạy các em, dần dần hoạt
động giữa giờ không đơn điệu là bài thể
dục 7 động tác nữa, mà là các bài múa,
nhảy aerobic, dân vũ. Phần múa hát đã cơ
bản, mình bắt đầu dạy trống, cầm tay các
bạn dạy từng nhịp trống, từng câu cho Liên
đội trưởng... Bền bỉ như vậy, năm 2012 học
sinh tham gia cuộc thi Chỉ huy Đội giỏi cấp
huyện và giải Ba. Trường vùng cao Pa
Cheo được mọi người biết đến nhiều hơn”.

“Chiến sĩ” chống tảo hôn 
Xã Pa Cheo là nơi 100% bà con dân

tộc H’mông, đa phần là hộ nghèo. Người
dân Pa Cheo sống chủ yếu bằng nghề
nông, trồng lúa 1 vụ/năm, trồng ngô 2
vụ/năm, trồng thảo quả 1 vụ/năm; chăn
nuôi không phát triển do thời tiết khắc
nghiệt. Lúc nông nhàn, người dân đi làm
thuê cho các công trình xây dựng ở địa
phương. Cứ đến ngày mùa là các em nghỉ
học. Đặc biệt với tư tưởng “trọng nam,
khinh nữ”, nhiều em gái phải ở nhà giúp
bố mẹ hoặc đi lấy chồng. 

Cô Thủy đã đề xuất với trường thành
lập Câu lạc bộ (CLB) bạn gái giáo dục kĩ
năng sống cho các em, tăng cường tiếng
Việt cho các em. Với học sinh nữ bình
thường đã ngại chia sẻ thì các bạn học sinh
nữ người dân tộc H’mông càng ngại chia
sẻ hơn, hầu như khi đến tuổi dậy thì thường
sống khép kín, khi cơ thể có sự thay đổi
còn có tâm lý lo sợ.              

CLB bạn gái là nơi diễn ra các hoạt
động tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản,
trang bị cho các em kiến thức về mọi mặt
trong cuộc sống. Đặc biệt là những kiến
thức về tâm, sinh lý vị thành niên, tình bạn,
tình yêu, tình dục an toàn, cách phòng
tránh các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, phòng
tránh buôn bán phụ nữ trẻ em, các biện
pháp can thiệp nhằm giảm thiểu tình trạng
mất cân bằng giới tính. Những ngày đầu,
thậm chí cô Thủy còn phải khóa cửa lớp
học để các em khỏi chạy vì xấu hổ khi học

về vệ sinh cá nhân.
Còn có tình trạng học sinh nữ có ý định

bỏ học về nhà lập gia đình. Thế nhưng, nhờ
sự can thiệp kịp thời của các thành viên
CLB, các thầy, cô giáo mà các em và gia
đình đã hiểu, thay đổi quan niệm. 

CLB đã kết hợp với giáo viên chủ
nhiệm, Tổng phụ trách Đội, Đoàn Thanh
niên, Ban Chấp hành Đoàn xã, Hội Phụ nữ
xã, Ban Công an xã… tuyên truyền chăm
sóc sức khỏe vị thành niên, phòng chống
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Thông qua các hoạt động của CLB, góp
phần không nhỏ trong tuyên truyền chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước về công tác dân số - kế hoạch
hóa gia đình. Đặc biệt là việc cân bằng tỷ
lệ giới tính, từ đó nâng cao chất lượng dân
số trên địa bàn.

“Cô không rời xa các em đâu”
Một ngày của cô Thủy là đến lớp dạy

chữ, dạy học sinh múa hát, hoạt động Đội...
Tối đi điều tra phổ cập, vận động trẻ đến
trường. Giờ rảnh, cô cùng các học sinh trò
chuyện, múa hát hoặc dạy các em học tập. 

Cô Thủy kể, ở các trường vùng cao,
nhiều học sinh nói tiếng Kinh còn chưa sõi,

viết chữ còn sai lỗi chính tả. Lúc đầu nhận
ôn học sinh giỏi Văn rất khó khăn với một
cô giáo vừa làm Tổng phụ trách Đội, vừa
dạy Văn như cô. Mà môn Văn lại là môn
các em không giỏi, nên liên tục những năm
đầu ôn Văn, cô không có học sinh giỏi Văn
cấp huyện. Giờ đây, học trò cứ lên cấp 2 là
lại mong ngóng cô giáo Thủy dạy Văn,
xung phong vào đội học sinh giỏi của cô
Thủy. Hiện cô đang ôn hai đội học sinh
giỏi Văn thuộc khối 7 và khối 9. Các em
rất chăm ngoan, chịu khó, biết cô giáo
không có thời gian ôn chính khoá nên các
em chủ động xin ôn ngoài giờ hành chính
và buổi tối. 

Đến nay, trong một số cuộc thi học sinh
giỏi, có cuộc 5 học sinh giỏi cấp huyện
thuộc các môn văn hóa thì có đến 4/5 là
học sinh nữ. Cuộc thi Nghiên cứu khoa học
dành cho học sinh THCS có 3 học sinh đạt
giải, có 1/3 là học sinh nữ. Quán quân
Rung chuông vàng, các bạn học sinh đạt
giải nhì, ba đa phần là học sinh nữ. Đội văn
nghệ xung kích, MC nhà trường đa phần
là học sinh nữ. Các em học sinh nữ đã có
thể tự viết và lên dẫn những chương trình
ở nhà trường…

Pa Cheo những năm gần đây đã có học
sinh đỗ nội trú tỉnh, học sinh đi học nghề.
Các giải văn hoá có các giải cấp huyện,
giải phong trào đã có giải cấp tỉnh. Học
sinh Pa Cheo đã không còn sự nhút nhát,
rụt rè, mà đã mạnh dạn hơn, hoà nhập hơn
với các bạn vùng khác.

Giờ đây, cô Thủy đã có gia đình riêng
với hai con nhỏ. Chồng cô đang công tác
tại Trung tâm Viễn thông TP Lào Cai. Nhà
cô cách trường khoảng 60km nên cô Thủy
chỉ về nhà vào cuối tuần.

Năm ngoái, bé gái lớp 1 đã đỗ trạng
nguyên cấp tỉnh. Cô nói, bọn trẻ lần lượt
xa mẹ về ở với bà ngoại từ 14 tháng tuổi,
khi cô bắt đầu cai sữa. Khi phải xa con nhỏ,
cô nhớ con thắt lòng, nghe tiếng trẻ khóc
cô lại rơi nước mắt. Nhưng thật may, mẹ
cô dù không được học hành nhiều, nhưng
có lẽ bà đã dạy trẻ bằng tình yêu và những
kỹ năng đặc biệt của mình, nên dù con hay
cháu ở với bà đều học giỏi.

Về Hà Nội dịp 20/11 vừa qua, học sinh
nhớ cô, chỉ lo cô về phố, cô nghẹn ngào
nhắn nhủ: “Cô sẽ ở lại với học sinh Pa
Cheo đến khi nghỉ hưu! Cô không rời xa
các em đâu”. MIÊN THẢO
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Lời hứa trọn đời 
gắn bó đỉnh Pa Cheo

Cô giáo Nguyễn Thị Thủy SN 1987
tại Bảo Thắng (Lào Cai), hiện là giáo
viên Ngữ văn, Tổng phụ trách Trường
PTDTBT THCS Pa Cheo. Với nhiều
sáng kiến và tận tụy hết lòng với bà con
Pa Cheo, cô được vinh danh trong
Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”
2022 do Trung ương Đoàn và Bộ Giáo
dục và Đào tạo phối hợp tổ chức.

l Giờ học của cô Thủy được đánh giá truyền cảm hứng cho các em học sinh.

l Một hoạt động ngoại khóa của học sinh
Trường Pa Cheo.

Cô Thủy đã không yên lòng khi nhìn
thấy các em học sinh mặc không đủ ấm,
chân đất trong thời tiết lạnh “cắt da, cắt
thịt” đến trường. Cô đã vận động cán bộ,
giáo viên và những người quen biết huy
động quần áo cho các em. Dần dần các
nhà hảo tâm quen với địa chỉ cô giáo
nên chủ động gửi xe hoặc gửi theo bưu
điện lên trường. Đến nay, học sinh nhà
trường cơ bản đủ áo ấm qua các mùa
đông lạnh giá.
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Còn tình trạng dự án chậm,
quá hạn

Tại Hội thảo Khoa học Quốc tế
“Các vấn đề đương đại trong
Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh”
(CIEMB 2022) do Trường Đại
học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ
chức hôm qua (25/11), GS.
Jonathan Pincus - chuyên gia
kinh tế cao cấp của UNDP đã
phân tích những “điểm nghẽn”
thể chế của Việt Nam, đặc biệt thể
chế công.

Theo chuyên gia UNDP, sự
manh mún và thương mại hóa là
những hạn chế lớn đối với đầu tư
công của Việt Nam. “Có quá
nhiều dự án nhỏ, được lập kế
hoạch tách biệt với các kế hoạch
phát triển quốc gia và khu vực,
được quản lý bởi chính quyền địa
phương thiếu năng lực thiết kế,
thẩm định, cấp vốn và thực hiện
chúng. Thiếu sự phối hợp không
chỉ dẫn đến lãng phí và kém hiệu
quả, mà còn  quan trọng hơn - là
một cơ hội bị bỏ lỡ trong việc
điều chỉnh đầu tư công cho các ưu
tiên quốc gia như thúc đẩy xuất
khẩu, chuyển đổi năng lượng, thu
hút đầu tư và sinh kế bền vững.
Chi đầu tư cũng không liên quan
đến ngân sách thường xuyên, dẫn
đến thiếu chi cho hoạt động và
bảo trì, và chất lượng cơ sở hạ
tầng xuống cấp nhanh chóng…”
- GS. Jonathan Pincus phân tích
và cho rằng hệ thống quản lý đầu
tư công ở Việt Nam thuộc loại phi
tập trung nhất trên thế giới.

Chuyên gia UNDP cũng cho
rằng Luật Quy hoạch năm 2017,
có hiệu lực vào năm 2019, kêu
gọi tăng cường cơ chế quy hoạch
vùng, nhưng điều này đã không
được thực hiện. Luật Đầu tư công
2019 có hiệu lực từ năm 2020 đưa
ra các biện pháp phân cấp bổ
sung để đẩy nhanh tiến độ giải
ngân và thực hiện. Theo Luật, các
bộ và tỉnh được trao thẩm quyền

phê duyệt và phân bổ vốn cho các
dự án ngắn hạn và trung hạn (tối
đa 5 năm) mà không cần sự phê
duyệt của chính quyền trung
ương. Luật cũng tạo ra hệ thống
thông tin và cơ sở dữ liệu quốc
gia về đầu tư công thuộc Bộ
KH&ĐT để tăng cường giám sát
và đánh giá các dự án. 

“Chúng tôi chưa biết chính
quyền địa phương và các bộ sẽ
hợp tác với Bộ KH&ĐT ở mức
độ nào trong việc thiết lập và phổ
biến cơ sở dữ liệu. Nhưng Dự án
chậm trễ là phổ biến, đặc biệt là
đối với các dự án nhỏ và số
lượng dự án quá hạn đã tăng lên
theo thời gian” - GS. Jonathan
Pincus phát biểu.
Cần phân cấp thẩm quyền rõ
ràng hơn

Trong khi đó, các dự án đầu tư
do cấp tỉnh thực hiện cũng vướng
phải tình trạng vượt chi phí, vi
phạm thủ tục hành chính. Dẫn báo
cáo của Bộ KH&ĐT, chuyên gia
UNDP cho biết có 1.086 trường
hợp liên quan đến vi phạm các quy
tắc đầu tư công đã được đưa ra xét
xử kể từ năm 2016.

Theo Luật Đầu tư công, các dự
án loại A có ý nghĩa quốc gia và

được phê duyệt bởi Thủ tướng,
trong khi các dự án loại B và C
được phân nhóm theo quy mô đầu
tư, được phê duyệt bởi các nhà xúc
tiến dự án.

Ghi nhận việc thực hiện các thể
chế một cách nghiêm túc, Việt Nam
đã đạt được thành công kinh tế
đáng kể trong ba thập kỷ qua, tuy
nhiên chuyên gia UNDP cho rằng
Việt Nam sẽ phải đối mặt với
những thách thức lớn về phát triển
trong những thập kỷ tới. Trong đó,
ông nhấn mạnh, sự phân tán thẩm
quyền và thương mại hóa các thể
chế Nhà nước đang kìm hãm năng
lực của Việt Nam trong việc ứng
phó với những thách thức này.

“Đầu tư công manh mún đã làm
giảm hiệu quả và tác động của nó,
chuyển các nguồn lực công khan
hiếm vào các dự án nhỏ và triển
khai kém, đồng thời làm chậm trễ
các dự án quan trọng quốc gia. Giải
quyết vấn đề có thể liên quan đến
việc thiết lập một hệ thống phân
cấp thẩm quyền rõ ràng hơn, bao
gồm các mục tiêu cụ thể và không
thể thương lượng cho chính quyền
ngành và địa phương gắn với các
chiến lược và kế hoạch quốc gia” -
GS. Jonathan Pincus khuyến nghị.

Thanh Lan

Các ngân hàng tăng cường
hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau 

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có văn
bản gửi các tổ chức hội viên kêu gọi tăng cường

hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động. Văn bản của
VNBA nêu rõ, thời gian gần đây, sau khi vụ việc bà
Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xảy ra đã
ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài
Gòn (SCB) và lan sang các ngân hàng khác có liên quan
đến dịch vụ trung gian phát hành trái phiếu doanh
nghiệp (TPDN). Cùng với vấn đề TPDN, khó khăn trên
thị trường bất động sản..., những tin đồn, tin tiêu cực
trên thị trường tài chính cũng tác động lớn đến niềm tin
của người gửi tiền và NĐT, ảnh hưởng đến uy tín,
thương hiệu và hoạt động ngân hàng (thanh khoản, nợ
xấu, cho vay, thu hồi nợ…).

Bên cạnh đó, vừa qua hiện tượng một bộ phận cán
bộ công ty tài chính chính tiêu dùng thực hiện hành vi
đòi nợ trái chuẩn mực đạo đức, vi phạm pháp luật đang
được các cơ quan chức năng thanh tra, điều tra làm rõ
để xử lý nghiêm theo quy định. Hành vi trái pháp luật
này cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường
tài chính tiêu dùng hiện nay.

Trước tình hình đó, VNBA kêu gọi sự đồng thuận
của các tổ chức hội viên trong việc tăng cường hợp tác,
chia sẻ, tin cậy hỗ trợ lẫn nhau vượt qua giai đoạn khó
khăn, thách thức hiện nay, giúp đảm bảo tính thanh
khoản của từng ngân hàng nói riêng và đảm bảo an toàn
hệ thống ngân hàng nói chung. Đồng thời tiếp tục duy
trì và tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của
DN, người dân, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo
chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; Chủ động tiếp xúc,
trao đổi, cung cấp thông tin chính thống cho báo chí để
tránh việc hiểu sai, hiểu chưa đúng bản chất sự việc,
đăng tải thông tin tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín và
hoạt động ngân hàng; phối hợp chặt chẽ, đồng thời
thường xuyên cung cấp thông tin kịp thời, chính xác,
minh bạch cho các đơn vị truyền thông của VNBA.

VNBA cũng lưu ý các công ty tài chính tiêu dùng
cần chấn chỉnh toàn bộ hoạt động cấp tín dụng bảo
đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Trường hợp
phát hiện vi phạm phải có chế tài xử lý nghiêm trách
nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy
định pháp luật. Tô My

Thận trọng khi giao dịch
chứng khoán 
trên không gian mạng 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa
khuyến cáo nhà đầu tư (NĐT) về hoạt động cung

cấp dịch vụ chứng khoán trên không gian mạng khi chưa
được UBCKNN cấp phép như: Tititada, Anfin, Infina,… 

Thông báo của UBCKNN cho biết, trong thời gian
gần đây, một số DN đã thiết lập các website, app giao
dịch (Tititada, Anfin, Infina,…) sử dụng công cụ truyền
thông, báo chí quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ của mình
để huy động vốn của các NĐT. Các website, app giao
dịch này huy động vốn của NĐT dưới hình thức hỗ trợ
NĐT đặt lệnh giao dịch chứng khoán, có dấu hiệu hoạt
động kinh doanh chứng khoán mà không được
UBCKNN cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định
của pháp luật về chứng khoán. Do đó, NĐT có thể gặp
rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật
về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình…Do
vậy, UBCKNN khuyến cáo NĐT thận trọng khi thực
hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao
dịch này. NĐT chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có
thể phát sinh.

Trước đó vào tháng 10/2022, UBCKNN cũng đã
khuyến cáo NĐT về tình trạng một số DN đã thiết lập
các website, app giao dịch như: Passion Invest, Finhay,
Tikop, Savenow, BUFF… để huy động vốn của các
NĐT. Các website, app giao dịch này hoạt động dưới
hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt
động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng
khoán mà không được UBCKNN cấp phép, quản lý
theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Theo danh
sách công bố chính
thức của UBCKNN
thì hiện cơ quan này
đã cấp phép cho 81
công ty.  My My

Chuyên gia UNDP chỉ ra
“điểm nghẽn” đầu tư công
Đầu tư công manh mún đã làm giảm hiệu quả và tác động của nó, chuyển các
nguồn lực công khan hiếm vào các dự án nhỏ và triển khai kém, đồng thời làm
chậm trễ các dự án quan trọng quốc gia… là những tồn tại được chuyên gia
Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) chỉ ra tại Việt Nam.

l Đầu tư công ở Việt Nam dù đạt nhiều kết quả, nhưng vẫn còn những tồn tại nhất định. 

CIEMB 2022 là Hội thảo quốc tế lớn nhất mà Trường Đại học Kinh
tế quốc dân (NEU) tổ chức thường niên và năm nay là năm thứ năm

của chuỗi Hội thảo này. Lý giải về chủ đề CIEMB 2022, GS.TS Phạm Hồng
Chương, Hiệu trưởng NEU cho biết, nền kinh tế toàn cầu đã trải qua những
thách thức và khó khăn to lớn chưa từng có do đại dịch COVID-19 trong 2
năm qua. Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều hệ lụy trong thời kỳ hậu
đại dịch, có thể đe dọa đến sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Do vậy,
các vấn đề trong bối cảnh hậu COVID-19 là chủ đề chính của CIEMB 2022
với các bài phát biểu quan trọng và nhiều tham luận khác.

Hội thảo đã nhận được hơn 130 tham luận của các học giả, nhà nghiên
cứu, nhà hoạch định chính sách và giảng viên đến từ Việt Nam và các quốc
gia khác như Anh, Úc, Bỉ, Ba Lan, ái Lan, Pakistan, Brazil, Ấn Độ,
Malaysia, Trung Quốc, Philippines, Pháp, Nam Phi, Lào,… Với sự chặt chẽ
về mặt khái niệm và phương pháp luận, hơn 80 bài báo được lựa chọn để
trình bày trong 16 phiên song song ở các lĩnh vực khác nhau như tài chính
kế toán, quản trị kinh doanh, phát triển kinh tế, kinh tế vĩ mô, marketing,
khoa học và công nghệ, kinh tế vi mô. , quản lý giáo dục và nguồn nhân
lực, kinh doanh quốc tế và những người khác.
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Từ chỗ bị cấm, Luật
Phòng, chống tác hại
rượu, bia có hiệu lực từ
ngày 1/1/2020 cho phép
kinh doanh đồ uống có cồn
theo hình thức thương mại
điện tử. Tuy nhiên, kèm
theo đó là những thách
thức đòi hỏi doanh nghiệp
phải chủ động tìm hiểu
tuân thủ pháp luật.

Nhiều quy định phải tuân thủ
Tại “Lễ công bố chương trình

đào tạo trực tuyến và tập huấn tuân
thủ quy định pháp luật về kinh doanh
đồ uống có cồn theo hình thức
thương mại điện tử (TMĐT)” vừa
diễn ra, ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ
trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công
Thương cho biết, tại Việt Nam, kinh
doanh rượu là ngành nghề kinh
doanh có điều kiện, Nhà nước ta đã
ban hành các quy định pháp luật để
quản lý hoạt động sản xuất, kinh
doanh rượu từ năm 1998. Đối với
hoạt động bán rượu qua mạng inter-
net, theo Nghị định 94/2012/NĐ-CP
ngày 12/11/2012 về sản xuất, kinh
doanh rượu, bán rượu qua mạng in-
ternet được quy định là hành vi vi
phạm quy định của pháp luật về sản
xuất, kinh doanh rượu. Nhưng đến
khi Nghị định 105/2017/NĐ-CP
ngày 14/9/1997 được ban hành thay
thế Nghị định 94/2012/NĐ-CP, chỉ
hành vi bán rượu có nồng độ cồn từ
15 độ trở lên qua mạng Internet mới
là hành vi vi phạm quy định của
pháp luật về kinh doanh rượu. 

Kể từ ngày 1/1/2020 – thời điểm
Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia
2019 có hiệu lực, hoạt động bán
rượu, bia theo hình thức TMĐT
được quy định quản lý theo điều
kiện. Đồng thời, quy định cấm bán
rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên
tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP bị
bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 17 Nghị
định  17/2020/NĐ-CP. “Đây vừa là
cơ hội vừa là thách thức đối với DN
và thương nhân kinh doanh ngành
đồ uống có cồn, bởi các quy định
trên giúp mở rộng kênh kinh doanh,
đồng thời đòi hỏi DN phải chủ động
tìm hiểu tuân thủ pháp luật”-
PGS.TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch
Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát
Việt Nam (VBA) nhấn mạnh.

Dưới góc độ tuân thủ pháp luật,
ông Nguyễn Anh Sơn lưu ý, quy
định về bán rượu, bia theo hình thức
TMĐT phải tuân thủ rất nhiều nhiều
quy định: Điều kiện bán rượu, bia
theo hình thức TMĐT theo Luật
Phòng, chống tác hại của rượu, bia
(Điều 16); quy định về TMĐT (Nghị
định 52/2013/NĐ-CP về TMĐT và
Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi
Nghị định 52/2013/NĐ-CP); Quy
định để ngăn ngừa người chưa đủ 18
tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm
thông tin và mua rượu, bia (Điều 6
Nghị định 24/2020/NĐ-C quy định
chi tiết một số điều của Luật Phòng,
chống tác hại của rượu, bia); Quy
định về bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng (Luật Bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng...).

Còn nhiều lúng túng
Theo số liệu tính đến tháng

8/2022, trên hệ thống quản lý hoạt
động TMĐT (online.gov.vn), Bộ
Công Thương đã tiếp nhận 130 hồ sơ
thông báo, đăng ký website/ ứng
dụng TMĐT có bán rượu và đã
duyệt 40 hồ sơ đáp ứng điều kiện
bán rượu, bia theo hình thức TMĐT. 

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ
Công Thương Nguyễn Anh Sơn
cho rằng, hiện các quy định về
quản lý kinh doanh rượu và TMĐT
cơ bản đã có, tuy nhiên trong triển
khai vẫn đang gặp nhiều khó khăn,
vướng mắc. Đầu tiên việc quản lý
người mua rượu trên Sàn giao dịch
TMĐT đang gặp khó khăn trong
việc xác định người đủ 18 tuổi tiếp
cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và
mua bia, rượu. 

Về trách nhiệm của bên bán và
bên trung gian (vận chuyển), hiện
nhiều sàn giao dịch TMĐT vẫn
chưa quy định trách nhiệm của
người bán phải bảo đảm, kiểm tra
độ tuổi của người nhận hàng trong
trường hợp theo quy định tại Điều
6 Nghị định 24/2020/NĐ-CP: “Tổ
chức, cá nhân bán rượu, bia có
trách nhiệm kiểm tra tuổi của
người nhận hàng trong trường hợp
nghi ngờ về độ tuổi của người đó,
bảo đảm người nhận hàng phải từ
đủ 18 tuổi trở lên khi giao hàng”.

Trường hợp người bán trên sàn
không trực tiếp giao hàng mà
thông qua bên vận chuyển thì cần
có quy định trách nhiệm rõ ràng
của bên vận chuyển (bên thứ ba)
trong việc xác định đối tượng nhận
hàng có đủ 18 tuổi hay không.

Theo khoản 4 Điều 16 Luật
Phòng, chống tác hại của rượu, bia
quy định về điều kiện bán rượu, bia
theo hình thức TMĐT bao gồm: “Áp
dụng hình thức thanh toán không
dùng tiền mặt”. Tuy nhiên, với cơ
chế thông qua bên vận chuyển để
giao hàng, việc thanh toán không
dùng tiền mặt sẽ không áp dụng
được triệt để, không đảm bảo xác
định được người mua có đủ 18 tuổi
hay không.

Khó khăn nữa là một số người
bán trên sàn lợi dụng việc biểu thị
thông tin hàng hóa để nhằm mục
đích xúc tiến, quảng cáo, quảng bá
sản phẩm rượu trên sàn. Như vậy,
việc biểu thị thông tin hàng hóa sản
phẩm với quảng cáo sản phẩm còn
đang chưa rõ ràng đối với sản phẩm
rượu khi được bán trên sàn.

Cùng với đó là tình trạng các
sản phẩm rượu được làm giả, nhái
rất tinh vi, xuất hiện nhiều và được
phân phối qua các sàn TMĐT. Do
đó, việc quản lý đầu vào chất
lượng sản phẩm này gặp rất nhiều
khó khăn đối với cơ quan quản lý
Nhà nước. “Để khắc phục tình
trạng này cần rà soát, hoàn thiện
các quy định pháp luật khác có liên
quan (quảng cáo, bưu chính,…) để
quy định đầy đủ trách nhiệm, nghĩa
vụ của các cá nhân, tổ chức kinh
doanh rượu qua TMĐT” - Đại diện
Bộ Công Thương đề nghị. 

THANH THANH 

KINH DOANH RƯỢU, BIA TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ:

Doanh nghiệp cần chủ động
tìm hiểu tuân thủ pháp luật

Tiếp tục mở cửa Phòng trưng
bày nhận diện hàng thật -
hàng giả 
Ngày 25/11, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT)

tiếp tục mở cửa Phòng trưng bày nhận diện hàng
thật - hàng giả nhân kỷ niệm Ngày phòng chống hàng
giả - hàng nhái (29/11 hàng năm). Trong đợt trưng
bày này, Tổng cục trưng bày nhiều mặt hàng thực
phẩm, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm – những mặt hàng
gắn liền với đời sống hàng ngày của người tiêu dùng.
Đặc biệt các mặt hàng chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên
đán như đồ uống (gồm rượu, nước giải khát, bánh
kẹo…).

Đồng thời, Tổng cục cũng “cắt cử” các chuyên viên
trực tại Phòng trưng bày để giới thiệu, tuyên truyền cách
phân biệt hàng thật - hàng giả để người dân có thêm
thông tin nhận biết khi mua bán hàng hóa. Rất nhiều
sản phẩm xuất hiện tại đợt trưng bày được làm giả rất
tinh vi, sử dụng công nghệ cao tinh xảo nên rất sắc nét,
dễ khiến người tiêu dùng nhầm lẫn. HỒNG TƯƠI

Techfest Việt Nam 2022 
sẽ khai mạc vào ngày 2/12

Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết,
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST)

quốc gia (Techfest Việt Nam 2022), với chủ đề
“ĐMST mở - Khơi nguồn tư duy mới” sẽ diễn ra từ
2 - 4/12/2022 tại Bình Dương. 

Techfest 2022 sẽ có sự tham gia của một số diễn giả
nổi tiếng từ khu vực châu Mỹ về ĐMST để chia sẻ cho
các DN trong nước về những xu hướng toàn cầu trong
việc giải quyết những vấn đề hậu đại dịch, từ đó gợi mở
nhiều vấn đề cho Việt Nam. Ngoài ra, tại Techfest sẽ có
những câu chuyện thành công về khởi nghiệp, ĐMST
của các quốc gia trên thế giới. 

Ngoài các làng công nghệ truyền thống như các năm
trước, tại Techfest 2022 sẽ xuất hiện nhiều làng công
nghệ mới như Làng Công nghệ Tài chính (Fintech),
Làng Vũ trụ ảo (Metaverse), Làng Công nghệ chuỗi
khối (Blockchain)... Đây là những lĩnh vực có các mô
hình kinh doanh tăng trưởng rất nhanh và chứa đựng
nhiều hàm lượng công nghệ.

Theo Ban Tổ chức, Techfest 2022 muốn tìm kiếm
các giải pháp cho các lĩnh vực chịu nhiều tác động của
đại dịch và có tiềm năng như y tế, giáo dục, năng
lượng... Ngày hội khởi nghiệp ĐMST quốc gia năm nay
cũng hướng đến việc giải quyết các vấn đề con người
như đào tạo, bồi dưỡng nhân lực để đáp ứng nhu cầu
của thị trường trong nước và quốc tế, giải quyết công
ăn việc làm và ứng dụng công nghệ nhằm xử lý các khó
khăn hậu đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, một nội
dung được Techfest 2022 hướng đến là thúc đẩy xây
dựng hệ sinh thái ĐMST mở toàn diện. HOÀNG TÚ

Diễn đàn giao lưu văn hóa 
ẩm thực châu Âu và Việt Nam

Nhằm trong chiến dịch “Thực phẩm châu Âu và
Việt Nam: Sự kết hợp hoàn hảo!”, Diễn đàn

giao lưu văn hóa ẩm thực châu Âu và Việt Nam vừa
diễn ra tại Học viện Quốc tế CHM (Hà Nội) 

Tại sự kiện, khách tham gia không những được nếm
thử sản phẩm thực phẩm và đồ uống đa dạng đến từ 27
quốc gia thành viên EU, mà còn được học hỏi và kết
nối trực tiếp với các diễn giả là những chuyên gia hàng
đầu trong ngành. Sự kiện cũng làm nổi bật các giá trị
gia tăng của sản phẩm thực phẩm và đồ uống châu Âu
khi được các đầu bếp Việt Nam tin tưởng lựa chọn để
chế biến những món ăn độc đáo kết hợp hoàn hảo cùng
hương vị của nguyên liệu Việt Nam. Trong khuôn khổ
sự kiện đã diễn ra màn tranh tài ẩm thực giữa các đầu
bếp đến từ năm đội thi, thể hiện những công thức nấu
ăn “Sự kết hợp hoàn hảo” giữa ẩm thực Âu và Việt. 

Chiến dịch “Thực phẩm châu Âu và Việt Nam: Sự
kết hợp hoàn hảo!” được Liên minh Châu Âu (EU) sáng
lập nhằm quảng bá thực phẩm và đồ uống nông nghiệp
của EU tại Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định Thương
mại tự do Việt Nam – EU có hiệu lực vào tháng 8/2020
để tiếp tục thúc đẩy nhu cầu của nhiều DN và người
tiêu dùng hơn tại Việt Nam. MY LAN

l Đông đảo doanh nghiệp kinh doanh ngành đồ uống đã tham gia tập huấn tuân
thủ quy định pháp luật về kinh doanh đồ uống có cồn theo hình thức thương mại
điện tử. 

Cần tránh các rủi ro pháp lý do vi phạm khi kinh doanh
trực tuyến

Ông Đoàn Quốc Tâm, Trưởng Ban Hợp tác Hiệp hội TMĐT Việt Nam
(Vecom) lưu ý: Thương nhân cần có giấy phép khi kinh doanh rượu bia;
Tuân thủ quy định của pháp luật, không kinh doanh hàng giả, hàng nhái,
đặc biệt với sản phẩm rượu; Thực hiện cam kết cộng đồng, hưởng ứng
chương trình truyền thông “Uống có trách nhiệm”

Đại diện VECOM cũng khuyến cáo thương nhân tránh các rủi ro pháp
lý do vi phạm khi kinh doanh trực tuyến. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến nhãn,
bao bì, tài liệu kèm theo hàng hóa; Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa,
hợp đồng, hoá đơn mua bán, tờ khai hải quan; Giấy tờ chứng minh quyền
sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa.

Đồng thời đề xuất, cần có quy định và hướng dẫn cụ thể để cho các
thương nhân có thể đăng ký bán rượu online và tuân thủ quy định pháp
luật một cách đầy đủ nhất. 

TIN TứC
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Trên khu vực núi Thét
(xã Hải Lựu, huyện Sông
Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) có
dấu tích của một ngôi
chùa cổ. Người dân và
chính quyền địa phương
mong muốn sớm được
khôi phục lại chùa làm
nơi sinh hoạt văn hóa
tinh thần.

Liên quan đến đề nghị phục hồi
chùa Thiên Long nằm trên núi
Thét, theo văn bản UBND xã Hải
Lựu cung cấp, năm 2014, UBND
tỉnh Vĩnh Phúc từng có Công văn
5718/UBND-PC2 ngày 1/10/2014
giao Sở VH,TT&DL chủ trì, phối
hợp các sở, ngành liên quan kiểm
tra, làm rõ. 

Sở VH,TT&DL đã tiến hành
khảo sát và xác định trên khu vực
núi Thét có dấu tích của nền chùa
cổ. Cụ thể, có 3 điểm phát hiện
những dấu tích vật liệu kiến trúc
và đồ dùng sinh hoạt của công

trình tín ngưỡng, tôn giáo cổ.
Điểm thứ nhất diện tích khoảng
300m2, tương đối bằng phẳng,
cấp nền được kè bằng đá, trên bề
mặt phát hiện nhiều mảnh ngói
mũi. Điểm thứ ba là điểm cao
nhất được chia thành 3 cấp nền có
kích thước khác nhau, được gia
cố, kè bằng đá chắc chắn.

Dựa vào vật liệu kiến trúc và
hiện vật thu được trong quá trình
khảo sát, Sở VH,TT&DL bước
đầu nhận định đây là dấu tích ngôi
chùa cổ có niên đại xây dựng rõ
nhất từ thời Hậu Lê, có dấu tích
thời Trần. Chùa có quy mô khá
lớn. “Sở VH,TT&DL đề nghị
UBND tỉnh xem xét, đồng ý chủ
trương cho khôi phục chùa tại khu
vực núi Thét để đáp ứng nhu cầu
sinh hoạt văn hóa tinh thần của
nhân dân địa phương và gắn với
phát triển tiềm năng du lịch huyện
Sông Lô”, trích báo cáo năm 2015
của Sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc.

Ghi nhận thực tế của PV cho
thấy, trên khu vực núi Thét, ngoài

một số nền móng công trình, hiện
còn một số đá tảng kê chân cột,
một bia đá có kích thước khá lớn,
có nét khắc nhưng không rõ chữ.
Ngoài ra còn có một bệ đá được
đục bậc lên xuống. Cụ Nguyễn Thị
Vạn (90 tuổi, ngụ thôn Dừa Cả)
cho biết: “Từ nhỏ, tôi đã được các
cụ nói “lên nền chùa hái củi””.

Từ lâu, người dân thôn Dừa Cả
vẫn có mong muốn khôi phục lại
chùa nhưng chưa có điều kiện.
Khoảng năm 2009, nguyện vọng
đó được nhà sư Thích Nữ Trung
Nhã cùng đứng ra góp sức. Đề
nghị khôi phục chùa núi Thét được
đông đảo người dân và chính
quyền địa phương nhất trí, ủng hộ
cao; thể hiện qua biên bản họp thôn
dân cư (ngày 6/5/2010), nghị quyết
của Ban Công tác mặt trận thôn
Dừa Cả; nghị quyết của Ban
thường trực UBMTTQ Việt Nam
xã Hải Lựu (ngày 17/5/2010)... 

Ngày 29/9/2010, Ban Chấp
hành Đảng bộ xã Hải Lựu đã tổ
chức hội nghị, thảo luận và thống

TP HỒ CHÍ MINH:
Chủ trương cắt giảm 38.000 cán bộ 
tổ dân phố 

Ban Thường vụ Thành uỷ TP HCM vừa thông qua chủ trương sắp
xếp cán bộ tổ dân phố, tổ nhân dân từ nay đến hết quý 1/2025.

Động thái được đưa ra trong bối cảnh TP là địa phương duy nhất cả
nước tồn tại mô hình tổ chức dưới xã, phường, gồm cả khu phố - ấp
và tổ dân phố - tổ nhân dân. Mô hình này có từ 37 năm trước, hiện
chưa phù hợp với Nghị quyết 18, theo đó dưới xã, phường chỉ có một
mô hình tổ chức là thôn, tổ dân phố.

Theo mô hình mới, TP bỏ cấp tổ dân phố, tổ nhân dân, giúp giảm từ 27.400
xuống 5.200 khu phố - ấp, tức giảm khoảng 80%. Một khu phố sẽ có ít nhất
450 hộ với bình quân 1.800 nhân khẩu, ấp có 350 hộ trở lên với 1.400 nhân
khẩu. Theo quy chuẩn này, hiện TP HCM có 277 khu phố - ấp dưới chuẩn
phải gộp lại, 926 trên chuẩn phải chia tách, còn 801 giữ nguyên.

Số người hoạt động cũng giảm từ hơn 64.000 người còn hơn 26.000
người, tương đương 59%. Trong số này đã có hai chức danh bổ sung cho khu
phố - ấp sau khi sáp nhập là chi hội trưởng phụ nữ và bí thư chi đoàn thanh
niên. Mỗi khu phố - ấp sẽ có một đội trưởng, dân quân tại chỗ; một tổ bảo vệ
dân phố.

Như vậy, số lượng chức danh hưởng phụ cấp hàng tháng ở mỗi địa bàn
giảm từ 13 xuống 3 - 5. Tổng kinh phí giảm từ 527 tỷ đồng xuống gần 483 tỷ
đồng, tương đương 8%.  

UBND TP đánh giá mô hình mới bước đầu sẽ lúng túng bởi số người
tham gia điều hành địa bàn giảm đột ngột quá lớn, khoảng 2,5 lần so với hiện
tại. Sau khi không còn tổ dân phố - tổ nhân dân, khu phố chỉ còn 5 người hoạt
động không chuyên trách, quản lý 350 - 450 hộ dân, tức bình quân mỗi người
quản lý 70 - 90 hộ. Do đó, những người này cần có khả năng sử dụng công
nghệ như Zalo, Viber...

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết sau sắp xếp, ngoài kinh phí
hoạt động cho các khu phố - ấp, TP sẽ có thêm phụ cấp hỗ trợ. "Nếu nói đủ
sống thì rất khó, nên cần sự chia sẻ vì trách nhiệm cộng đồng", ông nói.

Phó Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Hồ Hải nói chủ trương này "không
phải xoá bỏ, mà là tổ chức lại các tổ dân phố, tổ nhân dân". Những người
đang công tác ở đây vẫn có thể làm tiếp tại khu phố, ấp sau sắp xếp.

Theo ông Hải, lợi ích của thay đổi này là tinh gọn bộ máy, nhờ đó chính
sách hỗ trợ cho 5 chức danh ở khu phố - ấp sẽ tăng lên. Ban Thường vụ Thành
uỷ yêu cầu UBND TP xây dựng đề án chi tiết, có lộ trình từng giai đoạn. Việc
sắp xếp căn cứ quy định khung của Bộ Nội vụ, trên nguyên tắc xác định quy
mô số hộ của khu phố - ấp phù hợp địa bàn dân cư (nông thôn, đô thị, nhà
phố, chung cư).

"Ví dụ các chung cư có thể lập tổ tự quản. Đây giống như ăng-ten của
khu phố", ông Hải nói. Ngoài ra, địa phương cần phối hợp với công an, quân
đội để phân chia địa bàn hợp lý, đảm bảo an ninh trật tự. B.YÊN

CÔNG AN TP HỒ CHÍ MINH:
Mở đợt cao điểm xử lý cá độ 
mùa World Cup

Trong thời gian diễn ra World Cup, Công an TP HCM mở đợt cao
điểm tấn công các đường dây cá độ truyền thống, qua mạng.

Thông tin được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu,
Công an TP HCM, nói tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ
tổ chức mới đây.

Thượng tá Hà dự báo tình trạng cờ bạc, cá độ bóng đá truyền thống và
qua không gian mạng sẽ gia tăng trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá
thế giới World Cup 2022.

Hiện Công an TP tập trung nguồn lực từ các đơn vị nghiệp vụ công an TP
đến địa phương để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh xử lý băng nhóm, tụ
điểm đông người biểu hiện nghi vấn tham gia đánh bạc, cá cược bóng đá. 

Trên không gian mạng, Công an TP cũng tăng cường xử lý các hoạt động
quảng cáo liên quan đến cá cược, bóng đá, cho vay tiền và nắm các vụ đòi nợ
trên không gian mạng (youtube, web quảng cáo).

Trước đó, ngày 22/11, Cục cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an bắt 14
người để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Theo CQĐT, cầm
đầu đường dây này là một số người Việt sống tại Campuchia. Còn tại Việt
Nam có 7 người làm tổng đại lý, quản lý các tài khoản cá cược rồi cung cấp
lại cho mạng lưới phía dưới nằm ở nhiều tỉnh, thành.

Đường dây này hoạt động theo hình thức đánh bạc truyền thống, tín chấp,
cá cược các môn bóng đá, đá gà, số đề trên một số trang web. Số tiền ăn thua
rất lớn, mỗi tuần giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng. Tính đến thời điểm bị
bắt, số tiền thể hiện ăn thua ước tính gần 30.000 tỷ đồng.

Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm lần này, Công an TP cũng vừa triệt
phá băng nhóm trên 200 đối tượng đòi nợ thuê tại văn phòng tư vấn luật thuộc
quận 12. Cty Luật TNHH Power Law (trụ sở tại 350/80 quốc lộ 1, An Phú
Đông, quận 12) đã tổ chức hoạt động thu hồi nợ cho các Cty TMCP Tiên
Phong, Cty TNHH Thương mại 24h, Cty CP Chuyển phát nhanh Vietstar,...

Thủ đoạn của các đối tượng là cho nhân viên sử dụng điện thoại di động,
tài khoản mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện, đăng tin sai sự thật, vu khống,...
nhằm thu hồi nợ. 

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Nguyễn Thị Quyên (SN 2003),
Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998), Bùi Thị Thu Huyền (SN 1997) để điều tra hành
vi vu khống và tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng khác. C.BẢN

lVới tốc độ phát triển như hiện
nay, các quy hoạch liên quan tới
Đà Lạt có còn phù hợp không,
thưa ông?

- Từ sau 1975, quy hoạch
chung Đà Lạt được phê duyệt tại
các Quyết định 620 năm 1994,
Quyết định 409 năm 2002 (điều
chỉnh Quyết định 620), Quyết định
704 năm 2014 điều chỉnh Quyết
định 409 hiện đang được áp dụng
trong quản lý Nhà nước. 

Trước đây, quy hoạch 620
được xây dựng dựa trên quy mô
dân số thấp, việc xác định cơ chế
và hệ thống chưa rõ ràng; nên việc
kêu gọi đầu tư chưa rõ, chỉ tập
trung phát triển nội tại TP. 

Từ 1994 - 2002, quy hoạch
chung Đà Lạt được duyệt tại Quyết
định 409. Đây là giai đoạn đầu đổi
mới kinh tế, dân cư đến Đà Lạt lập
nghiệp ngày càng nhiều, dân số
tăng, các nhà đầu tư lớn trong và
ngoài nước ngày càng nhiều; nên
quy hoạch 409 đã xác định 6 khu
dân cư (KDC) và các khu du lịch
Tuyền Lâm, Đankia -  Suối
Vàng… để đáp ứng nhu cầu đầu
tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Các quy hoạch từ trước đến
nay phần nào tạo nguồn lực phát
triển cho TP. Tuy nhiên, Đà Lạt
được đánh giá TP đáng sống,
lượng người đến lập nghiệp ngày
càng đông dẫn đến mức độ đô thị
hóa tăng nhanh, nhu cầu xây dựng
nhà ở ngày càng tăng, áp lực lên hạ
tầng TP. 

Sự phát triển của TP thời gian
qua vẫn giữ nguyên quan điểm
“Kế thừa - Bảo tồn gắn với sự phát
triển” trên cơ sở “Thực hiện theo
đúng các định hướng quy hoạch
chung” qua các thời kỳ; song từ xu
hướng, mức độ phát triển, đô thị
hoá như trên, các đồ án quy hoạch
cần kịp thời điều chỉnh để đáp ứng
theo yêu cầu phát triển của thực
tiễn cũng như định hướng tương
lai cho TP.

l Vậy định hướng điều chỉnh
quy hoạch Đà Lạt thế nào để “cởi
trói” cho TP vươn mình?

- Ngày 12/11/2021, Tỉnh uỷ
Lâm Đồng đã ban hành Nghị
quyết 04-NQ/TU về phát triển Đà
Lạt giai đoạn 2021 - 2025 định
hướng 2030, tầm nhìn 2045, trong
đó đề ra các giải pháp, định hướng

quy hoạch gắn với tạo nguồn lực,
thu hút đầu tư cho TP cho tương
lai. Cụ thể như:

+ Tập trung rà soát, điều chỉnh,
xử lý các bất cập trong thực hiện
quy hoạch tại Quyết định 704/QĐ-
TTg ngày 12/5/2014 của Thủ
tướng để phát triển kinh tế - xã hội
Đà Lạt giai đoạn tiếp theo; Mở
rộng không gian đô thị theo quy
hoạch được phê duyệt; xây dựng
Đà Lạt thành đô thị hiện đại, TP
sáng tạo, trung tâm du lịch sinh
thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch
văn hóa di sản mang tầm quốc tế
gắn với quy hoạch phát triển “TP
trong rừng, rừng trong TP” trên cơ
sở chỉnh trang, bảo tồn cảnh quan,
kiến trúc và các di tích danh lam
thắng cảnh, văn hóa.

+ Sử dụng đất hợp lý, giảm
diện tích đất nông nghiệp, đất rừng
hiện trạng đang sản xuất nông

VĨNH PHÚC:

Người dân Hải Lựu mong sớm 
khôi phục chùa núi Thét

THÁO GỠ BẤT CẬP QUY HOẠCH ĐỂ ĐÀ LẠT BỨT PHÁ

Bài cuối: Kỳ vọng gỡ vướng   
từ cuối 2023

Được đánh giá là một trong những đô thị đáng
sống bậc nhất Việt Nam, TP Đà Lạt (Lâm Đồng)
những năm gần đây trở thành điểm đến của du
khách cũng như các nhà đầu tư. Với tốc độ phát
triển nhanh chóng, Đà Lạt cần sớm được “cởi bỏ”
những vướng mắc trong công tác quy hoạch để
vươn mình bứt phá. PLVN đã có cuộc trao đổi với
ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt.

lÔng Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch

UBND TP Đà Lạt.  



Số 330 (8.774) Thứ  Bảy 26/11/2022                                                                   1114@gmail.com
- đờI SốNG

CÁO TRẠNG VỤ CTY AIC:
Tiếp tục điều tra một số 
đối tượng  

Như PLVN đã thông tin, ban hành cáo trạng vụ án xảy ra
tại Cty AIC, BV Đồng Nai và một số đơn vị, VKSND

Tối cao truy tố cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn
cùng 35 bị can khác về 5 tội Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm
quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền
hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài nêu hành vi của 36 bị can, VKS liệt kê thêm 28 đơn
vị, cá nhân có liên quan đến vụ án, trong đó có bà Phan Thị
Mỹ Thanh (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai).

Theo cáo trạng, tại Tờ trình số 1052 ngày 21/10/2013 và
tài liệu kèm theo của BV Đa khoa Đồng Nai có nội dung thể
hiện danh mục thiết bị y tế chuyên môn trị giá hơn 609 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, trong Tờ trình số 3082 ngày 10/12/2013 của Sở
KH&ĐT, ông Cao Tiến Dũng (khi đó là Phó Giám đốc Sở
này) đề xuất phê duyệt điều chỉnh dự án, trong đó xác định
danh mục thiết bị y tế chuyên môn trị giá hơn 754 tỷ đồng.

VKS xác định theo đề xuất trên của ông Dũng, bà Phan
Thị Mỹ Thanh đã ký Quyết định 4277 ngày 26/12/2013 phê
duyệt điều chỉnh dự án. Trong đó, quyết định danh mục thiết
bị y tế chuyên môn trị giá hơn 754 tỷ đồng. Như vậy, việc ông
Dũng đề xuất và bà Thanh phê duyệt điều chỉnh giá trị thiết bị
y tế chuyên môn là không có căn cứ. 

"Tuy nhiên, kết quả điều tra chưa có căn cứ kết luận hành
vi của ông Dũng và bà Thanh dẫn đến hậu quả thiệt hại của vụ
án, nên cần thiết phải tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý
sau", cáo trạng nêu.

Ngoài những cá nhân trên, VKSND Tối cao cũng đề cập
vai trò của những người thuộc Sở KH&ĐT, Văn phòng UBND
tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp thẩm định, đề xuất lãnh đạo xem xét,
phê duyệt điều chỉnh dự án, trong đó có phần đầu tư thiết bị y
tế chuyên môn trị giá trên 754 tỷ đồng, nhưng chưa lập danh
mục thiết bị hoặc danh mục thiết bị chưa được thẩm định giá,
hoặc đề xuất không có căn cứ về việc đầu tư thiết bị y tế trị giá
hơn 754 tỷ đồng (lớn hơn mức mà chủ đầu tư đề nghị).

"Các hành vi nêu trên đã vi phạm pháp luật, nhưng kết quả
điều tra chưa có căn cứ kết luận hành vi vi phạm dẫn đến hậu
quả thiệt hại của vụ án, nên cần thiết phải tách ra để tiếp tục
điều tra, làm rõ, xử lý sau", cáo trạng nêu.

VKSND Tối cao cũng đề nghị tiếp tục điều tra việc năm
2015, một số lãnh đạo và chuyên viên Sở Tài chính Đồng Nai
thẩm định các thiết bị y tế phát sinh ngoài hợp đồng thuộc 2
gói thầu liên quan vụ án. Song các chuyên viên đã không khảo
sát thực tế, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần thẩm
định giá, mà căn cứ vào giá trị do chủ đầu tư báo cáo để trình
Hội đồng thẩm định giá Nhà nước tỉnh Đồng Nai. 

Sau đó, Hội đồng thẩm định xác định tổng giá trị gói thiết
bị y tế phát sinh của 2 gói thầu số 7 và 67 là trên 4,6 tỷ đồng
để thanh toán cho nhà thầu. Kết quả điều tra chưa có căn cứ
xác định việc thẩm định giá của các cá nhân ở Sở Tài chính
gây thiệt hại về tài sản, nên cần thiết phải tách ra để tiếp tục
làm rõ, xử lý sau. N.HÀ

HÒA BÌNH:
Bắt nguyên Chủ tịch UBND
huyện Mai Châu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý đất đai,

xảy ra tại UBND huyện Mai Châu. Đồng thời, CQĐT khởi tố
bị can, bắt tạm giam khám xét nơi ở, nơi làm việc với nguyên
Chủ tịch UBND huyện Mai Châu Hà Công Thẻ để điều tra
hành vi Vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Ngoài ra, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố các bị can Hà
Công Pình (nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Mai
Châu), Khà Văn Thảnh (Trưởng phòng TN&MT huyện), Trần
Ngọc Sơn (Chuyên viên Phòng TN&MT). Các quyết định trên
đã được VKSND tỉnh Hòa Bình phê chuẩn.

Theo điều tra, năm 2017, Phòng TN&MT Mai Châu đã
tham mưu cho Hà Công Thẻ ký, ban hành quyết định thu hồi
hơn 1,5 triệu m2 đất nông nghiệp tại xã Xăm Khòe nhưng
không thuộc các trường hợp thu hồi đất theo quy định.

Thẻ cũng được cấp dưới tham mưu ký, ban hành quyết
định cho thuê 2,3 triệu m2 đất (gồm cả 831.705m2 đất rừng
phòng hộ) để thực hiện dự án trồng rừng gắn với phát triển
kinh tế đa dạng và du lịch nông nghiệp bền vững.

CQĐT xác định các bị can đã vi phạm quy định về điều
kiện, đối tượng, thẩm quyền cho thuê đất rừng thuộc khu vực
được kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái - môi
trường dưới tán rừng. V.SƠN

nhất (100%) khôi phục lại chùa núi Thét
theo nguyện vọng của các tổ chức và
nhân dân xã Hải Lựu. Ngày 10/9/2012,
UBND xã Hải Lựu có tờ trình gửi
UBND huyện Sông Lô và các phòng
ban liên quan về việc xin khôi phục
chùa núi Thét.

Tới ngày 4/5/2013, UBND huyện
Sông Lô đã ban hành Quyết định
436/QĐ-UBND. Điều 1 của Quyết
định  nêu: Đồng ý cho khôi phục
chùa Núi Thét theo đề án khôi phục
chùa Núi Thét và phương án thiết kế
của xã Hải Lựu.

Từ 2013 – 2016, nhà sư Thích Nữ
Trung Nhã đã cùng người dân công
đức, nhận chuyển nhượng các thửa đất

là nền chùa cũ, tiến hành san đổ được
nền, đổ cột xi măng… Nhưng do một
số nguyên nhân nên việc xây cất bị gián
đoạn. Đầu năm 2022, nhà sư cùng với
nhân dân địa phương tiếp tục vận động
công đức, đã hoàn thiện, lợp mái tôn
cho nhà giảng đường. 

Các công việc đang tiến hành dở
dang thì ngày 12/5/2022, Chủ tịch
UBND xã Hải Lựu có văn bản yêu cầu
“tạm dừng tất cả các hoạt động tôn giáo,
tín ngưỡng tại khu vực núi Thét” với lý
do “không đăng ký và chưa có các thủ
tục hồ sơ theo quy định pháp luật”.

Thông báo nói trên đã gây dư luận
trái chiều, nhất là với bà con Phật tử địa
phương. Bà Trần Thị Thường (ngụ thôn

Dừa Cả) bày tỏ: “Trong những năm
qua, mọi sinh hoạt tín ngưỡng ở khu
vực chùa núi Thét, chúng tôi đều có báo
cáo thôn, xã. Người dân, Phật tử chúng
tôi chỉ có mong muốn phục dựng lại
chùa để có nơi sinh hoạt tinh thần, cầu
mong những điều tốt đẹp”.

Nhà sư Thích Nữ Trung Nhã chia
sẻ: “Năm nay tôi đã gần 80 tuổi, tuổi
cao, sức khỏe không còn nhiều, vô
thường đến lúc nào không biết. Tâm
nguyện phục dựng chùa núi Thét của tôi
là để lại cho cộng đồng, cho bà con
nhân dân thôn Dừa Cả nói riêng, xã Hải
Lựu nói chung, chứ không hề có lợi ích
riêng tư”.

Trong khi đó, lý giải về việc ra thông
báo trên, ông Đào Tiến Trung, Chủ tịch
UBND xã Hải Lựu cho biết: Từ năm
2015, sau khi Sở VH,TT&DL có báo
cáo, từ đó đến nay UBND xã chưa nhận
được văn bản của UBND tỉnh và các
cấp có thẩm quyền về việc đồng ý cho
phép xây dựng, phục hồi chùa Núi Thét.
“Tạm dừng để chờ ý kiến của tỉnh”,
lãnh đạo xã Hải Lựu nói.

“UBND tỉnh Vĩnh Phúc cần sớm có
ý kiến, xem xét nguyện vọng chính
đáng của người dân, giúp cho sinh hoạt
tinh thần của người dân đi vào ổn định,
nền nếp, đúng pháp luật”, đơn đề nghị
của người dân gửi Chủ tịch UBND tỉnh
Vĩnh Phúc nêu. 

B.THANH - Q.TOẢN

nghiệp để tạo nguồn lực đầu tư phát
triển hạ tầng đô thị hiện đại, thông minh,
sinh thái; ưu tiên thu hút đầu tư xã hội
hóa lĩnh vực y tế, giáo dục chất lượng
cao, khu dân cư cao cấp, khu nghỉ
dưỡng sinh thái hiện đại.

Bên cạnh đó, TP đang tập trung rà
soát, lập, phối hợp thực hiện các đồ án
quy hoạch trên địa bàn từ quy hoạch
tỉnh đến quy hoạch chung, quy hoạch
chuyên ngành, quy hoạch phân khu,
quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị,… trên
tinh thần đảm bảo tính kế thừa, rà soát,
bổ sung, phát triển thêm các nội dung
cần điều chỉnh đảm bảo bám sát thực
tiễn và phù hợp với yêu cầu phát triển
của Đà Lạt và vùng phụ cận.

lCông tác hoàn thiện quy hoạch
trên địa bàn Đà Lạt gặp những khó
khăn nào, thưa ông?

- Thứ nhất, quá trình điều chỉnh quy
hoạch 704 đã phát sinh một số khó
khăn, vướng mắc; đặc biệt một số đồ án
quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết,
quy hoạch nông thôn mới cũng đang
trong quá trình điều chỉnh và đã hoàn
thành công tác lập, thẩm định đồ án quy
hoạch; tuy nhiên chưa thể phê duyệt vì
quy hoạch chung đang trong quá trình
điều chỉnh; dẫn đến kéo dài thời gian
phê duyệt, chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

Thứ hai, vướng mắc trong quá trình
lấy ý kiến nhân dân. Nhiều người dân
chưa thực sự quan tâm đến việc tiếp
nhận, tham gia các cuộc họp công khai
lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong công
tác quy hoạch. Chỉ khi nào người dân
thực hiện các thủ tục chuyển mục đích
sử dụng đất, cấp phép xây dựng,… phát
hiện bất cập quy hoạch ảnh hưởng đến
quyền lợi thì mới có đơn thư phản ánh,
kiến nghị.

Thứ ba, vướng mắc về hệ thống
quản lý bản đồ. Trước đây hệ thống bản
đồ giải thửa trên địa bàn được lập khá
lâu, chưa áp dụng Tọa độ VN2000, một
số bản đồ quy hoạch thực hiện “vẽ tay”
dẫn đến quá trình lập, triển khai quy
hoạch có sự sai lệch về tọa độ, qua quá
nhiều thời kỳ quy hoạch thì sự sai lệch
càng lớn.

lCông tác điều chỉnh quy hoạch Đà
Lạt và vùng phụ cận đang thực hiện tới
đâu, thưa ông? 

- Ngày 11/9/2021, Văn phòng
Chính phủ có Văn bản 6364/VPCP-CN
về việc chủ trương điều chỉnh tổng thể
Quy hoạch chung Đà Lạt và vùng phụ
cận đến 2030, tầm nhìn 2050.

Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã thành lập
BCĐ theo Quyết định 498-QĐ/TU;
đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Kế
hoạch 8995/KH-UBND về tổ chức
triển khai lập đồ án điều chỉnh cục bộ
quy hoạch chung Đà Lạt và vùng phụ
cận đến 2030, tầm nhìn 2050; gắn với
10 yêu cầu thực hiện, đảm bảo kế thừa
hồ sơ, tài liệu quy hoạch chung đã được
phê duyệt để thực hiện rà soát, bổ sung,
phát triển các nội dung cần phải điều
chỉnh đảm bảo bám sát thực tiễn, phù
hợp yêu cầu phát triển của Đà Lạt và
vùng phụ cận thời gian tới.

TP Đà Lạt đã có Báo cáo 4548/BC-

UBND ngày 13/7/2022 gửi Sở Xây
dựng về việc kiểm tra, rà soát những
khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề
xuất cơ chế xử lý trong thời gian tổ chức
lập quy hoạch tỉnh và điều chỉnh quy
hoạch chung 704; báo cáo Sở Xây dựng
đề xuất các nội dung giải trình tiếp thu
ý kiến của các bộ và hội nghề nghiệp
liên quan với dự thảo nhiệm vụ Điều
chỉnh quy hoạch chung Đà Lạt và vùng
phụ cận đến 2030, tầm nhìn 2050. 

Hiện tại, Sở Xây dựng là đơn vị
được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập
nhiệm vụ, đồ án điều chỉnh quy hoạch
704. Chúng tôi được biết Sở Xây dựng
đang hoàn thiện nhiệm vụ, dự toán đồ
án và trình UBND tỉnh xem xét, trình
Bộ Xây dựng tiến hành các bước tiếp
theo. Chúng tôi hy vọng đến cuối 2023
những bất cập trong quy hoạch 704 sẽ
được tháo gỡ.

lXin cảm ơn ông!
MAI LONG (thực hiện)

lDự kiến đến cuối 2023 những bất cập trong quy hoạch 704 với Đà Lạt sẽ được tháo gỡ.

TP Đà Lạt cũng đã ban hành Quyết định 4665/QĐ-UBND về đề án nâng cao
chất lượng Quy hoạch trên địa bàn TP với mục tiêu khắc phục những tồn tại, hạn
chế, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng,
hiệu quả của công tác quy hoạch trên địa bàn; phát huy dân chủ, thực hiện tốt quy
trình lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, tạo sự đồng thuận trong quá trình lập và triển khai
quy hoạch; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong toàn bộ quá trình
quy hoạch, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ…

Hiện Đà Lạt cũng đã số hóa các đồ án quy hoạch trên địa bàn, công khai, công
bố trên phần mềm “Cung cấp thông tin quy hoạch” cho nhân dân, đảm bảo tính minh
bạch trong công tác công khai; tạo sự thuận lợi trong quản lý.

l Công việc phục hồi chùa Núi Thét đang tiến hành dở dang. 



Ngày 25/11, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam, chương trình Giải thưởng L’Oréal – UNESCO Vì

sự phát triển phụ nữ trong khoa học (For Women in Science)
đã tổ chức buổi lễ trao Giải thưởng nhà khoa học nữ xuất sắc
năm 2022 cho 3 nhà khoa học nữ Việt Nam đã có các đề án
nghiên cứu tiềm năng vì sức khỏe và lợi ích cho cộng đồng.
Chương trình đồng thời vinh danh PGS.TS. Hồ Thị Thanh
Vân, nhà khoa học nữ trẻ vừa được trao tặng giải thưởng L’O-
real - UNESCO Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới (Interna-
tional Rising Talent) tại Paris vào tháng 6 vừa qua. 

Ba nhà khoa học xuất sắc của năm 2022 trong hai lĩnh vực
Khoa học vật liệu và Khoa học đời sống bao gồm: PGS. TS. Lê
Minh Hà - Trưởng phòng Hóa dược, Viện Hóa học các hợp chất
thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi – Phó Trưởng khoa Nông học,
phụ trách Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Khoa Nông học, Đại
học Nông Lâm Huế; TS. Hà Thị Thanh Hương – Trưởng bộ môn
Kỹ thuật Mô và Y học Tái tạo, Khoa Kỹ thuật Y sinh, Đại học
Quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Tiêu chí chọn lựa
được dựa trên thành tích nghiên cứu khoa học nổi bật thông qua
số lượng các bài viết được đăng tải trên các tạp chí quốc tế, các
ấn phẩm khoa học được xuất bản, các hoạt động nghiên cứu khoa
học đã và đang tham gia và vai trò hình mẫu cho các thế hệ
nghiên cứu trẻ. 

Ba nhà khoa học nữ xuất sắc của năm được vinh danh sẽ nhận
được học bổng nghiên cứu trị giá 150 triệu đồng, để giúp họ tiếp
tục phát triển đề án giai đoạn đầu cho các nghiên cứu chuyên sâu
kế tiếp để tạo nên các ảnh hưởng và lợi ích lớn tại Việt Nam. 

Nhằm khuyến khích động viên các sinh viên ngành khoa
học tiếp tục phát triển trong lĩnh vực khoa học, trong khuôn
khổ lễ trao giải, chương trình Giải thưởng & Học bổng

L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học
đã tổ chức hội thảo khoa học chia sẻ các đề tài nghiên cứu
khoa học của các nhà khoa học nữ từng đạt giải thưởng với
nữ sinh viên các ngành khoa học. 

Được giới thiệu đến Việt Nam vào năm 2009, trong suốt
13 năm qua, Chương trình L’Oréal – UNESCO Vì sự phát
triển phụ nữ trong khoa học đã vinh danh 35 nhà khoa học nữ
xuất sắc Việt Nam vì những nghiên cứu được đánh giá là có
ý nghĩa khoa học quan trọng, góp phần cải thiện và thay đổi
cuộc sống của cộng đồng và giúp họ tiếp tục theo đuổi niềm
đam mê với nghiên cứu khoa học. Việt Nam cũng là quốc gia
hiếm hoi được vinh danh 3 lần cho giải thưởng Nhà khoa học
trẻ tài năng quốc tế trong năm 2015, 2018 và 2022 tại Paris,
qua những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học của
các nhà khoa học nữ trẻ Việt Nam. 

Trong năm 2020, 3 nhà khoa học nữ Việt Nam được vinh
danh qua giải thưởng L’Oreal – UNESCO Vì sự phát triển
phụ nữ trong khoa học các năm trước cũng được chọn lựa vào
các vị trí hàng đầu trong danh sách 100 nhà khoa học xuất sắc
châu Á. X.HOA

Nguồn lực bảo tồn còn hạn chế
Việt Nam nằm trong “điểm nóng” về

đa dạng sinh học khu vực Ấn Độ - Miến
Điện, có mức độ đa dạng sinh học cao với
nhiều loài đặc hữu. Tuy nhiên, Việt Nam
cũng là quốc gia có nhiều loài bị đe dọa
tuyệt chủng do các tác động của quá trình
phát triển và săn bắn, buôn bán trái phép.

Theo thống kê của Liên minh Quốc tế
Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên
nhiên (IUCN), năm 2021, Việt Nam có
348 loài thú, 869 loài chim, 384 loài bò sát,
221 loài lưỡng cư và 2.041 loài cá. Trong
số này, 75 (21%) loài thú, 57 (6%) loài
chim, 75 (19%) loài bò sát, 53 (24%) loài
lưỡng cư và 136 (7%) loài cá được liệt kê
là các loài bị đe doạ (thuộc các mức Cực
kỳ nguy cấp, Nguy cấp hoặc Sắp nguy
cấp). Nhiều loài đang bị đẩy đến bờ vực
tuyệt chủng và kích thước quần thể của
nhiều loài động vật có xương sống đang
suy giảm. 

Còn theo một thống kê khác, TS.
Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Trung tâm
Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD),
cho biết: chỉ tính trong giai đoạn 2000 -
2018, diện tích rừng tự nhiên tại Việt Nam
đã suy giảm khoảng gần 2.000km2 (4,42%
so với tổng diện tích rừng), rừng ngập mặn
giảm 154km2 (11,49%), rừng hỗn giao
giảm 11.095km2 (32,33%) và rừng ngập
nước giảm 1.784km2 (68,32%). Ngược lại,
đất trồng cây ăn quả và rừng trồng đã mở

rộng lên tới 17%, tương đương với
10.367km2; diện tích nuôi trồng thủy sản
đã mở rộng khoảng 10%, tương ứng với
khoảng 800km2.

Báo cáo của dự án BIODEV năm
2021 cho thấy các loài bị ảnh hưởng do
mất sinh cảnh sống từ các tác động như
phát triển khu dân cư, chuyển đổi mục
đích sử dụng đất, khai thác khoáng sản,
xây dựng hạ tầng giao thông, các công
trình thủy điện. Trong đó, hai yếu tố ảnh
hưởng nhất đến các loài hoang dã là
chuyển đổi đất rừng thành đất canh tác
nông nghiệp/nuôi trồng thủy sản và khai
thác gỗ. 

Thực trạng cho thấy công tác bảo tồn
đa dạng sinh học tại Việt Nam nói chung,
bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm nói
riêng, hiện gặp rất nhiều thách thức. Mặc
dù trong thời gian qua, Chính phủ và các
bộ, ngành đã có rất nhiều nỗ lực như xây
dựng hệ thống các khu bảo tồn, tăng

cường các biện pháp bảo vệ, ngăn chặn
nạn săn bắt, buôn bán trái phép, tuy
nhiên, tình trạng suy thoái đa dạng sinh
học vẫn đã và đang diễn ra, trong khi
nguồn lực bảo tồn còn rất hạn chế. 

Tháo gỡ khó khăn 
Hiện Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa

dạng sinh học đang phối hợp với CCD
xây dựng Dự thảo “Chiến lược huy động
nguồn lực cho nỗ lực bảo tồn các loài
nguy cấp, quý hiếm giai đoạn 2022 -
2030” và mới đây đã tổ chức cuộc họp
tham vấn hoàn thiện chiến lược này. 

Tại cuộc họp tham vấn trên, các
chuyên gia cho rằng, thực tế cho thấy vẫn
còn nhiều bất cập trong các lĩnh vực như:
nguồn tài chính và các chính sách khuyến
khích trong quản lý và bảo tồn các loài
hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; đầu tư cho
các chương trình bảo tồn; nguồn nhân lực
trong bảo tồn đa dạng sinh học; áp dụng
văn bản quy định về tài chính;… Đơn cử,

các khu bảo vệ (vườn quốc gia, khu bảo
tồn) chỉ mới được đầu tư 40% nhu cầu tài
chính thực sự của họ. Nguồn tài chính cho
quản lý và bảo tồn loài hoang dã nguy cấp
quý hiếm phụ thuộc phần lớn vào ngân
sách Nhà nước. 

Bên cạnh đó, hiện nay vẫn chưa có
quy định về các quỹ cho đa dạng sinh học
nói chung và loài hoang dã nguy cấp quý
hiếm nói riêng. Do đó, nguồn tài chính và
việc huy động nguồn lực tài chính cho
công tác bảo tồn đa dạng sinh học hiện tại
vẫn rất khó khăn.

Ngày 29/10/2014, Bộ Tài nguyên và
Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính
xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch
160/2014/TTLT-BTC-BTNMT hướng
dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh
quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ
ngân sách Nhà nước thực hiện các nhiệm
vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa
dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030. Tuy nhiên, các chuyên
gia phản ánh việc thực hiện quy định này
trên thực tế gặp rất nhiều khó khăn. Ví
dụ: Thông tư có quy định về yêu cầu tài
chính hỗ trợ cho cơ sở bảo tồn nhưng
không có định mức kinh tế - kỹ thuật,
không có định mức chi, không được giao
cho ai.

Việc tháo gỡ những khó khăn, bất cập
hiện tại và xây dựng một chiến lược huy
động nguồn lực bền vững sẽ góp phần
thực hiện công tác bảo tồn hiệu quả và
triệt để hơn. 

Chia sẻ về Dự thảo, Giám đốc CCD
Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh mục tiêu
của chiến lược nhằm huy động được một
cách hiệu quả và bền vững các nguồn lực
cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học và
phục hồi quần thể của các loài hoang dã
ở Việt Nam. Cụ thể, xác định được các
dòng vốn, nguồn đầu tư, nguồn đóng góp
lâu dài và liên tục cho đa dạng sinh học,
phục hồi các loài; xây dựng được cơ
chế/định chế tài chính để huy động nguồn
lực xã hội cho các hoạt động bảo tồn và
phục hồi đa dạng sinh học; xây dựng
được các chính sách khuyến khích các cá
nhân, tổ chức, pháp nhân tham gia đóng
góp nguồn lực cho các hoạt động bảo tồn
và phục hồi loài.ĐỖ TRANG
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Xây dựng chiến lược dài hạn

l Cần có chiến lược dài hạn để bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Lĩnh án vì buôn bán
động vật hoang dã
trên mạng

Tháng 11/2022, TAND huyện Minh
Hóa, tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt

Đinh Minh Tính (trú tại thôn Yên Nhất,
xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa) 12 tháng
tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ
động vật nguy cấp, quý, hiếm. Trước đó,
ngày 17/6/2022, Công an huyện Minh
Hóa đã kiểm tra, bắt giữ Định Minh Tính
khi đối tượng này đang vận chuyển ba
chiếc móng gấu ngựa (Ursus thibetanus)
đi tiêu thụ.

Điều đáng nói là Đinh Minh Tính đã
thường xuyên đăng tải bài viết quảng
cáo, rao bán các cá thể hổ con, móng
gấu, mật gấu, móng hổ, nanh hổ, ngà voi
và nhiều sản phẩm từ động vật hoang dã
(ĐVHD) khác trên các trang mạng xã
hội từ năm 2020 cho đến thời điểm bị
bắt giữ. Mặc dù từng bị cơ quan chức
năng địa phương cảnh cáo về hành vi vi
phạm pháp luật, đối tượng vẫn thể hiện
thái độ thách thức và tiếp tục tạo mới các
tài khoản mạng xã hội khác nhau trên
các trang Facebook, Zalo, YouTube mỗi
khi các tài khoản cũ bị báo cáo và xóa
bỏ. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, đối
tượng đã sử dụng tổng cộng 19 tài khoản
mạng xã hội để quảng cáo, buôn bán
ĐVHD trái phép. M.DƯƠNG 

Vinh danh 3 nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2022

Công tác bảo tồn đa dạng
sinh học tại Việt Nam nói
chung, bảo tồn các loài nguy
cấp, quý hiếm nói riêng, hiện
đối mặt với rất nhiều thách
thức. Tình trạng suy thoái đa
dạng sinh học ngày càng
phức tạp và trầm trọng hơn.
Trong khi đó, nguồn lực bảo
tồn vẫn còn hạn chế. 

l Ban tổ chức trao bằng khen cho 3 Nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2022.
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Bình Thuận - Hội tụ xanh
Điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc

gia 2023 là Lễ công bố Năm Du lịch
Quốc gia 2023 – “Bình Thuận - Hội
tụ xanh” gắn với Lễ hội đếm ngược
chào năm mới 2023 được tổ chức vào
tối 31/12/2022 tại đường Nguyễn Tất
Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận.

Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia
2023 - “Bình Thuận - Hội tụ xanh” dự
kiến tổ chức vào tháng 3/2023; Lễ trao
giải chung kết Cuộc thi “Khát vọng Việt
Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm
đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu
thế giới năm 2045” dự kiến tổ chức vào
tháng 9/2023; Lễ bế mạc và chào đón
năm mới 2024 dự kiến tổ chức vào ngày
30/12/2023. 

Năm Du lịch Quốc gia 2023 có 208
hoạt động, trong đó có 13 hoạt động do
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(VH,TT&DL) chủ trì tổ chức; 31 hoạt
động do tỉnh Bình Thuận chủ trì tổ chức
với quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc
tế diễn ra trong suốt năm 2023; cùng
164 sự kiện, hoạt động VH,TT&DL
hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023
do 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương tổ chức.

“Chúng tôi tin tưởng rằng qua sự kiện
Năm Du lịch Quốc gia 2023 – “Bình
Thuận - Hội tụ xanh”, những giá trị, tiềm
năng của du lịch Bình Thuận nói riêng và
du lịch Việt Nam nói chung sẽ được hội
tụ, phát huy và quảng bá hiệu quả, góp
phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” - Thứ
trưởng Bộ VH,TT&DL Đoàn Văn Việt
nhấn mạnh.

Khám phá nhiều điểm du ngoạn
thiên nhiên

Với lợi thế đường bờ biển dài
192km, có đảo Phú Quý, khu du lịch
quốc gia Mũi Né, nguồn tài nguyên du
lịch tự nhiên và nhân văn đa dạng, môi
trường tự nhiên thuận lợi, Bình Thuận
hội tụ đủ yếu tố để phát triển nhiều loại
hình, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng,
tham quan dã ngoại, du lịch thể thao giải
trí trên biển, trên đồi cát, du lịch mạo
hiểm, thám hiểm hệ động, thực vật dưới
biển, du lịch văn hóa, tín ngưỡng gắn
với các di tích lịch sử - văn hóa và các
lễ hội truyền thống đặc sắc như Lễ hội
Nghinh Ông, Lễ hội Katê, Lễ hội Dinh
Thầy Thím, Lễ hội rước đèn Trung thu...

Bình Thuận có khí hậu nằm trong
khu vực nhiệt đới gió mùa, nắng ấm,
không khí trong lành, mát mẻ, nhiệt độ
ôn hòa, trung bình 27 độ C, lượng mưa
thấp đã tạo môi trường thuận lợi cho
việc tổ chức các hoạt động du lịch
quanh năm. Bình Thuận có nhiều đảo,
cù lao, vũng, vịnh, bãi biển với những
bãi cát trắng, nước trong xanh, tạo nên
nhiều điểm du ngoạn nổi tiếng. Trong
quá trình phát triển du lịch, Bình Thuận
đã tận dụng những đặc trưng khí hậu
của địa phương như “nắng, gió, cát
trắng” thành những lợi thế phát triển
kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng
lượng tái tạo, nghỉ dưỡng, du lịch golf…

Bình Thuận cũng là cửa ngõ giao lưu
kinh tế, văn hóa, xã hội với các địa
phương vùng Đông Nam Bộ, các tỉnh
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; là giao
điểm nối liền với các trung tâm du lịch

lớn của khu vực phía Nam như Nha
Trang, Đà Lạt, TP HCM, Bà Rịa - Vũng
Tàu... Thời gian tới, tỉnh sẽ tận dụng các
nguồn lực ưu tiên đầu tư một số dự án
hạ tầng giao thông trọng điểm mang
tính kết nối. Trong đó, điểm nhấn là
tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua tỉnh
(Phan Thiết - Dầu Giây, Phan Thiết -
Vĩnh Hảo) và Dự án Nâng cấp, mở rộng
sân bay Phan Thiết. Đây sẽ là động lực
tăng trưởng cho địa phương.

Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám
đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Thuận cho
biết, Bình Thuận cũng đã và đang hoàn
thiện hệ thống giao thông đối ngoại,
giao thông kết nối các trọng điểm du
lịch của tỉnh. Hiện nay, Bình Thuận có
gần 600 cơ sở lưu trú với hơn 17.000
phòng, trong đó có 45 khách sạn, resort
từ 3 đến 5 sao với gần 5.000 phòng; 13
đơn vị lữ hành, trong đó có 8 lữ hành
quốc tế. 

Du lịch Bình Thuận những năm qua
có tốc độ tăng trưởng bình quân 22,4%
năm, đóng góp vào tổng sản phẩm nội
tỉnh trên 9%, đang từng bước trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Năm
2022, Bình Thuận ước đón trên 5 triệu
lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt
12.800 tỉ đồng.

Thông qua việc tổ chức Năm Du
lịch Quốc gia 2023, Bình Thuận sẽ là
nơi kết nối và hội tụ giữa các tỉnh trong
khu vực lân cận và xa hơn nữa là khu
vực phía Bắc và các nước châu Á - Thái
Bình Dương để gắn kết cùng nhau phát
triển kinh tế và du lịch. 

THùy Dương

Khi cầu thủ tham dự World Cup là
một sự kiện đặc biệt và nhiều người

đã khóc khi quốc ca dân tộc mình vang
lên. Ronaldo cũng vậy!

Ronaldo đã khóc như đứa trẻ khi
quốc ca Bồ Đào Nha vang lên. Nước mắt
chảy dài trên khuôn mặt người đàn ông
chinh chiến qua 5 kỳ World Cup, bao phủ
biết bao danh hiệu cao quí cũng như
nhọc nhằn.

Lần này, anh khóc có lẽ vì nhiều lý
do ẩn chứa trong lòng, mà đến thời
khắc quan trọng nước mắt cứ thế chảy
ra. Nó mặn chát của một con người tài

năng nhiều dị nghị. Trước khi anh bước
vào thi đấu World Cup, câu lạc bộ chủ
quản đã tuyên bố gạch tên anh. Một sự
chấm dứt tàn nhẫn nhằm vào những gì
anh đã tuyên bố với truyền thông về
cách huấn luyện viên, câu lạc bộ đã đối
xử với anh.

Đó là một cú đánh về mặt tinh thần
của người đàn ông đã bước vào tuổi 37
và đây là kỳ World Cup cuối cùng của
anh. Ronaldo từng chia sẻ rằng ban huấn
luyện câu lạc bộ MU không tin anh, họ
luôn nghĩ anh nói dối việc con ốm, anh
bỏ tập... rồi việc truyền thông “thêm

thắt” vào sự kiện khiến anh bị đẩy quá
xa với huấn luyện viên.

Anh bị cô độc, đối xử như kẻ thừa
trong đội bóng. Anh bị xếp đá dự bị hoặc
bị gạch tên. Anh nói rằng việc huấn luyện
viên xếp anh đá dự bị vài phút cuối trận
đấu là một sự “sỉ nhục”.

Một người cống hiến cho MU quá
nhiều, một tài năng của bóng đá thế giới
lại bị coi thường, đối xử như kẻ bên lề.
Anh trở lại MU vì cái tình với người thầy
cũ, ông Ferguson muốn anh trở lại ngôi
nhà cũ. Nhưng rồi, những gì xảy ra ở câu
lạc bộ không như mong muốn, Ronaldo
không có cơ hội để làm điều anh muốn
với câu lạc bộ.

Hôm qua anh đã khóc. Quốc ca vang
lên, khúc nhạc hùng tráng của dân tộc Bồ
Đào Nha khiến Ronaldo cảm thấy vững
chãi, tự tin. Bây giờ anh đang thi đấu

trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh là
đội trưởng, phía sau anh là cả một dân
tộc đang theo dõi, ủng hộ anh. Cảm xúc
đó khiến nước mắt anh tuôn rơi. Đó là
những giọt lệ dồn nén của người đàn
ông. Những oan ức, đày ải giờ đã không
còn. Giờ anh được giải thoát, tự do, để
chơi bóng cho Tổ quốc. Bây giờ Tổ quốc
là trên hết.

Và anh đã thành công, ghi bàn trong
5 kỳ World Cup liên tiếp. Đó là một kỳ
tích, nó đáp trả những ai đã nói anh hết
thời, anh vô dụng, anh “làm màu”.

Mai đây, kết thúc World Cup, có thể
anh thi đấu cho câu lạc bộ nào đó hoặc
nghỉ hưu, vui chơi với gia đình. Nhưng
hiện tại trước mắt là những ngày tận hiến
cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Như vậy là
quá đủ cho một hành trình anh đã đi.

Tuấn ngọc

Đếm nụ cười, 
không đếm bàn thắng

Là mục tiêu mà dự án “Không gian thể thao
an toàn, thân thiện và bình đẳng trong các

trường học tại Hà Nội” vừa được Tổ chức Plan
International Việt Nam tổng kết hướng tới. 

Dự án “Không gian thể thao an toàn, thân
thiện và bình đẳng trong các trường học tại Hà
Nội” được thực hiện trong hơn 3 năm từ 2019
đến 2022 với mục tiêu thúc đẩy các không
gian thể thao dễ tiếp cận, an toàn, thân thiện
và bình đẳng giới trong trường học, nhằm
tạo cơ hội bình đẳng cho các em gái tham
gia như các em trai và thay đổi quan niệm
xã hội về khả năng của các em gái trong việc
tham gia thể thao và phát triển ngang bằng
như các em trai.

Sau hơn 3 năm thực hiện, với các hoạt
động bồi dưỡng năng lực chuyên môn,
phương pháp tổ chức cho cán bộ quản lý và
giáo viên để tổ chức các hoạt động, hàng trăm
trận bóng đá giao hữu được tổ chức giúp kết
nối, chia sẻ giữa học sinh nam, học sinh nữ,
cha mẹ và thầy cô, giữa gia đình và nhà trường
để thể thao mang lại tiếng cười sảng khoái sau
những giờ học tập, làm việc căng thẳng, với
phương châm “đếm nụ cười, không đếm bàn
thắng”. Hàng nghìn buổi sinh hoạt của 20 Câu
lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi để giúp các em
gái, các em trai có thêm các kỹ năng chơi thể
thao, rèn luyện sức khỏe, cũng như trang bị
các kỹ năng sống để các em trở thành những
người “truyền lửa”, lan tỏa các thông điệp về
an toàn, thân thiện và bình đẳng tới các bạn
học sinh trong toàn trường, tới cha mẹ, thầy cô
và tới cộng đồng. Song song với đó, hơn 220
ngày hội thể thao vui, sự kiện truyền thông cấp
trường đã được tổ chức để lan tỏa các thông
điệp về an toàn, thân thiện và bình đẳng tới
31.000 học sinh nam nữ trên địa bàn huyện Ba
Vì và quận Hà Đông.

Theo ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng
phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì: “Dự
án đã đáp ứng nhu cầu, mong đợi của các em
học sinh, của ngành giáo dục. Những nụ cười,
sự tự tin của các em học sinh, đặc biệt là các
em học sinh nữ trong các phần thi kiến thức
và thi đấu thể thao mà tôi được chứng kiến
trong các sự kiện của dự án là những bằng
chứng rõ nét nhất”.

Đồng thời, dự án đã huy động sự tham gia
của hơn 35.000 cha mẹ học sinh thông qua
ngày hội thể thao vui, các trận giao hữu bóng
đã, các buổi nói chuyện tại cuộc họp phụ
huynh trong năm học. Thông qua các hoạt
động này, cha mẹ đã có nhận thức tốt hơn và
thay đổi quan niệm bất bình đẳng trong tham
gia thể thao đối với con gái, đối với học sinh
yếu thế, giúp cha mẹ đồng hành cùng với con
trong việc thúc đẩy an toàn, bình đẳng trong
trường học và trong cộng đồng. H.MinH

ỐNG KÍNH THỂ THAO

Nước mắt Ronaldo

Năm Du lịch Quốc gia 2023:

Đến với du lịch xanh Bình Thuận 
Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Đoàn Văn
Việt, Năm Du lịch Quốc gia
2023 là sự kiện văn hóa, kinh
tế và du lịch tiêu biểu quy mô
cấp quốc gia và quốc tế,
cũng là sự kiện lớn nhất của
ngành Du lịch Việt Nam. Đây
còn là cơ hội thu hút khách
du lịch trong nước và quốc tế
đến Việt Nam thông qua
quảng bá hình ảnh, các giá trị
văn hóa và sản phẩm du lịch
đặc sắc của đất nước.

l Bình Thuận hướng tới du lịch xanh.
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Phát biểu tại Lễ phát động,
ông Nguyễn Thế Mạnh (Tổng
Giám đốc BHXH Việt Nam) cho
biết, chương trình  hướng tới
đồng bào dân tộc thiểu số thuộc
nhóm đối tượng không được
ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ
đóng BHYT; người chưa có thẻ
BHYT thuộc diện mới thoát
nghèo; người thuộc hộ cận
nghèo, người có mức sống trung
bình chưa tham gia BHXH,
BHYT và người có hoàn cảnh
khó khăn, yếu thế khác… 

Chia sẻ niềm tự hào khi thời
gian qua, sổ BHXH, thẻ BHYT
đã được rất nhiều tổ chức, DN ,
nhà hảo tâm lựa chọn là món quà
thiết thực và ý nghĩa trao tặng
đến người nghèo, người khó
khăn trong những chương trình
thiện nguyện mà các đơn vị tổ
chức, ông Mạnh nhấn mạnh,
cuốn sổ BHXH, tấm thẻ BHYT
khi được trao tặng đến người có
hoàn cảnh khó khăn không chỉ là
sự chia sẻ về vật chất mà còn là
sự động viên về tinh thần vô cùng
to lớn. Quan trọng hơn, khi tham
gia BHXH, BHYT là người dân
được tham gia vào mạng lưới an
sinh xã hội quốc gia, bên cạnh
việc được quỹ an sinh xã hội
quốc gia đảm bảo các quyền và
lợi ích hợp pháp, họ còn có cơ
hội được chia sẻ lại với cộng
đồng thông qua việc tham gia
BHXH, BHYT. 

“Với mong muốn nhân lên
thật nhiều giá trị nhân văn ấy,
thay mặt lãnh đạo BHXH Việt
Nam, tôi tha thiết kêu gọi toàn

thể công chức, viên chức, người
lao động trong toàn ngành
BHXH Việt Nam; các tổ chức, cá
nhân, cộng đồng doanh nghiệp
tiếp tục đồng hành, chung tay, để
Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ
BHYT cho người có hoàn cảnh
khó khăn được lan tỏa sâu rộng
trong toàn xã hội, để ngày càng
có thêm nhiều người dân được
đảm bảo thu nhập khi hết tuổi lao
động bằng BHXH, được chăm
sóc sức khỏe khi ốm đau bằng
BHYT”, ông Mạnh nói. 

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Phó
Chủ tịch Công đoàn cơ quan
BHXH Việt Nam cho biết đã
từng được chứng kiến có những
người dân nghẹn ngào xúc động
khi cầm trên tay tấm thẻ BHYT,
cuốn sổ BHXH được tặng và
chia sẻ, tấm thẻ BHYT nhỏ bé đã
đến đúng lúc, cứu người thân và
bản thân họ; có người làm nông
khi được tặng sổ BHXH đã khóc
vì cuốn sổ BHXH mang lại cho
họ cơ hội được có lương hưu khi
hết tuổi lao động như những
người đi làm tại cơ quan, DN

khác, khiến họ cảm thấy được
bình đẳng với người lao động ở
các cơ quan, DN. 

Hưởng ứng phong trào ý
nghĩa này, Công đoàn BHXH
Việt Nam kêu gọi mỗi đoàn viên
gương mẫu đi đầu trong việc
thực hiện Chương trình, ủng hộ
ít nhất 1 ngày lương để mua sổ
BHXH, thẻ BHYT tặng người có
hoàn cảnh khó khăn, đồng hành
cùng ngành BHXH thực hiện
thắng lợi Chương trình - góp

phần trao nhân ái - lan tỏa yêu
thương.

Đại diện BHXH 63 tỉnh,
thành nước phát biểu hưởng ứng
lời kêu gọi, ông Đặng Hồng
Tuấn, Giám đốc BHXH An
Giang cho biết, với mong muốn
ngày càng có nhiều người được
chăm sóc sức khỏe bằng BHYT,
được đảm bảo thu nhập khi hết
tuổi lao động, thời gian qua,
BHXH các tỉnh, thành luôn nỗ
lực tuyên truyền, đẩy mạnh công

tác phát triển người tham gia
BHXH, BHYT bằng nhiều hình
thức đa dạng, phong phú. 

Song từ thực tiễn đi tuyên
truyền, phổ biến chính sách, khi
tiếp xúc với người dân nhận thấy,
có nhiều người dân chưa tham
gia BHXH, BHYT không phải vì
họ chưa hiểu chính sách mà vì
khó khăn về tài chính.  

“Do đó, BHXH các tỉnh,
thành nhiệt liệt hưởng ứng lời
kêu gọi của Tổng Giám đốc bằng
những hành động cụ thể và thiết
thực và tin tưởng rằng tấm lòng
của đội ngũ công chức, viên chức
trong toàn hệ thống BHXH Việt
Nam sẽ lan tỏa chương trình tới
cộng đồng xã hội và nhận được
sự chung tay, góp sức của các tổ
chức, DN, các nhà hảo tâm”, ông
Tuấn nói. MinH anH

Phát biểu khai mạc Tọa đàm,
ThS Đặng Ngọc Luyến - Tổng
Biên tập Tạp chí cho biết, dự thảo
Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được
Bộ Xây dựng lấy ý kiến nhân dân
đã đưa ra hai phương án quy định
về thời hạn sở hữu căn hộ chung
cư. Thứ nhất, thời hạn sở hữu
chung cư được xác định theo thời
hạn sử dụng của nhà chung cư.
Thứ hai, không quy định thời hạn
sở hữu nhà chung cư, như pháp
luật hiện hành.

Trên thực tế, pháp luật hiện
hành không quy định thời hạn sở

hữu nhà chung cư, nên việc phá
dỡ các tòa nhà chung cư cũ nát,
xuống cấp là vô cùng khó khăn
do không đạt được sự đồng thuận
của cư dân. Các tòa chung cư cũ
nát sau nhiều năm không chỉ làm
ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị
mà còn là mối nguy hiểm tiềm ẩn
cho người dân.

Tuy nhiên, nếu quy định thời
hạn sở hữu chung cư lại vô tình
hạn chế quyền sở hữu tài sản của
người dân đã được pháp luật quy
định. Điều này có thể tác động
không nhỏ đến thị trường bất

động sản, tác động đến quyền lợi
người mua căn hộ chung cư.

Theo LS Nguyễn Văn Hậu
(Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ
nhiệm Cơ quan truyền thông
Liên đoàn LS Việt Nam), việc đề
xuất bổ sung quy định mới về
thời hạn sở hữu nhà chung cư của
Bộ Xây dựng đã nhận được
không ít ý kiến trái chiều. Nhiều
ý kiến đồng tình phương án sở
hữu chung cư có thời hạn, nhiều
ý kiến lại đồng tình với phương
án không đặt ra quy định về thời
hạn sở hữu nhà chung cư.

Do đó, nên giữ nguyên quy
định của Luật Nhà ở 2014 quy
định quyền sở hữu nhà chung cư
gắn với quyền sử dụng đất. Điều
này phù hợp với Hiến pháp và
quy định pháp luật hiện hành.
Đồng thời, đáp ứng được tâm tư,
nguyện vọng đa số người dân
muốn sở hữu nhà chung cư
không có thời hạn, để các chủ sở
hữu nhà chung cư yên tâm, hạn
chế phát sinh “tâm lý bất an”
trong xã hội.

Bên cạnh đó, cần xây dựng
thêm quy định về trình tự đăng
ký quyền sở hữu, thay đổi nội
dung đăng ký quyền sở hữu với
nhà chung cư và quy định bảo
đảm quyền sở hữu của người dân
trong các trường hợp cần tu sửa
nhà chung cư xuống cấp.

Từ góc độ kinh tế, PGS.TS
Đinh Trọng Thịnh (Học viện
Tài chính) nhận định, sở hữu
chung cư có thời hạn là một
hình thức thuê lâu dài. Theo ông
Thịnh, sở hữu có thời hạn các
chung cư chỉ là một hình thức
chủ đầu tư các khu chung cư

cho thuê có thời hạn lâu dài, xác
định trước theo hợp đồng dân sự
giữa chủ đầu tư chung cư và
người đi thuê (người mua chung
cư có thời hạn). Vì vậy, cần giữ
nguyên quy định theo khoản 3
Điều 126 Luật Đất đai 2013.
Hoặc nếu cần thiết, có thể quy
định cả 2 hình thức sở hữu vĩnh
viễn và sở hữu có thời hạn.

TS Nguyễn Sĩ Dũng,
nguyên Phó Chủ nhiệm Văn
phòng Quốc hội cũng cho rằng,
quy định thời hạn sở hữu nhà
chung cư tuy hợp pháp, nhưng
chỉ hợp lý một cách vừa phải.
Tối ưu hơn sẽ là phương án
không quy định thời hạn sở hữu
nhà chung cư.

LS Trương Anh Tú cho
rằng, pháp luật phải giải được
“bài toán” vừa bảo đảm quyền
sở hữu của công dân, vừa bảo
đảm an toàn, chất lượng xây
dựng công trình nhà chung cư.
Do đó, khi bàn tới việc sửa đổi
Luật Nhà ở thì phải bảo đảm
quy định về chất lượng công
trình xây dựng phù hợp quy
chuẩn về kỹ thuật công trình đã
được pháp luật quy định.

“Quyền sở hữu nhà ở và
quyền sử dụng đất đai là bất
biến, được pháp luật tôn trọng
và bảo vệ. Bên cạnh đó là giới
hạn công trình nhà ở về thời
gian sử dụng và quyền sở hữu
đang rất mâu thuẫn với nhau
mà trách nhiệm của những nhà
làm luật phải tìm được điểm
chung để xử lý vấn đề này”, LS
Tú nói.Gia Hải

Tặng sổ BhXh, Thẻ BhYT đến người khó khăn:

Trao nhân ái, lan tỏa yêu thương
Với mong muốn nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội với
công chức, viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam,
để ngày càng có nhiều người lao động được tham gia BHXH, nhiều người dân
được chăm sóc sức khỏe bằng bảo hiểm y tế (BHYT), vừa qua, BHXH Việt Nam
tổ chức Lễ phát động chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn
cảnh khó khăn. 

lTặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại điểm cầu
BHXH Việt Nam.

Tại Lễ phát động, BHXH
Việt Nam đã trao tặng 630

sổ BHXH, 1.260 thẻ BHYT với
tổng trị giá khoảng 4 tỷ đồng,
được công chức, viên chức, người
lao động trong toàn ngành BHXH
Việt Nam dành dụm, quyên góp
ngay trong buổi lễ. Bên cạnh đó,
BHXH Việt Nam cũng nhận được
sự chung tay của các đơn vị, DN
cùng BHXH Việt thực hiện hoạt
động ý nghĩa này. Tại điểm cầu
Trung ương, đại diện 6 DN đã
trao tặng 3.000 sổ BHXH tự
nguyện và 54.904 thẻ BHYT với
tổng số tiền là trên 25,4 tỷ đồng.
Ngoài ra, tại các điểm cầu nhiều
đơn vị, DN, nhà hảo tâm đã
trao tặng hàng chục nghìn sổ
BHXH và thẻ BHYT.

Tọa đàm về Thời hạn sở hữu chung cư:

Cần thận trọng để tránh 
“tâm lý bất an” trong xã hội
Ngày 25/11/2022, Tạp chí Luật sư Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Quy định thời
hạn sở hữu chung cư: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn”. 

l Toàn cảnh buổi Tọa đàm.

lThS Đặng Ngọc Luyến, Tổng Biên
tập Tạp chí Luật sư Việt Nam phát
biểu khai mạc  Tọa đàm.
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Hơn 170 đơn vị, doanh nghiệp
trong và ngoài nước đăng ký
triển lãm

Chiều 24/11 tại Hà Nội, Bộ
Quốc phòng đã tổ chức họp báo
giới thiệu về Triển lãm Quốc phòng
quốc tế Việt Nam 2022 (VietNam
Defence 2022).

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng,
Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp
Quốc phòng (CNQP), Bộ Quốc
phòng cho biết thời gian triển lãm sẽ
diễn ra từ ngày 8 đến 10/12 tại sân
bay Gia Lâm và sân golf Long Biên
(quận Long Biên, Hà Nội). Quy mô
triển lãm có tổng diện tích hơn
50.000m2, với diện tích trưng bày
trong nhà và ngoài trời hơn
20.000m2. Đến nay, đã có hơn 170
đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài
nước đến từ 30 quốc gia trong khu
vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu
Mỹ đăng ký có gian hàng trưng bày
tại Triển lãm.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Phó
Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc
phòng thông tin, Triển lãm nhằm tăng
cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc
tế, đối ngoại về quốc phòng, tạo dựng
lòng tin giữa Việt Nam và các nước
trên thế giới; quảng bá, tuyên truyền
năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí
trang bị do CNQP Việt Nam sản xuất
đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong
nước; tạo điều kiện để các quốc gia,
các công ty, doanh nghiệp trong
nước, quốc tế giới thiệu, trưng bày
sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng
hợp tác trong lĩnh vực CNQP.

Triển lãm còn góp phần tăng
cường hợp tác quốc tế về CNQP, đa
dạng hóa các kênh hợp tác mua sắm,
tiếp nhận, chuyển giao công nghệ để
sản xuất trang bị kỹ thuật, trang bị
hậu cần đáp ứng yêu cầu của các lực
lượng vũ trang, tìm hiểu xu hướng
phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật
trên thế giới để đề xuất, lựa chọn mua
sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị
cho quân đội và tìm kiếm cơ hội xuất
khẩu các sản phẩm quốc phòng.

Cùng với đó, tích lũy kinh nghiệm
để hướng tới tổ chức triển lãm định
kỳ 2 năm/lần, trong đó có Triển lãm
Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024,
nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành
lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại triển lãm, các doanh nghiệp
quốc phòng trong nước và quốc tế
trưng bày, giới thiệu các phương tiện

chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ
khí, trang bị sử dụng cho lực lượng
hải quân, lục quân, phòng không -
không quân (PK-KQ), tác chiến
không gian mạng và các trang thiết bị
hậu cần, kỹ thuật.

Các sản phẩm của Việt Nam trưng
bày, giới thiệu tại Triển lãm gồm các
sản phẩm của các cơ quan, đơn vị của
Bộ Quốc phòng (Tổng cục CNQP,
Quân chủng PK-KQ, Quân chủng
Hải quân, Học viện Kỹ thuật quân sự,
Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Tập
đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân
đội (Viettel), các công ty thương mại,
dịch vụ của Bộ Quốc phòng) và Bộ
Công an (Cục Công nghiệp an ninh)
nghiên cứu, chế tạo.

Trong khu vực triển lãm, Ban Tổ
chức bố trí khu vực không gian văn
hóa, không gian ẩm thực, khu vực
trưng bày “Kinh tế - quốc phòng
trong kỷ nguyên công nghệ số” để
trưng bày các mốc son tiêu biểu của
Quân đội nhân dân Việt Nam trong
từng giai đoạn lịch sử gắn với phát
triển kinh tế - xã hội; kết nối với triển
lãm không gian mạng.
Hứa hẹn những màn trình
diễn ngoạn mục, hấp dẫn

Trước đó, Thượng tướng Phùng
Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng
Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng
Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng
quốc tế Việt Nam 2022 đã kiểm tra
công tác huấn luyện bay và huấn
luyện trình diễn chào mừng Triển lãm
tại Trung đoàn Không quân 927, Sư
đoàn Không quân 371, Quân chủng
PK-KQ và Binh chủng Đặc công.

Sư đoàn 371 Quân chủng PK-KQ
được giao nhiệm vụ bay trình diễn
mở màn cho hoạt động triển lãm. Từ
nhiều tháng nay, đơn vị đã làm tốt
mọi công tác chuẩn bị, từ vũ khí trang
bị cho đến luyện tập với cường độ
cao, nhiều bài bay khó và phức tạp.
Đến nay, các lực lượng của Sư đoàn
371, trong đó có Trung đoàn 927, đã
tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kỹ
thuật bay trình diễn.

Tại sân bay Kép (Bắc
Giang), Thượng tướng Phùng Sĩ
Tấn và Đoàn công tác đã đến kiểm tra
công tác huấn luyện và động viên cán
bộ, phi công Trung đoàn 927 đang
thực hiện huấn luyện bay chào mừng
triển lãm. Phó Tổng Tham mưu

trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
nhấn mạnh, thời gian không còn dài,
tất cả cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn
371 cần tập trung cao độ, làm tốt
công tác luyện tập, bảo đảm an toàn
tuyệt đối về người và trang bị, nhằm
mang đến Triển lãm màn trình diễn
ấn tượng nhất, thể hiện trình độ, bản
lĩnh của Quân chủng PK-KQ với vai
trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ bầu
trời Tổ quốc.

Cùng với các lực lượng như
Không quân bay trình diễn chào
mừng, những chiến sĩ đặc công sẽ là
hình ảnh đại diện cho Quân đội Việt
Nam tại Triển lãm Quốc phòng quốc
tế Việt Nam 2022. Tham gia huấn
luyện trình diễn của Binh chủng Đặc
công có 771 quân nhân từ các đơn vị.
Trong Lễ khai mạc Triển lãm Quốc
phòng quốc tế Việt Nam 2022, Binh
chủng Đặc công sẽ trình diễn các
màn đồng diễn võ thuật, võ tổng hợp,
võ chiến đấu Đặc công, trống trận,
biểu diễn võ cổ truyền, biểu diễn võ
đối kháng, quyền tay không, binh khí,
khí công và công phu đặc biệt… Đặc
biệt, sau khi kết thúc màn biểu diễn
trống trận, đội hình đồng diễn sẽ xếp
chữ “VIETNAM DEFENCE 2022”. 

Sau khi kiểm tra các màn trình
diễn, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn
biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ
lực luyện tập và sự sáng tạo trong
suốt quá trình huấn luyện của các lực
lượng tham gia. Các màn trình diễn
võ thuật đẹp mắt đã phát huy được
thế mạnh của bộ đội Đặc công, thể
hiện nét đẹp trong võ thuật của quân
đội, tinh hoa võ thuật Việt Nam, góp
phần khẳng định sức mạnh của quân
đội và nền quốc phòng của Việt Nam.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cho
biết, Triển lãm Quốc phòng quốc tế
Việt Nam 2022 do Bộ Quốc phòng
chủ trì tổ chức lần đầu tiên là một
trong những sự kiện đối ngoại quốc
phòng quan trọng trong năm 2022.
Đây là cơ hội cho các nhà sản xuất
trong nước và các nhà cung cấp hàng
đầu thế giới trưng bày và giới thiệu
các hệ thống trang bị, vũ khí, kỹ
thuật tiên tiến nhất ngay tại Việt
Nam. Vì vậy, nhằm bảo đảm cho
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt
Nam 2022 diễn ra thành công, công
tác chuẩn bị mọi mặt được thực
hiện tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Lam HạnH

Hội thảo cấp quốc gia 
kỷ niệm 50 năm 
Chiến thắng Hà Nội - 
Điện Biên Phủ trên không

Sáng qua (25/11), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối
hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ

Công an, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp Ban
Chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm
50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên phủ trên
không” (1972 - 2022), Phiên họp lần thứ 2.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương
Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban
Chỉ đạo Hội thảo chủ trì phiên họp.

Hội thảo dự kiến được tổ chức vào ngày 9/12
tại Hội trường Bộ Quốc phòng với chủ đề “Chiến
thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm
1972 - sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại”.
Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được 130 bài tham
luận của các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, nhà
nghiên cứu của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các
chuyên gia của nhiều trung tâm, viện nghiên cứu
trong cả nước. 

Các bài tham luận tập trung khẳng định và làm
rõ tầm nhìn chiến lược, chủ trương lãnh đạo đúng
đắn, sáng suốt; khả năng điều hành chiến tranh tài
tình, linh hoạt, nhạy bén của Trung ương Đảng,
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng khi quyết
định mở Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên
không”; vận dụng, phát huy những giá trị lịch sử
và bài học kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay; đồng thời
tri ân công lao to lớn, sự đóng góp của lực lượng
vũ trang, cán bộ và nhân dân miền Bắc, trực tiếp
là quân dân TP Hà Nội và Quân chủng Phòng
không - Không quân. Hồng LinH

Việt Nam lần đầu tiên 
cử sĩ quan gìn giữ hòa bình
tham gia phái bộ 
của Liên minh châu Âu

Chiều 24/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ
chức trao Quyết định của Chủ tịch nước

cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
Liên hợp quốc, trong đó đặc biệt có 2 sĩ quan
lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ
Huấn luyện của Liên minh châu Âu; đồng thời
tổng kết nhiệm kỳ của 2 sĩ quan thực hiện
nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại
Cộng Hòa Trung Phi và Nam Sudan.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc
phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy
viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung
ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng
Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo
Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ
hòa bình Liên hợp quốc, chúc mừng các sĩ quan
hoàn thành nhiệm vụ và các sĩ quan mới nhận
nhiệm vụ chuẩn bị lên đường. Đặc biệt, Thứ
trưởng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao sự cố
gắng của 2 sĩ quan chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ
tại Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu
khi đã nỗ lực để trải qua những vòng tuyển chọn
khắt khe.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu
các sĩ quan tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm
túc các quan điểm, đường lối đối ngoại của
Đảng, Nhà nước, Quân đội; phát huy truyền
thống lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
của Việt Nam, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thực hiện
tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Thượng tướng Hoàng Xuân
Chiến lưu ý các sĩ quan giữ gìn đoàn kết nội bộ,
xây dựng tình đoàn kết với đồng nghiệp quốc
tế và mối quan hệ với nhân dân tại địa bàn, qua
đó góp phần thúc đẩy hoạt động gìn giữ hòa
bình Liên hợp quốc của Việt Nam ngày càng
chuyên nghiệp, hiệu quả hơn nữa.

nHật tuấn

Sẵn sàng cho Triển lãm
Quốc phòng quốc tế 

Việt Nam 2022
Triển lãm Quốc phòng
quốc tế Việt Nam 2022 là
dịp để các nhà sản xuất
trong nước và các nhà
cung cấp hàng đầu thế
giới trưng bày, giới thiệu
những hệ thống trang bị,
vũ khí, kỹ thuật tiên tiến.
Đến nay, đã có 45 đoàn
chính thức đăng ký sang
thăm Việt Nam và dự Triển
lãm Quốc phòng quốc tế
Việt Nam 2022.

lMàn trình diễn nghẹt thở của bộ đội đặc công.
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Tư VấN PHÁP LUậT
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Bộ Tài chính đang lấy ý kiến
đóng góp về dự thảo Nghị định
của Chính phủ quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, miễn,
quản lý và sử dụng phí sử dụng
đường bộ (dự thảo). Trong đó
đề xuất mức thu phí sử dụng
đường bộ áp dụng cho ô tô
chia làm 8 nhóm theo tải trọng
và ghế ngồi của xe, từ
130.000 đồng/tháng đến
1,430 triệu đồng/tháng.

Ngày 3/12/2021, Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quyết định 2047/QĐ-TTg về
việc giao dự toán ngân sách Nhà nước
(NSNN) năm 2022. Trong đó, tại điểm c
khoản 4 Điều 2 giao Bộ Tài chính chủ trì
phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan
trình Chính phủ ban hành Nghị định quy
định cụ thể việc thu, nộp và quản lý sử
dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu
phương tiện ô tô thống nhất trong cả nước,
bao gồm cả đường bộ thuộc Trung ương
quản lý và đường bộ thuộc địa phương
quản lý. Do đó, việc xây dựng dự thảo
Nghị định quy định mức thu, chế độ thu,
nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng
đường bộ là cần thiết.

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định
đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là ô
tô gồm: xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe
tương tự đã đăng ký, kiểm định để lưu
hành. Đồng thời, quy định một số trường
hợp xe không chịu phí sử dụng đường bộ

do bị hủy hoại, bị tịch thu, bị tai nạn không
thể sử dụng tiếp sau sửa chữa; xe không sử
dụng đường bộ trong thời gian dài trên 30
ngày (trong đó, có xe kinh doanh vận tải
của doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm
dừng lưu hành liên tục 30 ngày trở lên).

Ngoài ra, dự thảo Nghị định quy định
5 trường hợp miễn phí gồm: xe cứu
thương, xe cứu hỏa, xe phục vụ tang lễ, xe
chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.
Theo đó, các trung tâm đăng kiểm thu phí
đối với các loại xe ô tô khi thực hiện đăng
kiểm xe. Tổng cục Đường bộ Việt Nam thu
phí đối với xe ô tô của lực lượng công an,
quốc phòng.

Đáng chú ý, dự thảo Nghị định đề xuất
mức thu phí sử dụng đường bộ áp dụng
cho ô tô chia làm 8 nhóm theo tải trọng và
ghế ngồi của xe, từ 130.000 đồng/tháng
đến 1,430 triệu đồng/tháng. Xe ô tô của lực

lượng công an, quốc phòng chia làm 2
nhóm: xe ô tô con mức 1 triệu đồng/năm;
xe tải, xe khách 1,5 triệu đồng/năm.

Về cách tính và thu phí, với xe ô tô của
lực lượng công an, quốc phòng, Bộ Công
an, Bộ Quốc phòng nộp phí cho toàn bộ xe
ô tô mình quản lý 1 lần/năm. Còn với xe ô
tô còn lại nộp theo chu kỳ đăng kiểm; theo
năm dương lịch; theo tháng đối với trường
hợp doanh nghiệp có số phí phải nộp từ 30
triệu đồng trở lên.

Về quản lý, sử dụng tiền phí, Tổng cục
Đường bộ Việt Nam được để lại 1,2% tiền
phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt
động thu phí. Các trung tâm đăng kiểm thu
phí nộp về Cục Đăng kiểm Việt Nam
(trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thu phí)
để Cục Đăng kiểm Việt Nam tổng hợp và
khai, nộp phí vào NSNN. Các trung tâm
đăng kiểm được để lại 1,32% tiền phí thu

được để trang trải chi phí cho hoạt động
thu phí. Trường hợp trung tâm đăng kiểm
thuộc doanh nghiệp thì tiền phí để lại là
doanh thu của trung tâm, trung tâm khai,
nộp thuế theo quy định.

Về hoàn trả, bù trừ phí, tại Điều 2 dự
thảo Nghị định quy định một số trường
hợp xe không chịu phí sử dụng đường bộ.
Trường hợp xe này đã nộp phí cho thời
gian dừng lưu hành (thuộc diện không chịu
phí) thì sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả số tiền
phí đã nộp. Điều 8 Nghị định quy định cụ
thể trình tự, thủ tục, hồ sơ hoàn trả, bù trừ
tiền phí đối với từng trường hợp cụ thể.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định đã sửa
đổi, bổ sung một số nội dung so với quy
định hiện hành. Cụ thể, dự thảo Nghị định
không quy định về in và phát hành vé “phí
đường bộ toàn quốc”. Vì vé “phí đường bộ
toàn quốc” để phục vụ cho mục đích xe ô
tô của lực lượng quốc phòng, an ninh khi
lưu thông qua các trạm thu phí BOT trên
toàn quốc được miễn phí dịch vụ sử dụng
đường bộ. Việc quy định chứng từ miễn
phí BOT thuộc Bộ GTVT.

Điều chỉnh tên một số loại xe chuyên
dùng thuộc lực lượng công an, quốc phòng
cho phù hợp với thực tế. Đối với xe ô tô
chuyên dùng phục vụ quốc phòng, bổ sung
thêm xe thuộc trường hợp miễn phí là xe
kiểm soát, xe kiểm tra quân sự, xe chuyên
dùng chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn,
xe thông tin vệ tinh và các xe ô tô đặc
chủng khác phục vụ quốc phòng. Đối với
xe chuyên dùng của các đơn vị thuộc hệ
thống tổ chức của Công an nhân dân, bổ
sung đối tượng miễn phí là xe ô tô chuyên
dùng khác của Bộ Công an.

HỒNG THƯƠNG

PHÁP LUẬT VÀ TÀI CHÍNH

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban
hành Quyết định số 3504/QĐ-BHXH

hướng dẫn Quy trình thí điểm giải quyết
hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ
tục hành chính liên thông Đăng ký khai tử
- Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai
táng phí trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
và giải quyết hưởng, chi trả trợ cấp tuất
một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi
hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên
thông tại Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội và
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam.

Quy trình giải quyết
Theo đó, quy trình giải quyết hưởng và

chi trả trợ cấp mai táng phí gồm:
Tiếp nhận hồ sơ, cán bộ bộ phận Một

cửa truy cập phần mềm Tiếp nhận và
quản lý hồ sơ, nhận trích lục khai tử điện
tử và Mẫu số 2 do Cổng dịch vụ công
Quốc gia chuyển đến qua phần mềm
dịch vụ công liên thông. Kiểm tra các
thông tin kê khai trên Mẫu số 2 với cơ sở
dữ liệu đóng, hưởng bảo hiểm xã hội
(BHXH) do ngành BHXH quản lý và gửi
thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện
tử và trả kết quả đối với hồ sơ giao dịch
điện tử theo quy định. Chuyển toàn bộ
hồ sơ đã tiếp nhận cho Tổ thực hiện
chính sách BHXH/Phòng Chế độ BHXH
nếu hồ sơ đạt yêu cầu.

Giải quyết hưởng và lập danh sách chi

trả: Tổ thực hiện chính sách BHXH/Phòng
Chế độ BHXH: Tiếp nhận hồ sơ từ phần
mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ; thực hiện
kiểm tra, đối chiếu thông tin theo quy định.
Chủ động liên hệ với thân nhân của người
chết theo thông tin kê khai trên Mẫu số 2
để kiểm tra, xác nhận thông tin đề nghị
hưởng mai táng phí; trường hợp nếu thấy
cần thiết thì tổ chức kiểm tra, xác minh
trước khi giải quyết.

Truy cập Hệ thống quản lý chính sách
(TCS) để báo giảm đối tượng hưởng chế
độ BHXH hàng tháng đối với trường hợp
người chết là người đang hưởng lương
hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; thông
báo cho cơ quan Bưu điện đối chiếu số
tiền còn phải trả, không phải trả, số phải
thu hồi cập nhật vào phần mềm nghiệp
vụ. Xét duyệt và trình lãnh đạo phê duyệt
Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai
táng.

Sau khi được lãnh đạo phê duyệt,
chuyển phát hành về bộ phận Một cửa
bản giấy (nếu cá nhân đề nghị trả kết quả
là bản giấy) và bản điện tử hoặc chi bản
điện tử (nếu cá nhân đề nghị chỉ trả bản
điện tử) Quyết định về việc hưởng trợ
cấp mai táng, Bản quá trình đóng BHXH
(nếu có). Lập danh sách chi trả trợ cấp
mai táng theo quy định.

Khi chuyển danh sách chi trả trợ cấp

BHXH một lần theo hình thức chi trả qua
tài khoản cá nhân đến Tổ/Phòng Kế
hoạch - Tài chính, thực hiện: Khi chuyển
danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần
(Mẫu C97-HD) theo hình thức chi trả qua
tài khoản cá nhân đến Tổ/Phòng Kế
hoạch - Tài chính, thực hiện thông báo,
hướng dẫn người nhận trợ cấp mai táng
không phải là người kê khai đến bộ phận
Một cửa của cơ quan BHXH để xác thực
danh tính; khi đến mang theo CMND,
CCCD để đối chiếu. Cùng với đó, thông
báo cho Tổ/Phòng Kế hoạch - Tài chính
chưa thực hiện chuyển tiền đối với trường
hợp người nhận trợ cấp mai táng không
phải là người kê khai. Thông báo cho bộ
phận Một cửa về việc tiếp nhận, xác thực
danh tính của người nhận trợ cấp mai táng
không phải là người kê khai.

Thời hạn giải quyết không quá 
10 ngày

Về việc trả kết quả giải quyết, đối với
Trả kết quả là Quyết định về việc hưởng
trợ cấp mai táng bộ phận Một cửa tiếp
nhận hồ sơ đã được giải quyết từ Tổ thực
hiện chính sách BHXH/Phòng chế độ
BHXH để trả cho người dân gồm: Quyết
định về việc hưởng trợ cấp mai táng. Bản
điện tử được gửi vào kho quản lý dữ liệu
điện tử của cá nhân trên Cổng dịch vụ
công Quốc gia; bản giấy (nếu có) được
gửi theo hình thức đăng ký nhận kết quả.

Trường hợp người nhận trợ cấp mai
táng đăng ký nhận kết quả giải quyết tại
bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH:
Cán bộ tại bộ phận Một cửa điện thoại
trực tiếp và thông báo cho người hưởng

đến nhận kết quả tại bộ phận Một cửa
của cơ quan BHXH; khi đến nhận kết
quả mang theo CMND/CCCD để đối
chiếu; khi nhận kết quả phải ký nhận trên
sổ theo dõi trả kết quả.

Đối với Trả kết quả là tiền trợ cấp mai
táng thì Tổ/Phòng Kế hoạch - Tài chính
tiếp nhận danh sách từ Tổ thực hiện
chính sách BHXH/Phòng Chế độ
BHXH, thực hiện quy trình chi trả như
quy định đối với trường hợp nhận trợ cấp
bằng tiền mặt. Trường hợp chi trả qua tài
khoản cá nhân thì chuyển tiền ngay vào
tài khoản của cá nhân đã đăng ký đối với
trường hợp người nhận trợ cấp mai táng
đồng thời là người kê khai. Thực hiện chi
trả tiền trợ cấp mai táng qua tài khoản cá
nhân đối với trường hợp người nhận trợ
cấp không phải là người kê khai sau khi
người nhận trợ cấp đã được bộ phận Một
cửa xác thực danh tính.

Bên cạnh đó, bộ phận Một cửa thực
hiện kiểm tra, đối chiếu khi chi trả trợ cấp
mai táng: Đối với trường hợp người
hưởng đăng ký nhận trợ cấp mai táng trực
tiếp bằng tiền mặt tại cơ quan BHXH:
Cán bộ bộ phận Một cửa thực hiện đối
chiếu CMND/CCCD theo các thông tin
người nhận trợ cấp mai táng trên hồ sơ
hưởng trợ cấp mai táng; nếu thông tin
khớp đúng thì scan hình ảnh
CMND/CCCD, lưu trữ cùng hồ sơ giải
quyết hưởng trợ cấp mai táng và thực hiện
chi trả bằng tiền mặt cho người hưởng.

Thời hạn giải quyết, không quá 10
ngày, kể từ ngày nhận đủ thông tin, dữ
liệu, hồ sơ hợp lệ. BÙI ANH

Đề xuất phí đường bộ với ô tô
cao nhất 1,430 triệu đồng/tháng

Tại dự thảo, Bộ Tài chính trình
Chính phủ cho quy định giảm 30% mức
thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh
doanh vận tải hành khách và 10% mức
thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh
doanh vận tải hàng hóa; thời gian giảm
6 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực
thi hành.

BạN CầN BIếT

Thí điểm giải quyết hưởng trợ cấp 
mai táng trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
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THÔNG BÁO
Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà thông báo cho ông Nguyễn Văn Tạo, sinh năm

1964, bà Trần Thị Ngọc Oanh, sinh năm 1981; Địa chỉ: Số 144/4, khu phố 5, phường Tam

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được biết: 
- Ngày 08/6/2021, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà đã thụ lý vụ án Dân sự sơ thẩm số 514/2021/TLST-DS về việc “Tranh chấp hợp

đồng tín dụng” do nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Potrolimex khởi kiện. Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc ông
Nguyễn Văn Tạo và bà Trần Thị Ngọc Oanh phải thanh toán cho Ngân hàng tổng số tiền tạm tính đến ngày 23/4/2021 là 814.276.735đ. Trong
đó, nợ gốc là 410.000.000đ, tiền lãi và lãi phạt phát sinh là 404.276.735đ. Trường hợp, ông Tạo và bà Oanh không trả được tổng số tiền nợ tạm
tính nêu trên thì đề nghị Tòa án tuyên phát mãi tài sản đã thế chấp cho Ngân hàng là xe ô tô tải, nhãn hiệu Hyundai, biểm số 60C-182.15 theo
giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 016589 cấp ngày 28/02/2015 để Ngân hàng thu hồi nợ.

- Tòa án triệu tập ông Nguyễn Văn Tạo, bà Trần Thị Ngọc Oanh có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vào
lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/12/2022 để lấy lời khai và cung cấp chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; 

- Có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 06/01/2023 để tham gia phiên họp
kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; 

- Có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để tham gia phiên tòa vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 03/02/2023.
Trường hợp ông Nguyễn Văn Tạo, bà Trần Thị Ngọc Oanh vắng mặt không có lý do, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà quyết định hoãn
phiên tòa và ấn định mở lại phiên tòa vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/02/2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Nếu ông Tạo, bà Oanh vẫn vắng mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự theo quy định của pháp
luật tố tụng dân sự.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản 1: Xe ô tô con nhãn hiệu MERCEDES E 300 AMG FL biển số 61A-965.53. Màu đen, 05 chỗ ngồi. GKĐ 2.500.000.000 đồng,

đặt trước 250.000.000 đồng.
Tài sản 2: Xe tải có mui nhãn hiệu DOTHANH IZ49-E4-TMB biển số 51D-408.66. Tải trọng 2300kg. GKĐ 233.000.000 đồng, đặt

trước 23.000.000 đồng.
Tài sản 3: Xe ô tô con nhãn hiệu MAZDA CX-5 25G biển số 78A-050.83. Màu xanh, 05 chỗ ngồi. GKĐ 715.000.000 đồng, đặt

trước 72.000.000 đồng.
Xem tài sản tại: Bãi xe Công ty Sao Vàng - Số 13 Đường số 8, Khu phố 4, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. HCM.
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, Địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A

Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
Thời hạn, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h30 ngày 28/11/2022 đến 16h00 ngày 06/12/2022.
ĐK và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức ngoại trừ những trường hợp quy định tại K4Đ38 Luật đấu giá

tài sản.
Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h30 ngày 06/12/2022 đến 16h00 ngày 08/12/2022.
Đấu giá: 09/12/2022. Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty Đấu giá Minh Pháp – 151 Trần Huy

Liệu, P8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM. ĐT: 028.38453169.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô; Địa chỉ: Số 4 ngách 575/22 phố Kim Mã, phường Ngọc

Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Người có tài sản đấu giá: Công ty Điện lực Nam Định; Địa chỉ: Số 8, đường Giải Phóng, phường Lộc Hoà, TP Nam Định
1. Tài sản đấu giá: Tài sản cố định, vật tư thiết bị thu hồi.
2. Giá khởi điểm: 1.450.297.104 đồng
3.Tiền đặt trước: 290.000.000 đồng; nộp từ ngày 05/12/2022 đến 07/12/2022
4. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/11/2022 đến 06/12/2022 tại Số 26 ngõ Thái Hà,

Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ thành chính ngày 01/12/2022 và 02/12/2022 tại kho vật tư Công ty Điện lực Tuyên

Quang; Đường Tân Hà, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
6. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào hồi 14h00 ngày 09/12/2022 tại Số 26 ngõ Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN ĐÔNG ĐÔ

THÔNG BÁO
- 01 (một) xe gắn máy, biển số: 50MC-2597, số khung: C50-9104132, số máy: C50E-9104156 đã bị hư hỏng (kèm theo giấy chứng nhận

đăng ký xe).
- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Super Dream, biển số: 59L1-22172, số khung: RLHHA0607VY057717, số máy: HA05E-0057699.
- 01 (một) xe máy nhãn hiệu Yamaha Luvias màu xám đen, biển số: 59K1-709.39.
- 01 (một) xe máy nhãn hiệu Honda Blade màu đỏ, biển số: 59S2-255.84.
- 01 (một) xe máy nhãn hiệu Honda Vario màu đỏ đen, biển số: 59L3-058.98.
- 01 (một) chiếc xe mô tô biển số 59P3-092.57, số khung: RLHJA3917LY192134, số máy: JA39E-1529991.
- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Jupiter, biển số: 53P3-1833, số khung: VYA-J5VT2, số máy: 5VT2-43371.
- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision màu trắng, số khung: RLHJF5827JY003292, số máy: JF86E-0007888.
- 01 (một) xe máy màu trắng hiệu Honda Vario, biển số: 50N1-503.14, số khung: 1126HK369548, số máy: KF11E-2367041.
- 01 (một) đồng hồ hiệu BIGBANG màu vàng, dây bằng nhựa màu đen.
- 01 (một) điện thoại di động hiệu iphone 6S Plus màu hồng, số Imei: 353302071963329.
- 01 (một) điện thoại di động hiệu iphone XS Max màu trắng, số Imei: 357282092974313. 
Vậy, ai là chủ sở hữu hợp pháp của các tài sản nêu trên thì liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự Quận 5, TP Hồ Chí Minh – Địa chỉ: Số 02 Phan Phú

Tiên, Phường 10, Quận 5, TP Hồ Chí Minh để nhận lại tài sản. Hết thời hạn 03 (ba) tháng (đối với xe máy) và 01 (một) năm (đối với đồng hồ, điện thoại
di động) kể từ ngày đăng báo nếu không ai đến nhận thì Chi cục Thi hành án dân sự Quận 5, TP. Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục xử lý tài sản theo quy
định.

CHI CỤC THADS QUẬN 5, TP.HCM

THÔNG BÁO
Đấu giá 01 xe Tải pickup cabin kép nhãn hiệu Chevrolet đã qua sử dụng, , số loại: Colorado; màu sơn: Trắng; BKS: 61C-

338.84; số khung: 8FL0JH646767; số máy: G6G180311172; chỗ ngồi: 05. GKĐ: 450.000.000 đồng; Tiền đặt trước:
45.000.000đồng.

Người có tài sản: VIB – Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM;
Xem tài sản: Từ ngày 24/11/2022 đến ngày 09/12/2022 Địa điểm: Bãi xe công ty Đức Minh Phát: 12 Lâm Hạ, Bồ Đề,

Long Biên, Hà Nội (liên hệ Chị Hoa, số ĐT: 0822267799).
Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty Vạn Thành An- Chi nhánh Hà Nội: Từ ngày 24/11/2022 đến ngày

09/12/2022 (trong giờ hành chính);
Đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 12/12/2022.
Điều kiện tham gia: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu

giá 2016
Tham khảo hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký tham gia, tổ chức đấu giá tại: Công ty Vạn Thành An – Chi nhánh Hà

Nội – B17 Lô 6 Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội. ĐT/Fax: 028.3820.4858 –
0948.68.99.86.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN – CHI NHÁNH HÀ NỘI 

THÔNG BÁO
Đấu giá 01 xe ô tô con nhãn hiệu Nissan Sunny đã qua sử dụng, số loại: Sunny; màu sơn: Xanh đen; BKS: 98A-

337.85; số khung: AN17LDL08858; số máy: HR15974941D; chỗ ngồi: 05. GKĐ: 336.000.000 đồng; Tiền đặt trước:
33.600.000đồng.

Người có tài sản: VIB – Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Quận
1, Tp.HCM;

Xem tài sản: Từ ngày 24/11/2022 đến ngày 09/12/2022 Địa điểm: Bãi xe công ty Đức Minh Phát: 12 Lâm Hạ,
Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (liên hệ Chị Hoa, số ĐT: 0822267799).

Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty Vạn Thành An- Chi nhánh Hà Nội: Từ ngày 24/11/2022 đến
ngày 09/12/2022 (trong giờ hành chính);

Đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 12/12/2022.
Điều kiện tham gia: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38

Luật đấu giá 2016
Tham khảo hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký tham gia, tổ chức đấu giá tại: Công ty Vạn Thành An – Chi nhánh

Hà Nội – B17 Lô 6 Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội. ĐT/Fax: 028.3820.4858
– 0948.68.99.86.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN – CHI NHÁNH HÀ NỘI 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS1: QSDĐ:1785m2,TĐ: 80, TBĐ 21. tọa lạc tại X.Ea Tu, TP.BMT, T.Đắk Lắk.GKĐ: 753.000.000đ.TĐT: 150.600.000đ.
TS2: QSDĐ: 4.516 m2; TĐ: 79; TBĐ: 21; tọa lạc tại xã Ea Tu, TP. BMT, T.Đắk Lắk. GKĐ: 1.712.000.000đ.TĐT: 342.400.000đ.
TS3: Nhà ở diện tích sàn: 113,28m2  thuộc TĐ: 16; TBĐ: 20 tại địa chỉ số 31 lầu 3(trước) đường Châu Văn Liêm, P.14, Q.5, Tp.HCM.

GKĐ: 2.966.800.000đ.TĐT: 445.020.000đ.
Người có TS:TS1,2: Ngân hàng TMCP Tiên Phong/Tòa nhà TPBank, Số 57, phố Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm,

TP.Hà Nội.TS3: Ngân hàng TMCP Phương Đông/ Số 41 (Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của Tòa nhà) và số 45 Lê Duẩn, P.Bến
Nghé, Q.1, TP.HCM.

Thời hạn địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: TS1,2: Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày 19/12/2022;TS3: Từ ngày
niêm yết đến 17h00 ngày 09/12/2022; tại 336 An Dương Vương,P4,Q5,TP.HCM.

Thời hạn nộp tiền đặt trước(Trong giờ hành chính): TS1,2: các ngày 19,20,21/12/2022;TS3:các ngày 07,08,09/12/2022; trừ trường
hợp tổ chức ĐGTS và người tham gia ĐG có thỏa thuận khác.Tổ chức, cá nhân đủ đkiện tham gia ĐG nộp HS hợp lệ và tiền đặt trước
cho Cty ĐGHD Bến Thành theo quy định.

Mở phiên đấu giá: TS1: Lúc 09h30 ngày 22/12/2022; TS2: Lúc 10h30 ngày 22/12/2022; TS3: Lúc 10h30 ngày 19/12/2022 tại 336
An Dương Vương,P4,Q5,TP.HCM.

Liên hệ:028.66820690;097.300.9390. Website:daugiabenthanh.com.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TS1: QSDĐ: 1150m2 ; TĐ: 276; TBĐ: 01 và công trình xây dựng trên đất chưa được cấp giấy chứng nhận;tọa lạc tại xã Bình Khánh,

H.Cần Giờ, TP.HCM.GKĐ:1.056.879.000đ. TĐT: 105.687.900đ
TS2: QSDĐ: 225,5m2 ; TĐ: 274-1, 274-2, 274-3, TBĐ: 12, tọa lạc tại: X.An Thới Đông, H.Cần Giờ, TP.HCM. GKĐ: 1.098.360.000đ.TĐT:

109.836.000đ.
Người có TS:TS1,2: Ngân hàng TMCP Kiên Long/40 – 42 – 44 Phạm Hồng Thái, P.Vĩnh Thanh Vân, TP.Rạch Giá, T.Kiên Giang.
Tổ chức đấu giá:Cty ĐGHD Bến Thành-336An Dương Vương,P.4,Q.5,TP.HCM; 
Thời hạn địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: TS1,2: Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày 16/12/2022; tại 336 An

Dương Vương,P4,Q5,TP.HCM.
Thời hạn nộp tiền đặt trước (Trong giờ hành chính):TS1,2: các ngày 14,15,16/12/2022; trừ trường hợp tổ chức ĐGTS và người

tham gia ĐG có thỏa thuận khác.Tổ chức, cá nhân đủ đkiện tham gia ĐG nộp HS hợp lệ và tiền đặt trước cho Cty ĐGHD Bến Thành
theo quy định.

Mở phiên đấu giá: TS1:Lúc 14h30 ngày 19/12/2022; TS2: Lúc 15h30 ngày 19/12/2022  tại 336 An Dương Vương,P4,Q5,TP.HCM.
Liên hệ:028.66820690;097.300.9390. Website:daugiabenthanh.com.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH

Đa số ca sốt xuất huyết tử vong là do nhập viện muộn

Theo thống kê tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, từ tháng 5/2022 đến nay có
15 ca sốt xuất huyết (SXH) tử vong, đa số do bệnh nhân nhập viện muộn không thể

cứu chữa, trong đó có 4 ca ngưng tim. Các bệnh nhân tử vong có độ tuổi từ 13 - 82, đáng
chú ý, 50% bệnh nhân tử vong có biểu hiện nặng vào ngày thứ 3 - 5 của bệnh.

Lý giải về vấn đề này, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực,
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhận định, nguyên nhân rõ ràng nhất chúng ta có
thể nhìn thấy được trên thực tế là tâm lý của người dân hiện nay chủ quan hơn khi mắc
SXH. “Thực ra ở tuyến dưới, các bác sĩ đều chẩn đoán chính xác và xử lý khá nhanh.
Tuy nhiên, do diễn biến của bệnh cũng rất nhanh, khi bệnh nhân vào viện đã muộn, các
dấu hiệu xuất hiện chồng chéo nhưng không được phát hiện kịp thời dẫn đến tình huống
không thể cứu chữa”, bác sĩ  Phúc nói. Từ đây, bác sĩ Phạm Văn Phúc khuyến cáo những
người có biểu hiện sốt dai dẳng trên 2 - 3 ngày nên tới bệnh viện khám để tìm nguyên
nhân sốt. Nếu được chẩn đoán là SXH, người bệnh sẽ cần có kế hoạch theo dõi từ bác
sĩ với những dấu hiệu cảnh báo như mệt lả, nôn, đi ngoài phân đen, tràn dịch màng phổi,
xét nghiệm công thức máu thấy tiểu cầu giảm, cô đặc máu tăng, gan to…

Trước tình hình này, nhằm không để dịch SXH bùng phát, lan rộng, kéo dài, Bộ Y tế
đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp chính quyền
có nhiệm vụ chỉ đạo và huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp
ngành Y tế triển khai ngay chiến dịch diệt bọ gậy.

Ngành Y tế triển khai giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch SXH tại địa phương;
phun hóa chất tại tất cả hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa
bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều
trị bệnh SXH và theo dõi chặt chẽ nhóm người bệnh có nguy cơ cao; chuẩn bị sẵn sàng,
đầy đủ vật tư, trang thiết bị và thuốc để hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do SXH...

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát công tác
phòng, chống SXH tại các “điểm nóng”, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, hỗ trợ
tuyến dưới trong công tác phòng, chống dịch SXH... DIỆU THẢO 

VỤ BẠO HÀNH BÉ GÁI 8 TUỔI:

Nguyễn Võ Quỳnh Trang lĩnh án tử hình

Ngày 25/11, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Võ Quỳnh
Trang (SN 1995) và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985) bạo hành khiến bé

N.T.V.A. (8 tuổi, con riêng của Thái) tử vong.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, hành vi phạm tội của Nguyễn Võ

Quỳnh Trang là đặc biệt nghiêm trọng, có các tình tiết tăng nặng như giết người dưới 16
tuổi, có tính chất côn đồ, động cơ đê hèn; do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ
Quỳnh Trang mức án tử hình về tội “Giết người”, 2 - 3 năm tù về tội “Hành hạ người
khác”, tổng hợp hình phạt là tử hình. 

Cụ thể, hành vi phạm tội của các bị cáo gây bức xúc dư luận xã hội. Bị cáo Trang
trong quá trình chung sống đã ích kỷ, đê hèn, đánh đập bé V.A, do Trang không được
gia đình Thái chấp nhận. Thái không chấp nhận có con chung nên Trang đã dùng nhiều
lời lẽ, hành vi, hành hạ bé V.A. nhiều lần.

Đỉnh điểm khi bị cáo Thái đi làm, Trang tiếp tục đánh bé vào nhiều vùng trọng yếu
trong nhiều giờ liên tiếp. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, Trang không cho bé
V.A. mặc quần áo và dùng gậy đánh nhiều lần vào vùng trọng yếu, từ đó gây nên cái
chết của bé V.A. Do đó, hành vi giết người của Trang là đặc biệt nghiêm trọng, gây đau
đớn cho nạn nhân, quá tàn nhẫn, không còn nhân tính nên cần loại bỏ bị cáo vĩnh viễn
ra khỏi đời sống xã hội mới tương xứng.

Đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, HĐXX tuyên phạt 2 - 3 năm tù về tội “Hành
hạ người khác”, 4 - 5 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo
phải chịu mức án từ 6 - 8 năm tù. Theo đó, khi biết Trang đánh con mình, bị cáo Thái
không can ngăn, bỏ mặc mà còn chửi bới, đánh đập cháu V.A., đồng phạm giúp sức với
Trang về tội Hành hạ người khác. Khi biết Trang đánh con mình tử vong Thái đã xóa
camera che giấu hành vi của Trang, do vậy VKS truy tố bị cáo Thái tội Che giấu tội
phạm là đúng người, đúng tội.  DƯƠNG THẮNG 
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THÔNG BÁO
Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa thông báo cho ông Nguyễn Phạm Minh Trung;

trú tại: Số 33A, tổ 20, khu phố Tân Mai 2, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh

Đồng Nai được biết:
Ngày 30/12/2021, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa đã thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm số 770/2021/TLST-DS ngày 30/12/2021

về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng do nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu khởi kiện. Yêu cầu khởi kiện của
nguyên đơn: 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu yêu cầu ông Trung có nghĩa vụ thanh toán tổng số tiền gồm gốc và lãi tạm tính đến
ngày 21/6/2021 là 2.361.064.147 đồng, trong đó gồm nợ gốc 2.238.755.615 đồng, lãi trong hạn 112.146.428 đồng, lãi quá hạn
7.928.709 đồng, phạt chậm trả lãi 2.233.395 đồng và tiếp tục trả khoản lãi phát sinh cho đến khi thanh toán dứt điểm nợ vay cho
Ngân hàng.

- Tuyên tài sản thế chấp tại các hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong trường hợp ông Trung không thực
hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc thực hiện không đầy đủ.

- Tòa án triệu tập ông Nguyễn Phạm Minh Trung có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc
08 giờ 00 phút ngày 08/12/2022 để lấy lời khai và cung cấp chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; 

- Có mặt tại Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 35, tờ bản đồ số 3 tại địa
chỉ xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/12/2022 để tham gia xem xét, thẩm định tại chỗ
đối với tài sản thế chấp cho ngân hàng; 

- Có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 17/01/2023 để tham gia
phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; 

- Có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để tham gia phiên tòa vào lúc 08 giờ 00 phút ngày
15/02/2023. Trường hợp ông Nguyễn Phạm Minh Trung vắng mặt không có lý do, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa quyết định
hoãn phiên tòa và ấn định mở lại phiên tòa vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 08/3/2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai. Nếu ông Trung vẫn vắng mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự theo
quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

Công nghiệp hỗ trợ được xác
định là một trong những lĩnh
vực then chốt đóng góp cho sự
phát triển kinh tế của Thủ đô.
Thời gian qua, thành phố Hà
Nội đã có nhiều chính sách hỗ
trợ, tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp công nghiệp hỗ
trợ nâng cao năng lực cạnh
tranh, thúc đẩy lĩnh vực này
phát triển.

Năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu có
khoảng 920 doanh nghiệp hoạt động
trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ,
trong đó, có khoảng 300 doanh nghiệp có
hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu
chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng vào
mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập
đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Giá trị sản
xuất của công nghiệp hỗ trợ chiếm
khoảng 16% giá trị sản xuất công nghiệp
chế biến, chế tạo; chỉ số phát triển công
nghiệp hỗ trợ tăng trên 11%.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Kế hoạch
cũng đã đề ra 6 giải pháp cụ thể, như: Kết
nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ
trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho
khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến
thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực
này; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống
quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản
xuất toàn cầu; hỗ trợ nghiên cứu phát triển,
ứng dụng chuyển giao và đổi mới công
nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện,
phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; xây dựng

và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ
hàng năm;…

Cùng với đó, Hà Nội cũng có các kế
hoạch tổ chức Hội trợ công nghiệp hỗ trợ
năm 2022 cho các doanh nghiệp của Hà
Nội và các tỉnh, thành phố, các doanh
nghiệp nước ngoài (Nhật Bản, Đài Loan,
Hồng Kông…). Tăng cường các hoạt động
quảng bá, kết nối giao thương trực tuyến,
ứng dụng công nghệ thực tế ảo (tổ chức
theo hình thức offline và online); hỗ trợ
doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa
bàn thành phố tiếp nhận chuyển giao công
nghệ tiên tiến, hiện đại; mua bản quyền,
sáng chế, phần mềm (bao gồm cả chuyển
đổi số), thuê chuyên gia nước ngoài và đào
tạo nguồn nhân lực; Xây dựng website về
công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội, trong đó
cung cấp các nội dung liên quan, thông tin,

dữ liệu về công nghiệp hỗ trợ thành phố…
Về giải pháp hỗ trợ cụ thể, thành phố đã

xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức hội chợ
chuyên đề hằng năm kết nối các doanh
nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước với
đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Mỹ…
Thành phố cũng hỗ trợ 150 triệu đồng/đơn
vị tham gia hội chợ quốc tế; hỗ trợ tối đa
tới 50% chi phí đầu tư cho dự án đổi mới
công nghệ. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ
quan tâm hỗ trợ thực chất nhất, giúp doanh
nghiệp công nghiệp hỗ trợ nói riêng, các
doanh nghiệp sản xuất nói chung phát triển.

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã
kêu gọi đầu tư 43 cụm công nghiệp, nhưng
do nhiều yếu tố, đặc biệt là tác động của
dịch Covid-19, nên mới khởi công 4 cụm,
với diện tích khoảng 70-80ha. Dự kiến
trong năm 2022, Hà Nội sẽ khởi công hết

43 cụm công nghiệp và trong 1-2 năm tới
sẽ có hàng nghìn héc ta mặt bằng phục vụ
doanh nghiệp phát triển sản xuất. Nếu thực
hiện tốt việc phát triển cụm công nghiệp
theo quy hoạch, đến năm 2025, Hà Nội sẽ
có khoảng 3.000ha đất công nghiệp, chưa
kể diện tích đất khu công nghiệp khoảng
2.000-3.000ha nữa.

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hiện
chủ yếu có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Một số doanh nghiệp trong nước đã nhận
chuyển giao công nghệ và tham gia vào
chuỗi sản xuất khi đáp ứng điều kiện tiêu
chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng hàng
hóa. Có doanh nghiệp đã phát triển, lớn
mạnh hơn, song cũng có doanh nghiệp
không thành công. Điều đó đặt ra vấn đề
là phải hình thành tập đoàn, doanh nghiệp
nội địa đầu đàn, tạo điều kiện cho doanh
nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển. Theo
đó, doanh nghiệp nào đã tham gia vào
chuỗi sản xuất đa quốc gia, đều nhận được
rất nhiều ưu ái, hỗ trợ, được tạo điều kiện
để chuyển giao công nghệ, giám sát quá
trình sản xuất. Công nghệ của các doanh
nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội sản xuất
cho các hãng lớn, như: Toyota, Honda…
có thể nói đạt tầm quốc tế. Còn các doanh
nghiệp công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho
doanh nghiệp trong nước, yêu cầu tiêu chí,
tiêu chuẩn có thấp hơn. Tuy nhiên, công
nghiệp hỗ trợ phục vụ cho những ngành
kinh tế chính, sản xuất sản phẩm hoàn
thiện đòi hỏi ngày càng cao, vì vậy muốn
tồn tại bắt buộc phải đáp ứng tiêu chuẩn
ngày càng cao.

Thời gian qua, dịch Covid-19 đã và
đang gây nhiều khó khăn với doanh nghiệp
trong nước nhưng cũng đã thúc đẩy việc
dịch chuyển các nhà máy sản xuất về khu
vực Đông Nam Á. Vì vậy theo giới chuyên
gia, cộng đồng doanh nghiệp cần nhanh
chóng đón cơ hội, quảng bá sản phẩm, kết
nối kinh doanh. Các doanh nghiệp cần chủ
động đổi mới công nghệ, tìm hiểu yêu cầu
của đối tác và “đầu ra” cho sản phẩm để
đáp ứng yêu cầu phát triển. P.V

TỰ HÀO HÀNG VIỆT NAM - TINH HOA HÀNG VIỆT NAM

Nâng cao sức cạnh tranh cho các
doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

THÔNG BÁO
Đấu giá Quyền thuê, khai thác mặt bằng tại Trường THPT Võ Văn Kiệt – Địa chỉ: Số 629 Bình

Đông, P.13, Q.8, Tp.HCM; mục đích: khai thác căn tin; thời hạn khai thác: liên tục trong 05 học kỳ kể
từ ngày nhận bàn giao. GKĐ: 1.125.000.000đồng. Tiền đặt trước: 112.500.000đồng (Chi tiết tài sản
xem tại hồ sơ đấu giá).

Người có tài sản: Trường THPT Võ Văn Kiệt – Đ/c: Số 629 Bình Đông, P.13, Q.8, Tp.HCM 
Xem tài sản: 06/12/2022 và 07/12/2022; tại Số 629 Bình Đông, P.13, Q.8, Tp.HCM 
Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An: Từ ngày 28/11/2022 đến 16 giờ 00 ngày

09/12/2022; 
Nộp phiếu trả giá trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An Từ ngày 07/12/2022 đến 16 giờ 00 phút

ngày 09/12/2022;
Điều kiện đăng ký: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các trường hợp quy định tại

khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá (Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá)
Công bố giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/12/2022;
Tham khảo hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký tham gia, công bố giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh

Vạn Thành An – Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT/Fax: 0283.820.4858 – 0948.68.99.86. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN 

THÔNG BÁO
Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà thông báo cho bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh

năm: 1985; Địa chỉ: 79, tổ 12, khu phố 4A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh

Đồng Nai được biết: 
- Ngày 19/4/2022, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà đã thụ lý vụ án Dân sự sơ thẩm số 213/2022/TLST-DS

về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” do nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam khởi
kiện. Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc buộc bà Nguyễn Thị Thanh Thảo thanh toán cho Ngân hàng toàn
bộ số tiền tính đến ngày 22/3/2021 là 2.340.595.254đ trong đó gồm tiền nợ gốc là 2.249.125.000đ, tiền nợ lãi là
91.470.254đ. Đề nghị Tòa án tiếp tục tính lãi, lãi quá hạn kể từ ngày 23/3/2021 cho đến khi bà Thảo thanh toán
xong toàn bộ khoản nợ theo quy định tại hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ đã ký kết.

- Tòa án triệu tập bà Nguyễn Thị Thanh Thảo có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng
Nai vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/12/2022 để lấy lời khai và cung cấp chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của
nguyên đơn; 

- Có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 06/01/2023
để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; 

- Có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để tham gia phiên tòa vào lúc 08 giờ
00 phút ngày 03/02/2023. Trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Thảo vắng mặt không có lý do, Tòa án nhân dân thành
phố Biên Hoà quyết định hoãn phiên tòa và ấn định mở lại phiên tòa vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/02/2023 tại
trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Nếu bà Thảo vẫn vắng mặt thì Tòa án nhân dân thành
phố Biên Hoà tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO
Về việc cưỡng chế thi hành án, yêu cầu thỏa thuận giá của tài sản kê biên, 
thỏa thuận tổ chức thẩm định giá, thỏa thuận tổ chức bán đấu giá tài sản

Căn cứ Quyết định thi hành án số 551/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Lộc
Ninh;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 04/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Lộc Ninh;

Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Lộc Ninh sẽ tiến hành cưỡng chế đối với ông (bà): Hồ Văn Tuấn, Trần Thị Mùa.
địa chỉ: ấp Tân Hai, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Bằng biện pháp: Cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Tài sản kê biên gồm: 
Quyền sử dụng 8.660,7 m2 (tám ngàn sáu trăm sáu mươi phết bảy mét vuông) đất, thuộc thửa đất số 3025, tờ bản đồ số

TĐ 5820-2022, mục đích sử dụng đất CLN theo mảnh trích đi địa chính số 5820-2022 do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
huyện Lộc Ninh ký ngày 06/10/2022.

Diện tích đất trên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuộc diện được cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất mà ông Hồ Văn Tuấn nhận giao khoán lô a1, b3, b4 khoảnh 1, tiểu khu 84 từ Lâm trường Bù Đốp theo hợp đồng số
28/HĐK ngày 25/4/2003. 

Thời gian cưỡng chế:  08 giờ  30 ngày 15 tháng 12 năm 2022
Địa điểm cưỡng chế: tại nơi có tài sản cưỡng chế tại ấp Tân Hai, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Yêu cầu ông (bà) Hồ Văn Tuấn, Trần Thị Mùa có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để thỏa thuận giá của tài sản kê biên,

thỏa thuận tổ chức thẩm định giá trong trường hợp các bên không thỏa thuận được giá của tài sản kê biên, thỏa thuận tổ chức
bán đấu giá tài sản kê biên.

Trường hợp ông Hồ Văn Tuấn, bà Trần Thị Mùa không có mặt để giải quyết, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh sẽ
xử lý theo quy định của pháp luật.

CHI CỤC THADS HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC
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THÔNG BÁO
Đấu giá Nhà, đất số 51/3 đường số 5 (số mới 895 Phạm Văn Đồng), P.Linh Tây, Q.Thủ Đức (nay là Tp.Thủ Đức),

TP.HCM; DTKV đất: 176,45m2 (theo bản đồ hiện trạng DTKV đất là 163,5m2 – Trong đó diện tích đất trong GCN là
:157m2); Hình thức SD: riêng; Mục đích SD: Đất ở tại đô thị: 120,08m2, Đất trông cây lâu năm: 56,45m2; Thời hạn
sử dụng: Đất ở tại đô thị: lâu dài, Đất trồng cây lâu năm: sử dụng đến 17/07/2056; DTXD: 39,18m2 (Theo bản vẽ
hiện trạng DTXD: 162,3m2); DTSD theo GCN: 39,18m2; GKĐ: 4.728.499.990đồng – Người mua có trách nhiệm nộp
thuế GTGT nếu có. Tiền đặt trước 20% GKĐ.

Người có tài sản: Chi Cục Thi hành án dân sự Tp.Thủ Đức – Số 954A Kha Vạn Cân, P.Linh Chiểu, Tp.Thủ Đức,
TP.HCM.

Xem tài sản: Từ ngày 23/11/2022 đến ngày 19/12/2022, tại nơi có tài sản.
Mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An liên tục kể từ ngày niêm yết thông báo đấu

giá đến ngày 19/12/2022 (trong giờ hành chính).
Đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 22/12/2022.
Điều kiện tham gia: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38

Luật đấu giá 2016.
Liên hệ xem tài sản, mua hồ sơ, đăng ký tham gia, tổ chức đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành

An - Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN 

THÔNG BÁO 
Đấu giá Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 27/4 đường Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM, cụ

thể: DTKV đất: 104,4m2 (Theo GCN 98,4m2); DTXD: 70m2 (theo GCN 67,6m2); Tổng DT sàn XD: 431.1m2 (theo GCN 348,88
m2); kết cấu: 04 tầng + tầng hầm + mái che thang; Tường gạch, cột BTCT, sàn BTCT, mái BTCT. Giá khởi điểm:
11.442.876.782đồng. Người mua chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT (nếu có). Khoản tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự TP.HCM – số 372A Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Q.Gò Vấp, TP.HCM.
Xem tài sản: Từ ngày 23/11/2022 đến ngày 19/12/2022 - Tại nơi có tài sản (Liên hệ Mr.Trường, số ĐT

0856.682.862).
Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty Vạn Thành An: Liên tục kể từ ngày 23/11/2022 đến ngày 19/12/2022 (trong

giờ hành chính).
Đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 22/12/2022.
Điều kiện tham gia: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38

Luật đấu giá 2016.
Tham khảo hồ sơ, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Số 03 Lý Văn Phức,

P.Tân Định, Quận 1, HCM. ĐT: 028.3820.4858 – 0948.68.99.86.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN 

THÔNG BÁO
Đấu giá tài sản sau: Nhà, đất tại địa chỉ số 666/16/22 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10,

TP.Hồ Chí Minh; DTKV: 24,9 m2 (theo GCN: 23,5m2); DT sàn XD: 49,8m2 (theo GCN: 49,6m2); Kết cấu: 1
lầu, tường gạch, cột gạch, sàn giả BTCT mái tôn. (Tham khảo chi tiết tài sản tại hồ sơ đấu giá).

GKĐ: 2.901.629.330đồng  (Chưa bao gồm VAT). Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm.
Người có tài sản: Chi Cục THADS Q.10 – Số 23 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM.
Xem tài sản: Từ ngày 23/11/2022 đến ngày 19/12/2022 tại nơi có tài sản. 
Mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/11/2022 đến ngày 19/12/2022

(trong giờ hành chính).
Đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 22/12/2022.
Điều kiện tham gia: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại

khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá 2016.
Mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp

danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 –
0948.68.99.86.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN 

THÔNG BÁO
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh đang tổ chức thi hành bản án số

28/2022/HS-ST ngày 16/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh . Theo quyết định
của bản án về phần vật chứng: Tiếp tục tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh tỉnh Hà
Tĩnh đối với chiệc xe mô tô không rõ nhãn hiệu, không gắn biển kiểm soát, không rõ số khung, số
máy. Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm thong báo trên phương
tiện thong tin đại chúng để xác định chủ sở hữu chiếc xe trên theo quy định tại điều 288 BLDS. Nếu
hết thời hạn 01 năm kể từ ngày thong báo công khai mà không xác định được chủ sở hữu thì áp
dụng điểm a, khoản 1 điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 điều 106 BLTTHS tịch thu sung công quỹ nhà
nước đối với 01 xe mô tô là vật chứng trong vụ án nêu trên.

Vậy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho ai là chủ sở hữu chiếc
xe mô tô nói trên trức tiếp đến trụ sở  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ:
Khu trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh đóng tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) để nhận
lại tài sản. Hết thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng báo Chi cục Thi hành án dân sự sẻ xử lý tịch thu sung
công quỹ chiếc xe mô tô theo quy định của pháp luật.

CHI CỤC THADS HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ 
Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia tổ chức bán đấu giá tài sản số

58/2022/ĐG/S1QG
Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 94(1), tờ bản đồ số 32, Diện tích của thửa đất qua đo đạc

thực tế là 112m2 (diện tích theo giấy chứng nhận là 122m2) địa chỉ: thôn Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội theo giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất sô: AD 859087, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 1186, số QĐ: 1372/QĐ-UB, MS: 5621301 do
UBND Huyện Gia Lâm cấp ngày 30/12/2006 cho ông Nguyễn Quang Huy. 

Chú ý: lối đi trên giấy chứng nhận rất nhỏ và thực tế phải đi nhờ hộ liền kề, khách hàng mua trúng đấu giá phải tự thương lượng với hộ
liền kề để lấy lối đi.

Giá khởi điểm: 1.543.993.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bốn mươi ba triệu, chín trăm chín mươi ba nghìn đồng). 
Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lâm - Địa chỉ: Khu B UBND huyện Gia Lâm, số 2 đường Cổ Bi, thị trấn

Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.
Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/11/2022 đến 17h00’ ngày 16/12/2022 (trong giờ hành chính trừ thứ

bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ) tại Phòng đấu giá của Công ty – Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận
Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Ngày xem tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản: Ngày 29/11/2022 và ngày 30/11/2022 (trong giờ hành chính);
Địa điểm xem tài sản: thửa đất số 94(1) tờ bản đồ số 32, địa chỉ: Thôn Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 14;15;16/12/2022 (trong giờ hành chính); 
Thời gian cấp và nộp phiếu trả giá: Các ngày 14;15;16/12/2022 (trong giờ hành chính); 
Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường

hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.
Số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
Số tiền đặt trước: 300.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng) được chuyển vào Tài khoản số: 12910000234666 tại Ngân hàng TMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàng Mai, HN. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia. 
Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 10h30’ ngày 19/12/2022;

Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Phòng đấu giá của Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Số 1 Quốc Gia - Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-VC2 Golden
Heart, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: trả giá lên, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; bước giá: 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).
Chi tiết liên hệ: Phòng 4009, Tòa B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Điện thoại:  024 6685 0279.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 1 QUỐC GIA

THÔNG BÁO
Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà thông báo cho ông Võ Văn Hoan, sinh năm: 1970;

Địa chỉ: 379, tổ 24 (nới là tổ 6), khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa,

tỉnh Đồng Nai được biết: 
- Ngày 16/5/2022, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà đã thụ lý vụ án Dân sự sơ thẩm số 287/2022/TLST-DS về việc “Tranh

chấp hợp đồng tín dụng” do nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội khởi kiện. Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:
Buộc buộc ông Võ Văn Hoan phải trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội số tiền nợ gốc là 5.000.000.000đ và tiền nợ lãi
tạm tính đến ngày 24/3/2022 là 144.342.189đ. Kể từ ngày 25/3/2022, ông Hoan phải tiếp tục thanh toán tiền nợ lãi, tiền phạt phát
sinh theo lãi suất đã thỏa thuận tại các hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ cho đến khi thanh toán xong khoản nợ cho Ngân
hàng thương mại cổ phần Quân Đội. Trường hợp, ông Hoan không trả được toàn bộ số tiền còn nợ thì đề nghị Tòa án tuyên phát
mãi tài sản là toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 365, tờ bản đồ số 32
tọa lạc tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa mà ông Hoan đã thế chấp để đảm bảo việc thu hồi nợ cho Ngân hàng thương mại
cổ phần Quân Đội.

- Tòa án triệu tập ông Võ Văn Hoan có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vào lúc 08 giờ 00 phút
ngày 20/12/2022 để lấy lời khai và cung cấp chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; 

- Có mặt tại thửa đất số 365, tờ bản đồ số 32 tọa lạc tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 08 giờ 00
phút ngày 06/01/2023 để tham gia buổi xem xét thẩm định tại chỗ.

- Có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 09/02/2023 để tham gia
phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; 

- Có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để tham gia phiên tòa vào lúc 08 giờ 00 phút ngày
28/2/2023. Trường hợp ông Võ Văn Hoan vắng mặt không có lý do, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà quyết định hoãn phiên tòa
và ấn định mở lại phiên tòa vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 22/3/2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Nếu ông Hoan vẫn vắng mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự theo quy định của
pháp luật tố tụng dân sự.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO CÔNG KHAI 

VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Tổ chức đấu giá lần 02)

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình - Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình. 
2. Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn - Địa chỉ: Số 26 Lâm Úy, Ba Đồn, Quảng Bình
3. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án là tàu cá vỏ gỗ đã qua sử dụng, số đăng ký: QB-98218-TS theo Giấy chứng

nhận đăng ký tàu cá số 60642 do Chi cục Thủy sản Quảng Bình cấp ngày 16/12/2016 mang tên chủ tàu: Nguyễn Ngọc Hải. Loại tàu: Đánh cá;
Công dụng: Tàu lưới vây; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Quảng Bình.

(Chi tiết, hiện trạng tài sản trên theo Biên bản về việc xác minh điều kiện thi hành án ngày 26/4/2022 và ngày 25/8/2022 của Chi cục Thi
hành án dân sự thị xã Ba Đồn)

Giá khởi điểm: 3.619.289.692 đồng (Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và chi phi khác theo quy định pháp luật, người
mua trúng đấu giá tài sản phải chịu thuế GTGT nếu tài sản thuộc diện phải chịu thuế theo quy định và các loại phí, lệ phí, chi phí khác nếu có)

Tiền đặt trước: 723.857.000 đồng.
Nơi có tài sản: Xưởng đóng tàu Huệ Thế - Tổ dân phố Mỹ Hòa, xã Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (không giới

hạn số vòng).
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/11/2022 đến hết ngày 06/12/2022 tại trụ sở Trung

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình (thực hiện trong giờ hành chính).
Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 01/12/2022 và ngày 02/12/2022 tại nơi có tài sản. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm Dịch

vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Thực hiện trong ngày làm việc, từ ngày 06/12/2022 đến hết ngày 08/12/2022 vào tài khoản số 122 000000

389 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Bình (Vietinbank).
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật

đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá
trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 09/12/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
tỉnh Quảng Bình.

Lưu ý: Người đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia cuộc đấu giá phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, website: https://daugia.quangbinh.gov.vn, điện thoại:

0232.3533568.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO
Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa thông báo cho bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp; trú tại:

35A/87, khu phố 12, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được biết:
Ngày 11/10/2022, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa đã thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm số 571/2022/TLST-DS ngày 11/10/2022 về việc

tranh chấp hợp đồng tín dụng do nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu khởi kiện. Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu yêu cầu bà Diệp có nghĩa vụ thanh toán tổng số tiền gồm gốc và lãi tạm tính đến ngày

13/07/2022 là 16.107.267.153 đồng, trong đó vốn gốc 15.106.538.000 đồng, lãi trong hạn 963.801.947 đồng, lãi quá hạn 31.389.032 đồng, phạt
chậm trả lãi 5.538.174 đồng và tiếp tục trả khoản lãi phát sinh theo mức lãi suất quy định theo thoả thuận cho đến khi thanh toán dứt điểm
nợ vay cho Ngân hàng.

- Tuyên tài sản thế chấp tại các hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán khoản nợ và bên bảo lãnh là Công ty TNHH Một thành viên
Xuất nhập khẩu T.D.Đ thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong trường hợp bà Diệp không thực hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc thực hiện không đầy đủ.

- Tòa án triệu tập bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 08 giờ 00 phút
ngày 08/12/2022 để lấy lời khai và cung cấp chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; 

- Có mặt tại Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 301 và thửa đất 302, tờ bản đồ số
53 tại địa chỉ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/12/2022 để tham gia xem xét, thẩm định tại chỗ đối
với tài sản thế chấp cho ngân hàng; 

- Có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 17/01/2023 để tham gia phiên họp
kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; 

- Có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để tham gia phiên tòa vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15/02/2023.
Trường hợp bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp vắng mặt không có lý do, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa quyết định hoãn phiên tòa và ấn định
mở lại phiên tòa vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 08/3/2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nếu bà Diệp vẫn vắng
mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA
Căn cứ vào các Điều 384, 385 và Điều 388 của Bộ luật Tố tụng dân sự;
Căn cứ Điều 68 của Bộ luật Dân sự;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số 03/ 2022/TLST-VDS ngày 27 tháng 10 năm 2022 về việc “Yêu cầu tuyên bố một

người mất tích” theo đơn yêu cầu của: Bà Trần Thị Thênh, ngày năm 1955; địa chỉ: Thôn Thành Liên, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh
Thanh Hóa

QUYẾT ĐỊNH:
1. Thông báo tìm kiếm: Ông Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1957
ĐKNKTT: Thôn Thành Liên, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa
Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thành Liên, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
Ông Nguyễn Văn Lâm vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 12 năm 1990.
2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Lâm liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa để giải

quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Văn Lâm thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Nông
Cống, tỉnh Thanh Hóa; Ủy ban nhân dân xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; người yêu cầu biết.

3. 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 Văn Lâm thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu
cầu tuyên bố một người mất tích.

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA

ĐÍNH CHÍNH 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngày 24/11/2022 Công ty đấu giá hợp danh DHL thông báo đấu giá

quyền sử dụng 39 lô đất ở tại Hạ tầng dân cư thôn Văn Miếu, xã Việt Lập
(giai đoạn 2), huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, nay Công ty đấu giá hợp
danh DHL đính chính thông báo đấu giá trên như sau:

Tổng giá khởi điểm: 83.601.100.000 đồng.
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THÔNG TIN - QUảNG CÁO
sinhhungplvn@gmail.com

lTÒA SOẠN: Số 42 ngõ 29 
Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, Hà Nội.
* ĐT: (024) 37245180 
* Fax: (024) 37245178
* Email: baoplvn2014@gmail.com.
lGPXB số 86/GP-BTTTT 
ngày 06/03/2014 do Bộ TTTT cấp.
lGiấy phép sửa đổi, bổ sung 
số 290/GP-BTTTT ngày 22/9/2014 
do Bộ TTTT cấp
lThiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.
l In tại Cty TNHH MTV In báo 
Hà Nội Mới; Cty In Ba Đình.

lVăn phòng đại diện:  
TP HCM: 200C Võ Văn Tần, P5, Q3, TP HCM. 
* ĐT: (028)38181281* Email: plvnvp2@gmail.com.
Khu vực ĐBSCL: 109 Trần Văn Hoài,  Ninh Kiều,  Cần Thơ 
* ĐT: (0292) 3819009 *Email: canthophapluatvn@gmail.com.
Duyên hải phía Bắc: 10 Hồ Sen,  Lê Chân, Hải Phòng. 
*ĐT: 0973465555. Email: vanphongplvn@gmail.com;
Miền Trung và Tây Nguyên: 92 Hoàng Văn Thụ,  Pleiku, Gia Lai. 
ĐT: (0269) 365 8888 - 0963 111 333 
* Email: baophapluat.mientrungtaynguyen@gmail.com
Lào Cai: Số nhà 06, lô B2, đường D3, phố Cao Lỗ - TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. ĐT:
0903211537
Phú Thọ: đường Nguyễn Tất Thành, Việt Trì; ĐT: 0981391333.
*Email: vutienplvn@gmail.com; 
Quảng Ninh: 87 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long * ĐT: 0913093581
*Email: vucongthanhpl@gmail.com
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
Khánh Hòa: 125 Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang* ĐT: 0905555722. 
*Email: leanhduc.plvn@gmail.com
Lâm Đồng: 181 đường 3 tháng 2, phường 4, 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
TRẦN NGỌC HÀ
HÀ ÁNH BÌNH

lTrưởng ban Thư ký:
MAI VŨ MINH

Liên hệ thông tin - quảng cáo:  Nguyễn Sinh Hùng - ĐT: 0349610152

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tài sản đấu giá:
Tài sản 1: Khoản nợ của Công ty Cổ phần Thép An Phú tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Hải Dương, bao gồm

toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ. Giá trị khoản nợ của Công ty Cổ phần Thép An
Phú tạm tính đến ngày 30/6/2022 là: 16.754.239.833 đồng, trong đó dư nợ gốc là: 747.747.056 đồng; lãi cộng dồn là: 10.791.064.176 đồng; lãi
phạt cộng dồn là: 5.215.428.601 đồng. Giá khởi điểm: 3.910.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 391.000.000 đồng.

Tài sản 2: Tài sản cố định (TSCĐ) đã cũ, hỏng, không còn đáp ứng được nhu cầu công việc của Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chi tiết liên hệ đơn vị tổ chức đấu giá. Giá khởi điểm: 49.800.000 đồng. Tiền đặt trước: 9.900.000 đồng.

Tài sản 3: Xe ô tô BMW X6 XDRIVE 3.5I, sản xuất năm 2009 tại Mỹ, số khung: 5UXFG43589L223286, số máy: 02757019N54B30A,
biển số đăng ký: 29A-070.98 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 124753 do Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội
cấp ngày 28/8/2015, đăng ký lần đầu ngày 17/01/2011. Giá khởi điểm: 433.026.000 đồng. Tiền đặt trước: 86.000.000 đồng.

Tài sản 4: Vật liệu thu hồi từ tháo dỡ nhà bao che dự án : Tu bổ, tôn tạo đình Phùng Khoang, phường Trung Văn. Giá khởi điểm:
106.250.800 đồng. Tiền đặt trước: 21.000.000 đồng.

Tài sản 5: 01 xe ô tô đã qua sử dụng bán thanh lý, thông tin cụ thể như sau: Xe nhãn hiệu TOYOTA; Số loại: INNOVA; Biển số đăng
ký: 51A-737.95; Loại xe: Ô tô con; Số khung: RL4XW42G0D; Số máy: 1TR7700000; Màu sơn: Nâu vàng; Năm sản xuất: 2013; Nước sản
xuất: Việt Nam. Giá khởi điểm: 305.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 61.000.000 đồng.

Tài sản 6: Thóc DTQG sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020 nhập và bảo quản trong kho DTQG từ năm 2020 đến nay. Số lượng 2.130.000
(kg), chia làm 23 đơn vị tài sản, đơn giá khởi điểm: 6.500 đồng/kg; Gạo DTQG sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021 tại Nam bộ, nhập và bảo
quản trong kho DTQG từ năm 2021 đến nay. Số lượng 2.447.182 kg, chia làm 17 đơn vị tài sản, đơn giá khởi điểm: 9.200 đồng/kg. Chi tiết
liên hệ đơn vị tổ chức đấu giá tài sản. Tổng giá trị theo giá khởi điểm: 137.414.874.400 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Tài sản 7: Khoản nợ của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và dự án Quốc tế tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân, bao gồm toàn bộ dư nợ
(nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt), phát sinh từ hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số 001/16/HĐHM/104-30-ICC ngày 17/8/2016. Tổng dư nợ tính
đến ngày 20/9/2022 là 159.132.888.656 đồng (trong đó gồm: Dư nợ gốc 87.068.000.000 đồng, dư nợ lãi 69.206.938.990 đồng, lãi phạt
chậm trả 2.857.949.666 đồng). Giá khởi điểm: 156.080.700.000 đồng. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Tài sản 8: Nhà sinh sản truyền thống và Nhà chế biến thức ăn cho cá thuộc trường Đại học Nông Lâm cho thuê. Số lượng: Gồm 02
nhà cấp 4, tổng diện tích 190 m2 (tất cả các thiết bị, tài sản,... hiện đặt tại trong 2 nhà đó vẫn giữ nguyên hiện trạng chỉ cho thuê phần
diện tích còn lại hiện đang để trống). Chất lượng: Nhà xưởng trên đã cũ, đã qua sử dụng. Hiện tại các kết cấu chính như tường, nền có
hiện tượng bong tróc, ngấm nước, nứt nẻ, rêu mốc và bám bụi. Các kết cấu của mái như dầm, kèo..có hiện tượng han rỉ, bám bụi. Thời
gian thuê tài sản: Từ năm 2023 đến hết năm 2025. Giá khởi điểm: 68.400.000 đồng/năm. Giá khởi điểm (cho cả 3 năm): 205.200.000
đồng. Tiền đặt trước: 41.040.000 đồng.

Tài sản 9: 01 (một) xe ô tô tải có mui SONG HUA JIANG; BKS: 73C-066.46; Màu sơn: Trắng; Số máy: DA465Q*0702408-3HD3*; Số
khung: RRXCA11DKAV114014; Năm sản xuất: 2010. Xe không nổ máy được do để ngoài trời quá lâu, không được bảo quản sửa chữa.
Giá khởi điểm: 15.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng.

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

3. Người có tài sản đấu giá:
Tài sản 1: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Hải Dương (Số 09 đường Đức Minh, phường Tân

Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
Tài sản 2: Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Tài sản 3: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô (Số 27 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
Tài sản 4: UBND phường Trung Văn (Số 76 đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).
Tài sản 5: Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET (Tầng 12 tháp B, tòa nhà Sông Đà, 18 đường Phạm Hùng,

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Tài sản 6: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa (Số 572 Đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh
Hóa).

Tài sản 7: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (Số 28C-28D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).
Tài sản 8: Trường Đại học Nông Lâm (Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
Tài sản 9: Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Thái Nguyên (Số 10 đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên,

tỉnh Thái Nguyên).
4. Thời gian xem tài sản, xem giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: Từ ngày thông báo đến trước ngày mở

cuộc đấu giá 02 ngày làm việc (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.
5. Nơi có tài sản đấu giá:
Tài sản 1: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Hải Dương (Số 09 đường Đức Minh, phường

Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
Tài sản 2: Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Tài sản 3: BIDV - Chi nhánh Đông Đô (Số 27 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
Tài sản 4: Đình Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tài sản 5: Số nhà 21, Long Phú 3, KĐT Vinhomes Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Tài sản 6: Tại các kho dự trữ theo danh mục tài sản.
Tài sản 7: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (Số 28C-28D phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).
Tài sản 8: Trường Đại học Nông Lâm (Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
Tài sản 9: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thái Nguyên (Phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
6. Thời gian, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày

thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 01 ngày (với tài sản 1), 02 ngày (với các tài sản còn lại) (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh

Quốc gia tại Thái Nguyên.
8. Thời gian nộp tiền đặt trước/bảo lãnh: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Tiền đặt trước nộp vào

tài khoản theo thông tin:
- Đơn vị hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia;
- Số tài khoản: 42710006399399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quang Minh.
9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 1: 09 giờ 00 ngày 06/12/2022; Tài sản 2: 15 giờ 00 ngày 07/12/2022; Tài sản 3: 14 giờ 00

ngày 07/12/2022; Tài sản 4: 09 giờ 00 ngày 08/12/2022; Tài sản 5: 15 giờ 00 ngày 09/12/2022; Tài sản 6: 13 giờ 30 ngày 12/12/2022;
Tài sản 7: 09 giờ 00 ngày 15/12/2022; Tài sản 8: 14 giờ 00 ngày 15/12/2022; Tài sản 9: 15 giờ 30 ngày 15/12/2022.

10. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
Tài sản 1, 5, 7: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh,

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
Tài sản 2: Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Tài sản 3: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô (Số 27 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
Tài sản 4: UBND phường Trung Văn (Số 76 đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).
Tài sản 6: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa (Số 572 Đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Tài sản 8, 9: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên (Lô A22, khu dân cư cố 9, tổ 7, phường Phan Đình

Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
* Chi tiết liên hệ: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân

Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội - SĐT: 0243.2121.723 - 0916.428.728; Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại
Thái Nguyên (Lô A22, khu dân cư cố 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên – SĐT:
02086.258.969).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUỐC GIA


