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IELTS hiện nay là một chứng chỉ được nhiều
người trong xã hội đề cao, cố gắng phấn đấu có

được bởi đó là “con đường” để học sinh được xét
tuyển đại học, nhà tuyển dụng đánh giá nhân lực…
Học IELTS trở thành một “từ khóa” quen thuộc
đối với khá nhiều người Việt Nam.

(Trang 12)
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Đừng biến chứng chỉ IELTS 
thành một gánh nặng 

Ngày 15/1, chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh
Nam Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn

mạnh, Nam Định là địa phương có thế mạnh về phát triển
kinh tế biển, du lịch lịch sử, văn hóa - tâm linh nên phải
hết sức chú trọng phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa - xã
hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc
phòng, an ninh; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội,
môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

(Trang 3)

Nam Định phải hết sức chú trọng
phát triển hài hòa kinh tế, 

văn hóa - xã hội

lChợ Tết Công đoàn là hoạt động nhiều ý nghĩa nhằm hỗ trợ người lao động.

“Mọi chủ trương, chính sách đều vì lợi ích của
nhân dân”, câu nói này của Thủ tướng

Phạm Minh Chính tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ
năm 2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
tổ chức, luôn mới; là lý tưởng của Đảng ta, được thể
chế bằng chính sách và thể hiện bằng nhiều việc làm
rất cụ thể. (Trang 2)

chào ngày Mới

“Tết sum vầy - Xuân gắn kết”

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 105/2022/TT-
BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của các nghị

định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển,
đảo và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam; xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ
yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia... (Trang 14)

Các hành vi sẽ bị xử phạt hành chính
ở vùng biển, đảo và thềm lục địa

Mua hàng 0 đồng, tặng voucher giảm giá đến 50%... và những phiên chợ được tổ chức
ngay tại các khu công nghiệp là những hoạt động được nhiều đơn vị triển khai mỗi dịp Tết
đến để chăm lo đời sống cho công nhân lao động. (Trang 9)

Sau 1 năm ban hành Bộ chỉ
số đo lường mức độ

chuyển đổi số của doanh
nghiệp, chỉ có 500 doanh
nghiệp tham gia và đăng ký tài
khoản, trong số đó chỉ có
khoảng 400 doanh nghiệp tự
đánh giá mức độ chuyển đổi
số  của mình và chỉ khoảng
vài chục doanh nghiệp tư vấn
đánh giá. (Trang 8)

Doanh nghiệp chưa mặn mà đánh giá mức độ
chuyển đổi số

Vừa qua, Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức Hội nghị
triển khai công tác tư pháp năm 2023 nhằm tổng

kết đánh giá kết quả đạt được và nhận diện những hạn
chế, khó khăn để tìm giải pháp thực hiện trong thời
gian tới. (Trang 6)

KIÊN GIANG:

Nâng cao chất lượng xây dựng 
và tổ chức thi hành pháp luật

Ngày 14/1/2023 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi Thư chúc mừng năm mới nhân dịp nhân dân hai nước

Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023. (Trang 2)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi Thư chúc mừng năm mới

Gian hàng 0 đồng, 
chợ Tết Công đoàn 

hỗ trợ người lao động
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“Mọi chủ trương, chính sách đều vì
lợi ích của nhân dân”, câu nói này của
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội
nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 do
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ
chức, luôn mới; là lý tưởng của Đảng ta,
được thể chế bằng chính sách và thể
hiện bằng nhiều việc làm rất cụ thể.

Hôm qua, 16/1/2023, khi dự Chương
trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” tại
tỉnh Nam Định, điều này một lần nữa
được thể hiện. Càng gần đến ngày Tết
Nguyên đán, từ các đồng chí lãnh đạo
cấp cao của Đảng và Nhà nước đến
lãnh đạo chính quyền các cấp xã,
phường, lãnh đạo các tổ chức chính trị
- xã hội đều đến thăm, tặng quà, động
viên những gia đình có hoàn cảnh khó
khăn, những số phận không may mắn
trong xã hội.

Tết cổ truyền dân tộc có ý nghĩa đặc
biệt trong đời sống tinh thần, là dịp để
mỗi người con đất Việt nhớ về nguồn cội,
tổ tiên, gắn kết, sum vầy. Việc chăm lo
Tết mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể

hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn
nhau của dân tộc ta. 

Với phương châm “không để ai bị bỏ
lại phía sau”, các cấp, các ngành, địa
phương đã hết sức quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả
công tác xóa đói, giảm nghèo; tạo thêm
công ăn việc làm, sinh kế cho người
nghèo; tiếp tục xây dựng đội ngũ công
nhân vững mạnh, cải thiện điều kiện
làm việc; dành nguồn lực xây dựng
các thiết chế văn hóa, xã hội, giáo dục,
công trình phúc lợi, nhà trẻ, trường
học, mẫu giáo cho công nhân. Truyền
thống nhân văn, đạo lý Việt Nam “lá
lành đùm lá rách” luôn được nâng niu,
gìn giữ; phát huy giá trị.

Tại Nam Định, Thủ tướng Phạm
Minh Chính yêu cầu, tiếp tục rà soát,
chăm lo chu đáo đời sống, sinh hoạt của
các gia đình chính sách, người có công
với cách mạng, người nghèo, người yếu
thế, công nhân lao động có hoàn cảnh
khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, để
người người, nhà nhà đón Tết an toàn,

vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, không để
ai bị bỏ lại phía sau.

Sau hơn 35 năm đổi mới (từ 1986
đến nay), quy mô nền kinh tế Việt Nam
đạt 409 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu
người đạt 4.110 USD. Như vậy, GDP
Việt Nam đã tăng 100 lần. Thế và lực,
sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc
tế, niềm tin của nhân dân ngày càng
được nâng cao, tạo ra những tiền đề
quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Đất nước ta chưa bao giờ có
được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín
quốc tế như ngày nay. Tuy nhiên,
người nghèo, những số phận không
may trong xã hội vẫn còn. Hướng đến
họ cũng là thể hiện giá trị Việt Nam, giá
trị nhân ái Việt Nam.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết
01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội năm 2023. Trong Nghị quyết
quan trọng này, Chính phủ nêu nhiệm vụ
“Chú trọng phát triển toàn diện và đồng
bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn
kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với
văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống
nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội”.
Rõ ràng, đó là một trong những tiêu
chí của giá trị Việt Nam. 

nGô ĐứC HànH

CHÀO NGÀY MỚI

“Tết sum vầy - Xuân gắn kết”

Ngày 14/1/2023 (tức ngày 23 tháng
Chạp năm Nhâm Dần), Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng

Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập
Cận Bình đã trao đổi Thư chúc mừng năm
mới nhân dịp nhân dân hai nước Việt Nam
và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên
đán Quý Mão - 2023.

Trong các thư chúc mừng, hai Tổng Bí
thư nhấn mạnh ý nghĩa then chốt của năm
2022 đối với sự phát triển của mỗi nước và
quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam -
Trung Quốc, với việc Đảng và nhân dân
Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn trong
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
và sự kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ
chức thành công Đại hội XX. Lãnh đạo cao
nhất của hai Đảng, hai nước đặc biệt đánh
giá cao tầm vóc lịch sử và ý nghĩa dấu mốc

của chuyến thăm chính thức Trung Quốc
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong
đó có việc hai bên ra “Tuyên bố chung về
tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
Việt Nam - Trung Quốc,” là cơ sở quan
trọng, định hướng chiến lược lâu dài, thúc
đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển
bền vững, lành mạnh, ổn định trong thời
gian tới.

Hướng đến năm 2023, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng mong muốn các ban,
bộ, ngành, tổ chức đoàn thể và địa phương
hai nước quán triệt, thực hiện tốt các thỏa
thuận và nhận thức chung cấp cao đạt được
trong chuyến thăm vừa qua, vì sự phát triển,
lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần
cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển
trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung
Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung
Quốc luôn coi Việt Nam là hướng đi ưu
tiên trong chính sách ngoại giao láng
giềng, mong muốn hai bên tích cực triển
khai kết quả chuyến thăm chính thức
Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng, không ngừng củng cố tin cậy chính
trị và tình hữu nghị truyền thống, tăng
cường kết nối chiến lược phát triển, đi sâu
hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, tăng
cường phối hợp trên các vấn đề quốc tế và
khu vực.

Hai Tổng Bí thư chúc Đảng, Nhà nước
và nhân dân hai nước Việt Nam -Trung
Quốc đón năm mới vui vẻ, an lành, sự
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi
nước không ngừng đạt được nhiều thành
tựu mới to lớn hơn nữa. KHánH CHi 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi Thư chúc mừng năm mới

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ban
hành Quyết định số 343/QĐ-UBND

về việc vận hành chính thức hệ thống quản
lý văn bản và điều hành TP Hà Nội. Theo
đó, UBND TP Hà Nội đưa vào vận hành
chính thức Hệ thống quản lý văn bản và
điều hành dùng chung cho các sở, ban,
ngành; UBND các quận, huyện, thị xã, các
xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP từ ngày
12/1/2023 với địa chỉ truy cập khai thác sử
dụng là

https://quanlyvanban.hanoi.gov.vn. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao

trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch
UBND các quận, huyện, thị xã, các xã,
phường, thị trấn trên địa bàn TP thực
hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành
triển khai nhiệm vụ được giao thống
nhất trên Hệ thống quản lý văn bản và
điều hành TP; tổ chức đưa vào vận hành
sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và
điều hành TP tại cơ quan, đơn vị mình,

sử dụng chữ ký số cá nhân, cơ quan, tổ
chức theo đúng quy định về công tác
văn thư và Quy chế làm việc của UBND
TP đảm bảo toàn bộ văn bản trao đổi
giữa các cơ quan được thực hiện dưới
dạng điện tử (trừ văn bản mật) theo quy
định; phấn đấu đến hết năm 2023,
khoảng 90% hồ sơ công việc tại cấp TP,
80% tại cấp huyện và 50% tại cấp xã
được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ
sơ công việc bí mật). Bảo An 

Hà Nội:
Chính thức vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy
văn Quốc gia, một bộ phận không khí

lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía
Nam, gây ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó
ảnh hưởng đến Bắc và trung Trung Bộ. Cụ
thể, từ nay (16/1) đến ngày 18/1, khu vực
Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời chuyển rét
đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả
năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Trong
đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất
ở Bắc Bộ phổ biến từ  9 - 12 độ C, khu vực
vùng núi Bắc bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng

núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực bắc
Trung bộ phổ biến 11 - 14 độ C; khu vực
từ Quảng Bình - Thừa Thiên - Huế phổ biến
14 - 17 độ C.

Từ ngày 19 - 24/1 (tức từ 28 Tết đến
mùng 3 Tết) miền Bắc có xu hướng tăng
nhiệt, nền nhiệt độ ở mức xấp xỉ so với
trung bình nhiều năm, trời rét, vùng núi có
rét đậm. Phía đông Bắc Bộ có ngày có mưa
nhỏ, mưa phùn. Khu vực Bắc Trung Bộ có
mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Khu vực  Trung
Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa, mưa

rào rải rác. Khu vực Tây Nguyên phổ biến
ít mưa trong dịp Tết. Trong khi đó khu vực
Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa rào cục
bộ vào chiều tối, vào ban ngày có nắng.

Từ mùng 4 Tết, miền Bắc có khả năng
chịu ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường,
Bắc Bộ có ngày có mưa nhỏ, trời rét, vùng
núi rét đậm, có nơi rét hại. Miền Trung tiếp
tục có mưa, mưa rào rải rác tại khu vực
thuộc Trung và Nam Trung Bộ. Tây
Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa,
ngày nắng. H.GiAnG

Bắc Bộ, Trung Bộ đón Tết Nguyên đán trong không khí lạnh

Việt Nam 
luôn chào đón 
các nhà đầu tư  

nước ngoài

Cuối tuần qua, Thủ tướng Phạm
Minh Chính đã tiếp ông Nghiêm

Giới Hòa, người sáng lập và là Chủ tịch
Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương -
một trong những tập đoàn tư nhân lớn
nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực đầu
tư xây dựng hạ tầng giao thông.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá
cao những thành tựu mà Tập đoàn xây
dựng Thái Bình Dương đã đạt được.
Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ Việt
Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển
tích cực. Chia sẻ về tình hình, mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam,
Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định
phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng
giao thông là một trong 3 đột phá chiến
lược. 20 năm qua, Việt Nam chỉ có hơn
1.000km cao tốc, trong khi từ nay đến
năm 2025 đặt mục tiêu phải có thêm
3.000km đường cao tốc và đến năm
2030 có 5.000km đường cao tốc. Thủ
tướng khẳng định, Việt Nam luôn chào
đón các nhà đầu tư nước ngoài, trong
đó có các nhà đầu tư Trung Quốc đến
đầu tư, kinh doanh và thành công tại
Việt Nam, trên tinh thần “hài hòa lợi
ích, chia sẻ rủi ro” giữa Nhà nước,
người dân, doanh nghiệp.

Cho rằng các lĩnh vực đầu tư, kinh
doanh của Tập đoàn xây dựng Thái
Bình Dương phù hợp với nhu cầu,
trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của
Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn
tiếp tục trao đổi, làm việc với các bộ,
ngành, địa phương liên quan và các đối
tác tại Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp
tác, sớm mở văn phòng đại diện tại Việt
Nam, tham gia đấu thầu các dự án hạ
tầng giao thông một cách công khai,
minh bạch, bình đẳng, tuân thủ đúng
quy định pháp luật Việt Nam, cạnh
tranh lành mạnh, bảo đảm về chất
lượng, tiến độ, không đội vốn và tuyệt
đối chống tiêu cực, tham nhũng, lãng
phí - đây là vấn đề được Việt Nam triển
khai rất quyết liệt, hiệu quả trong thời
gian qua. B. An

Thưa Quý độc giả!
Sau số báo này, Báo Pháp luật

Việt Nam sẽ xuất bản số báo đặc
biệt Tất Niên (gộp từ số 17 đến
23) và Tân Niên (gộp từ số 24
đến 30) với nhiều tin, bài đặc sắc
để cùng bạn đọc nhìn lại thành
tựu nổi bật của đất nước trong
năm Nhâm Dần và hòa trong
không khí đón Xuân Quý Mão
trên mọi miền Tổ quốc với quyết
tâm mới, khí thế mới…

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ
xuất bản thường lệ trở lại từ số
31 (31/1/2023). Các thông tin
thời sự, chính trị, đời sống kinh tế
- xã hội, văn hóa, thể thao… của
đất nước sẽ được chúng tôi cập
nhật liên tục trên các ấn phẩm
điện tử.

Cảm ơn Quý bạn đọc đã ủng
hộ Báo Pháp luật Việt Nam trong
thời gian qua!  

THỜI SỰ
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Đây là nhấn mạnh của
Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính tại Hội
nghị triển khai nhiệm vụ
lao động, người có công
và xã hội năm 2023 do
Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội tổ chức
cuối tuần qua.
Chính sách giảm nghèo được
thực hiện khá toàn diện

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc
Dung, ngành Lao động - Thương
binh và Xã hội (LĐ-TB&XH)
trong năm qua đã đạt được nhiều
kết quả nổi bật. Đáng chú ý, đã thực
hiện kịp thời, hiệu quả các chính
sách hỗ trợ người dân, doanh
nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch
COVID-19, trong 3 năm (từ năm
2020 đến hết năm 2022), thực hiện
các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội, Chính
phủ và các Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ, ngân sách Nhà
nước đã hỗ trợ cho trên 68,43 triệu
lượt người lao động, người dân và
trên 1,41 triệu lượt người sử dụng
lao động với tổng kinh phí gần
104,5 nghìn tỷ đồng thông qua hình
thức chi trả bằng tiền mặt hoặc qua
các chính sách trực tiếp và gián tiếp.

Trong đó, thực hiện các chính
sách theo Nghị quyết 68 của Chính
phủ trên 45 nghìn tỷ đồng, Nghị
quyết số 03 và Nghị quyết số 24
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
hơn 41 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ tiền
thuê nhà cho người lao động theo
Quyết định số 08 của Thủ tướng
Chính phủ trên 3,7 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, thị trường lao động
chứng kiến đà phục hồi nhanh,
mạnh mẽ, thu nhập bình quân của
người lao động liên tục tăng, được
cải thiện từ quý I đến quý III năm
2022. Lao động từ 15 tuổi trở lên
có việc làm năm 2022 là 50,6 triệu
người, tăng 1,5 triệu người so với
năm 2021. Tuy nhiên, từ đầu quý
IV đến nay, một số ngành, lĩnh vực
xuất hiện những khó khăn trong
sản xuất, kinh doanh, duy trì việc
làm cho người lao động, nhất là
doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt

may, da giày, chế biến gỗ... Để kịp
thời ổn định tình hình, Bộ LĐ-
TB&XH đã trình Thủ tướng
Chính phủ ban hành Công điện số
1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022
về các biện pháp ổn định, phát
triển thị trường lao động linh
hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm
lo đời sống người lao động.

Đặc biệt, ngành luôn thực hiện
đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách
trợ cấp thường xuyên cho gần 1,2
triệu người người có công với cách
mạng, kinh phí trên 29 nghìn tỷ
đồng. Điều dưỡng cho trên 500
nghìn lượt người có công. Các hoạt
động kỷ niệm 75 năm Ngày
Thương binh - Liệt sỹ được tổ chức
chu đáo, trang trọng, ý nghĩa. Tổ
chức tặng quà của Chủ tịch nước
cho đối tượng người có công với
cách mạng nhân dịp Tết Nguyên
đán Nhâm Dần năm 2022 và nhân
dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương
binh - Liệt sĩ với kinh phí hơn
835 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện
Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn
thiếu thông tin. Xây dựng, cải
tạo, sửa chữa, nâng cấp công
trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Các chính sách, chương trình
giảm nghèo được thực hiện khá
toàn diện và tương đối đầy đủ, đời
sống của người nghèo từng bước
được cải thiện, nâng cao, an sinh xã
hội luôn được đảm bảo. Ngân sách
Trung ương bố trí năm 2022 là
8.620 tỷ đồng thực hiện Chương
trình Mục tiêu Quốc gia giảm
nghèo bền vững và khoảng 23
nghìn tỷ đồng thực hiện các chính
sách hỗ trợ giảm nghèo chung.
Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp
xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng
thụ hưởng và nâng dần mức trợ cấp
cho các đối tượng có hoàn cảnh khó
khăn. Chi trả trợ cấp thường xuyên
hằng tháng cho trên 3,3 triệu đối

tượng bảo trợ xã hội với kinh phí
khoảng 28 nghìn tỷ đồng…

Thúc đẩy tiến bộ, công bằng
xã hội

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính nhấn mạnh, ngành LĐ-
TB&XH có đối tượng quản lý
nhiều, phạm vi rộng, tính chất phức
tạp, nhạy cảm, yêu cầu cao, khả
năng đáp ứng có hạn, thời gian thì
"không chờ đợi ai". Thủ tướng
đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực
và những kết quả quan trọng mà
tập thể lãnh đạo, công chức, viên
chức, người lao động ngành LĐ-
TB&XH đã đạt được trong thời
gian qua, đóng góp tích cực vào
thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ
rõ một số điểm cần làm tốt hơn thời
gian tới như: chỉ tiêu về tăng năng
suất lao động; chủ động trong xây
dựng, nghiên cứu chiến lược; phát
triển thị trường lao động bền vững;
nâng cao cơ cấu, chất lượng nguồn
nhân lực. Bên cạnh đó, cố gắng bao
phủ rộng hơn đến tất cả các đối
tượng. Tệ nạn xã hội, số người
nghiện ma túy có xu hướng tăng,
tình hình tội phạm mua bán người
diễn biến phức tạp... là các vấn đề
cần lưu ý.

Trên cơ sở phân tích, nhận định
tình hình, Thủ tướng Chính phủ
cho rằng, nhiệm vụ của ngành LĐ-
TB&XH trong năm 2023 là rất
nặng nề, đòi hỏi phải có sự quyết
tâm, tận tâm, tấm lòng nhân ái, sự
cảm thông, chia sẻ sâu sắc và bám
sát thực tế; với tinh thần tiếp tục
làm tốt và lan tỏa tinh thần nhân
ái, đẩy nhanh phát triển nguồn
nhân lực và thúc đẩy tiến bộ,
công bằng xã hội; quản lý phát
triển xã hội bền vững - không để
ai bị bỏ lại phía sau… 

HỒNG MINH

Tại buổi làm việc, thay mặt
Chính phủ, Thủ tướng biểu
dương nỗ lực và kết quả đạt được
của Đảng bộ, chính quyền, quân
và dân tỉnh Nam Định, đã góp
phần vào thành tựu chung của cả
nước. Thủ tướng cũng đã chỉ rõ
những tồn tại, hạn chế, bài học
kinh nghiệm.

Trong thời gian tới, Thủ tướng
yêu cầu, quán triệt, thực hiện hiệu
quả Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng, các Nghị quyết của Bộ
Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và
của tỉnh; bám sát đường lối của
Đảng, chính sách của Nhà nước
và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ. Đồng thời, phải phát huy
mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự
cường, đi lên từ bàn tay, khối óc,
mảnh đất, khung trời, cửa biển
của mình, vươn lên mạnh mẽ
bằng sức mạnh nội sinh, không
trông chờ, ỷ lại; Tăng cường phân
cấp, phân quyền, cá thể hóa trách
nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám
sát, kiểm soát quyền lực; có biện
pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả
việc triển khai của từng cấp. Chú
trọng công tác xây dựng Đảng và
xây dựng hệ thống cơ quan hành
chính đoàn kết, thống nhất, liêm
chính, dân chủ, hành động, hiệu
quả, lấy người dân, doanh nghiệp
làm trung tâm phục vụ. 

Về nhiệm vụ giải pháp cụ thể,
Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục triển
khai đồng bộ, hiệu quả Chương
trình phục hồi và phát triển kinh
tế - xã hội và các chương trình
mục tiêu quốc gia. Thủ tướng đề
nghị, không chủ quan, lơ là trong
phòng, chống dịch; đẩy mạnh
tiêm vaccine. Tập trung xây
dựng, sớm hoàn thành lập quy
hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2050 và tổ chức
quản lý, thực hiện tốt các loại quy
hoạch trên địa bàn. Đẩy mạnh
khai thác tiềm năng, thế mạnh
vùng kinh tế biển trở thành vùng
kinh tế động lực, có bước phát
triển nhanh, bền vững, trong đó
ưu tiên thu hút đầu tư và phát triển
các ngành công nghiệp ứng dụng
công nghệ cao, thân thiện với môi
trường vào các khu kinh tế, khu
công nghiệp ven biển...

Trong chương trình công tác
tại Nam Định, Thủ tướng Phạm
Minh Chính và Đoàn công tác
đã nghe báo cáo về quy hoạch
phát triển, khảo sát thực địa một
số dự án hạ tầng giao thông tại
Nam Định, thúc đẩy tiến độ

triển khai tuyến đường cao tốc
Hải Phòng – Thái Bình – Nam
Định – Ninh Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính
nhấn mạnh tuyến đường cao tốc
Hải Phòng – Thái Bình – Nam
Định – Ninh Bình là tuyến đường
có tầm quan trọng rất chiến lược
và khi hoàn thành sẽ tạo đột phá
cho toàn bộ khu vực ven biển,
vùng Đông Nam Đồng bằng
sông Hồng. Do đó, phải tập trung
nguồn lực của tỉnh, của Trung
ương, của doanh nghiệp để đầu tư
trọng tâm, trọng điểm, sớm xây
dựng, hoàn thành tuyến đường,
giúp các địa phương trong vùng
có thêm động lực, không gian
phát triển mới.

Thủ tướng đề nghị các địa
phương liên quan, Bộ Giao thông
Vận tải phải quyết liệt, khẩn
trương tiếp tục triển khai các
nhiệm vụ để thúc đẩy việc xây
dựng, hoàn thành, kết nối toàn
tuyến đường, phân công nhiệm
vụ cụ thể, rõ ràng, “các cơ quan
báo cáo đã làm việc tích cực
nhưng quan trọng là phải ra hồ
sơ, ra dự án cụ thể”. Thủ tướng
yêu cầu cần đổi mới tư duy, xây
dựng tuyến đường này trên tinh
thần vì nước, vì dân, hài hòa lợi
ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước,
doanh nghiệp và người dân. 

Thủ tướng cũng lưu ý phương
thức đầu tư theo hợp tác công - tư
(PPP) phải đúng quy định của
pháp luật, đồng thời rút kinh
nghiệm từ một số dự án PPP
trước đây để quy hoạch, xây dựng
tuyến đường này với tốc độ tối đa
khoảng 120km/h. Đặc biệt,
phương án tài chính dự án cần
tính toán lưu lượng xe không phải
dựa trên số liệu hiện nay mà trên
cơ sở kịch bản phát triển sau khi
có tuyến đường, với tinh thần đột
phá, tầm nhìn chiến lược, “tránh
chưa làm đường đã đếm xe, chưa
làm sân bay đã đếm khách”. 

Tại công trường thi công cầu
qua sông Đào (phường Trần
Quang Khải, TP Nam Định),
Thủ tướng Phạm Minh Chính
đánh giá cao việc tỉnh triển khai
xây dựng công trình này; đề
nghị tỉnh đã có quyết tâm thì
phải làm nhanh, không để kéo
dài, đội vốn, bảo đảm chất
lượng và tiến độ công trình. Đây
là một dự án trọng điểm, có ý
nghĩa quan trọng, tạo động lực
phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh nói chung và TP Nam Định
nói riêng.

T.HOÀNG

Nam Định phải hết sức 
chú trọng phát triển hài hòa

kinh tế, văn hóa - xã hội

Lan tỏa tinh thần nhân ái để
không ai bị bỏ lại phía sau

Ngày 15/1, chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh
Nam Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn
mạnh, Nam Định là địa phương có thế mạnh về
phát triển kinh tế biển, du lịch lịch sử, văn hóa -
tâm linh nên phải hết sức chú trọng phát triển hài
hòa kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường
sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh;
không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi
trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

lThủ tướng yêu cầu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phải hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý, môi trường
thông thoáng để người dân, doanh nghiệp tiếp cận tốt nhất với các chính sách về lao động, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Năm 2023, ngành LĐ-TB&XH phấn đấu đạt chỉ tiêu Quốc hội giao
bao gồm: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%; trong đó, tỷ lệ lao động qua
đào tạo có bằng cấp/chứng chỉ khoảng 27,5%; Tỷ lệ thất nghiệp của lực
lượng lao động trong độ tuổi khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ hộ nghèo
theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 1 - 1,5%. Và chỉ tiêu Chính phủ giao
bao gồm: Đưa khoảng 110 - 120 nghìn người lao động đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng; Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH
khoảng 39 - 40%; Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN
khoảng 31,5 - 32%...
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Phát biểu tại Chương
trình nghệ thuật đặc
biệt “Xuân Quê hương
2023” diễn ra cuối
tuần qua, Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân
Phúc bày tỏ mong
muốn bà con kiều bào
sẽ luôn nhớ một chữ
“đồng” như Bác Hồ đã
dạy, để cùng chung tay
hành động thắp sáng
tinh thần yêu nước vì
một Việt Nam thịnh
vượng và hùng cường.

Mong muốn kiều bào ta sẽ
luôn nhớ chữ “đồng” 

Sự kiện do Ủy ban Nhà
nước về người Việt Nam ở
nước ngoài (NVNONN), Bộ
Ngoại giao và UBND TP Hà
Nội phối hợp tổ chức với chủ
đề “Đất nước niềm tin và khát
vọng”. Chuỗi sự kiện “Xuân
Quê hương 2023” có sự tham
dự của hơn 3.000 đại biểu là
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các
bộ, ban, ngành Trung ương và
địa phương, đại biểu kiều bào
ở các nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc đã tới dự, đánh trống
khai hội “Xuân Quê hương
2023”. Phát biểu tại chương trình,
thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc chào mừng đại diện
bà con kiều bào từ khắp 5 châu 4
bể về thăm quê hương, đất mẹ
Việt Nam, cùng đồng bào cả
nước, gia đình thân yêu sum họp,
đón Tết đoàn viên. Chủ tịch nước
gửi những tình cảm thân thương,
lời thăm hỏi ân tình tới đại diện
bà con kiều bào có mặt tại
chương trình và toàn thể những
người con của quê hương Việt
Nam đang sinh sống, làm việc và
học tập ở nước ngoài đang bồi hồi
nhớ nhà, nhớ quê mà chưa thể về
sum họp đón Tết, vui xuân. “Gắn
bó với quê hương là nét đẹp văn
hóa truyền thống ngàn đời của
dân tộc, mà bất cứ ai mang dòng
máu Việt đều không thể nào quên,
như lời ca “quê hương nếu ai
không nhớ, sẽ không lớn nổi
thành người””, Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thông tin tới bà con kiều
bào về tình hình phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước năm
2022, Chủ tịch nước nêu rõ,
năm qua là một năm toàn dân
tộc Việt Nam chung sức đồng
lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng,
Nhà nước, phát huy mạnh mẽ
nội lực, kết hợp hiệu quả với
các nguồn lực quốc tế, vượt qua
gian nan, thách thức, tận dụng
cơ hội và đạt được nhiều thành

tựu to lớn, quan trọng. Chủ tịch
nước cho rằng, dù còn nhiều
hạn chế, tồn tại cần phải tập
trung khắc phục, nhưng nhìn
chung chúng ta không những đã
vượt qua một năm đầy thách
thức, khó khăn mà còn gặt hái
được những thành tựu đáng ghi
nhận trên tinh thần “trách nhiệm
kép” đối với cả lợi ích quốc gia
và trách nhiệm toàn cầu. Những
thành công to lớn đó là niềm tự
hào chung của muôn triệu người
dân đất Việt, dù ở trong nước
hay ở nước ngoài.

Nhắc lại Nghị quyết số 36-
NQ/TW của Bộ Chính trị, Chủ
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
khẳng định cộng đồng
NVNONN là “bộ phận không
tách rời và là một nguồn lực của
cộng đồng dân tộc Việt Nam, là
nhân tố quan trọng góp phần
tăng cường quan hệ hợp tác,
hữu nghị giữa nước ta với các
nước”. Theo Chủ tịch nước,
bằng nhiều hình thức và trên các
lĩnh vực khác nhau, kiều bào đã
góp phần quan trọng cả về vật
chất lẫn tinh thần vào công cuộc
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh,
sự quan tâm và chủ trương nhất
quán xuyên suốt của Đảng ta,
từ Nghị quyết số 36-NQ/TW
đến Kết luận số 12-KL/TW của
Bộ Chính trị đều tập trung
“chăm lo”, “hỗ trợ” và “tạo
điều kiện để bà con ta thể hiện
tinh thần yêu nước, gắn bó với
quê hương”. Trong những năm
qua, Nhà nước đã thực hiện
nhiều chính sách hỗ trợ kiều
bào ta tại các vùng xung đột
trên thế giới, hỗ trợ làm ăn sinh
sống, nâng cao địa vị pháp lý
tại các nước, tổ chức nhiều

hoạt động trực tiếp kết nối kiều
bào với quê hương đóng góp
cho phát triển... 

Đại hội Đảng XIII đã đặt ra
mục tiêu chiến lược xây dựng
một nước Việt Nam phát triển,
thu nhập cao vào năm 2045.
Chủ tịch nước cho rằng, trên
con đường đi tới, dù sẽ còn phải
đối mặt với muôn vàn khó khăn,
thách thức nhưng với khát vọng
đủ lớn và ngọn cờ đủ cao sẽ là
nguồn động lực mạnh mẽ đoàn
kết cả dân tộc cùng vững tin
hành động, đổi mới sáng tạo
biến khát vọng thành hiện thực.
Chủ tịch nước bày tỏ mong
muốn, trong tiến trình đó, kiều
bào ta - những người con mang
dòng máu Lạc Hồng – sẽ luôn
nhớ một chữ “đồng” như Bác
Hồ đã dạy, để cùng chung tay
hành động thắp sáng tinh thần
yêu nước vì một Việt Nam thịnh
vượng và hùng cường.

“Đưa Việt Nam đến gần
hơn với thế giới”

Trước đó, chiều 14/1, tại Trụ
sở Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ Phạm Minh Chính đã gặp
mặt Đoàn đại biểu kiều bào về
nước dự chương trình “Xuân
Quê hương 2023”. Phát biểu tại
cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm
Minh Chính xúc động trước tình
cảm của kiều bào - những người
đã vượt qua rất nhiều giới hạn
để về với quê hương; đánh giá
các ý kiến hết sức tâm huyết,
với tình yêu, khát vọng cháy
bỏng mong muốn cống hiến cho
đất nước của kiều bào tại cuộc
gặp mặt. Thủ tướng cho rằng,
đây là tình cảm thực sự, nói lên
truyền thống tốt đẹp, tinh thần
đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất

là mỗi khi có khó khăn.
Chia sẻ với bà con, Thủ tướng

nhắc tới những câu chuyện cổ của
dân tộc về con Rồng - cháu Tiên,
Thánh Gióng, Sơn Tinh - Thủy
Tinh, Mị Châu - Trọng Thủy, Thủ
tướng nhấn mạnh, một trong
những điểm nổi bật nhất trong
những câu chuyện này là đất
nước ta mỗi khi lâm nguy, khó
khăn, trắc trở thì tinh thần đại
đoàn kết toàn dân tộc lại được
củng cố, tăng cường và phát huy
mạnh mẽ. “Ít có người nước
ngoài nào hiểu hết được sức
mạnh của dân tộc Việt Nam”,
Thủ tướng nói.

Phân tích dự báo về tình hình
năm 2023, Thủ tướng cho rằng,
để tiếp nối những thành tựu đạt
được trong năm 2022, phấn đấu
đạt cao nhất những mục tiêu đề
ra cho năm 2023, chúng ta cần
phát huy sức mạnh tổng hợp của
khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
trong đó, sự đóng góp, sẻ chia,
tham gia tích cực của bà con Việt
Nam ở nước ngoài là nguồn lực
rất quan trọng. 

Nhắc lại việc tại chương trình
Xuân Quê hương năm ngoái,
trong bối cảnh dịch bệnh vẫn
đang phức tạp, Thủ tướng đã nói
về quyết tâm của Chính phủ
phấn đấu thực hiện mục tiêu
“Đường về quê gần hơn”, Thủ
tướng khẳng định, đến nay, khi
đường về quê của bà con đã gần
hơn rất nhiều, Chính phủ hướng
tới mục tiêu “Đưa Việt Nam đến
gần hơn với thế giới và mang thế
giới đến gần hơn với Việt Nam”.
Trong đó, Thủ tướng nêu rõ, để
thực hiện tốt hơn mục tiêu “Đưa

Việt Nam đến gần hơn với thế
giới”, chúng ta cần tiếp tục triển
khai hiệu quả các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước
như ổn định vĩ mô; ổn định an
ninh trật tự, xã hội; hoàn thiện
thể chế, tháo gỡ vướng mắc, rào
cản, cải cách môi trường đầu tư
kinh doanh; thúc đẩy hội nhập,
đổi mới chính sách thu hút đầu
tư và khuyến khích đầu tư ra
nước ngoài. 

Để “Mang thế giới đến gần
hơn với Việt Nam”, Thủ tướng
nêu các biện pháp như tăng
cường hơn nữa công tác xúc
tiến thương mại, đầu tư; tạo môi
trường thông thoáng, công khai,
minh bạch để thu hút sự hiện
diện của các nhà đầu tư nước
ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh
đó, chúng ta “Mang thế giới đến
gần hơn với Việt Nam” bằng
cách đẩy mạnh hợp tác về du
lịch, mở rộng hơn nữa các thị
trường du lịch tiềm năng ở khu
vực và trên toàn thế giới, thu hút
ngày càng nhiều khách du lịch
quốc tế đến với đất nước Việt
Nam tươi đẹp, con người Việt
Nam thân thiện, mến khách.

Thủ tướng nhấn mạnh, để
thực hiện được những mục tiêu
nêu trên, ngoài sự nỗ lực, quyết
tâm của Chính phủ, các bộ,
ngành, cơ quan và địa phương
trong nước, rất cần có vai trò
quan trọng, sự ủng hộ, tham gia
tích cực của bà con kiều bào ta
ở nước ngoài - những người có
nhiều năm sinh sống, học tập,
làm việc và thông hiểu sở tại,
những vị “Đại sứ thầm lặng”
của dân tộc. MINH NGỌC

Chung tay vì một Việt Nam 
thịnh vượng và hùng cường

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng là “chất xúc tác”
đóng góp quan trọng vào những thành công của hoạt động đối ngoại
của nước ta. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hoá, tôn giáo,
bà con kiều bào đã và đang góp phần giữ gìn bản sắc, quảng bá
những hình ảnh, những giá trị văn hoá Việt ở nước ngoài và hình
thành một mạng lưới các sứ giả hữu nghị với các nước, đúng như lời
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắn nhủ với kiều bào, năm 1946: “Mỗi kiều
bào phải là một đại sứ nhân dân của Việt Nam”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

l Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội mừng Xuân Quý Mão
2023. (Ảnh QĐND)

Đề cập đến việc trong những năm gần đây, một số doanh nhân
Việt Nam đã có xu hướng đầu tư ra nước ngoài, Thủ tướng Phạm
Minh Chính cho rằng điều này thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn
của người Việt Nam. Mặt khác, theo Thủ tướng, chúng ta cũng cần
chú trọng đến việc giáo dục đào tạo để các thế hệ sau hiểu hơn về đất
nước, lịch sử, văn hóa, truyền thống và con người Việt Nam. Đồng
thời, chúng ta “Đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới” qua việc tăng
cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; quảng bá
về truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa, sự chân thành, thân tình,
lòng mến khách của dân tộc Việt Nam, để các nước, người nước ngoài
hiểu rõ hơn về Việt Nam, chia sẻ hơn với Việt Nam.

lThủ tướng Phạm Minh Chính cùng kiều bào tại cuộc gặp mặt . (Ảnh VGP)
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Nhân dịp Tết Nguyên
đán Xuân Quý Mão
2023 đang đến gần,
cuối tuần qua, nhiều
đoàn công tác do lãnh
đạo Đảng, Nhà nước dẫn
đầu đã đến thăm, chúc
Tết, tặng quà cho người
dân ở các địa phương
với mong muốn mọi
người, mọi nhà được đón
Tết đầm ấm, vui tươi. 
Nêu cao tinh thần đoàn kết,
đùm bọc lẫn nhau 
của dân tộc ta 

Sáng qua, 15/1, Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm,
chúc Tết và kiểm tra công tác ứng
trực, sẵn sàng chiến đấu của Bộ
đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Tại
Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
Đắk Lắk, qua cầu truyền hình,
Chủ tịch nước đã nói chuyện với
cán bộ, chiến sỹ và đồng bào tại
các đồn Biên phòng trên địa bàn.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc trân trọng gửi lời
thăm hỏi ân cần, những tình cảm
thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất
tới cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ Bộ
đội Biên phòng Đắk Lắk đang
công tác, làm nhiệm vụ tại các
đồn biên phòng trên các tuyến
biên giới. 

Đề cập đến nhiệm vụ bảo vệ
độc lập chủ quyền, thống nhất,
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc
trong tình hình mới, Chủ tịch
nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư
lệnh Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk
thực hiện tốt công tác sẵn sàng
chiến đấu, bảo vệ biên giới quốc
gia và tổ chức đón Tết Nguyên
đán Quý Mão vui tươi, đầm ấm;
đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với
các lực lượng trong đấu tranh
phòng, chống các loại tội phạm.
Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ
với các lực lượng thực hiện tốt
nhiệm vụ phòng, chống “diễn
biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; xử
lý kịp thời, có hiệu quả các tình
huống phức tạp nảy sinh, góp
phần giữ vững an ninh, trật tự xã
hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn
lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáng 15/1, tại tỉnh Nam Định,
Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính đã dự Chương trình
“Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”
với đoàn viên công đoàn, công

nhân, người lao động và nhân
dân, trao quà tặng người nghèo và
công nhân lao động có hoàn cảnh
khó khăn. Tại Chương trình, Thủ
tướng và các lãnh đạo đã trao tặng
400 suất quà cho công nhân,
người lao động và cho các gia
đình chính sách, hộ nghèo.

Phát biểu tại Chương trình,
Thủ tướng vui mừng thông báo
tình hình đất nước sau hơn 36
năm đổi mới và nêu rõ Tết cổ
truyền dân tộc có ý nghĩa đặc biệt
trong đời sống tinh thần, việc
chăm lo Tết mang ý nghĩa nhân
văn cao cả, thể hiện tinh thần
đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của
dân tộc ta. Thủ tướng đề nghị các
cấp, các ngành, địa phương cần
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ
chức thực hiện hiệu quả công tác
xóa đói, giảm nghèo; tạo thêm
công ăn việc làm, sinh kế cho
người nghèo; tiếp tục xây dựng
đội ngũ công nhân vững mạnh,
cải thiện điều kiện làm việc; dành
nguồn lực xây dựng các thiết chế
văn hóa, xã hội, giáo dục, công
trình phúc lợi, nhà trẻ, trường học,
mẫu giáo cho công nhân.

Chăm lo tốt đời sống của
đồng bào các dân tộc 

Thăm, làm việc và tặng quà
Tết Nguyên đán tại Đắk Nông,
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban
Nội chính Trung ương Phan Đình
Trạc đánh giá cao những kết quả
mà Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân tỉnh đã đạt được trong
năm qua. Trưởng Ban Nội chính
Trung ương nhấn mạnh, mặc dù
quy mô nền kinh tế của Đắk
Nông chưa lớn như các tỉnh, TP
khác trong cả nước nhưng Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh
Đắk Nông đã đồng lòng vượt qua

khó khăn, thách thức, nhất là
trong đại dịch COVID-19 để đạt
được kết quả khá ấn tượng. Trong
năm, tất cả 13/13 chỉ tiêu về kinh
tế - xã hội của tỉnh đều đạt và
vượt kế hoạch đề ra, trong đó có
8 chỉ tiêu vượt rất cao, 5 chỉ tiêu
đạt kế hoạch.

Ông Phan Đình Trạc lưu ý tỉnh
Đắk Nông trong việc quản lý, ổn
định dân di cư ngoài quy hoạch sẽ
giải quyết tốt các vấn đề về an ninh
trật tự, quản lý nhân hộ khẩu, quản
lý đất đai… Đồng thời, thực hiện
tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng,
tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư,
phát triển kinh tế - xã hội địa
phương. Đắk Nông cần có các
chính sách bài bản, đồng bộ trong
thu hút đầu tư, phát triển kinh tế -
xã hội. Cần lưu ý hơn các vấn đề
xóa đói giảm nghèo, an sinh xã
hội, bảo vệ môi trường… ưu tiên
lựa chọn các lĩnh vực có thế mạnh
rõ rệt để phát triển có trọng tâm,
trọng điểm một cách căn cơ, bài
bản, bền vững.

Đến thăm, chúc Tết tại xã biên
giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh
Kon Tum, thay mặt lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ
MTTQ) Việt Nam, Bí thư Trung
ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ
MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến
chúc bà con vùng biên giới đón
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
vui tươi, lành mạnh, an toàn;
đồng thời đánh giá cao sự đóng
góp của người dân và lực lượng
biên phòng tại xã Mô Rai trong
xây dựng và bảo vệ biên cương
của Tổ quốc.

Để tiếp tục thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ chính trị, phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước
nói chung và xã Mô Rai nói riêng

trong năm mới 2023, ông Đỗ Văn
Chiến đề nghị tỉnh Kon Tum tiếp
tục chăm lo tốt đời sống của đồng
bào các dân tộc trên địa bàn; phát
huy sức mạnh khối đại đoàn kết
toàn dân tộc để xây dựng quê
hương giàu đẹp. Dịp này, Chủ
tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã
thăm hỏi, trao tặng quà cho huyện
Sa Thầy, Đồn Biên phòng Mô Rai
và 200 suất quà cho người dân có
hoàn cảnh khó khăn tại xã biên
giới Mô Rai; 100 chăn ấm cho
học sinh…

Huy động các nguồn lực
để thực hiện tốt công tác
an sinh xã hội 

Cũng trong cuối tuần qua, Bí
thư Trung ương Đảng, Phó Thủ
tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã
đi thăm, tặng quà các gia đình
chính sách, hộ nghèo, công nhân,
người lao động có hoàn cảnh khó
khăn tại tỉnh Hải Dương. Phó Thủ
tướng bày tỏ, đây là hoạt động ý
nghĩa, phát huy truyền thống đại
đoàn kết toàn dân tộc, tương thân,
tương ái, góp phần thực hiện chính
sách an sinh xã hội – một trong
những chủ trương lớn và đúng đắn
của Đảng, Nhà nước. Trân trọng
trao quà Tết tới các hộ nghèo, công
nhân lao động, Phó Thủ tướng Lê
Minh Khái gửi tới các gia đình
chính sách, đại diện hộ nghèo,
công nhân, người lao động lời
thăm hỏi chân thành và lời chúc
mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thay mặt Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng
Lê Minh Khái biểu dương và
đánh giá cao các kết quả mà các
cấp ủy, chính quyền, nhân dân
tỉnh Hải Dương đã được trong
năm qua, đặc biệt là công tác an
sinh xã hội, chăm lo Tết cho

người nghèo, người lao động có
hoàn cảnh khó khăn. Phó Thủ
tướng Lê Minh Khái đề nghị Hải
Dương tiếp tục đoàn kết, quyết
tâm cao nhất khắc phục khó khăn,
tranh thủ thời cơ thuận lợi, tận
dụng, khai thác tiềm năng, thế
mạnh, huy động mọi nguồn lực
thực hiện thắng lợi kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2023
của tỉnh ở mức cao nhất, tạo đà
cho những năm tiếp theo…

Hòa chung không khí Tết
đến, Xuân về, Thượng tướng
Trần Quang Phương, Phó Chủ
tịch Quốc hội đã đi thăm, tặng
quà gia đình chính sách, công
nhân có hoàn cảnh khó khăn và
chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn
Biên phòng Cửa Việt (Bộ đội
Biên phòng tỉnh Quảng Trị); Hải
đội 202 (Cảnh sát biển Việt
Nam); Trung Đoàn 19, Sư đoàn
968 (Quân khu 4); Lữ đoàn dự bị
động viên 384 và tặng quà gia
đình chính sách có hoàn cảnh
khó khăn tại thị trấn Cửa Việt,
huyện Gio Linh.

Tại những nơi đến thăm, Phó
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các
cán bộ, chiến sĩ tích cực phát huy
tinh thần trách nhiệm, tiếp tục
bám, nắm địa bàn, làm tốt công
tác dân vận tại địa phương. Triển
khai thật tốt xây dựng phòng thủ
biên giới kết hợp phát triển kinh
tế - xã hội. Tập trung chăm lo cho
các cán bộ chiến sĩ vui xuân, đón
Tết, thực hiện tốt các nhiệm vụ
được giao. Các đơn vị quân đội
trên địa bàn cần phối hợp với cấp
ủy, chính quyền địa phương tập
trung chăm lo Tết cho người dân,
giữ gìn an ninh biên giới, bảo vệ
cuộc sống yên bình để nhân dân
vui đón Tết đầm ấm, an toàn. 

T.QUYÊN 

TP HCM giúp 500 công nhân 
có hoàn cảnh khó khăn về quê 
đón Tết

Cuối tuần qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ
Chí Minh cùng một số đơn vị đã tổ chức chương

trình “Chuyến xe nghĩa tình” Tết Quý Mão năm 2023
để đưa 500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê
đón Tết miễn phí. 

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM
cho biết, 2022 là năm còn nhiều khó khăn sau dịch
COVID-19 nên đã có hơn 120.000 lượt người lao động
bị ảnh hưởng phải nghỉ việc, giảm giờ làm… trong đó

có hơn 6.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng. Với vai trò
và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, nhân dịp Tết
Nguyên đán Quý Mão 2023, LĐLĐ TP HCM sẽ tổ chức
nhiều hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần cho người
lao động nhất là công nhân gặp khó khăn bị ảnh hưởng
về việc làm. Tổng kinh phí chăm lo Tết cho người lao
động có hoàn cảnh khó khăn là 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. Ngoài
ra, công đoàn lao động còn nhận được các chăm lo trực
tiếp từ công đoàn cơ sở và các đơn vị, doanh nghiệp,
đoàn thể khác.

Theo đó, LĐLĐ TP HCM thực hiện các chương
trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” - tổ chức tại Công

đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở có đông
công nhân lao động, khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân
lao động. Ngoài ra, còn có chương trình “Phiên chợ
nghĩa tình - Tết đoàn viên”; chương trình “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; đi thăm chủ nhà trọ nhân dịp
Tết Quý Mão... Đặc biệt, trong chương trình chăm lo
Tết 2023, LĐLĐ sẽ tổ chức chương trình “Tết cho em”
lần 2. Đây là chương trình chăm lo cho 284 em nhỏ,
trong đó có 164 cháu là con đoàn viên công đoàn có
cha/mẹ mất do dịch bệnh COVID-19 và 120 cháu con
công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó,
học tốt. H.GIANG 

Mang Tết sum vầy đến với mọi người, mọi nhà

lChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk.

lThủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho người dân Nam Định.
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Tư PHÁP
bannoichinhplvn2020@gmail.com

Vừa qua, Sở Tư pháp Kiên Giang
tổ chức Hội nghị triển khai công
tác tư pháp năm 2023 nhằm
tổng kết đánh giá kết quả đạt
được và nhận diện những hạn
chế, khó khăn để tìm giải pháp
thực hiện trong thời gian tới.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tư
pháp năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Dư, Phó
Giám đốc Sở Tư Pháp Kiên Giang cho biết,
năm 2022 Sở Tư pháp tham mưu UBND
tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình cụ thể
để triển khai thực hiện, phù hợp với điều
kiện thực tế tại địa phương. Đồng thời, luôn
theo dõi chặt chẽ công tác tư pháp ở cơ sở,
thường xuyên quan tâm đến việc kiểm tra,
hướng dẫn và chấn chỉnh công tác tư pháp
theo đúng quy định.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, rà soát văn
bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được
thực hiện thường xuyên, gắn với công tác
theo dõi thi hành pháp luật, hình thành cơ
chế đồng bộ trong việc theo dõi, phát hiện,
xử lý và kiến nghị hoàn thiện các VBQPPL.
Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 100%
VBQPPL đã ban hành gồm 17 quyết định
của UBND tỉnh; thực hiện kiểm tra theo
thẩm quyền 4 quyết định do UBND cấp
huyện gửi đến, kết quả kiểm tra văn bản
được ban hành đúng thẩm quyền, nội dung,
thể thức và kỹ thuật trình bày.

Trong năm, Sở đã tổ chức tuyên truyền
trực tiếp 4.744 cuộc với 185.122 lượt người
tham dự. Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp
luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam năm 2022. Trong năm, các tổ hòa giải
ở cơ sở đã tổ chức hoà giải thành 2.998 vụ,
đạt tỷ lệ 86% (tăng 2,5% so với cùng kỳ
năm 2021). Ngoài ra, tổ chức 3 lớp bồi
dưỡng cho tập huấn viên hòa giải ở cơ sở
Châu Thành, Gò Quao và Vĩnh Thuận, với
247 hòa giải viên tham gia. Qua đó, chất
lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở
ngày càng được nâng cao.

Phát huy kết quả đạt được trong năm
2022, bà Lư Thị Trang Đài, Phó Giám đốc
Sở Tư pháp Kiên Giang triển khai kế hoạch

2023. Sở Tư pháp Kiên Giang tiếp tục tập
trung nguồn lực nâng cao chất lượng công
tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
Chú trọng thực hiện tốt công tác truyền
thông chính sách trong quá trình xây dựng,
ban hành VBQPPL. Tiếp tục nghiên cứu,
hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực thuộc
phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Tư
pháp; tập trung nguồn lực xây dựng, hoàn
thiện các VBQPPL được giao chủ trì soạn
thảo, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Tiếp
tục chú trọng và phát huy hiệu quả công tác
theo dõi thi hành pháp luật. Tập trung thực
hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của
ngành Tư pháp theo Quyết định số 06/QĐ-
TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ
liệu về dân cư, định danh và xác thực điện
tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai
đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, cơ
cấu lại đội ngũ công chức, viên chức tư
pháp theo vị trí việc làm, xây dựng đội ngũ
công chức, viên chức tư pháp trong sạch,
vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
được giao trong giai đoạn mới. 

Đồng thời thực hiện tốt các mặt công tác
như: quản lý xử lý vi phạm hành chính, công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở
cơ sở và cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật,

công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi
con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch
bảo đảm, bồi thường Nhà nước, công tác bổ
trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ pháp lý
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa... 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần
Văn Khái, Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang
khẳng định, với vai trò và trách nhiệm của
mình năm 2023, ngành Tư pháp sẽ cố gắng
khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công
tác của ngành. Đồng thời, không ngừng tăng
cường đoàn kết, ra sức thi đua sáng tạo, đổi
mới trong hoạt động để vươn tới những thành
tích cao hơn, đóng góp xứng đáng hơn nữa
vào sự phát triển chung của ngành và của tỉnh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ
tịch nước, ông Đinh Xuân Phương, Phó
Giám đốc Sở Nội vụ Kiên Giang tặng Cờ
dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ
cho tập thể Sở Tư pháp Kiên Giang và
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên
Giang cho 10 tập thể và 20 cá nhân “Đã có
thành tích xuất sắc trong triển khai, thi
hành 10 năm Nghị định số 59/2012/NĐ –
CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo
dõi tình hình thi hành pháp luật”. Sở Tư
pháp Kiên Giang xếp 16/33 đơn vị xuất sắc
về xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương năm 2022. 

KHÁNH THÙY

Tính đến ngày 30/12/2022,
Bộ Tư pháp cho biết đã cấp
hơn 8,2 triệu khai sinh có số
định danh cá nhân.

Bộ Tư pháp vừa ban hành kế hoạch
chuyển đổi số của Bộ, Ngành Tư pháp năm
2023. Theo đó, Bộ Tư pháp đã xác định
việc triển khai Đề án 06 là nhiệm vụ vô
cùng quan trọng, cấp thiết, là một trong
những nhiệm vụ chủ chốt để thực hiện việc
chuyển đổi số quốc gia và phải được ưu
tiên hàng đầu. Do vậy, Bộ Tư pháp đã ban
hành nhiều văn bản để quyết liệt thực hiện
Đề án này.

Đến nay, công tác ứng dụng công
nghệ thông tin, chuyển đổi số đã được tổ
chức thực hiện hiệu quả, đạt được nhiều
kết quả tích cực: Hạ tầng công nghệ
thông tin từng bước được đầu tư, đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao của Bộ và Ngành
Tư pháp; các hệ thống thông tin, cơ sở dữ
liệu, phần mềm ứng dụng được Bộ Tư
pháp xây dựng đồng bộ và mang lại hiệu
quả rõ rệt. Bộ Tư pháp hàng năm đều

được đánh giá có chỉ số ứng dụng công
nghệ thông tin cao và Cổng thông tin
điện tử của Bộ là địa chỉ có số lượng
người truy cập lớn mỗi ngày; nguồn nhân
lực về công nghệ thông tin được quan
tâm đào tạo, bồi dưỡng. 

Đối với mục tiêu cung cấp dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan
đến nhiều người dân, doanh nghiệp: Tính
đến nay, tổng số dịch vụ công thực hiện tại
Bộ Tư pháp là 70 dịch vụ công, gồm: 57
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Bộ
Tư pháp đã kiểm thử thành công và tích
hợp 57/70 dịch vụ công của Bộ với Cổng
dịch vụ công quốc gia. 

Đối với các mục tiêu phục vụ công tác
chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng:
Bộ Tư pháp đã nghiêm túc triển khai thực
hiện việc trao đổi văn bản dưới dạng điện
tử; đảm bảo vận hành các hệ thống thông
tin, dịch vụ, ứng dụng Chính phủ điện tử
phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, quản
trị, làm việc của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ,
Ngành Tư pháp trên môi trường điện tử,
trực tuyến.

Triển khai Luật Hộ tịch, Luật Căn
cước công dân, từ ngày 01/01/2016, Bộ
Tư pháp đã kết nối Hệ thống thông tin
đăng ký và quản lý hộ tịch với Hệ thống
cấp số định danh cá nhân của Bộ Công an
nhằm cung cấp thông tin đăng ký khai
sinh, tiếp nhận số định danh cá nhân. Khi
Bộ Công an xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư, Bộ Tư pháp tiếp tục điều
chỉnh Hệ thống thông tin đăng ký và quản
lý hộ tịch để kết nối theo mô hình, dịch
vụ mới về cung cấp thông tin đăng ký
khai sinh, cấp số định danh cá nhân của
CSDLQGDC từ ngày 01/7/2021. Tính
đến ngày 30/12/2022, đã cấp hơn 8,2 triệu
khai sinh có số định danh cá nhân. Đồng
thời CSDL hộ tịch đã kết nối với cơ sở dữ
liệu bảo hiểm để liên thông dữ liệu khai
sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, đến nay đã
liên thông, cấp hơn 4,3 triệu thẻ bảo hiểm
y tế. 

Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực
đã xây dựng Quy trình tái cấu trúc các
dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, 

Cục đã hoàn thiện quy trình, tham mưu
Lãnh đạo Bộ ban hành văn bản hướng dẫn
tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục
đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng
ký kết hôn trực tuyến. Căn cứ vào hướng
dẫn của Bộ, các địa phương đã ban hành
quyết định tái cấu trúc quy trình đăng ký
khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai
tử trực tuyến. Đến nay 63/63 địa phương
đã cung cấp dịch vụ công: Đăng ký khai
sinh; Đăng ký khai tử; Đăng ký kết hôn
trên Cổng dịch vụ công của tỉnh/thành
phố kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ
công quốc gia; 63/63 địa phương triển
khai kết nối liên thông dữ liệu giữa Cổng
dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa
điện tử cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký,
quản lý hộ tịch điện tử, trong đó có 30 địa
phương đã khai thác sử dụng hiệu quả.

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu như 50%
hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn
toàn trên môi trường mạng; 80% người
dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải
quyết thủ tục hành chính; 85% hồ sơ công
việc tại Bộ Tư pháp (trừ hồ sơ công việc
thuộc phạm vi bí mật Nhà nước) được xử
lý trên môi trường mạng… BÌNH AN 

Lãnh đạo 
Bộ Tư pháp 
thăm, chúc Tết
gia đình nguyên
lãnh đạo Bộ
Nhân dịp đón Xuân Quý

Mão 2023, Bộ trưởng Lê
Thành Long cùng các Thứ
trưởng Nguyễn Khánh Ngọc,
Đặng Hoàng Oanh đã tới thăm
và chúc Tết gia đình nguyên Bộ
trưởng Hà Hùng Cường, nguyên
Bộ trưởng Uông Chu Lưu,
nguyên Thứ trưởng Nguyễn
Văn Yểu, nguyên Thứ trưởng
Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ
trưởng Đinh Trung Tụng, và gia
đình cố Thứ trưởng Trần Đông,
gia đình cố Thứ trưởng Nguyễn
Văn Sản.

Lãnh đạo Bộ đã gửi lời hỏi
thăm, lời chúc sức khỏe đến các
gia đình nguyên lãnh đạo Bộ,
đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu
sắc của Bộ, Ngành Tư pháp đối
với những cống hiến, đóng góp
của các nguyên lãnh đạo cho sự
phát triển của Bộ Tư pháp nói
riêng và ngành Tư pháp nói
chung. Bên cạnh đó, Thứ trưởng
cũng khẳng định tập thể cán bộ,
công chức, viên chức, người lao
động Bộ, Ngành Tư pháp sẽ tiếp
tục nỗ lực làm việc, phấn đấu để
vượt qua mọi thử thách, khó
khăn, phát huy được thành quả
của các thế hệ đi trước, hoàn
thành tốt các nhiệm vụ được
Đảng, Nhà nước, Chính phủ
giao phó.

Xúc động trước sự quan tâm
của Bộ Tư pháp, gia đình các
đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ
bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh
đạo Bộ, đồng thời hy vọng Bộ
Tư pháp sẽ phát huy tinh thần
đoàn kết, nhất trí để ngày càng
gặt hái nhiều kết quả tích cực
hơn, xứng đáng với niềm tin
của người dân.

P.MAI 

Cấp hơn 8,2 triệu khai sinh có số định danh cá nhân

KIÊN GIANG:

Nâng cao chất lượng xây dựng và 
tổ chức thi hành pháp luật

lThừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đinh Xuân Phương (bên phải) - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao 
Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ cho Ban Giám đốc Sở Tư pháp.



Số 16 (8.825) Thứ  Hai 16/1/2023   7XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

http://baophapluat.vn THI HÀNH ÁN DÂN Sự
bannoichinhplvn2020@gmail.com

THADS QUẢNG TRỊ:
Tăng cường bám sát 
cơ sở, tích cực đôn đốc
và tổ chức thi hành án

Để đảm bảo triển khai thực hiện kịp
thời các nhiệm vụ công tác năm

2023 theo Chương trình công tác trọng
tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực
THADS, theo dõi thi hành án hành chính
(THAHC) năm 2023, cũng như thực
hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm
2023, Cục THADS Quảng Trị vừa ban
hành Kế hoạch công tác năm 2023 và tổ
chức Hội nghị triển khai công tác
THADS, theo dõi THAHC năm 2023,
Hội nghị đã phân tích, đánh giá những
kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu
sót trong năm 2022, đồng thời đề ra
phương hướng, giải pháp nhằm hoàn
thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong
năm 2023. 

Thời gian tới, Cục THADS Quảng
Trị sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản
lý, chỉ đạo, điều hành của Cục đối với
các phòng chuyên môn thuộc Cục, các
Chi cục trực thuộc với phương châm
“sâu sát hơn, quyết liệt hơn”. Nâng cao

chất lượng và tính chính xác trong phân
loại án; tăng cường bám sát cơ sở, tích
cực đôn đốc và tổ chức thi hành án, bảo
đảm đạt và vượt chỉ tiêu công tác được
giao. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ
trong Kế hoạch công tác năm 2023 của
Cục một cách kịp thời, nghiêm túc, hiệu
quả, phấn đấu đến cuối năm đạt và vượt
chỉ tiêu được giao. Tiếp tục rà soát, cập
nhật đầy đủ tài liệu phát sinh trong quá
trình tổ chức thi hành án lên phần mềm
Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành
án và thống kê THADS; Tăng cường kỷ
luật, kỷ cương hành chính… P.V

THADS BÌNH ĐỊNH:
Phối hợp trao quà 
“Tết yêu thương”, 
“Tết sum vầy”

Cục THADS tỉnh Bình Định vừa phối
hợp với Ngân hàng NN&PTNT, Chi

nhánh Bình Định tiến hành thăm và trao
quà cho bà con, nhân dân làng Hiệp Tiến,
xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh
Bình Định nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Lãnh đạo hai đơn vị đã trao tặng 153
suất quà cho 153 hộ dân của làng Hiệp
Tiến (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
Chương trình thể hiện tinh thần “tương
thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”,

nhằm chia sẻ, động viên, giúp đỡ các gia
đình có hoàn cảnh khó khăn; chung tay
chăm sóc vì người nghèo để không ai bị
bỏ lại phía sau theo tinh thần phát động
thi đua của Thủ tướng Chính phủ.  

Đây là một trong những hoạt động
hàng năm, thể hiện sự gắn bó nhiều năm
qua Quy chế kết nghĩa giữa Cục THADS
tỉnh và Ngân hàng NN&PTNT Việt
Nam, Chi nhánh Bình Định với làng
Hiệp Tiến - nơi có đa số bà con là đồng
bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế
còn gặp nhiều khó khăn. 

HOÀNG VIỆT

THADS TRÀ VINH:
Bố trí cán bộ tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả
theo cơ chế một cửa

Báo cáo quý I/2023 của Cục THADS
Trà Vinh cho biết, Cục và Chi cục

THADS trực thuộc đã chủ động bố trí
địa điểm làm việc cho Bộ phận một cửa
bảo đảm ở vị trí thuận tiện, dễ dàng cho
tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc. Cơ
sở vật chất được trang bị đầy đủ các loại
máy tính, máy in và trang thiết bị phục
vụ công việc. Tại Cục THADS tỉnh bố
trí 1 công chức chuyên trách việc tiếp
nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một

cửa. Tại các Chi cục THADS trực thuộc
phân công công chức đơn vị bảo đảm bộ
phận một cửa của Chi cục luôn có công
chức chuyên môn trực tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả; Chi cục trưởng hoặc Chi cục
phó Chi cục phụ trách công tác văn
phòng chịu trách nhiệm về hoạt động của
Bộ phận một cửa tại Chi cục. 

Cục đã chỉ đạo các cơ quan THADS
tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi
người dân về tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến
THADS, đăng thông báo công khai trên
Trang thông tin điện tử của Cục. Cục
THADS tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện
nghiêm túc các quy định Quyết định số
971/QĐ-TCTHADS ngày 19/8/2019 của
Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về
việc ban hành Danh mục các văn bản luân
chuyển bằng hình thức điện tử và áp dụng
chữ ký số trong Hệ thống THADS; tăng
cường sử dụng hộp thư, văn bản điện tử,
chữ ký số trong công tác quản lý, chỉ đạo,
điều hành, hạn chế tối đa việc sử dụng văn
bản giấy. Thường xuyên sử dụng Phần
mềm Hệ thống quản lý văn bản phục vụ
hoạt động quản lý điều hành và cập nhật
phần mềm thụ lý và báo cáo thống kê
THADS. 3 tháng đầu năm, THADS Trà
Vinh đã thi hành xong 1.695 việc, số tiền
thi hành xong là 68.628.166.000 đồng.

T.NHÀN

Xử lý nghiêm các trường hợp không
chấp hành án kinh doanh, thương mại

Thủ tướng Phạm Minh Chính
mới đây đã ký Quyết định số
17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án
nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác thi hành án dân sự
đối với các bản án, quyết định
kinh doanh, thương mại giai
đoạn 2023 — 2028.

Đề án được triển khai từ năm 2023
đến năm 2028 trong phạm vi cả nước, áp
dụng đối với công tác thi hành án dân sự
(THADS), trong đó đặt trọng tâm thi
hành các bản án, quyết định kinh doanh,
thương mại (KDTM).

Công khai, minh bạch quy trình 
tổ chức thi hành án

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi thì
tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp
tục diễn biến phức tạp; tốc độ phục hồi
kinh tế chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro;
tranh chấp trong hoạt KDTM ngày càng
gay gắt dẫn đến các bản án, quyết định
về KDTM của Tòa án ngày càng tăng
cao. Do đó, việc thi hành án KDTM
đang trở thành thách thức lớn đối với
các cơ quan THADS, nhất là quá trình
thi hành án đối với loại việc này đang
gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Theo
số liệu thống kê của Tổng cục THADS
thì số tiền, giá trị tài sản phải thi hành
án KDTM hàng năm luôn chiếm tỷ lệ
cao. Tỷ lệ việc, thi hành án KDTM tồn
đọng mặc dù không lớn, nhưng số tiền,
giá trị tài sản là khá lớn so với toàn bộ
số tiền, giá trị tài sản tồn đọng ở các loại
án khác mà cơ quan THADS phải tổ
chức thi hành. Thực trạng này đặt ra
nhiều câu hỏi lớn về nguyên nhân cần
được phân tích, lý giải làm rõ để có giải
pháp khắc phục.

Vì vậy, Thủ tướng đã phê duyệt Đề
án nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác THADS đối với các bản án, quyết

định KDTM giai đoạn 2023 – 2028 với
mục tiêu bảo đảm bản án, quyết định có
hiệu lực pháp luật được tổ chức thi
hành trên thực tế, phải được cơ quan,
tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm
chỉnh chấp hành; tăng cường áp dụng
các biện pháp đấu tranh phòng, chống
vi phạm pháp luật trong công tác
THADS nói chung, công tác thi hành
án KDTM nói riêng; kiên quyết xử lý
nghiêm các trường hợp cản trở, chống
đối, chây ỳ, không chấp hành bản án
theo quy định của pháp luật. 

Hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật
theo hướng chú trọng chất lượng, đơn
giản hóa trình tự, thủ tục, rút ngắn thời
gian tổ chức thi hành án, giảm thiểu các
chi phí do ngân sách Nhà nước đảm bảo
hoặc do cơ quan, tổ chức, cá nhân phải

nộp trong quá trình tổ chức thi hành án.
Công khai, minh bạch quy trình tổ

chức thi hành án, bảo đảm quyền tiếp
cận thông tin, giám sát của cơ quan, tổ
chức, cá nhân trong công tác THADS;
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các
bên được xác định trong bản án, quyết
định về KDTM. 

Phấn đấu nâng tỷ lệ thi hành án xong
đối với các bản án, quyết định KDTM
trên tổng số án có điều kiện thi hành năm
sau cao hơn năm trước góp phần đảm
bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu,
nhiệm vụ Quốc hội giao theo Nghị quyết
số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm
2019 của Quốc hội về công tác phòng,
chống tội phạm và vi phạm pháp luật,
công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của
Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Đề cao trách nhiệm, hiệu quả 
phối hợp trong thi hành án KDTM 

Nhiệm vụ và giải pháp mà Đề án đặt
ra là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế về
THADS, pháp luật khác có liên quan;
nâng cao hiệu lực của hệ thống cơ quan
THADS, đề cao trách nhiệm, hiệu quả
phối hợp giữa các cơ quan chức năng
trong thi hành án KDTM. 

Kiên quyết tổ chức thi hành dứt
điểm các vụ việc thi hành án KDTM có
điều kiện thi hành; có giải pháp phối
hợp với các cơ quan liên quan xử lý
nghiêm, dứt điểm các trường hợp cản
trở, chống đối, chây ỳ, không chấp hành
bản án KDTM; tổ chức các đoàn kiểm
tra liên ngành Trung ương để kịp thời
phát hiện, khắc phục và hạn chế các vi
phạm, tham nhũng, tiêu cực; xử lý đồng
bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và
đề nghị xử lý hình sự đối với những
người vi phạm từ đó nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý Nhà nước và tạo bước
chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi
hành án KDTM.

Đồng thời, công khai, minh bạch quy
trình THADS, bảo đảm quyền tiếp cận
thông tin, tham gia giám sát của tổ chức,
cá nhân; đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, nâng cao nhận thức của cơ quan,
tổ chức, người dân trong việc tuân thủ
pháp luật về chấp hành các bản án, quyết
định KDTM. Trong đó, minh bạch, công
khai các bước thực hiện trong quá trình
tổ chức thi hành án như: kết quả xác
minh điều kiện thi hành án, kết quả lựa
chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, kết
quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản;
thực hiện nghiêm việc đăng tải công khai
thông tin của người phải thi hành án
chưa có điều kiện thi hành; nghiên cứu
cơ chế công khai danh sách các vụ việc
chưa có điều kiện thi hành án đã chuyển
sổ theo dõi riêng… S.THU

TIN TứC

l Một buổi thi hành án dân sự. (Ảnh minh họa)
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Tại “Diễn đàn: CĐS trong DN - Tư duy
và hành động mới” do Liên đoàn Thương
mại và Công nghiệp (VCCI) tổ chức mới
đây, ông Nguyễn Trọng Đường, Chuyên
gia CĐS, Bộ Thông tin và Truyền thông
(TT&TT) đánh giá, công tác CĐS đã có
những bước tiến rõ ràng qua 3 năm thực
hiện, đồng thời tạo ra làn sóng về CĐS
trong các DN. 

Chỉ tính riêng trên Cổng CĐS DN nhỏ
và vừa SMEdx của Bộ TT&TT đã có trên
600.000 DN tiếp cận, tham khảo thông tin
về các nền tảng được đăng tải trên đó; và
khoảng 70.000 DN sử dụng một trong số
các nền tảng của Chương trình để CĐS,
chiếm 1/10 số lượng DN.

Để CĐS đi vào thực chất, cuối 2021,
Bộ TT&TT ban hành Bộ chỉ số đo lường
mức độ CĐS của DN. Tuy nhiên, sau 1
năm, chỉ có 500 DN tham gia và đăng ký
tài khoản trên trang www.dbi.gov.vn.
Trong số những DN đăng ký tài khoản, chỉ
có khoảng 400 DN tự đánh giá mức độ
CĐS của mình và có một số nhỏ, khoảng
vài chục DN thực hiện tư vấn đánh giá. 

Theo chuyên gia CĐS của Bộ TT&TT,
Bộ chỉ số cung cấp cho DN bộ công cụ đo
lường mức độ CĐS. DN có thể tự đánh giá,
để xác định mình đang ở giai đoạn nào,
mức độ trưởng thành số ra sao, khâu mạnh,
khâu yếu theo từng giai đoạn CĐS để tự
đưa ra lộ trình, kế hoạch CĐS phù hợp với
kế hoạch phát triển toàn diện. Đồng thời hỗ
trợ cho các cơ quan quản lý đánh giá thực
chất hơn quá trình CĐS của các DN.

Bộ TT&TT đã tham khảo nhiều bộ
CĐS quốc tế để xác định được khung cấp
độ trưởng thành số, các trụ cột chính và các

tiêu chí đánh giá… để xây dựng như 1 tiêu
chuẩn và chia thành 5 cấp độ. Bộ chỉ số
được đánh giá theo 6 trụ cột gồm: Trải
nghiệm số cho khách hàng; Chiến lược số;
Hạ tầng và công nghệ số; Vận hành số;
Văn hóa số; Dữ liệu và tài sản thông tin.
“Đây là những trụ cột quan trọng và được
chia thành các tiêu chí khác nhau với từng
nhóm DN với quy mô khác nhau. Ví dụ
với DN nhỏ và vừa sẽ có 6 tiêu chí về chính
sách quản trị và 7 tiêu chí về nguồn nhân
lực số. Chúng tôi không đánh giá nguồn
nhân lực công nghệ thông tin mà đánh giá
nguồn nhân lực bình thường nhưng sử
dụng công nghệ số…”, ông Đường lưu ý. 

Với nhóm DN lớn,  sẽ có 139 tiêu chí
với 25 thành phần với những đánh giá sâu
hơn như về sự thấu hiểu của khách hàng
từ bên ngoài, niềm tin khách hàng… để
làm sao khách hàng thực sự cảm thấy
họ được chăm sóc toàn diện, không chỉ
dừng ở khâu giải quyết khiếu nại. Hoặc
tiêu chí vận hành sẽ nhấn mạnh việc
thay đổi phương thức hoạt động,
phương thức cung cấp dịch vụ…

Dựa trên các tiêu chí này, Bộ TT&TT
đã đưa ra những thang điểm khác nhau. Từ
các thang điểm này sẽ có mức chấm cho ra
số điểm cụ thể. Với DN lớn điểm dưới 10
sẽ đánh giá là chưa CĐS. Với DN nhỏ và
vừa, điểm tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 20

điểm sẽ bị đánh giá chưa khởi động CĐS.
Với nhóm Tập đoàn, Tổng Công ty sẽ đánh
giá các DN thành viên và có công thức tính
toán tổng hợp. 

“Trên cổng www.dbi.gov.vn. đã cung
cấp công cụ tự động, các DN chỉ cần khai
thông tin và đăng ký tài khoản, sau đó nhập
số liệu và ấn gửi để tiến hành chấm điểm…
” - ông Đường hướng dẫn, đồng thời cho
biết, điểm do các DN tự chấm sẽ có độ
chính xác khoảng 60% do barem điểm
được xây dựng chung tổng hòa cho tất cả
các DN thuộc nhiều ngành nghề các nhau.
Do đó, các DN có thể thuê chuyên gia tư
vấn để xây dựng barem chính xác để phù
hợp với từng ngành nghề để có mức điểm
sát với thực tiễn của DN.

“Để CĐS thành công một cách thực
chất cần phải biết mình ở đâu. Trên thực tế,
các DN vẫn còn ngại vào Cổng
www.dbi.gov.vn. để đo lường mức độ
CĐS. Tuy nhiên,  các DN có thể gửi kết
quả tự đo lường cho Bộ TT&TT để có thể
đánh giá sát sao hơn, từ đó xây dựng lộ
trình phù hợp để biết được mức độ ưu tiên
CĐS với DN mình. Đồng thời, cần có sự
vào cuộc của lãnh đạo, hợp tác của các bên
để tạo ra văn hóa, kỹ năng và kết nối. Đây
là những nguyên tắc để triển khai đánh giá
CĐS và thực hiện CĐS trong DN thành
công…”- Chuyên gia CĐS của Bộ
TT&TT tư vấn. thaNh thaNh 

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức
nhiệm vụ thu ngân sách Nhà
nước theo dự toán Quốc hội giao

(1.373.244 tỷ đồng), ngay từ đầu năm
năm 2023, cơ quan thuế các cấp đã tập
trung các giải pháp trọng tâm 

Một là, Bám sát chỉ đạo của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính
về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán NSNN năm 2023 để tổ chức triển
khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn
thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023.
Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ
các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế,
chống thất thu, phấn đấu hoàn thành
nhiệm vụ thu NSNN năm 2023.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu
đề xuất các giải pháp, chính sách về gia
hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất thuộc

chương trình phục hồi và phát triển kinh
tế; đồng thời tập trung triển khai kịp thời,
hiệu quả các giải pháp này nhằm hỗ trợ,
giúp người dân, DN nhanh chóng phục
hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển
kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu.

Ba là, thực hiện hiệu quả các nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành
thực hiện Nghị quyết 69/2022/QH15 về
dự toán NSNN năm 2023, Nghị quyết
của Chính phủ về Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm
2023, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô,
hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh,
phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Bốn là, triển khai quyết liệt, hiệu quả
Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến
năm 2030, trọng tâm là công tác quản
lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử
với 13 Đề án thành phần theo các lĩnh
vực quản lý thuế.

Năm là, tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa
hệ thống thuế nhằm cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia, phù hợp với các mục tiêu, định
hướng đã đề ra tại Chiến lược cải cách hệ
thống thuế đến năm 2030. 

Sáu là, tiếp tục tăng cường thực hiện
chương trình xây dựng, hoàn thiện thể
chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế
và chính sách thuế, mở rộng cơ sở thuế;
Kịp thời triển khai áp dụng các văn bản,
chính sách pháp luật vào cuộc sống, đảm
bảo minh bạch, công bằng, tạo môi
trường kinh doanh lành mạnh. Đồng thời,
xây dựng, nâng cấp kịp thời hệ thống ứng
dụng công nghệ thông tin (CNTT), đảm
bảo việc triển khai các quy định mới được
thông suốt, hiệu quả, thúc đẩy việc
chuyển đổi số trong ngành Thuế. 

Bảy là, tiếp tục duy trì và mở rộng
các dịch vụ thuế điện tử; thực hiện điện
tử hóa, số hóa các khâu trong công tác
quản lý thuế. Đảm bảo cơ sở hạ tầng
CNTT về hóa đơn điện tử (HĐĐT);
triển khai hiệu quả HĐĐT khởi tạo từ

máy tính tiền; đẩy mạnh các giải pháp
quản lý HĐĐT, xây dựng cơ sở dữ liệu,
công cụ phân tích, chống gian lận trong
quản lý, sử dụng HĐĐT.

Tám là, tiếp tục triển khai hiệu quả
công tác quản lý thuế đối với hoạt động
thương mại điện tử, kinh doanh trên nền
tảng số; hoạt động kinh doanh, chuyển
nhượng bất động sản.

Chín là, kịp thời bổ sung nguồn
công chức trẻ có chất lượng tốt cho
ngành Thuế.

Mười là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương,
nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ
cán bộ công chức trong thực thi công vụ
và thực hiện tốt công tác phòng chống
tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống
lãng phí. Phát động các phong trào thi
đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự
toán thu NSNN được giao ngay từ đầu
năm 2023. tô My

10 giải pháp trọng tâm 
của ngành Thuế năm 2023

Thúc đẩy kinh doanh 
có trách nhiệm trên
thương mại điện tử

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu
dùng (NTD) (Bộ Công Thương) sẽ

phối hợp với Chương trình Phát triển
Liên Hợp quốc (UNDP) xây dựng Bộ
quy tắc kinh doanh có trách nhiệm trên
thương mại điện tử (TMĐT). 

Theo đại diện 2 đơn vị này, sự phát
triển mạnh mẽ của công nghệ số và hội
nhập quốc tế đã làm cho hoạt động mua
bán sản phẩm, hàng hóa thông qua
TMĐT trở nên thông dụng ở Việt Nam.
Đặc biệt, việc sử dụng phương thức này
trong tiêu dùng đã gia tăng mạnh mẽ
hơn trong và sau dịch COVID-19. Đây
cũng chính là nguyên nhân khiến cho
tình trạng số lượng NTD khiếu nại khi
mua hàng trên các sàn, website
TMĐT,… đã tăng lên nhanh chóng
trong thời gian vừa qua. 

Cùng với đó, các rủi ro như lừa đảo,
gian lận thương mại; bán hàng giả, hàng
nhái, hàng không đảm bảo chất lượng;
vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; mua bán,
trao đổi, sử dụng thông tin cá nhân của
NTD khi được phép;… xuất hiện ngày
càng nhiều trong lĩnh vực này. Những
vấn đề này đang gây khó khăn cho các
cơ quan có liên quan trong việc thực
hiện quản lý, giám sát; gây hệ lụy cho
xã hội.

Vì vậy, thúc đẩy thực hành kinh
doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực
TMĐT ở Việt Nam là một đòi hỏi cấp
thiết hiện nay. Đây vừa là trách nhiệm
của DN nhưng cũng là trách nhiệm của
Nhà nước và toàn xã hội. Trên cơ sở
đó, 2 đơn vị đã cùng tổ chức các hội
thảo để lắng nghe ý kiến từ phía các tổ
chức, cá nhân kinh doanh để sớm hoàn
thiện dự thảo Bộ quy tắc.

Bộ quy tắc sẽ có 4 phần chính bao
gồm nguồn hàng, vận hành, bán hàng và
các hành vi ứng xử có liên quan. Khi
đưa vào sử dụng, Bộ quy tắc được kỳ
vọng sẽ là cuốn cẩm nang không thể
thiếu, là bộ công cụ hiệu quả giúp DN
trong việc xây dựng, nâng cao uy tín,
danh tiếng và thương hiệu của mình đối
với NTD và trên thị trường. Từ đó góp
phần thúc đẩy DN phát triển bền vững,
có tính đột phá, đóng góp vào sự phát
triển chung của nền kinh tế - xã hội của
Việt Nam.Nhật thu

Doanh nghiệp chưa mặn mà 
đánh giá mức độ chuyển đổi số

Sau 1 năm ban hành Bộ chỉ
số đo lường mức độ chuyển
đổi số (CĐS) của doanh
nghiệp (DN), chỉ có 500 DN
tham gia và đăng ký tài
khoản, trong số đó chỉ có
khoảng 400 DN tự đánh giá
mức độ CĐS của mình và chỉ
khoảng vài chục DN tư vấn
đánh giá.

lNhiều DN chưa thực sự quan tâm đến việc đánh giá mức độ chuyển đổi số.
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Kỳ điều hành xăng dầu lùi sang 1/2

Tin từ Bộ Công Thương cho hay, do kỳ điều hành giá tới đây
trùng vào ngày nghỉ Tết 21/1 (tức 30 tháng Chạp Tết

Nguyên đán) nên giá xăng dầu sẽ được lùi sang kỳ điều hành
tiếp theo ngày 1/2.

Theo quy định của Nghị định số 95/2021/NQ-CP của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu, kỳ điều
hành giá xăng dầu sẽ được diễn ra vào các ngày 1, 11 và 21 hàng
tháng. Tuy nhiên, với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ,
ngày nghỉ lễ theo quy định thì thời gian điều hành được lùi sang
ngày làm việc tiếp theo.

Tại kỳ điều chỉnh xăng dầu sắp tới, theo Vụ Thị trường trong
nước (Bộ Công Thương), Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ
điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào ngày 1/2 thay vì ngày 21/1
như thường lệ.

Ở kỳ điều hành ngày 11/1 vừa qua, liên Bộ Tài chính - Công
Thương quyết định giữ nguyên giá xăng E5 RON 92 và xăng
RON 95. Cụ thể, giá xăng RON 95 vẫn giữ nguyên giá 22.154
đồng/lít, giá xăng E5 vẫn có giá 21.352 đồng/lít. Trong khi đó,
giá dầu diesel giảm 517 đồng/lít; dầu hỏa giảm 958 đồng/lít; dầu
mazut giảm 374 đồng/kg. Q.ToàN

Khuyến cáo về mua pháo hoa 
chơi Tết
Thông tin từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

(NTD) (VCCA - Bộ Công Thương) cho biết, vừa qua, dư
luận phản ánh về tình trạng “khan hiếm” và “thổi giá bán” các
sản phẩm pháo hoa không tiếng nổ (pháo hoa) tại một số cửa
hàng của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121).
Do đó, VCCA đã tiến hành khảo sát thực tế, thu thập thông tin
và tổ chức làm việc với các bên liên quan nhằm làm rõ phản ánh
nêu trên.

Hiện nay, chỉ có 2 doanh nghiệp (DN) thuộc Bộ Quốc phòng
được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa, gồm: Nhà máy
Z121 và Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc
phòng (Tổng Công ty GAET). Trong đó Nhà máy Z121 hiện có
247 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa tại 52/63
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng Công ty GAET
hiện có 2 cửa hàng tại Hà Nội và Ninh Bình.

Qua phản ánh về tình trạng Cửa hàng số 15 (ở số 3, phố Trung
Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội) và Cửa hàng
số 26 (ở số 143, Phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung,
quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) bán sản phẩm cao hơn giá niêm
yết, hiện Nhà máy Z121 đã quyết định dừng hoạt động 2 cửa hàng
này, thu hồi sản phẩm và thông báo về địa phương.

VCCA cũng khuyến cáo NTD mua sản phẩm pháo hoa tại
các cửa hàng, địa điểm kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền
cấp phép, đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh, an ninh, trật tự, an
toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
“Các hoạt động mua bán ngoài phạm vi các cửa hàng của Nhà
máy Z121 và Tổng Công ty GAET là trái với quy định của pháp
luật” - thông báo của VCCA nêu rõ.hoàNg Tú 

Doanh số bán ô tô năm 2022 
tăng 33% so với năm 2021

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa
cho biết, doanh số ô tô toàn thị trường tháng 12 đạt

35.301 xe, giảm 3% so với tháng 11/2022 và giảm 24% so
với tháng 12/2021.

Trong tổng số 35.301 xe được bán ra trong tháng 12/2022,
có: 27.262 xe du lịch; 7.762 xe thương mại và 277 xe chuyên
dụng. Doanh số xe du lịch giảm 8%; xe thương mại tăng 20%
và xe chuyên dụng tăng 67% so với tháng trước. Doanh số bán
của xe lắp ráp trong nước đạt 17.666 xe, giảm 6% so với tháng
trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.635 xe, tăng
0,4% so với tháng trước.

Cũng theo VAMA, mặc dù doanh số tháng 12 sút giảm
nhưng tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến
hết tháng 12/2022 tăng so với 2021. Cụ thể, doanh số bán
hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 30% trong khi xe nhập
khẩu tăng 37% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung cả năm,
doanh số bán hàng của xe lắp ráp là 226.487 xe và xe nhập
khẩu là 178.148 xe. Tổng doanh số bán cả xe lắp ráp và xe
nhập khẩu trong năm 2022 là 404.635 xe, tăng 33% so với
cùng kỳ năm ngoái.

Theo tổng hợp của VAMA và TC Motor, đa số các mẫu
thuộc top xe bán chạy năm 2022 đều có doanh số tăng so với
năm ngoái. Trong đó dẫn đầu và Toyota Vios 23.529 xe;
Hyundai Accent 22.654 xe; Mitsubishi Xpander 21.983 xe; Toy-
ota Corolla Cross 21.473 xe; Four Ranger 16.477 xe; Honda
City 14.696 xe; Toyota Veloz 14.101; Mazda CX-5 12.700 xe;
Kia Celtos 12.398 xe; Hyundai Creta 12.096 xe. My My

Tổ chức 22 chuỗi chợ Tết
Công đoàn trên cả nước

Các hoạt động giúp công
nhân mua sắm mỗi dịp Tết đến đã
được tổ chức trong nhiều năm
nay. Tết Quý Mão này Tổng Liên
đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt
Nam đã triển khai chuỗi 22 “Chợ
Tết Công đoàn”, được tổ chức
trên cả nước. Nhiều tỉnh, thành
phố đã tổ chức chợ Tết với hàng
nghìn đoàn viên công nhân tham
gia mua sắm và hàng nghìn
doanh nghiệp (DN) cung ứng
hàng hóa. Đặc biệt, nhiều gian
hàng 0 đồng được triển khai
nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công
nhân lao động. 

Đại diện LĐLĐ TP Hà Nội
cho biết, chợ Tết Công đoàn năm
2023 gồm 70 gian hàng của 48
DN tham gia. Các gian hàng
cung cấp những sản phẩm tiêu
dùng thiết yếu phục vụ dịp Tết
cho đoàn viên, công nhân lao
động trên địa bàn Thủ đô với mức
giảm giá bán từ 10%, trong đó có
4 gian hàng 0 đồng của LĐLĐ
TP Hà Nội. Ban Tổ chức đã gửi
tặng 5.500 voucher mua hàng trị
giá từ 300-500 nghìn đồng và
5.500 phiếu nhận quà tặng 0 đồng
đến tay 5.500 công nhân lao động
trên địa bàn Hà Nội. 

Trong khi đó, LĐLĐ TP
HCM tiếp tục tổ chức phiên chợ
công nhân online cho 5.000 đoàn
viên công đoàn khó khăn với quà
tặng là phiếu mua hàng trị giá
500.000 đồng với sự trợ giúp của
sàn thương mại điện tử Tiki.
“Phiên chợ Công nhân - online”
này trên sàn Tiki vừa kết thúc
ngày hôm qua (15/1/2023).
Ngoài ra, LĐLĐ TP HCM còn tổ
chức nhiều chương trình chăm lo
công nhân với tổng trị giá khoảng
140 tỷ đồng, trong đó có chương
trình “Gia đình công nhân vui Tết
cùng TP” chăm lo cho 5.000 hộ

gia đình CNLĐ ở lại thành phố
đón Xuân Quý Mão 2023…

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ
tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho
biết, với phương châm “Tất cả
đoàn viên và người lao động
(NLĐ) đều có Tết”, trong nhiều
năm qua, Tổng LĐLĐ Việt
Nam thường xuyên chỉ đạo các
cấp công đoàn tổ chức tốt các
chương trình “Tết sum vầy” với
nhiều hình thức đa dạng, phong
phú. Chương trình đã có sức lan
tỏa rộng khắp và thể hiện tình
cảm của Đảng, Nhà nước đối
với NLĐ, giai cấp công nhân -
lực lượng xung kích của cách
mạng Việt Nam, đã và đang có
những đóng góp quan trọng
trong quá trình xây dựng, phát
triển đất nước.
Chăm lo tốt nhất đời sống
người lao động 

Là ngành có số lượng công
nhân gần như đông nhất trong số
các ngành sản xuất của Việt Nam,
bà Phạm Thị Thanh Tâm - Chủ
tịch Công đoàn Dệt May Việt
Nam cho biết, Tết sum vầy -
Ngày hội công nhân - Phiên chợ
nghĩa tình là hoạt động thường
niên của Tập đoàn Dệt may Việt
Nam (Vinatex) và Công đoàn Dệt
May Việt Nam tổ chức mỗi dịp
Tết đến, xuân về. 

Tết Quý Mão 2023, chương
trình đã tổ chức tại 5 địa bàn bao
gồm Cụm Việt Thắng, cụm
Phong Phú (TP HCM), cụm Dệt
May Huế, cụm Hòa Thọ (Đà
Nẵng), cụm Công nghiệp Nam
Giang (Nghệ An) và tỉnh Nam
Định là điểm cuối cùng của chuỗi
hành trình mang lại những lợi ích
thiết thực cho đoàn viên, NLĐ.
Ngoài ra, nhiều đơn vị thành viên
trong Vinatex cũng tổ chức
những phiên chợ mua sắm ngay
tại trụ sở làm việc, địa điểm sản

xuất của mình để tạo điều kiện
cho công nhân, NLĐ thuận tiện
sắm Tết. Tại tất cả các chương
trình mua sắm Tết được tổ chức,
công nhân – NLĐ đều được mua
hàng tại các gian hàng với các
sản phẩm có giá ưu đãi từ 20 -
40%, các gian hàng đồng giá,
gian hàng 0 đồng… 

“Thông qua chương trình,
Tập đoàn - Công đoàn Dệt May
Việt Nam mong muốn  chia sẻ
khó khăn, đem lại niềm vui đón
xuân mới tới cán bộ nhân viên
NLĐ trong toàn hệ thống, để mỗi
NLĐ có một cái Tết truyền thống
thật trọn vẹn, an lành và khẩn
trương quay trở lại làm việc sau
Tết theo lịch nghỉ Tết của từng
đơn vị” – bà Tâm chia sẻ. 

Lao động ngành than cũng đã
có cho riêng mình một phiên chợ
Tết Công đoàn với sự góp mặt
của hàng nghìn NLĐ tham gia
mua sắm ở hơn 50 gian hàng,
hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thiết
thực với đời sống NLĐ, với mức
giá ưu đãi, bảo đảm chất lượng,
để phục vụ cho đoàn viên, NLĐ
và đông đảo người dân. Theo đại
diện Tập đoàn Than - Khoáng sản
Việt Nam (TKV), chợ Tết Công
đoàn của Tập đoàn có có 10 gian
hàng 0 đồng. 

Tới đây, NLĐ ngành than
cũng được tặng quà Tết với tổng
số tiền 65,3 tỷ đồng; hỗ trợ tiền
Tết cho 9.486 công nhân lao
động với số tiền 9,486 tỷ đồng và
gần 11.000 công nhân được bố trí
xe ô tô đưa đón về quê ăn Tết.
“Những hoạt động hết sức cụ thể
này cho thấy TKV nói riêng, các
tập đoàn tổng công ty khác nói
chung đã và đang chăm lo rất tốt
cho NLĐ - nguồn lực quan trọng,
vốn quý của DN” – ông Nguyễn
Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy
ban Quản lý vốn Nhà nước tại
DN đánh giá.  NhậT Thu

Gian hàng 0 đồng, 
chợ Tết Công đoàn hỗ trợ

người lao động
Mua hàng 0 đồng, tặng voucher giảm giá đến 50%... và những phiên chợ được
tổ chức ngay tại các khu công nghiệp là những hoạt động được nhiều đơn vị
triển khai mỗi dịp Tết đến để chăm lo đời sống cho công nhân lao động.

l Chợ Tết Công đoàn là hoạt động nhiều ý nghĩa nhằm hỗ trợ người lao động.
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Hơn 22.000 cơ sở giết mổ động vật
chưa đáp ứng điều kiện ATTP

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết

mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm (ATTP). 
Chỉ thị nêu rõ, theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, cả nước có 456 cơ

sở giết mổ động vật (CSGM) tập trung tại 37 tỉnh, thành được cấp GCN
điều kiện vệ sinh thú y/ATTP. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 22.000 CSGM
nhỏ lẻ chưa đáp ứng điều kiện vệ sinh thú y/ATTP. Thực trạng trên cho
thấy, việc kiểm soát giết mổ chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt nguy cơ giết
mổ động vật chết, động vật mắc bệnh, làm lây lan dịch bệnh và mất ATTP
là rất lớn.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực tiếp chỉ đạo,
khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở, dây chuyền
giết mổ động vật theo hướng hiện đại; có chính sách nâng cấp các CSGM
được sắp xếp trong mạng lưới CSGM tập trung; tổ chức triển khai xây
dựng mạng lưới CSGM tập trung; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quyết định
phê duyệt mạng lưới CSGM tập trung tại địa phương, bảo đảm có kiểm
soát thú y, không để lây lan dịch bệnh, bảo đảm môi trường và ATTP.
Xây dựng lộ trình các CSGM nhỏ lẻ vào CSGM tập trung có kiểm soát
và có giải pháp quyết liệt để quản lý, kiểm tra việc thực hiện. Thủ tướng
chỉ đạo kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật với CSGM không bảo
đảm vệ sinh thú y, ATTP. B.CHẾ

99 dự án tại Gia Lai, Đồng Nai 
chậm tiến độ sử dụng đất

Theo kết luận của Bộ TN&MT mới công bố, 99 dự án trên địa bàn
tỉnh Gia Lai, Đồng Nai trong quá trình triển khai không đưa đất vào

sử dụng đã bị chậm tiến độ sử dụng đất, với tổng diện tích gần 2.400ha.
Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, qua quá trình rà soát các dự án trên địa bàn

trong năm 2022, Sở TN&MT ghi nhận có 34 dự án, công trình đã được
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư chậm tiến độ thực hiện.

Trên cơ sở đó, Sở TN&MT đã phối hợp Sở KH&ĐT, UBND các
huyện đề xuất UBND tỉnh thu hồi đất của 2 trường hợp vi phạm, với
tổng diện tích hơn 53,5ha.

Tại dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Cty CP Sông Đà 11 -
Thăng Long (tại phường Yên Thế, TP Pleiku) bị thu hồi diện tích trên
0,3ha; diện tích thu hồi tại dự án trồng rừng của Cty TNHH Thương mại
Đệ Nhất Việt Hàn (tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) là 53,2ha.

Tại tỉnh Đồng Nai, qua kết quả kiểm tra, Sở TN&MT đã tham mưu
đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý với 65 dự án, công trình vi phạm tiến
độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng (từ 1/7/2014 đến ngày 15/11/2022),
với tổng diện tích đất lên tới 2.319,4ha.

Trong số đó, có 50 trường hợp tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so
với tiến độ đầu tư; 9 trường hợp không đưa đất vào sử dụng trong 12
tháng liên tục; 6 trường hợp còn vướng mắc về công tác bồi thường, thủ
tục đầu tư, đất đai, xây dựng.

Đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã thu hồi đất của 10 dự án, công trình
với tổng diện tích đất 23,9ha; đang xử lý 18 dự án, với diện tích 1.724ha.

Các trường hợp bị thu hồi đất gồm: Cty CP Du lịch tỉnh Đồng Nai tại
TP Biên Hòa, Cty CP DIC Đồng Tiến, Cty CP Vật tư xăng dầu
COMECO, Cty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai…

5 trường hợp khác cùng bị thu hồi đất là HTX Hiếu Liêm tại huyện
Vĩnh Cửu; Cty CP Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) tại thị
trấn Trảng Bom; Trường THPT Hưng Đạo Vương tại huyện
Thống Nhất; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - Chi nhánh Biên Hòa tại huyện Cẩm Mỹ; TCty Tín
Nghĩa tại TP Long Khánh… B.YÊN

43.000 công nhân khó khăn về Tết
bằng tàu, xe miễn phí 

Các cấp công đoàn TP HCM, Bình Dương tặng vé tàu, xe cho
hơn 43.000 công nhân khó khăn, nhiều năm không về quê dịp

Tết Quý Mão.
Ngày 14/1, Liên đoàn Lao động TP HCM tổ chức tiễn 500 công nhân

ở các tỉnh miền Trung như Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam về quê.
Đây là một trong các đợt đưa công nhân về Tết của các cấp công đoàn
TP. Khoảng 35.000 trường hợp khác được công đoàn tại DN, quận, huyện
tổ chức các chuyến xe đưa về quê phù hợp với lịch nghỉ Tết của người
lao động.

Tại Bình Dương, từ 9-19/1 (tức 18-28 tháng Chạp), Liên đoàn Lao
động tỉnh đưa 5.000 công nhân mất việc, giảm việc có quê từ Bình Thuận
tới Hà Nội về quê bằng tàu hỏa. Người lao động được tặng vé khứ hồi,
tự lựa chọn thời gian quay lại sau Tết. Ngoài ra, các địa phương ở tỉnh
còn tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa 2.700 lao động về quê, sum họp
gia đình.

Bên cạnh tàu, xe đưa công nhân về quê, các cấp công đoàn ở hai địa
phương còn có các hoạt động hỗ trợ người lao động ở lại dịp Tết như tổ
chức gặp mặt gia đình công nhân, tặng quà lao động khó khăn, phiên chợ
Tết công đoàn... Tại TP HCM, kinh phí chăm lo Tết khoảng 140 tỷ đồng,
Bình Dương hơn 353 tỷ đồng. V.SƠN

Nguyên nhân ùn tắc giao thông
trên địa bàn Hà Nội được ông Tuấn
đưa ra là do quá tải hệ thống kết
cấu hạ tầng giao thông khi số
lượng phương tiện giao thông đều
tăng hàng năm, mật độ phương
tiện tham gia giao thông trên các
tuyến đường cao, tốc độ phát triển
kết cấu hạ tầng giao thông đường
bộ không theo kịp dẫn đến quá tải.

Ngoài ra, công tác đầu tư phát
triển kết cấu hạ tầng giao thông
chưa đồng bộ theo quy hoạch, các
tuyến đường vành đai chưa được
đầu tư khép kín như Vành đai 1, 2,
3, 5, QL 6, QL 3 cũ, QL 1 cũ, QL
21B; thiếu các cầu qua sông
Hồng (Cầu Trần Hưng Đạo, Cầu
Tứ Liên,...) để tăng tính kết nối
Bắc – Nam.

Các tuyến đường giao thông
trục chính, các cầu lớn có mật độ
phương tiện tham gia giao thông
lớn, các nút giao, trục đường có

nhiều giao cắt với các ngõ, đường
ngang gây xung đột giao thông dẫn
đến chỉ cần xảy ra một sự cố va
chạm giao thông, tai nạn giao
thông cũng dẫn đến tình trạng ùn
tắc giao thông. 

Quá trình tổ chức thi công các
công trình hạ tầng giao thông, hạ
tầng kỹ thuật trên đường giao
thông gây thu hẹp mặt cắt các
tuyến đường, dẫn đến tình trạng ùn
tắc giao thông.

Trong khi đó, ý thức của một
bộ phận người dân khi tham gia
giao thông chưa cao, chưa có thói
quen tuân thủ nghiêm các quy định
của Luật Giao thông đường bộ.

Để giải quyết ùn tắc giao thông,
ông Tuấn cho biết, Hà Nội đang
tập trung triển khai một số nhóm
giải pháp trọng tâm.

Giải pháp đầu tiên là đầu tư
phát triển kết cấu hạ tầng giao
thông đồng bộ theo quy hoạch

được Thủ tướng phê duyệt tại
Quyết định 519/QĐ-TTg ngày
31/3/2016, trong đó tập trung đầu
tư hoàn chỉnh các tuyến đường
vành đai, ưu tiên triển khai Vành
đai 4; các tuyến trục chính hướng
tâm như QL1, QL6; các tuyến
đường có tính kết nối như Nguyễn
Tam Trinh; Lĩnh Nam, các cầu qua
sông để tăng tính kết nối giao
thông giữa các khu vực. Đây là
giải pháp cơ bản có tính bền vững
và lâu dài.

Tăng cường công tác duy tu,
bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông
và tổ chức giao thông khoa học,
hợp lý phát huy tối đa năng lực hệ
thống giao thông hiện có.

Phát triển đồng bộ các loại hình
vận tải hành khách công cộng, tập
trung triển khai và sớm đưa vào
khai thác tuyến đường sắt đô thị thí
điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga
Hà Nội. Tiếp tục đầu tư các tuyến

TANDTC vừa có Chỉ thị
số 01/2023/CT-CA về
việc thực hiện các nhiệm
vụ trọng tâm công tác
tòa án năm 2023. 

Để nâng cao hơn nữa hiệu lực,
hiệu quả hoạt động và uy tín của
TAND, Chánh án TANDTC yêu
cầu Chánh án Tòa án các cấp, Thủ
trưởng các đơn vị thuộc TANDTC
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các
chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp.

Tòa án các cấp phấn đấu đạt và
vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của
Quốc hội cũng như của TAND, cụ
thể như sau: 

Bảo đảm 100% các vụ việc
được giải quyết trong thời hạn luật
định. Trong đó, giải quyết, xét xử
đạt từ 90% trở lên đối với các vụ
án hình sự; đạt từ 85% trở lên đối
với các vụ, việc dân sự; đạt từ 65%
trở lên với các vụ án hành chính;
đạt từ 99% trở lên đối với các đề
nghị xem xét, áp dụng các biện
pháp xử lý hành chính tại Tòa án;
đạt  từ 60% trở lên đối với các đơn

đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.
Bảo đảm 100% các bản án,

quyết định của Tòa án được ban
hành trong thời hạn luật định (gồm
cả quyết định thi hành án hình sự đối
với 100% người bị kết án phạt tù,
pháp nhân thương mại bị kết án).

Bảo đảm 100% quyết định
công nhận sự thỏa thuận của các
đương sự không bị hủy, sửa theo
thủ tục giám đốc thẩm.

Hạn chế đến mức thấp nhất tỷ
lệ các bản án, quyết định bị hủy,
sửa do nguyên nhân chủ quan; bảo
đảm tổng số bản án, quyết định bị
hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan
không vượt quá 1,5% tổng số các
loại án đã giải quyết.

Hòa giải thành, đối thoại các
vụ việc dân sự, hôn nhân và gia
đình, kinh doanh, thương mại, lao
động, khiếu kiện hành chính theo
quy định của Luật Hòa giải, đối
thoại tại Tòa án, Bộ luật Tố tụng
Dân sự, Luật Tố tụng Hành chính
tại TAND cấp huyện đạt từ 50%
trở lên; tại TAND cấp tỉnh đạt từ
5% trở lên.

Tổ chức phiên tòa trực tuyến
để xét xử ít nhất 2 vụ việc với
TAND cấp huyện; 3 vụ việc với
TAND cấp tỉnh; 5 vụ việc với
TAND cấp cao.

Thẩm phán TAND cấp huyện,
cấp tỉnh, cấp cao phải chủ tọa ít
nhất 1 phiên tòa rút kinh nghiệm.
Bảo đảm 100% các bản án, quyết
định thuộc trường hợp công bố
phải được đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử của Tòa án.

Trong công tác xét xử các vụ
án hình sự, bảo đảm xét xử
nghiêm minh, đúng pháp luật,
không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội
phạm cũng như vi phạm thời hạn
tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị
xét xử. Đẩy nhanh tiến độ, đưa ra
xét xử kịp thời, nghiêm minh các
vụ án tham nhũng kinh tế, chức vụ
nghiêm trọng, phức tạp, các vụ án
dư luận xã hội quan tâm; nhất là
chủ động, tích cực tổ chức xét xử
nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ,
đúng pháp luật đối với các vụ án
thuộc diện BCĐ Trung ương về
phòng, chống tham nhũng, tiêu

Hà Nội hiện có 35 điểm thường xuyên
ùn tắc giao thông

Thông tin tại Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ
GTVT mới đây, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Hà Nội
hiện có 35 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông. 

NGÀNH TÒA ÁN ĐẶT MỤC TIÊU TRONG NĂM 2023:

Giải quyết, xét xử trên 90%
với các vụ án hình sự 

lHình minh họa.
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TP HCM:
Bắt bảo mẫu đánh bé 6 tháng tuổi
nhập viện

Ngày 15/1, Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi, bảo mẫu đánh bé trai 6 tháng
tuổi giập não), bị Công an quận Bình Tân (TP HCM) bắt khẩn cấp

về tội Giết người. 
Tại CQĐT, Linh tỏ ra ân hận, liên tục khóc, cho rằng do tức giận

nhất thời, không kiềm chế được bản thân nên đã đánh cháu bé.
Linh khai đang nuôi con 8 tuổi, không có việc làm ổn định nên nhận

giữ trẻ tại nhà ở chung cư Lê Thành, quận Bình Tân, với giá 3-4
triệu/tháng/bé. Những ngày cuối năm, Linh nhận giữ 4 trẻ, trong đó có
3 bé 1-2 tuổi và bé trai 6 tháng.

Trưa 10/1, bé trai 6 tháng liên tục quấy khóc trong lúc được
thay tã khiến Linh tức giận dùng lòng bàn tay (phần gần cổ tay)
đánh 2, 3 cái vào đầu bé. Một lát sau, trong lúc cho ăn sữa, Linh
tiếp tục lập lại hành vi khi bé trai nhè ra. Nạn nhân khóc ngằn
ngặt, tím tái và có dấu hiệu ngất. Linh hoảng sợ gọi điện báo cho
mẹ bé trai, nói dối là cháu bị ngã võng.

Tiếp nhận bé trai, BV Nhi đồng 3 TP HCM xác định bị giập não,
khẩn trương phẫu thuật. Trung tâm Pháp y TP HCM giám định, cho rằng
nạn nhân mất 99% sức khoẻ, tiên lượng xấu.

Theo CQĐT, Linh thừa nhận từng nuôi con nhỏ nên hiểu rõ vùng
đầu của trẻ 6 tháng tuổi rất dễ bị tổn thương, việc đánh vào khu vực này
sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng cháu bé. Lúc Linh thực hiện hành vi,
trong nhà chỉ có nghi can và các trẻ. Linh mong muốn nạn nhân mau
chóng hồi phục sức khỏe như bình thường, chấp nhận bồi thường mọi
chi phí thiệt hại cho cháu và gia đình.

Về phía gia đình nạn nhân, mẹ của bé là giáo viên trường mầm non
gần nhà, còn chồng làm thủ kho cho một Cty. Ngoài bé trai, vợ chồng
chị có con trai 8 tuổi. Họ thuê căn hộ ở block C, chung cư Lê Thành với
giá 4 triệu đồng/tháng. Khoảng nửa tháng trước, qua nhóm chat cộng
đồng cư dân, chị biết Linh sống ở block kế bên, nhận giữ trẻ 6 năm qua
và được đánh giá là "tốt, các bé được dạy rất ngoan" nên đã gửi con từ
ngày 3/1.

Thấy Linh trông giữ cùng lúc nhiều trẻ, chị có phần ái ngại nhưng
Linh nói "có thể đảm bảo chăm sóc các bé tốt do có nhiều kinh nghiệm".
Những ngày đầu tiên, con trai chị được Linh phản ánh là khó ngủ, khó
bú sữa, quấy khóc.

Trưa ngày gửi thứ 7, Linh video call cho chị, quay cảnh con trai chị
đang nằm trên võng và nói rằng "bé ngủ từ sáng đến giờ không dậy".
Chị thấy gần mắt con có vết bầm nhỏ, trán có một vệt da bị thâm, nhưng
không nghi ngờ con bị đánh.

Hai giờ sau Linh gọi điện thông báo bé bị ngã võng. Khi đến nơi chị
thấy tay chân con cứng đơ, tím tái nên tức tốc đưa vào BV. "Các bác sĩ
nói con tôi có thể bị bạo hành dẫn đến thương tích. Tôi không ngờ cô
Linh lại nặng tay với con tôi đến vậy", chị nói. H.NHI

HÀ NỘI:
Thiếu nữ bị bạn trai cũ sát hại ngay
trên vỉa hè

Ngày 15/1, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội thông tin nguyên
nhân Hoàng Văn Thành (SN 1998, quê xã Quyết Thắng, TP Thái

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) sát hại bạn gái là cô gái SN 2003 (quê Lai
Châu) tại phố Vương Thừa Vũ tối 12/1.

Trước đó, đêm 12/1, người dân ở phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh
Xuân phát hiện cô gái nằm gục trên vỉa hè. Nghi phạm đã dùng dao đâm
nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, nghi phạm là nam giới, mặc áo
đen, đội mũ. Sau khi xô ngã nạn nhân, người này dùng dao đâm nhiều
nhát. Một nam thanh niên khác vào can ngăn cũng bị nghi phạm gây
thương tích ở vùng vai.

Nhận tin báo, Công an quận Thanh Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát
hình sự Công an TP Hà Nội phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi,
thu thập bằng chứng.

Qua điều tra, công an xác định nạn nhân làm nghề nối mi và sơn sửa
móng cách hiện trường vài chục mét. Nghi phạm là Hoàng Văn Thành,
làm nghề cắt tóc, là bạn trai cũ của nạn nhân.

Sau 2 ngày lần theo dấu vết nghi phạm gây án, Công an Thanh Xuân
và đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội xác định Thành lẩn trốn tại một
công viên ở quận Long Biên. Được người thân và lực lượng chức năng
vận động, khoảng 22h30 ngày 14/1, Thành đến trụ sở Công an quận
Long Biên đầu thú.

Tại cơ quan công an, Thành khai có quan hệ tình cảm với nạn nhân
từ 2020. Sau đó, nạn nhân chủ động chấm dứt mối quan hệ với Thành.

Tối 12/1, Thành rủ cô gái đi chơi nhưng nạn nhân từ chối. Khoảng
22h05, Thành đi xe máy đến nơi nạn nhân làm việc. Thấy quán đóng
cửa và cô gái không trả lời tin nhắn, Thành rời đi.

Khi trở lại quán, Thành thấy cô gái đang đứng cùng người yêu mới.
Lúc này, Thành và cô gái xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng bị lừa dối tình
cảm, Thành rút dao đâm nạn nhân nhiều nhát. Người yêu mới của cô
gái lao vào can ngăn thì bị Thành đâm dao vào bả vai. Sau khi gây án,
Thành vứt dao lại hiện trường rồi lên xe máy bỏ trốn. T.KIM

đường sắt đô thị khách theo quy
hoạch. Ứng dụng công nghệ thông
tin trong công tác quản lý, điều
hành giao thông; nâng cao chất
lượng hiệu quả công tác quản lý
điều hành giao thông và xử lý vi
phạm trật tự ATGT.

Nâng cao hiệu quả công tác
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
trật tự ATGT, nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật giao thông cho
người tham gia giao thông và xây
dựng văn hóa giao thông, chú
trọng đưa chương trình giáo dục về
ATGT vào trong hệ thống giáo dục

ngay từ các cấp học đầu tiên; Tăng
cường công tác kiểm tra, xử lý vi
phạm pháp luật trong lĩnh vực giao
thông vận tải.

Với các điểm ùn tắc giao thông
trong giờ cao điểm, Hà Nội đã tổ
chức rà soát các vị trí giao cắt gây
xung đột giao thông để bố trí các
lực lượng chốt trực hướng dẫn giao
thông nhằm giảm thiểu tình trạng
ùn tắc; 

Thường xuyên rà soát các bất
cập của tổ chức giao thông, nghiên
cứu tổ chức giao thông hợp lý hạn
chế xung đột (điều chỉnh chu kỳ

đèn, điều chỉnh hạ tầng nút giao,
điều chỉnh tổ chức giao thông tại
nút, xén mở rộng tối đa mặt đường
tăng khả năng thông hành cho các
phương tiện lưu thông; Xén mở
rộng các nút giao, tạo các nhánh rẽ
phải liên tục giảm bớt lưu lượng
phương tiện dừng chờ tại nút).

Được biết, trong năm 2022,
TP Hà Nội đã xử lý được 8/35
điểm ùn tắc giao thông trong giờ
cao điểm, đã xử lý được 20/26
“điểm đen” về TNGT. V.SƠN

CQĐT HÌNH SỰ QUÂN KHU 7:
Khởi tố vụ án bịa đặt chuyện “nữ sinh 
bị xâm hại”

CQĐT hình sự Quân khu (QK) 7 vừa công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự
các đối tượng đưa thông tin sai sự thật qua việc phát tán clip cho rằng "sinh viên

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT) đang học giáo dục quốc
phòng - an ninh tại Trường Quân sự QK7 nhảy lầu tự tử do bị xâm hại".

Việc khởi tố này căn cứ tin báo về tội phạm của Trường Quân sự QK7 về đăng
tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật tại Trung
tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh Trường Quân sự QK7 gây dư luận xấu làm giảm
uy tín của Quân đội và Trường Quân sự QK7; xảy ra vào ngày 11/1/2023.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “Tội đưa trái phép thông tin mạng máy
tính” theo khoản 1 Điều 288 BLHS; căn cứ Điều 36; Điều 143; khoản 1 Điều 153;
Điều 154 Bộ luật Tố tụng Hình sự, CQĐT hình sự QK7 quyết định khởi tố vụ án
"đưa tin trái phép thông tin mạng máy tính".

Hiện các cơ quan chức năng đã xác định được các nghi phạm trực tiếp
chỉnh sửa, đăng tải, phát tán các clip chưa được kiểm chứng trên các nền tảng
mạng xã hội. Phòng Điều tra Hình sự QK7 tiếp tục phối hợp với cơ quan
chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc, xử lý đúng người, đúng hành vi.

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh QK7 yêu cầu các cơ quan chức năng
sớm hoàn chỉnh hồ sơ vụ án, kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các đối
tượng vu khống, xuyên tạc sai sự thật.

Trước đó, ngày 11/1, trên một số trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Tiktok…
lan truyền một đoạn clip dài 15 giây có tiếng la hét kèm thông tin có nữ sinh HUFLIT
bị xâm hại.

Sau khi thông tin này gây ồn ào mạng xã hội, QK7 phối hợp cùng các
bên liên quan để xác minh. Đến nay QK7 cũng như Công an TP HCM đã có
thông tin chi tiết.

Được biết, Trường Quân sự QK7 tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh
cho 327 học sinh của Trường HUFLIT đợt 2 từ 3 - 13/1 theo quyết định của
Bộ Quốc phòng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, 21h30 tối 10/1, tại phòng của lớp 23 thuộc Đại
đội 6, Tiểu đoàn 3 có hai nữ sinh là N.C.H.H và T.P.U (cùng 20 tuổi) có xảy ra tranh
cãi. U. nghi ngờ H. lấy tiền của mình. Do không làm chủ được cảm xúc, nữ sinh H.
đã khóc, la hét, kích động tinh thần…

Khi phát hiện vụ việc, cán bộ phụ trách và các bạn cùng phòng đưa H. về nhà
trực ban của Tiểu đoàn để giải quyết. Cán bộ đã động viên H. ổn định tinh thần rồi
liên hệ với người nhà đưa về lúc 23h30.

Khi vụ việc xảy ra, nữ sinh viên T. (20 tuổi) ở lớp 24, Đại đội 6 đã dùng điện
thoại quay clip. Sau đó, T. có gửi clip cho ba người bạn. Đến chiều 11/1, đoạn clip
nói trên lan truyền trên mạng xã hội với những thông tin bịa đặt, xuyên tạc.

Ngay lập tức, phía Trường Quân sự QK7, các đơn vị liên quan của QK7 phối
hợp cùng Trường HUFLIT để ngăn chặn thông tin sai sự thật.

Ngày 12/1, Trường Quân sự QK7 có công văn gửi Phòng An ninh mạng
và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) đề nghị vào cuộc
xác minh làm rõ đối tượng đưa tin sai sự thật để xử lý theo quy định.

Trong những ngày tiếp, QK7 cùng những đơn vị liên quan đã tập trung xác minh
vụ việc. Đến nay đã khẳng định, thông tin nữ sinh bị hiếp dâm và nhảy lầu tự tử là
sai sự thật. H.NHI

cực theo dõi, chỉ đạo.
Trong công tác giải

quyết các vụ việc dân
sự, cần có giải pháp
hữu hiệu để đẩy nhanh
tiến độ giải quyết, xét
xử, nhất là các vụ án
kinh doanh, thương
mại, các yêu cầu tuyên
bố phá sản DN.

Trong công tác giải
quyết các vụ án hành
chính, thực hiện
nghiêm Chỉ thị
03/2018/CT-CA của
Chánh án TANDTC để
nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác giải
quyết, xét xử các vụ án
hành chính, hạn chế
thấp nhất việc để án quá
hạn không đúng quy
định của pháp luật;
nâng tỷ lệ đối thoại các
khiếu kiện hành chính.

Thực hiện nghiêm
túc việc công khai bản
án, quyết định của Tòa
án trên Cổng thông tin
điện tử TAND. Bản án,
quyết định thuộc
trường hợp phải công
bố đều phải được đăng
tải trên Cổng thông tin
điện tử của Tòa án để
làm căn cứ tính chỉ tiêu
thi đua hàng năm của
thẩm phán, Tòa án.

Tăng cường ứng
dụng công nghệ thông
tin trong Tòa án, khẩn
trương hoàn thiện và
đưa vào sử dụng các
phần mềm ứng dụng
trong hoạt động của
Tòa án. Đẩy mạnh tích
hợp, chia sẻ các dịch vụ
công trực tuyến của
TAND trên Cổng dịch
vụ công quốc gia.

V.SƠN

lMột cảnh ùn tắc giao thông tại Hà Nội.

Theo quy hoạch phát triển
GTVT TP Hà Nội đến năm 2030
tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ
tướng phê duyệt, để đảm bảo giao
thông, tỷ lệ diện tích đất cho giao
thông phải đạt từ 20-26%; diện tích
đất cho giao thông tĩnh đạt 3-4%, tỷ
lệ vận tải hành khách công cộng
(VTHKCC) phải đạt từ 50-55%.

Nhưng hiện nay tỷ lệ diện tích
đất dành cho giao thông trên diện
tích đất xây dựng đô thị mới đạt
được khoảng 10,07%; diện tích đất
cho giao thông tĩnh mới được <1%;
tỷ lệ VTHKCC đạt được khoảng
17,8%. Trong khi đó, hàng năm các
phương tiện giao thông gia tăng từ
4-5%/năm.



12 XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985
http://baophapluat.vnSố 16 (8.825) Thứ  Hai 16/1/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

NHịP SốNG
vanhoaplvn@gmail.com

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa
công bố dự thảo Thông tư

sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy chế thi tốt nghiệp
THPT để xin ý kiến góp ý rộng
rãi.

Theo đó, có nhiều sửa đổi, bổ
sung liên quan đến một số nội
dung như: sử dụng thiết bị, phần
mềm công nghệ thông tin và
truyền thông; đăng ký dự thi;
trách nhiệm của thí sinh; Hội
đồng ra đề thi; in sao, vận chuyển
và bàn giao đề thi tại Hội đồng
thi; làm thủ tục dự thi cho thí sinh;
Ban làm phách bài thi tự luận và
điểm ưu tiên.

Một điểm mới đáng chú ý là
quy định, thí sinh không được rời
khỏi phòng thi trong suốt thời

gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối
với buổi thi môn tự luận, thí sinh
chỉ được ra khỏi phòng thi sau khi
hết 2/3 thời gian làm bài của buổi
thi; phải nộp bài thi kèm theo đề
thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi
trước khi ra khỏi phòng thi và
phải ở tại phòng chờ trong suốt
thời gian còn lại của buổi thi. 

Thí sinh chỉ được mang vào
phòng thi: bút viết, bút chì,
compa, tẩy, thước kẻ, thước tính;
máy tính bỏ túi không có chức
năng soạn thảo văn bản, không có
thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối
với môn thi Địa lí (quy định cụ
thể trong hướng dẫn tổ chức kỳ
thi tốt nghiệp THPT hằng năm
của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Về việc đăng ký dự thi, thí

sinh được đăng ký dự thi trực
tuyến hoặc đăng ký dự thi trực
tiếp tại trường phổ thông nơi học
lớp 12 (quy định hiện hành là
đăng ký tại trường phổ thông nơi
học lớp 12).

Dự thảo cũng sửa đổi liên
quan đến quy định về hồ sơ
đăng ký dự thi dành cho đối
tượng là người đã học xong
chương trình THPT trong năm
tổ chức kỳ thi.

Cụ thể, hồ sơ đăng ký dự thi
gồm: 2 Phiếu đăng ký dự thi
giống nhau; bản chính hoặc bản
sao học bạ THPT hoặc học bạ
giáo dục thường xuyên cấp
THPT, hoặc phiếu kiểm tra của
người học theo hình thức tự học
đối với giáo dục thường xuyên
do hiệu trưởng trường phổ
thông cấp; các giấy chứng nhận
hợp lệ để được hưởng chế độ ưu
tiên, khuyến khích (nếu có); file

ảnh (hoặc 2 ảnh 4x6 trong
trường hợp đăng kí trực tiếp)
kiểu căn cước công dân được
chụp trước thời gian nộp hồ sơ
không quá 6 tháng.

Về điểm ưu tiên, dự thảo sửa
đổi, bổ sung liên quan đến một
trong những đối tượng thuộc
diện cộng 0,25 điểm ưu tiên là:
Người Kinh, người nước ngoài
cư trú tại Việt Nam có ít nhất
2/3 thời gian học cấp THPT tại
các trường phổ thông không
nằm trên địa bàn các quận của
các thành phố trực thuộc Trung
ương và có nơi thường trú từ 3
năm trở lên trong thời gian học
cấp THPT (tính đến ngày thi) ở
xã đặc biệt khó khăn, xã biên
giới, xã an toàn khu thuộc diện
đầu tư của chương trình 135; xã
đặc biệt khó khăn vùng bãi
ngang ven biển và hải đảo; xã
khu vực I, II, III; các xã có thôn

đặc biệt khó khăn thuộc vùng
dân tộc thiểu số, miền núi theo
quy định hiện hành của Thủ
tướng Chính phủ.

Một trong những đối tượng
thuộc diện cộng 0,5 điểm ưu tiên
cũng được sửa đổi, bổ sung trong
dự thảo, cụ thể:

Người dân tộc thiểu số đang
học tại các trường phổ thông dân
tộc nội trú hoặc các trường phổ
thông không nằm trên địa bàn các
quận nội thành của các thành phố
trực thuộc Trung ương và có nơi
thường trú ở xã đặc biệt khó
khăn, xã biên giới, xã an toàn khu
thuộc diện đầu tư của Chương
trình 135; xã đặc biệt khó khăn
vùng bãi ngang ven biển và hải
đảo; xã khu vực I, II, III; các xã
có thôn đặc biệt khó khăn thuộc
vùng dân tộc thiểu số, miền núi
theo quy định hiện hành của Thủ
tướng Chính phủ. N.KHÁNH 

IELTS hiện nay là một
chứng chỉ được nhiều
người trong xã hội đề
cao, cố gắng phấn đấu
có được bởi đó là “con
đường” để học sinh
được xét tuyển đại học,
nhà tuyển dụng đánh giá
nhân lực… Học IELTS
trở thành một “từ khóa”
quen thuộc đối với khá
nhiều người Việt Nam.
“Tấm vé thông hành” 
đầu đời

Những năm gần đây, các
trung tâm luyện thi IELTS hoạt
động khá sôi động để đáp ứng
nhu cầu của phụ huynh và học
sinh. Những giáo viên luyện thi
IELTS cũng cho biết, trước kia
chứng chỉ này chủ yếu phục vụ
cho những học sinh, sinh viên có
mong muốn đi du học, thì hiện
nay, ngay cả những em định
hướng học trong nước cũng cố
gắng để đạt số điểm cao nhất.

Nguyễn Hải An (sinh viên
năm nhất, Đại học Bách khoa Hà
Nội) cho biết: “Em luyện thi
IELTS từ cuối năm cấp II, đầu
năm cấp III, em thi đạt 6.5 IELTS.
Sau đó, mẹ cho em luyện khoảng
bốn trung tâm khác nhau. Trước
kỳ thi THPT quốc gia, em đã đạt
7.0 IELTS, em được tuyển thẳng
đại học”. 

Bản thân nhiều phụ huynh,
vì muốn con thuận lợi vào được
những trường tốp đầu trong
nước, mà đã tốn vài chục triệu
cho một khóa học IELTS kéo
dài vài tháng. 

“Con tôi mất gốc tiếng Anh,
tôi đã đăng ký cho cháu một gói
luyện thi IELTS trong vòng sáu
tháng, lên đến gần 50 triệu. Việc
thi THPT quốc gia phụ thuộc
nhiều vào tâm lý của các em nên
điểm số sẽ không thể phản ánh
đúng hoàn toàn năng lực. Bằng
chứng chỉ IELTS, tôi hy vọng con
mình sẽ vào được ngôi trường
đúng như nguyện vọng của gia
đình” - chị Trương Ngọc Linh
(quận Long Biên, TP Hà Nội)
chia sẻ

Quả thực, IELTS là “tấm vé”
thông hành để chạm đến ngôi

trường đại học trong mơ của các
em. Nguyễn Hải An chia sẻ:
“Em thấy công bằng, khi đã sử
dụng chính công sức học tập vất
vả của bản thân để đạt được
điểm IELTS tốt”.

Nguyễn Phương Linh (lớp 11,
Trường THPT chuyên Đại học
Sư phạm, Hà Nội) chia sẻ, gia
đình có dự định cho em đi du học
từ sớm, nên môn Tiếng Anh được
em đầu tư rất kỹ. Nhờ việc ôn
luyện để thi IELTS em đã học đều
các môn hơn. Thi IELTS đòi hỏi
viết luận với nhiều chủ đề khác
nhau, trong đó có cả các kiến thức
về Hóa học, Sinh vật… Để nắm
được kiến thức cơ bản đó, em đã
chú tâm vào phần lớn các môn
học trên lớp, không còn học lệch
như trước”.

Không chỉ với các em học
sinh, mà ngay cả những người
đã đi làm, chứng chỉ IELTS
chiếm một vị trí quan trọng.
Nguyễn Thị Nhung (27 tuổi,
nhân viên Marketing ở Hà Nội)
chia sẻ: “Chứng chỉ IELTS có
thể giúp người xin việc nâng

mức lương của mình cao hơn”. 
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ

tính riêng tháng tư năm 2022, đã
có 136 doanh nghiệp nước ngoài
đăng ký thành lập mới tại Việt
Nam với tổng số vốn đăng kí là
5,6 nghìn tỷ đồng. Còn tính
chung 4 tháng đầu năm 2022, có
464 doanh nghiệp nước ngoài
đăng ký thành lập mới, với số vốn
đăng ký là 15,9 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, có thể thấy, các công
ty nước ngoài đầu tư vào Việt
Nam ngày càng nhiều. Đa phần
nhân viên trong công ty sẽ sử
dụng tiếng Anh để giao tiếp, vì
vậy, một hồ sơ có chứng chỉ
IELTS chính là ưu điểm trong
mắt rất nhiều nhà tuyển dụng
nước ngoài.

Đặc biệt, hiện nay, ngay cả
những doanh nghiệp trong nước
cũng phải quan hệ, hợp tác hoặc
đơn giản học tập một số ưu thế
của nước ngoài. Vì vậy, nhiều nhà
tuyển dụng sẽ chọn các ứng viên
có bằng cấp, chứng chỉ liên quan
đến ngoại ngữ. 

Nguyễn Văn Đức (19 tuổi,

sinh viên năm 2 Đại học Sư phạm
Hà Nội) cho biết: “Tôi học
chuyên ngành Toán dạy bằng
tiếng Anh, nhờ có ưu thế về ngoại
ngữ, nên tôi được các gia đình có
điều kiện cho con học trường
quốc tế mời làm gia sư. Thu nhập
cũng cao hơn những sinh viên
cùng khoa”. Hiện tại, một giờ dạy
của Đức rơi vào khoảng 500
nghìn đến 1 triệu đồng.

Đừng lạm dụng chứng chỉ
IELTS

Vài năm trở lại đây, chỉ cần có
điểm IELTS từ 7.0 trở lên, cộng
với một học bạ tốt, học sinh có
thể dễ dàng được tuyển thẳng vào
các trường đại học tốp đầu của
Việt Nam như Học viện Ngoại
giao, Đại học Bách khoa, Đại học
Ngoại thương… mà không cần
phải học ngày, học đêm để đạt
được số điểm 27, thậm chí là 30
điểm như các anh chị khóa trước.

Hay nói cách khác, học sinh
chuyển từ việc học ngày, học đêm
các môn sang luyện thi IELTS.
Điều này dễ dẫn đến việc hạn chế

khả năng của các em học sinh,
thay vì phát huy thế mạnh về các
môn khoa học tự nhiên, khoa học
xã hội, học sinh phải đầu tư phần
lớn thời gian vào ngoại ngữ. Đặc
biệt, IELTS là một kỳ thi tương
đối khó, đòi hỏi học sinh phải rèn
luyện cả bốn kỹ năng: nghe, nói,
đọc, viết… với số lượng từ ngữ
chuyên ngành “khổng lồ”.

Cô Lý Thị Hoàn, một giáo
viên luyện thi IELTS có kinh
nghiệm tại Hà Nội cho biết: “Có
nhiều phụ huynh nghe tư vấn của
đội ngũ chăm sóc khách hàng,
gửi con luyện thi IELTS dù mất
gốc hoàn toàn. Họ đều hy vọng
các em sẽ đạt 6.5 IELTS sau 4
tháng. Đó là điều không thể, buộc
đội ngũ dạy học phải trao đổi lại
với gia đình vì việc đạt điểm cao
hay thấp, phải do nỗ lực, khả
năng của mỗi người học”. 

Đặc biệt, IELTS không phải
lúc nào cũng cần, do đây là một
chứng chỉ tiếng Anh chuyên
ngành. Vì vậy, nếu chỉ làm việc,
sinh sống tại Việt Nam thì còn
một số chứng chỉ khác có tính
ứng dụng cao hơn như TOEIC,
VSTEP…

Chị Trần Hà Phương hiện
đang là giáo viên dạy văn lớp 6
cho biết: “Tôi có chứng chỉ
IELTS, nhưng hiện tại đang dạy
trong một trường công lập, nên
không có nhiều cơ hội ứng dụng”. 

Lệ phí cho mỗi kỳ thi IELTS
cũng tương đối cao dao động từ 5
đến 6 triệu tùy vào nơi thi. Khác
với chứng chỉ như VSTEP hay
TOEIC sẽ có giá từ 1 triệu đến 3
triệu. Có những người đã đi làm,
vì muốn làm đẹp hồ sơ để xin
tuyển vào các công ty nước
ngoài, đã cố gắng thi đến vài ba
lần. Tổng số tiền chi trả cho việc
thi cả chục triệu đồng, chưa kể
học phí ôn thi. 

Chị Nguyễn Thu Hà (30 tuổi,
làm việc tại Hà Nội) cho biết:
“Tôi đã thi IELTS ba lần, với
mong muốn được thử sức với
môi trường quốc tế, nhưng chỉ
được 5.5. Mặc dù tôi đã đến các
lớp ôn luyện rất nhiều, nhưng
hiện nay kiến thức đã “rơi rớt”
sạch, cũng không ứng dụng được
nhiều trong cuộc sống”. 

HƯƠNG NGỌC

DỰ KIẾN SỬA ĐỔI QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT: 

Thí sinh không được rời khỏi phòng thi
khi làm bài thi trắc nghiệm

Đừng biến chứng chỉ IELTS
thành một gánh nặng 

l Chứng chỉ IELTS vừa là “tấm vé” thông hành nhưng cũng là “gánh nặng” không nhỏ đối với học sinh, sinh viên.
(Ảnh minh họa)
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TIN TứC

Một đề tài nhiều
người nói đến dịp Tết
là nỗi bận rộn, lo toan
bất tận của phụ nữ.
Nhiều ý kiến cho
rằng, ngày Tết có thể
đầy cực nhọc, mệt
mỏi hay thảnh thơi,
ấm áp đều nhờ vào
tâm thế sẻ chia của
hai vợ chồng, từ
những chuyện nhỏ
trong nhà.
“Sợ Tết” vì quá vất vả

Trên một diễn đàn tâm sự
dành cho phụ nữ, chị Ngô
Phương Ánh (33 tuổi, ngụ
Bình Dương) chia sẻ, vợ
chồng chị đang có những rạn
nứt nghiêm trọng chỉ vì
chuyện ăn Tết. Từ khi lấy
chồng, mỗi mùa Tết, chị cùng
chồng về quê chồng ở một
tỉnh miền Bắc Trung Bộ ăn
Tết từ 28 Tết đến mùng 3. Sau
đó sẽ về quê chị ở Đắk Lắk ăn
Tết cho đến mùng 5-6 thì trở
lại Bình Dương làm việc. Ở
quê chị, việc đón Tết khá giản
dị, ấm cúng, cả nhà cùng nhau
xúm vào cùng lo toan, cùng
dọn dẹp. Nhưng về nhà chồng
thực sự đã trở thành nỗi “sợ
hãi” của chị. 

Theo chị Ánh, ở quê
chồng chị vẫn còn nhiều tư
tưởng phân biệt nam nữ. Cánh
đàn ông ngày Tết đa phần chỉ
tụ tập với nhau ăn uống, trà
nước. Còn phụ nữ thì lo tất tần
tật từ sửa soạn, dọn dẹp, gói
bánh, đơm bàn thờ... trước
Tết. Trong Tết thì cỗ bàn linh
đình, rồi rửa chén dọn dẹp.
Chị Ánh cứ về nhà chồng là
xắn tay vào làm tối mặt từ
trước Tết cho đến tận lúc rời
đi. Nhiều hôm, việc túi bụi,
chị nhờ chồng giúp mình thì
chồng chị từ chối vì sợ cánh
đàn ông cười chê.

Năm nay, vì mới được
thăng chức, công việc nhiều,
mệt mỏi, nghĩ đến việc về quê
chồng với núi việc ngày Tết là
chị ngán ngẩm. Chị Ánh đề
nghị chồng hoặc năm nay đón
Tết ở quê chị, sau mùng 3 mới
về quê nội nhưng chồng chị
nhất định không đồng ý. Chị
Ánh lại đề nghị chồng nếu thế
thì khi về quê nội sửa soạn ăn
Tết, anh cần chung tay giúp
chị để chị bớt phần vất vả, anh

cũng không đồng ý vì sợ “ở
quê đánh giá”. Từ bất đồng
ấy, họ bắt đầu cãi vã. Chị Ánh
cho rằng chồng gia trưởng, o
ép vợ. Còn người chồng thì
cho rằng vợ mình ích kỉ, mỗi
năm chỉ có chút trách nhiệm
với gia đình chồng dịp Tết
cũng trốn tránh. Kết quả của
cuộc mâu thuẫn bùng phát ấy
là phương án, Tết này chị Ánh
đưa con gái về ngoại ăn Tết,
còn chồng chị thì về nội.

Thực tế, ở thời đại tưởng
như “bình quyền” ngày nay,
những cảnh như chuyện nhà
chị Ánh vẫn diễn ra không ít.
Vẫn có những người phụ nữ
“sợ” phải về nhà chồng ăn Tết
vì đó không phải là những
ngày thư giãn nghỉ ngơi sau
cả năm trời vất vả, mà lại là
thời gian “hành xác” với đủ
thứ việc nhà cửa, việc lễ, Tết
phải chu toàn, nhất là không
có sự đỡ đần từ chồng.

Không chỉ thế, cảnh ăn
Tết của nhiều gia đình nhỏ
cũng đầy áp lực với người
vợ khi phải lo toan đủ
đường, còn chồng thì “vô
tư” tận hưởng không khí tiệc
tùng ngày xuân.

Cần lắm sự sẻ chia
Thực tế, nhiều người vợ

không phải “sợ” Tết vì sợ phải
lo toan, vất vả cực thân, mà
quan trọng là vợ chồng cùng
nhau vun vén, chăm lo Tết thì
dẫu có vất vả cũng cam lòng.
Nhưng nếu chỉ một mình
xoay xở, lo toan, trong lúc các
ông chồng quá vô tư đến mức
vô tâm, bỏ mặc vợ loay hoay
thì núi việc ngày Tết càng trở
nên “kinh khủng”.

Tuy nhiên, nói đi cũng
phải nói lại, đôi khi, sự vô tâm
của các đức ông chồng cũng
có phần đến từ sự chấp nhận,
cam chịu của những người
vợ. Để có được sự chung tay,
sẻ chia, đôi lúc người vợ cũng
phải biết mở lời, biết xoay
chuyển chồng mình.

Chị Cao Thu Nga (quận
10, TP HCM) chia sẻ “kinh
nghiệm” của mình: “Hồi mới
lấy chồng, còn sống chung
với ba mẹ chồng nên tôi ngại
lắm, không dám nói gì với
chồng, tự mình lo toan hết
việc Tết nhất. Đến khi ra riêng
anh vẫn quen như thế. Ngày
Tết trong khi tôi bù đầu lo dọn
dẹp trang trí nhà cửa, mua
sắm Tết cho cả nhà, cho từng
người, lo cho con... rồi còn
công việc ở cơ quan thì chồng
tôi cứ thong thả như ngày
thường. Anh đi làm, còn có
thời gian cà phê với bạn bè, đi
ăn nhậu tất niên hết cuộc này
đến cuộc khác. Cho đến năm
thứ 5 của hôn nhân, tôi thấy
quá tải và bất công, nghĩ rằng
nếu không thay đổi, cứ để
theo thói quen như thế này thì

sẽ không ổn. Thế là tôi ngồi
xuống nói chuyện với anh,
bày tỏ sự mệt mỏi của mình
mỗi lần đón Tết và mong
muốn anh “thử” giúp mình
một năm xem sao. May là
chồng tôi lắng nghe, chấp
nhận và sau một năm “thử”
cùng vợ sửa soạn Tết, từ đó
anh đã thay đổi. Giờ đây, cứ
Tết là vợ chồng tôi cùng
nhau lo toan, Tết nhỏ hay
lớn không quan trọng, chứ
chung tay là không còn thấy
vất vả nữa”.

Thực sự, một cái Tết sẽ trở
nên bớt vất vả và vui biết bao
nhiêu nếu như vợ chồng, con
cái cùng xắn tay vào đón Tết.
Có thể cùng chở nhau đi mua
sắm Tết, cả nhà cùng trang trí
nhà cửa, nấu những món ăn
ngon cho Tết, cùng chuẩn bị
những món quà cho nội ngoại
đôi bên. Một khi đã cùng
nhau, thì việc sửa soạn đón
xuân, dẫu cho có mất nhiều
thời gian, có tất bật thì vẫn
mang đầy ắp niềm vui. Nơi
nào có sự yêu thương và
chia sẻ, nơi đó mới thật sự là
có Tết. TRÂN TRÂN 

Năm 2023, Việt Nam 
cần đẩy nhanh tốc độ
nâng cấp xã hội, kinh tế

Trả lời phỏng vấn truyền thông mới đây,
bà Ingrid Christensen, Giám đốc Văn

phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại
Việt Nam đánh giá, Chính phủ Việt Nam đã
có nhiều gói cứu trợ thông qua những chính
sách khác nhau về thuế, vốn, tín dụng và an
sinh xã hội để duy trì việc làm, hỗ trợ doanh
nghiệp và người lao động, cho phép các
doanh nghiệp tiếp tục hoạt động và duy trì
việc làm cho người lao động trong thời gian
khó khăn. Gói cứu trợ giúp doanh nghiệp
được vay tiền để trả lương cho công nhân,
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
và công đoàn phí.

Với nỗ lực bảo vệ người dân vượt qua đại
dịch COVID-19 và đề cao tầm quan trọng của
các vấn đề xã hội hậu COVID-19, Việt Nam
đang hồi phục tốt. Tuy nhiên, cùng với những
cuộc khủng hoảng tiềm tàng ở phía trước,
những thách thức về kinh tế và thị trường lao
động vẫn có thể là vấn đề phải đối mặt và cần
lưu tâm. “Cú sốc” đại dịch COVID-19 đã bộc
lộ những bất cập như áp lực giải quyết việc làm
cho gần 2 triệu lao động rời khỏi thị trường lao
động, tình trạng khan hiếm lao động cục bộ ở
một số ngành. Thực tế này đòi hỏi thị trường
lao động cần tăng khả năng chống chọi với
những tác động từ bên trong và bên ngoài để
có thể phát triển theo hướng bền vững.

Theo bà Ingrid Christensen, để thực hiện
các mục tiêu năm 2030 trở thành nước có thu
nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành
nước phát triển, có thu nhập cao, Việt Nam cần
đẩy nhanh tốc độ nâng cấp xã hội cùng với
nâng cấp kinh tế. Củng cố nền tảng kinh tế vĩ
mô và duy trì đầu tư đầy đủ, thường xuyên cho
bảo trợ xã hội là một trong những yếu tố then
chốt để Việt Nam vượt qua những thách thức
và duy trì sự phát triển bao trùm, bền vững…

Việc nâng cao tay nghề cho người lao động
phải là yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển
dài hạn của doanh nghiệp. Người lao động
cũng nên theo đuổi các nguyên tắc học tập suốt
đời để có thêm kiến thức, nâng cao kỹ năng và
làm phong phú thêm kinh nghiệm làm việc.  

M.DƯƠNG 

Triển lãm tranh “Sắc xuân
Quý Mão 2023”
Đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023,

chiều 14/1, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng
phối hợp với Hội Mỹ thuật thành phố tổ chức
khai mạc triển lãm tranh “Sắc xuân Quý Mão
2023”. Triển lãm trưng bày, giới thiệu đến
công chúng 40 tác phẩm tranh của các họa sĩ
được yêu mến của thành phố Đà Nẵng vẽ về
đề tài "mùa xuân và con giáp" năm Quý
Mão. Nhiều tác phẩm được các họa sĩ khai
thác dưới mọi góc độ, nội dung, đa dạng về
hình thức, cách thức thể hiện, góp phần tạo
điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa,
nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán của
thành phố Đà Nẵng.

Triển lãm nhằm làm sinh động, phong phú
hơn các hoạt động của bảo tàng, góp phần gìn
giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
của dân tộc; qua đó đáp ứng nhu cầu vui chơi,
giải trí lành mạnh kết hợp thưởng thức nghệ
thuật của người dân và du khách trong dịp Tết
cổ truyền của dân tộc, động viên tinh thần sáng
tạo nghệ thuật của các họa sĩ.

Triển lãm đã thu hút đông đảo người dân,
du khách đến tham quan, thưởng lãm. Nhiều
tác phẩm tranh được công chúng đánh giá cao
như: Mèo và Cá, Tình mẫu tử, Êm giấc… Triển
lãm diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đến
hết ngày 12/2. T.M

Tết chỉ vui khi vợ chồng 
cùng chia sẻ

lẢnh minh họa.

Để giải quyết kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách dịp
cao điểm Tết Nguyên đán, kéo giảm ùn tắc trong và

ngoài sân bay, từ ngày 15/1, sân bay Tân Sơn Nhất đưa vào
hoạt động bãi đỗ xe taxi miễn phí rộng gần 3.600m2. Thời
gian khai thác bãi đỗ xe này kéo dài đến ngày 6/2/2023.

Bãi đỗ xe taxi tạm có vị trí tiếp giáp đường vào nhà ga quốc
tế sân bay Tân Sơn Nhất, nằm ở góc đường Bạch Đằng -
Trường Sơn - Hồng Hà (quận Tân Bình, TP HCM) với diện
tích gần 3.600m2. Sân bay sẽ cho các hãng taxi đang đăng ký

hoạt động tại đây được sử dụng bãi đệm taxi này miễn phí để
điều tiết xe kịp thời đưa đón khách đến sân bay trong dịp cao
điểm Tết Nguyên đán 2023.

Sân bay Tân Sơn Nhất đang bước vào những ngày cao điểm
trước Tết Nguyên đán 2023. Dự kiến có gần 125.000 hành
khách qua lại sân bay, trong đó ga quốc nội đạt hơn 84.000 hành
khách. Những ngày tới, nhu cầu đi lại của người dân qua sân
bay Tân Sơn Nhất tiếp tục được dự báo tăng cao kỷ lục với
khoảng 130.000 khách/ngày. A.N

Đưa vào hoạt động bãi đỗ taxi miễn phí ở sân bay Tân Sơn Nhất

Theo tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch ban hành, vợ chồng có quyền cùng chia sẻ,
thực hiện các công việc trong gia đình. Quyền chia sẻ và thực
hiện các công việc trong gia đình hiện nay đã được luật pháp
quy định và bảo vệ. Điều 19 Luật Hôn nhân và Gia đình năm
2014 quy định trách nhiệm của vợ chồng là cùng nhau chia
sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. Được chia sẻ công
việc nhà là quyền lợi và nghĩa vụ của cả vợ và chồng chứ
không phải là trách nhiệm của riêng người vợ hay sự giúp đỡ,
“làm hộ” của người chồng. Đồng thời, Bộ tiêu chí ứng xử cũng
nêu rõ, trách nhiệm của vợ chồng trong cuộc sống bao gồm
cả trách nhiệm cùng nhau chia sẻ các công việc trong nhà,
chung tay vun vén để tổ ấm thêm đẹp đẽ, hạnh phúc. 
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CHÍNH SÁCH MớI

Dịp Tết, nhiều hành vi “quá đà”
cần lưu ý để không bị xử phạt

Dịp Tết Nguyên đán được xem là kì nghỉ dài
hàng năm của người lao động trên cả nước,
mọi người được nghỉ ngơi, sum họp, quây
quần với gia đình, bạn bè, người thân. Tuy
nhiên, đây cũng là dịp phát sinh nhiều hành
vi trái quy định, vi phạm pháp luật.
Vi phạm về trật tự công cộng

Luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH
Hiếu Hùng cho biết, với những hành vi gây rối trật tự
như: sử dụng rượu, bia, các chất kích thích gây mất trật
tự công cộng; tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người ở
nơi công cộng gây mất trật tự công cộng, đánh nhau...,
căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định
144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ,
người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính
từ 300 nghìn đến 3 triệu đồng.

Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người thực
hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về
tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 BLHS.         

Bên cạnh đó, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP cũng
quy định việc gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo
tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ
22h00 ngày hôm trước đến 6h00 ngày hôm sau sẽ bị
phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 đến 1 triệu đồng
điểm a khoản 1 Điều 8 của Nghị định này.

Đánh bài, cá cược ăn tiền
Cũng theo Luật sư Hiếu, tại Nghị định

144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định các mức xử
phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi đánh
bạc trái phép. Cụ thể, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối
với hành vi đánh bạc trái phép bằng một trong các hình
thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ… hoặc các hình
thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản,
hiện vật.

Phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng đối với hành vi giúp
sức, che giấu việc đánh bạc trái phép theo quy định tại
điểm c khoản 3 Điều 28 của Nghị định này.

Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi rủ
rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép; dùng
nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm khác của mình hoặc
do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc.

Đặc biệt, đối với hành vi đánh bạc với số tiền, hiện
vật ăn thua từ 5 triệu đồng trở lên, người đánh bạc có
thể bị xử lý hình sự về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh
bạc hoặc gá bạc theo quy định Điều 321, 322 BLHS

Tăng giá dịch vụ, hàng hóa
Theo Nghị định 109/2013/NĐ-CP và Nghị định

49/2016/NĐ-CP xử phạt hành chính, hành vi không niêm
yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá
theo quy định của pháp luật; niêm yết giá không rõ ràng
gây nhầm lẫn cho khách hàng… bị phạt tiền từ 500 nghìn
đến 1 triệu đồng.

Phạt tiền từ 30 đến 35 triệu đồng đối với hành vi bán
hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng với mức giá cụ
thể hoặc không nằm trong khung giá hoặc cao hơn mức
giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá tối thiểu theo quy định.

Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi bán
cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc
danh mục bình ổn giá, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh
mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức có hành vi tăng hoặc giảm
giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý cũng sẽ bị phạt tiền đến
55 triệu đồng.

Sử dụng pháo nổ, pháo hoa trái phép
Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 144/2021/NĐ-

CP của Chính phủ, người nào có hành vi trao đổi, cho, tặng,
gửi, mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ, pháo hoa
nhập lậu hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép hoặc
sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép sẽ bị phạt tiền
từ 5 đến 10 triệu đồng.

Người nào vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc
pháo hoặc nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo sẽ bị
phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, tùy từng trường hợp cụ thể các hành vi liên
quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái
phép có thể sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều
190, 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung
năm 2017. GIA HẢI

Các hành vi sẽ bị xử phạt
hành chính ở vùng biển, đảo

và thềm lục địa

Bộ Quốc phòng đã ban
hành Thông tư
105/2022/TT-BQP hướng
dẫn thực hiện một số điều
của các nghị định về xử
phạt vi phạm hành chính
(VPHC) trên các vùng
biển, đảo và thềm lục địa
của nước CHXHCN Việt
Nam; xử phạt VPHC trong
lĩnh vực quốc phòng, cơ
yếu; quản lý, bảo vệ biên
giới quốc gia...
Các hành vi vi phạm quy định
về treo Quốc kỳ

Cụ thể, Thông tư 105/2022/TT-
BQP hướng dẫn cụ thể về hành vi vi
phạm các quy định về treo Quốc kỳ
Việt Nam và treo cờ quốc tịch quy
định tại Điều 7 Nghị định số
162/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ
sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định
số 23/2017/NĐ-CP là hành vi không
thực hiện đúng các quy định về treo
cờ đối với tàu thuyền tại cảng biển
theo quy định tại khoản 1 Điều 61
Nghị định 58/2017/NĐ-CP (quy
định về quản lý hoạt động hàng hải);
về treo Quốc kỳ trên tàu biển Việt
Nam theo quy định tại khoản 2 Điều
61 Nghị định 58/2017/NĐ-CP và
treo cờ quốc tịch và treo Quốc kỳ
Việt Nam đối với tàu thuyền nước
ngoài khi hoạt động trong khu vực
biển giới biển theo quy định tại
khoản 2 Điều 8 Nghị định
71/2015/NĐ-CP.

Về các hành vi vi phạm các quy
định về đi qua không gây hại trong
lãnh hải quy định tại Điều 5 Nghị
định 162/2013/NĐ-CP, Thông tư
quy định: hành vi dừng lại, neo đậu
trái phép trong lãnh hải Việt Nam là
hành vi của tàu thuyền nước ngoài đi
qua không gây hại trong lãnh hải
Việt Nam nhưng dừng lại hoặc neo
đậu trong lãnh hải Việt Nam mà

không phải do gặp sự cố hàng hải, sự
cố bất khả kháng, gặp nạn hoặc vì
mục đích cứu giúp người, tàu thuyền
hay tàu bay đang gặp nạn.

Hành vi đi vào vùng cấm hoặc
vùng hạn chế hoạt động trong lãnh hải
Việt Nam là hành vi của tàu thuyền
nước ngoài đi qua không gây hại trong
lãnh hải Việt Nam đã đi vào vùng cấm
hoặc vùng hạn chế hoạt động trong
lãnh hải Việt Nam do Chính phủ Việt
Nam thiết lập để bảo vệ chủ quyền,
quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc
gia hoặc an toàn hàng hải, bảo vệ tài
nguyên, sinh thái biển, chống ô nhiễm,
khắc phục sự cố, thảm họa môi trường
biển, phòng chống lây lan dịch bệnh
mà chưa được Nhà nước CHXHCN
cho phép. Vùng cấm, vùng hạn chế
hoạt động trong lãnh hải Việt Nam
được quy định tại Luật biển Việt Nam
năm 2012, Nghị định 16/2018/NĐ-
CP, Nghị định 71/2015/NĐ-CP,
Thông tư 162/2016/TT-BQP của Bộ
Quốc phòng.

Đồng thời, Thông tư cũng hướng
dẫn rõ hành vi vi phạm các quy định
về xâm phạm vùng biển, đảo và
thềm lục địa của nước CHXHCN
Việt Nam quy định tại khoản 3 Điều
8, Điều 9, Điều 11, khoản 6 Điều 13
Nghị định 162/2013/NĐ-CP được
sửa đổi bổ sung tại Nghị định
27/2022/NĐ-CP là các hành vi của
cá nhân, tổ chức nước ngoài sử dụng,
điều khiển tàu thuyền hoặc phương
tiện khác đi vào và thực hiện các
hoạt động điều tra, thăm dò, nghiên
cứu khoa học tài nguyên biển; hoạt
động du lịch; khai thác, mua, bán
thủy sản; xây dựng, lắp đặt, sử dụng
các đảo nhân tạo, thiết bị, công trình
trong vùng biển, đảo và thềm lục địa
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam mà chưa được Nhà nước
CHXHCN Việt Nam cho phép theo
quy định của pháp luật.

Thuyền viên không mang theo
chứng chỉ chuyên môn

Đối với nhóm hành vi thuyền

viên làm việc trên tàu, thuyền
không có hoặc không mang theo
các loại chứng chỉ chuyên môn theo
quy định tại Thông tư 03/2020/TT-
BGTVT và các văn bản pháp luật
có liên quan, Thông tư hướng dẫn:
Về hành vi vi phạm về sổ thuyền
viên là hành vi thuyền viên làm việc
trên tàu thuyền không có hoặc
không đầy đủ sổ thuyền viên theo
quy định tại Thông tư 23/2017/TT-
BGTVT quy định về chức danh,
nhiệm vụ theo chức danh của
thuyền viên và đăng ký thuyền viên
làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Ngoài ra, Thông tư cũng nêu rõ
hành vi vi phạm các quy định về an
toàn sinh mạng trên biển; vi phạm
các quy định về an toàn phòng,
chống cháy, nổ đối với tàu biển quy
định tại Điều 18 Nghị định
162/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ
sung tại khoản 10 Điều 3 Nghị định
37/2022/NĐ-CP và Nghị định
162/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ
sung tại Nghị định 37/2022/NĐ-CP.

Theo đó, các trang thiết bị an
toàn hàng hải và phòng ngừa ô
nhiễm môi trường biển (bao gồm
các phương tiện cứu sinh, phòng
cháy, phát hiện và chữa cháy) được
lắp đặt trên tàu biển Việt Nam hoạt
động tuyến nội địa được quy định
tại Quyết định 59/2005/QĐ-
BGTVT quy định về trang thiết bị
an toàn hàng hải và phòng ngừa ô
nhiễm môi trường biển lắp đặt trên
tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến
nội địa. Hành vi không bố trí đủ
định biên an toàn tối thiểu quy định
tại khoản 3 Điều 18 Nghị định
162/2013/NĐ-CP là hành vi không
bố trí đủ định biên an toàn tối thiểu
của tàu biển Việt Nam theo quy
định tại Thông tư 03/2020/TT-
BGTVT và các văn bản pháp luật
khác có liên quan.

Thông tư 105/2022/TT-BQP có
hiệu lực thi hành kể từ ngày
16/2/2023. THƯƠNG THƯƠNG

l Ảnh minh họa.

BạN CầN BIếT
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Từ ăn sáng đến ăn Tết 
với ngư dân

Chiều 14/1, Ban Chỉ huy Quân sự
(CHQS) thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu) đã tổ chức chương
trình “Ăn Tết cùng ngư dân”, trao quà
tặng ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn. Có 200 ngư dân, chủ
phương tiện tàu, thuyền trên địa bàn
thành phố tham dự.

Thành phố Vũng Tàu hiện có hơn
2.000 phương tiện tàu, thuyền; trong đó
có 840 tàu đánh bắt xa bờ với hơn
12.000 lao động đang làm việc trong
lĩnh vực đánh bắt, khai thác thủy, hải
sản. Chương trình “Ăn Tết cùng ngư
dân” là một hoạt động mới, hết sức ý
nghĩa, thiết thực cùng cấp ủy, chính
quyền chung tay chăm lo Tết cho các
đối tượng; trong đó, bà con ngư dân và
các chủ phương tiện tàu, thuyền đang
ngày đêm vươn khơi bám biển đánh
bắt, khai thác thủy hải sản kết hợp với
bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc
là một trong những đối tượng được ưu
tiên chăm lo. Hoạt động này góp phần
giúp bà con đón Tết cổ truyền Quý Mão
vui tươi, đầm ấm.

Trong khuôn khổ chương trình còn
có các hoạt động, như: Hội thi gói bánh
tét, các trò chơi dân gian: Đập heo đất,
kéo co, nhảy bao bố… Thượng tá
Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ
CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết,
chương trình “Ăn Tết cùng ngư dân”
không chỉ san sẻ trách nhiệm chăm lo
Tết với chính quyền địa phương mà
còn động viên, khích lệ tinh thần ngư
dân vươn khơi, bám biển, chấp hành
chủ trương, chính sách, pháp luật của
Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia
bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng
liêng của Tổ quốc.

Theo Trung tá Ngô Khánh, Chính trị
viên Ban CHQS thành phố Vũng Tàu,
chương trình “Ăn Tết cùng ngư dân” là
sự tiếp nối của Chương trình “Ăn sáng
cùng ngư dân” đã được Ban CHQS
thành phố Vũng Tàu tổ chức thành công
trong năm 2022. 

Không chỉ tổ chức tại thành phố
Vũng Tàu, chương trình “Ăn sáng cùng
ngư dân” còn được tổ chức tại nhiều địa
phương như huyện Long Điền, Đất Đỏ,
Xuyên Mộc. Long Điền có làng chài
Phước Tỉnh, được biết đến với nhiều
danh xưng như làng chài tỷ phú, làng
chài giàu nhất nước…

Phước Tỉnh có hơn 80% hộ dân làm
nghề đi biển đánh bắt xa bờ và được coi
là địa phương làm giàu từ nghề đi biển

và dịch vụ nghề cá. Hàng trăm gia đình
sắm được xe hơi, hàng nghìn hộ xây
được nhà lầu và dụng cụ đắt tiền, tất cả
từ biển mà có. 

Thực tế, có những người nhờ đi biển
mà trở nên giàu có sắm được xe hơi,
xây được nhà lầu nhưng cũng không
ít người tán gia bại sản. Song điều mà
những ngư phủ luôn coi biển là sự
sống của họ là vì miếng cơm manh
áo, vì biển đã ăn sâu vào máu thịt. Và
họ luôn khẳng định khí phách: Còn
sức còn đi biển.

Bên cạnh nghề đánh cá, Phước Tỉnh
còn làm giàu từ nghề đóng tàu. Phước
Tỉnh có 5 ụ đóng tàu, thu hút hàng trăm
thợ lành nghề và rất nhiều lao động địa
phương làm việc. Hàng năm, Phước
Tỉnh cho hạ thủy hơn 40 chiếc tàu đánh
bắt xa bờ. Ngoài khả năng đóng mới,
Phước Tỉnh cũng là nơi rất có uy tín
trong việc sửa chữa, đại tu tàu biển.
Nhiều chủ tàu ở các tỉnh xa như Quảng
Ngãi, Phú Yên, Kiên Giang… thường
đem tàu đến đây để sửa chữa.

“Ăn sáng cùng ngư dân” là chương
trình rất ý nghĩa, mới lạ, lần đầu tiên
được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
nhằm mục đích tăng cường đoàn kết,
gắn bó ngư dân với lực lượng vũ trang,
đồng thời kết hợp tuyên truyền cho ngư
dân nắm bắt và chấp hành chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển,
đảo Tổ quốc. 

Tại chương trình, ngư dân, chủ
phương tiện cũng đã trực tiếp tìm hiểu,
hỏi và được chỉ huy các đơn vị vũ trang,
báo cáo viên giải đáp cặn kẽ những vấn
đề còn thắc mắc, chưa rõ về phân vùng
khai thác hải sản; quy định đối với tàu
đánh bắt hải sản; chính sách của một số
quốc gia có liên quan trong việc xử lý
ngư dân, tàu cá nước ngoài vi phạm…
Lần đầu tiên Hải quân nhận đỡ
đầu con ngư dân Bà Rịa-Vũng Tàu

Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả
của chương trình “Hải quân Việt Nam
làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi,
bám biển” tại 28 tỉnh thành, phố ven
biển trong cả nước, mới đây, ngày
9/1/2023, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng 2
Hải quân đã phối hợp với tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu tổ chức Lễ công bố quyết

định hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu
con ngư dân”.

Hoạt động “Hải quân đỡ đầu con
ngư dân” là tiếp tục cụ thể hóa chủ
trương của Đảng, pháp luật của Nhà
nước về trách nhiệm của lực lượng vũ
trang nhân dân đối với trẻ em. Đây
cũng là việc làm tự nguyện của lực
lượng Hải quân, mang ý nghĩa nhân văn
sâu sắc.

Nội dung chính của chương trình là,
các đơn vị của Vùng 2 Hải quân và cơ
quan, doanh nghiệp, đơn vị phối hợp
tham gia hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng
con ngư dân ở tuổi vị thành niên bị mồ
côi, không nơi nương tựa, tạo điều kiện
cho các cháu phát triển toàn diện, góp
phần chia sẻ khó khăn với gia đình ngư
dân các địa phương ven biển, đảo; tăng
cường hiệu quả công tác dân vận, củng
cố tình đoàn kết quân dân, giúp ngư dân
yên tâm vươn khơi, bám biển khai thác
hải sản gắn với bảo vệ vững chắc chủ
quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ngay trong lễ công bố, các đơn vị
thuộc BTL Hải quân Vùng 2 và đơn vị
phối hợp đã nhận hỗ trợ đỡ đầu 5 con,
cháu ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn của hai huyện Xuyên Mộc, Đất
Đỏ. Các đơn vị đã trao quà, kinh phí hỗ
trợ các gia đình.

Nhân dịp này, BTL Vùng 2 Hải
quân đã trao tặng ngư dân địa phương:
100 túi thuốc y tế, 100 phao cứu sinh,
100 lá cờ Tổ quốc và 300 tờ rơi tuyên
truyền về biển, đảo…

Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng
ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết,
hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu
con ngư dân” nhằm tiếp tục cụ thể hóa
chủ trương của Đảng, pháp luật của
Nhà nước về trách nhiệm của lực lượng
vũ trang nhân dân đối với quyền trẻ em;
là việc làm tự nguyện của lực lượng Hải
quân, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và
nhân văn sâu sắc, góp phần tạo sức lan
tỏa sâu rộng trong cộng đồng. 

Chương trình nhận được sự hưởng
ứng tích cực, đồng hành của các cá
nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo
tâm vì mục tiêu “không để ai bị bỏ lại
phía sau”, đặc biệt trong dịp Tết
Nguyên đán Quý Mão sắp tới.

LAm HẠNH

Trưởng Ban Nội chính
Trung ương thăm, chúc
Tết cán bộ, chiến sĩ 
Đồn Biên phòng 
Cửa khẩu Thuận An

Sáng 14/1, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương

Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn
Biên phòng Cửa khẩu (ĐBPCK) Thuận An,
Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông.

Sau khi nghe đại diện Ban Chỉ huy Đồn
báo cáo tóm tắt tình hình địa bàn và công tác
quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh
biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn đơn vị quản
lý, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
đã ghi nhận và biểu dương những kết quả
của đơn vị đã đạt được trong năm qua và
mong rằng, thời gian tới cán bộ, chiến sĩ
ĐBPCK Thuận An tiếp tục phát huy những
thành tích; luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng
chiến đấu, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ
quản lý, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới;
quản lý, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội địa bàn dịp trước, trong và
sau Tết.

Bước sang năm mới 2023, chuẩn bị đón
xuân mới Quý Mão, Trưởng Ban Nội chính
Trung ương Phan Đình Trạc chúc cán bộ,
chiến sĩ ĐBPCK Thuận An dồi dào sức
khỏe, gia đình hạnh phúc, đón xuân mới vui
vẻ, đầm ấm, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo
đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, mang
lại bình yên cho nhân dân đón Tết.

VĂN HOÀN - QUANG THẠO

Thượng tướng 
Nguyễn Tân Cương
chúc Tết gia đình
nguyên lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, Quân đội

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán
Quý Mão 2023, Thượng tướng Nguyễn

Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng,
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân
(QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc
phòng đã đến thăm, chúc Tết gia đình và
thắp hương tưởng niệm, tri ân các đồng chí
nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Tại các gia đình Thượng tướng Lê Khả
Phiêu, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ
nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam;
các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,
nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại
tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến
Dũng; Đại tướng Đoàn Khuê, Đại tướng
Phùng Quang Thanh; Đại tướng Nguyễn
Chí Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,
nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
QĐND Việt Nam; các đồng chí nguyên
Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam,
nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại
tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Lê Trọng
Tấn, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên;
Trung tướng Nguyễn Hải Bằng, nguyên Phó
Giám đốc Học viện Quốc phòng, Thượng
tướng Nguyễn Tân Cương đã bày tỏ tình
cảm và tri ân những cống hiến, đóng góp to
lớn của các bậc tiền bối; ân cần thăm hỏi sức
khỏe, đời sống của thân nhân các đồng chí
nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội,
đồng thời mong muốn thân nhân các đồng
chí tiếp tục phát huy truyền thống gia đình,
chung tay đóng góp cho sự phát triển của đất
nước, sự lớn mạnh của Quân đội…

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã
tặng quà và chúc thân nhân các nguyên lãnh
đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đón Tết
Nguyên đán an lành, hạnh phúc.   

NHậT TUấN

Chung tay chăm lo 
Tết và cuộc sống ngư dân

Những ngày giáp Tết Nguyên
đán Quý Mão 2023, tại tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu, các đơn vị
Quân đội đã tổ chức nhiều
hoạt động ý nghĩa cho ngư
dân, nhằm tăng cường sự
gắn kết giữa chính quyền, lực
lượng vũ trang với các chủ
phương tiện tàu, thuyền và
bà con ngư dân; củng cố
vững chắc mối quan hệ quân
dân gắn bó, chung sức, đồng
lòng xây dựng và bảo vệ vững
chắc biển, đảo quê hương.

lTặng quà cho ngư dân đón Tết.
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Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo
Quốc gia và Ban Chỉ đạo thành phố về
việc ngành Y tế phải luôn sẵn sàng cho
tình huống khẩn cấp khi dịch bệnh
COVID-19 bùng phát dịp Tết Nguyên
đán Quý Mão 2023 và chủ động ứng
phó với biến thể mới, Sở Y tế TP HCM
giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
thành phố duy trì giám sát phát hiện
các biến thể phụ mới, kể cả trong các
ngày nghỉ Tết; phối hợp với Bệnh viện
Bệnh nhiệt đới và Đơn vị Nghiên cứu
lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU)
tiếp tục lấy mẫu trong cộng đồng và
trong bệnh viện để thực hiện giải trình
tự gene, phát hiện biến thể mới của
Omicron (nếu có).

Giao các bệnh viện, trung tâm y tế
có giường bệnh chủ động rà soát các
điều kiện, đảm bảo công tác thu dung,
điều trị COVID-19, tổ chức tập huấn
và tập huấn lại cho nhân viên y tế về
hướng dẫn điều trị, hồi sức cấp cứu,
công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và
tổ chức diễn tập thu dung người
bệnh COVID-19 vào khoa/đơn vị
COVID-19.

Đồng thời, lập kế hoạch phân công
nhân sự sẵn sàng tham gia Bệnh viện
Dã chiến số 13 khi được Sở Y tế điều
động. Rà soát và chuẩn bị các xe cấp
cứu để chuyển các trường hợp nặng
về Bệnh viện Dã chiến số 13, khi cần

thiết có thể liên hệ Trung tâm Cấp
cứu 115 để hỗ trợ. Sở Y tế TP HCM
giao Trung tâm Cấp cứu 115 phối
hợp với các bệnh viện nhằm đảm
bảo các phương tiện vận chuyển
người mắc COVID-19 nặng từ các
bệnh viện hoặc từ cộng đồng đến
Bệnh viện Dã chiến số 13. 

Trước đó, chuẩn bị sẵn sàng các
kịch bản trong tình huống xấu nhất
khi xuất hiện biến thể phụ mới lây
lan nhanh, gây bệnh nặng là trách
nhiệm của ngành Y tế. Trên tinh thần
đó, ngành Y tế đã yêu cầu tất cả bệnh
viện đa khoa, chuyên khoa trên địa
bàn phải chủ động rà soát, sẵn sàng
nhân lực, thuốc, trang thiết bị y tế
phục vụ công tác thu dung điều trị
trong mọi tình huống. Ngành Y tế TP
HCM đảm bảo sẵn sàng kế hoạch
triển khai 10.000 giường, trong đó
có 1.000 giường hồi sức dành cho
người bệnh COVID-19. 

Bên cạnh đó, dự kiến ngày 17/1
tới, ngành Y tế thành phố sẽ tổ chức
tổng diễn tập kế hoạch phản ứng khi
tình hình dịch COVID-19 diễn biến
phức tạp, trong đó có việc kích hoạt
Bệnh viện Dã chiến số 13.

Ngành Y tế đã chính thức triển
khai 45 điểm tiêm vaccine phòng
COVID-19 xuyên Tết Quý Mão
2023 nhằm mục đích đảm bảo công

tác tiêm vaccine phòng COVID-19
không bị gián đoạn bất cứ 1 ngày
nào trong cả năm, ngay cả những
ngày nghỉ Tết. 

Còn tại Hà Nội, với mục tiêu
phòng, chống dịch là ưu tiên hàng
đầu, các địa phương, bộ, ngành trên
địa bàn đã lên kế hoạch tăng cường
các biện pháp bảo đảm đón Tết
Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi,
lành mạnh, an toàn, chú trọng công
tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND xã
Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) Nguyễn
Trung Kiên cho biết, UBND xã đã chỉ
đạo Trạm Y tế xã xây dựng kế hoạch
và triển khai các hoạt động truyền
thông về chăm sóc sức khỏe cho người
dân trên địa bàn với các hoạt động
thiết thực, trong đó, trong đó tuyên
truyền và triển khai việc tiêm phòng
COVID-19 mũi thứ 4 cho người dân
trên hệ thống phát thanh. 

Trong khi đó, Phó Chủ tịch
UBND xã Văn Phú (huyện Thường
Tín) Nguyễn Thiên Sao thông tin, xã
Văn Phú nói riêng cơ bản được kiểm
soát tốt. Xã đang tích cực tuyên
truyền việc tiêm nhắc lại theo chỉ
đạo của thành phố, huyện, đồng thời
thực hiện các biện pháp phục hồi,
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
thích ứng an toàn, linh hoạt với tình
hình dịch… Diệu Thảo 

Bạc Liêu:
Sẵn sàng ứng phó với 
diễn biến dịch trong dịp Tết
Nguyên đán và mùa lễ hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc
Liêu vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành,

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
theo chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao
tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo
an ninh, trật tự an toàn xã hội và lưu thông hàng hóa
trong thời gian Tết Nguyên đán và dịp lễ hội đầu
năm 2023, để người dân được đón Tết an toàn, vui
tươi, lành mạnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Sở Y tế
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường
xuyên theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa
bàn tỉnh chức triển khai hiệu quả các biện pháp
phòng, chống dịch. Kịp thời phối hợp chặt chẽ với
các sở, ngành, địa phương chỉ đạo, kiểm tra, giám
sát, hướng dẫn việc tổ chức triển khai công tác
phòng, chống dịch đảm bảo chủ động, sẵn sàng và
kịp thời ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra của
dịch bệnh; đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn
tỉnh để điều chỉnh các phương án, biện pháp phòng,
chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Chủ động
tham mưu, đề xuất kịp thời trình UBND tỉnh về các
nhiệm vụ của ngành Y tế…

Sở Y tế tăng cường phối hợp với Công an tỉnh,
các ngành có liên quan kiểm tra dịch bệnh đối với
các trường hợp nhập cảnh về từ các khu vực bùng
phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới,
nguy hiểm của virus SARS-CoV-2; đẩy mạnh giám
sát tại cộng đồng, tại các cơ sở khám, chữa bệnh và
giám sát phát hiện sớm các biến thể của virus
SARS-CoV-2.

Sở Y tế cũng tập trung chỉ đạo và tiếp tục thúc
đẩy công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19;
thường xuyên rà soát để đảm bảo các nhóm nguy
cơ, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền,
người suy giảm miễn dịch... được tiêm chủng đầy
đủ, đúng lịch; đẩy mạnh tiêm chủng vaccine cho trẻ
em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; chủ động giám sát
phát hiện sớm, xử lý ổ dịch kịp thời, không để lây
lan, bùng phát trong cộng đồng và hạn chế xảy ra
các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong;

Tiếp tục đảm bảo công tác thu dung, điều trị
bệnh nhân; đảm bảo đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị
phục vụ công tác phòng, chống dịch; chuẩn bị sẵn
sàng cơ sở vật chất trong trường hợp phát sinh các
tình huống mới của dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đồng thời chỉ đạo
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì,
phối hợp Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh
doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai các
biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch và
người dân; tăng cường thông tin truyền thông, khuyến
cáo người dân chủ động tiếp tục thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch và dự phòng cá nhân… theo
hướng dẫn của Bộ Y tế. Trọng nghĩa

Đây là thông tin được Viện trưởng Viện
Huyết học - Truyền máu Trung ương

Nguyễn Hà Thanh đưa ra. Bệnh viện kêu
gọi những người đủ điều kiện sức khỏe
hãy tham gia hiến máu toàn phần và đặc
biệt là hiến tiểu cầu.

Ngày 14/1, ghi nhận tại Trung tâm máu
Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu
Trung ương, ngay từ sáng sớm, khu vực
đăng ký hiến máu đã chật kín người dân
đến xếp hàng. Ai cũng hối hả, nhưng niềm
vui, sự phấn khởi hiện rõ trên nét mặt từng
người; không khí ngày cuối năm thêm rộn
ràng ở bệnh viện.

Với thông điệp ý nghĩa “Tiễn ông
Công, ông Táo - Báo cáo một việc hay”,
chương trình hiến máu cuối năm tại Viện
Huyết học - Truyền máu Trung ương đầy
ý nghĩa đã thu hút hàng trăm người dân
đến đăng ký hiến máu, cùng trao Tết an

lành tới người bệnh trong dịp năm mới.
Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung
ương, chỉ trong buổi sáng 14/1, đã có gần
300 đơn vị máu được thu về; những đơn
vị quý giá này cũng là những món quà, là
nguồn sống với những người bệnh.

Trong chương trình, ngoài việc kêu gọi
hiến máu, Ban Tổ chức còn vận động các
nguồn lực xã hội hóa, tặng 50 suất quà cho
bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; 400
suất quà cho người tham gia hiến máu
giúp những bệnh nhân tại Viện Huyết học
– Truyền máu Trung ương đón Tết an
lành, yêu thương.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung
ương thông tin, từ nay đến Tết Nguyên
đán Quý Mão 2023, người dân có thể tham
gia hiến máu tại các điểm hiến máu cố
định tại địa phương mình. Riêng tại Hà
Nội có các điểm cố định tại Viện Huyết

học - Truyền máu Trung ương; số 26
Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm);
số 132 Quan Nhân (quận Thanh Xuân); số
78 Nguyễn Trường Tộ (quận Ba Đình); số
10, ngõ 122, đường Láng (quận Đống Đa);
Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. 

Theo đó, người hiến máu cũng có thể
lựa chọn quà tặng là gói xét nghiệm để biết
thêm những thông tin hữu ích về sức khỏe,
giúp phát hiện các chỉ số bất thường để kịp
thời điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, sinh
hoạt, rèn luyện sức khỏe và có thể hiến
máu nhắc lại thường xuyên. 

Còn tại Quảng Bình, hơn 300 cán bộ,
đoàn viên thanh niên huyện Lệ Thủy đã
tham gia chương trình hiến máu nhân đạo
với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một
cuộc đời ở lại” trong ngày 15/1. Chương
trình do Hội Chữ thập đỏ, Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh (Lệ Thủy – Quảng Bình) đã
phối hợp Trung tâm Huyết học - Truyền
máu (Bệnh viện Trung ương Huế) tổ chức
chương trình Chủ nhật Đỏ hiến máu nhân
đạo năm 2023.

Tỉnh Đồng Tháp cũng đã tổ chức
Chiến dịch vận động hiến máu tình
nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng năm
2023 diễn ra từ ngày 25/12/2022 -
25/2/2023. Sôi nổi hoạt động hiến máu
tình nguyện, trong chiến dịch vận động
hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội
Xuân Hồng năm 2023, BCĐ vận động
hiến máu tình nguyện tỉnh đặt chỉ tiêu toàn
tỉnh vận động 3.000 người tham gia hiến
máu, thu khoảng 2.740 đơn vị máu. Theo
Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tính từ ngày
25/12/2022 đến ngày 9/1/2023, toàn tỉnh
đã tiếp nhận được trên 1.300 đơn vị máu.
Trong thời gian trước và sau Tết Nguyên
đán năm 2023, BCĐ vận động hiến máu
tình nguyện huyện, thành phố sẽ lần lượt
tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện để
góp phần đạt chỉ tiêu Chiến dịch đề ra. 

Đây là hoạt động mang tính nhân văn
sâu sắc này đã và đang ngày một lan tỏa
những nghĩa cử đẹp và tạo dựng nét đẹp
văn hóa “hiến máu cứu người” vào dịp đầu
xuân mới trong cộng đồng. Yến nhi

Cần ít nhất 45.000 - 50.000 đơn vị máu 
phục vụ Tết Nguyên đán

Triển khai nhiều biện pháp ứng phó
COVID-19 dịp Tết Nguyên đán

Hiện nay, tình
hình dịch bệnh
trên thế giới vẫn
đang diễn biến
phức tạp với sự
xuất hiện của
các biến thể mới
của Omicron,
ngành Y tế ở
nhiều tỉnh, thành
đã triển khai
nhiều biện pháp
ứng phó, nhất là
trong dịp Tết
Nguyên đán Quý
Mão 2023. l Cần đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời gian tới. (Ảnh minh họa)
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 2, C11 tổ 9,

phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
2. Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Công ty TNHH Một thành viên. Địa

chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
3. Tên tài sản: Thiết bị máy móc có quyết định thanh lý gồm 02 lô tài sản của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng

đô thị UDIC – Công ty TNHH Một thành viên. Việc bán tài sản được thực hiện theo phương thức có sao bán vậy và bán lẻ
từng lô. 

4. Giá khởi điểm: Toàn bộ tài sản 3.399.000.000 đồng . Lô 01: 1.286.000.000 đồng;  Lô 02: 2.113.000.000 đồng. Đã bao
gồm thuế GTGT

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc
đấu giá tài sản đến ngày 07/02/2023 (trong giờ hành chính).

Thời gian xem tài sản:  Từ ngày 02/02/2023 đến ngày 03/02/2023 tại nơi để tài sản đấu giá (các kho của Udic).
Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/02/2023.
Số tiền đặt trước: Lô 1: 128.600.000 đồng.  Lô 2: 211.300.000 đồng .
Thời gian tổ chức đấu giá: ngày 10/02/2023.
Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Chi

nhánh Hà Nội, địa chỉ: Tầng 2, C11 tổ 9 (số 6, ngách 34, ngõ 61 đường Hoàng Cầu hoặc mặt sau nhà số 23 ngõ 19 đường
Trần Quang Diệu), phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 024.62598201. 

Kính mời khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật liên hệ trực tiếp tại văn phòng công ty để đăng ký
tham gia đấu giá tài sản trên.

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

THÔNG BÁO 
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
I. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân

Long An.
II. Tên người có tài sản đấu giá: 
1. Chấp hành viên- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An. Tài

sản đấu giá gồm có:
a. Hạng mục công trình xây dựng tại xưởng dệt của Công ty Cổ

phần Dệt Long An, địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ
Thừa, tỉnh Long An, gồm có: Nhà tạm xí nghiệp chuẩn bị dệt, diện
tích xây dựng: 130.2m2, Kết cấu chủ yếu: Móng BTCT, cột, kèo thép,
mái tole (Hiện trạng chỉ còn 08 trụ BTCT và nền bê tông).

b. Các hạng mục công trình xây dựng tại xưởng nhuộm của
Công ty Cổ phần Dệt Long An, địa chỉ: Tỉnh lộ 832, Ấp 1, xã Nhựt
Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, gồm có: Trạm bơm, diện tích
xây dựng: 34,44m2, Kết cấu chủ yếu: Móng, cộ đà BTCT, mái Fibroci-
ment;  Đài nước 30m3, diện tích xây dựng: 22.09m2, kết cấu chủ yếu:
BTCT; Khu xử lý nước đợt 2, diện tích xây dựng: 38,54m2, kết cấu chủ
yếu: BTCT; Hồ nước 1, diện tích xây dựng: 31,02m2, kết cấu chủ yếu:
BTCT; Hồ nước 2, diện tích xây dựng: 19,80m2, kết cấu chủ yếu: BTCT.

Giá khởi điểm: 296.353.000đ. Tiền đặt trước: 44.452.000đ. Tiền
mua hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

* Thời gian xem tài sản đấu giá: Ngày 06/02/2023 và ngày
07/02/2023 (Liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).

* Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày niêm
yết việc đấu giá tài sản đến ngày đến 16 giờ 30 phút, ngày
14/02/2023 .

* Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 14/02/2023 và đến
chậm nhất lúc 16 giờ 30 phút, ngày 16/02/2023.

* Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày
17/02/2023.  

* Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại
cuộc đấu giá và trả giá lên.

* Điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Người đăng ký tham
gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, điều 38 Luật
đấu giá tài sản phải đến đúng thời gian, địa điểm để mua hồ sơ, điền
các thông tin vào giấy đăng ký và nộp các giấy tờ có liên quan như:
CCCD (nếu là cá nhân), nếu là Doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu
giá thì nộp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và CCCD của
người đại diện theo pháp luật. Trường hợp chưa được cấp CCCD thì
nộp giấy Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
(mỗi loại 02 bản sao y được công chứng hoặc chứng thực theo quy
định).

Lưu ý: Người mua trúng đấu giá phải có trách nhiệm tự thỏa
thuận với Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Phúc Thịnh, địa chỉ trụ

sở: Tỉnh lộ 832, ấp 1, xã Nhựt chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An là
chủ sử dụng đất nơi có tài bán sản đấu giá tọa lạc để được quản lý,
sử dụng tài sản đã mua trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

2. Chấp hành viên- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân
An, tỉnh Long An. Tài sản đấu giá gồm có:

a. Quyền sử dụng đất: Thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 1-1,
diện tích: 132,8m2 (trong đó diện tích lộ giới là 47,6m2, diện tích chỉ
giới xây dựng là 47,6m2 ) loại đất: Đất ở tại đô thị; tọa lạc tại phường
5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

b. Tài sản gắn liền với đất (Nhà ở và Công trình xây dựng) gồm có: 
- Nhà ở  (nhà cấp 4) có diện tích là: 84,84m2 (được cấp Giấy

chứng nhận). 
- Nhà ở  (Nhà cấp 4), có diện tích là: 38,7m2 (chưa được cấp Giấy

chứng nhận). 
- Mái che tiền chế: có diện tích là: 13,78m2. 
- Hàng rào: có diện tích là: 10,4m2. 
Giá khởi điểm: 2.958.369.480đ Tiền đặt trước: 443.755.000đ.

Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.
* Thời gian xem tài sản đấu giá: Ngày 06/02/2023 và ngày

07/02/2023 (Liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).
* Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày niêm

yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 21/02/2023. 
* Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 21/02/2023 và đến

chậm nhất lúc 16 giờ 30 phút, ngày 23/02/2023.
* Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày

24/02/2023.  
* Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại

cuộc đấu giá và trả giá lên.
* Điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Người đăng ký tham

gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, điều 38 Luật
đấu giá tài sản phải đến đúng thời gian, địa điểm để mua hồ sơ, điền
các thông tin vào giấy đăng ký và nộp các giấy tờ có liên quan như:
CCCD, trường hợp chưa được cấp CCCD thì nộp giấy Thông báo số
định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (Mỗi loại 02 bản phô tô
kèm theo bản chính để đối chiếu).

Lưu ý:
- Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải

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

- Người đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận về thời
gian, thời hạn nộp tiền đặt trước, nhưng phải trước ngày mở cuộc
đấu giá.

Liên hệ để biết thêm chi tiết, bán, nộp hồ sơ, đăng ký và đấu giá
tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 đường Châu
Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. ĐT: 0907 148 393.

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ 
TƯ NHÂN LONG AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 179/59/19 Lê Đình Thám, phường Tân

Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà ở: Số tầng: 2; Cấp (hạng) nhà ở: 3; Kết cấu: Tường gạch, cột BTCT, sàn
BTCT, mái tôn; Diện tích sàn xây dựng theo hiện trạng: 171.9 m2. Trong đó tầng 1: 80.1 m2 ; tầng 2: 76.5 m2; ban công:
11.8 m2; sân thượng: 3.5 m2; Nhà ở chưa hoàn công. Đất ở: Thửa đất số: 11; Tờ bản đồ: 27 (BĐĐC); Diện tích theo giấy
chứng nhận: 137,77 m2; Diện tích đất theo hiện trạng: 132.0 m2. Giấy tờ về quyền sở hữu, sử dụng tài sản: Giấy chứng
nhận QSHNỞ và QSDĐỞ số 2321/2008/UB.GCN do UBND quận Tân Phú cấp ngày 03/04/2008.

Giá khởi điểm: 3.461.753.596 đồng, tiền đặt trước 692.350.719 đồng.
Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú, địa chỉ: 320/21 Độc Lập, Phường Tân Quý, Quận

Tân Phú, TP.HCM.
Thời gian, địa điểm xem tài sản: ngày 15/02/2023 và ngày 16/02/2023 tại nơi có bất động sản tọa lạc.
Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h30 ngày 12/01/2023 đến 16h00 ngày 17/02/2023

(Trừ những ngày Nghỉ Tết Nguyên Đán từ 20/01/2023 đến hết ngày 30/01/2023). Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
mọi cá nhân tổ chức, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. 

Cách thức đăng ký: Trực tiếp Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh pháp (số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú
Nhuận, TP.HCM).

Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 08h30  ngày 15/02/2023 đến 16h00 ngày 17/02/2023.
Tổ chức cuộc đấu giá: 09h30 ngày 20/02/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Minh Pháp số 151 Trần Huy Liệu,

P8, Phú Nhuận, TP. HCM. ĐT 028.38453169.  
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
2. Tên người có tài sản đấu giá: Chấp hành viên- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ.
Tài sản 2: Quyền sử dụng đất
1. Thửa đất số 193 tờ bản đồ số 01, diện tích 2.733 m2, loại đất: LUC; Theo hệ thống bản đồ mới là thửa đất số 95, tờ bản đồ số 8, diện tích

thực tế là 2727,7 m2.  Tình trạng tài sản: Diện tích hành lang đường điện 500 KV thửa số 95 là 462,0 m2.
2. Thửa đất số 195 tờ BĐ số 01, diện tích 1.626 m2, loại đất: LUC; Theo hệ thống bản đồ mới là thửa đất số 122, tờ BĐ số 8, diện tích thực

tế là 1624,8 m2 . Tình trạng tài sản: Diện tích hành lang bảo vệ an toàn giao thông thửa 122 là 138,4 m2;  Diện tích hành lang đường điện 500
KV thửa 122 là 11.0 m2.

3. Thửa đất số 194 tờ BĐ số 01, diện tích 4.145 m2, loại đất: LUC; Theo hệ thống bản đồ mới là thửa đất số 130, tờ BĐ số 8, diện tích thực
tế là 3980,2 m2 . Tình trạng tài sản: Diện tích hành lang bảo vệ an toàn giao thông thửa số 130 là 278,7 m2; Diện tích hành lang đường điện
500 KV thửa số 130 là 1124,0 m2

4. Thửa đất số 102 tờ BĐ số 01, diện tích 4.227 m2, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm; Theo hệ thống bản đồ mới là thửa đất số 73,
tờ BĐ số 8, diện tích thực tế là 3921,7 m2 . Tình trạng tài sản: Diện tích trong vùng phụ cận bảo vệ sông Cai Tài thửa số 73 là 431,7 m2; Diện tích
hành lang đường điện 500 KV thửa số 73 là 478,6 m2.

5. Thửa đất số 101 BĐ số 01, diện tích 3.357 m2, mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác (BHK) ; Theo hệ thống bản đồ mới là
thửa đất số 74, tờ BĐ số 8, diện tích thực tế là 3044,3 m2 . Tình trạng tài sản:Diện tích trong vùng phụ cận bảo vệ sông Cai Tài thửa số 74 là
465,6 m2; Diện tích hành lang đường điện 500 KV thửa số 74 là 651,4 m2.

6. Thửa đất số 2137 tờ BĐ số 01, diện tích 400 m2, mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn (ONT; Theo hệ thống bản đồ mới là thửa đất số
89, tờ BĐ số 8, diện tích thực tế là 400 m2 . Tình trạng tài sản: Diện tích hành lang đường điện 500 KV thửa số 89 là 18,6 m2.

7. Thửa đất số 189 tờ bản đồ số 01, diện tích 1048 m2, loại đất: LUC; Theo hệ thống bản đồ mới là thửa đất số 92, tờ BĐ số 8, diện tích thực
tế là 955,6 m2 . Tình trạng tài sản: Diện tích hành lang đường điện 500 KV thửa số 92 là 19,9 m2.

8. Thửa đất số 2149 tờ bản đồ số 01, diện tích 220 m2, loại đất: LUC ; Theo hệ thống bản đồ mới là thửa đất số 93, tờ BĐ số 8, diện tích
thực tế là 266,5 m2 . Tình trạng tài sản: Diện tích hành lang đường điện 500 KV thửa 93 là 127m2 .

9. Thửa đất số 2129 tờ BĐ số 01, diện tích 934 m2, loại đất: LUC; Theo hệ thống bản đồ mới là thửa đất số 94, tờ BĐ số 8, diện tích thực tế
là 729,2 m2 . Tình trạng tài sản: Diện tích hành lang đường điện 500 KV thửa 94 là 366,5m2.

10. Thửa đất số 187 tờ BĐ số 01, diện tích 159 m2, mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn (ONT); Theo hệ thống bản đồ mới là thửa đất số
109, tờ BĐ số 8, diện tích thực tế là 159 m2 .

Vị trí, ranh giới, diện tích thực tế các thửa đất trên theo Mảnh trích đo địa chính của Chi nhánh Văn phòng đăng lý đất đai tại huyện Tân Trụ. 
Các thửa đất trên tọa lạc tại ấp 4, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
Tình trạng tài sản: 
- Trên khu đất có 01 trụ điện cao thế 500 KV; đường dây cao thế 500 KV đi ngang qua khu đất, cơ quan có thẩm quyền đã đền bù thiệt

hại do bị hạn chế khả năng sử dụng đất.
- Phần diện tích thuộc hành lang an toàn đường điện 500 KV bị hạn chế khả năng sử dụng đất theo quy định pháp luật; người mua tài

sản vẫn được làm thủ tục cấp GCN QSDĐ theo quy định Điều 166 Luật Đất đai.
- Hiện trạng các thửa đất đã san lấp, có ranh giới rõ ràng, hàng rào bao quanh khu đất.
* Nhà ở (Chưa chứng nhận quyền sở hữu)
1.  Nhà 1: diện tích 211,9 m2 (xây dựng trên thửa đất số 73, TBĐ số 8). Kết cấu: loại nhà tạm; đà bê tông cốt thép, cột bê tông đúc sẵn, mái tole xi

măng, đòn tay gỗ tạp, vách tường gạch, tô xi măng, không cửa. Tình trạng tài sản: nhà xây dựng đã lâu, đã xưống cấp, hư hỏng nặng, gỗ mục. 
2.  Nhà 2:  Diện tích 108,2 m2  (xây dựng trên thửa đất số 73, TBĐ số 8). Kết cấu: loại nhà tạm; đà bê tông cốt thép, cột bê tông đúc sẵn, mái tole xi

măng, đòn tay gỗ tạp, vách tường gạch, tô xi măng, không cửa. Tình trạng tài sản: nhà xây dựng đã lâu, đã xưống cấp, hư hỏng nặng, gỗ mục .
3. Nhà 3: diện tích 88,8 m2, (một phần diện tích nhà xây dựng trên thửa 89 TBĐ số 8 và một phần diện tích nhà xây dựng trên thửa 92

TBĐ số 8). Kết cấu xây dựng: loại nhà bán kiên cố, 02 tầng; cột gỗ, cầu thang gỗ, mái ngói, đòn tay bằng gỗ tạp; tầng dưới không vách, lát gạch
tàu + ceramic; tâng trên vách gỗ, sàn gỗ tạp.  Tình trạng tài sản: nhà đã xuống cấp, cây gỗ đã mục, hư hỏng nặng

* Tài sản gắn liền với đất (Chưa chứng nhận quyền sở hữu)
- Đường bê tông nội bộ: diện tích 603,6 m2, trong đó: thửa 95 là 225,6 m2 ; thửa 130 là 319,1 m2; thửa 73 là 39,3 m2; thửa 94 là 19,6 m2.

Kết cấu: đường bê tông nội bộ làm bằng bê tông.  Tình trạng: đang sử dụng.
-  Hàng rào: dài 476,7 m . Kết cấu: xây gạch tô xi măng cao 1m, đà kiềng bên dưới, cột bê tông đúc sẳn, bên trên có lưới B40 cao khỏang

1,2m, riêng hàng rào tiếp giáp sông Cai Tài gắn thanh xi măng đúc sẩn. Tình trạng tài sản: Đã cũ.  
- Giếng khoan: 01 cái. Tình trạng tài sản: Hư hỏng, không còn sử dụng được.
- Cây trồng: Cây sứ :  64;  Cây mít: 64;  Cây vú sữa: 03; Cây nhãn: 18; Cây mai vàng: 11;  Cây ổi: 25;  Cây Sapochê: 12;  Cây Sakê: 02;  Cây dừa:

18;  Cây xoài: 47;  Cây Sơ ri: 02;  Cây bưởi: 01. Tình trạng tài sản: Cây trồng không thường xuyên chăm sóc.
Giá khởi điểm: 5.496.336.000đ. Tiền đặt trước: 824.450.000đ. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.
* Thời gian xem tài sản đấu giá: Ngày 06/02/2023 và ngày 07/02/2023 (Liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).
* Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá cho đến trước ngày

15/02/2023.
* Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 14/02/2023 và đến chậm nhất lúc 16 giờ 30 phút, ngày 16/02//2023.
* Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 17/02/2023.
* Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá và trả giá lên.
* Điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, điều 38 Luật đấu giá tài sản

phải đến đúng thời gian, địa điểm để mua hồ sơ, điền các thông tin vào giấy đăng ký và nộp các giấy tờ có liên quan như: Căn cước Công dân, trường
hợp chưa được cấp Căn cước Công dân thì nộp giấy Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do cơ quan
nhà nước có thẩm quyền cấp (Mỗi loại 02 bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu) và Giấy xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông
nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Bản chính).

Lưu ý:
- Diện tích trong vùng phụ cận bảo vệ sông Cai Tài và phần diện tích thuộc hành lang an toàn đường điện bị hạn chế khả năng sử dụng

đất theo quy định pháp luật; Việc hạn chế khả năng sử dụng đất không ảnh hưởng đến các quyền sử dụng đất theo quy định Điều 166 Luật
Đất đai năm 2013.

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

Liên hệ để biết thêm chi tiết, bán, nộp hồ sơ, đăng ký và đấu giá tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 đường Châu
Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. ĐT: 0907 148 393.

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN LONG AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản bán nguyên lô không tách rời:
Tài sản 01: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 336, TBĐ số 1 tại Xã Bình Hưng,

Huyện Bình Chánh, TP.HCM, diện tích thửa đất 258,6m2, Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị.
Tài sản 02:  Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 624, TBĐ số 1 tại Xã Bình Hưng,

Huyện Bình Chánh, TP.HCM, diện tích thửa đất 188,0 m2, Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị.
Tài sản 03: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 625, TBĐ số 1 tại Xã Bình Hưng,

Huyện Bình Chánh, TP.HCM, diện tích thửa đất 200,0 m2, Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị.
Giá khởi điểm: 110.000.000.000 đồng, tiền đặt trước 11.000.000.000 đồng.
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, Đ/c: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải,

P.Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Đơn vị trực tiếp quản lý: Chi nhánh Nam Gia Lai, Đ/c: số 117 Trần Phú, TP.
Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h30 ngày 16/01/2023 đến 16h00
ngày 03/02/2023 (Trừ những ngày Nghỉ Tết Nguyên Đán từ 20/01/2023 đến hết ngày 30/01/2023). Điều kiện đăng
ký tham gia đấu giá: mọi cá nhân tổ chức, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá
tài sản. Cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, P8,
Phú Nhuận, TP. HCM. 

Ngoài ra, khách hàng có nhu cầu có thể mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại BIDV Nam Gia Lai số 117 Trần
Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 08h30 ngày 01/02/2023 đến 16h00 ngày 03/02/2023.
Tổ chức cuộc đấu giá: 14h30 ngày 06/02/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Minh Pháp số 151 Trần Huy Liệu,

P8, Phú Nhuận, TP. HCM, ĐT 028.38453169.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ 
Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia tổ chức bán đấu giá tài sản số 60-

2/2022/ĐG/S1QG
Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 157A, tờ bản đồ số 05, có diện tích thực tế

theo biên bản kê biên là: 58,5m2 (diện tích theo GCNQSDĐ là: 77,8m2), địa chỉ: Xóm Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố
Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 848010, số vào sổ cấp
GCN: CH 02223, do UBND huyện Hoài Đức cấp ngày 29/04/2011 đứng tên Ông Nguyễn Quang Năm. 

Giá khởi điểm là: 876.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi sáu triệu đồng). 
Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức - Địa chỉ: Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành

Phố Hà Nội, TT. Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội. 
Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/01/2023 đến 17h00’ ngày 17/02/2023 (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-Vinaconex2, KĐT Kim Văn –
Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Ngày xem tài sản và hồ sơ tài liệu liên quan: Ngày 02/02/2023 và ngày 03/02/2023 (trong giờ hành chính);
Địa điểm xem tài sản: Tại thửa đất số 157A, tờ bản đồ số 05 , địa chỉ: Xóm Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 15;16;17/02/2023 (trong giờ hành chính );
Thời gian cấp và nộp phiếu trả giá: Các ngày 15;16;17/02/2023 (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 170.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi 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: 14h30’ ngày 20/02/2023;
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- Vinaconex2, 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: 5.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm

triệu đồng).
Chi tiết liên hệ:  Phòng 4009, Tòa B- Vinaconex2, 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
Bà Nguyễn Thị Nam, sinh năm 1962, địa chỉ: 86 Nguyễn Thông,

phường 9, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nhắn tìm ông Đinh Đức
Quý, sinh năm 1959. Nơi đăng ký thường trú: 8A, khu phố 7, phường
Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bỏ nhà đi hiện
không có tin tức gì. Nay ông Quý ở đâu về gấp để hoàn tất thủ tục
ly hôn với bà Nam tại TAND TP.Biên Hoà hoặc ai biết tin tức của ông
Quý thì liên hệ bà Nam theo địa chỉ trên, điện thoại 0989285079.
Trong thời hạn 04 tháng kế từ ngày đăng tìm, nếu ông Quý không
về thì bà Nam sẽ đề nghị TAND TP Biên Hoà giải quyết vụ việc trên
theo quy định của pháp luật.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN - đấU GIÁ
sinhhungplvn@gmail.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức đấu giá tài sản sau:
1. Tên tài sản: 04 thiết bị cổng trục (Cổng trục 60T), 01 cần trục chân đế 50T và 01 cần trục chân đế 120T.
2. Giá khởi điểm: 17.440.056.540 đồng (Bằng chữ:Mười bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu, không trăm năm mươi sáu ngàn, năm trăm bốn

mươi đồng) 
Trong đó:
- Cổng trục hai dầm số 1 (Cổng trục 60T): 2.146.496.760 đồng
- Cổng trục hai dầm số 2 (Cổng trục 60T): 2.146.496.760 đồng
- Cổng trục hai dầm số 3 (Cổng trục 60T): 2.146.496.760 đồng
- Cổng trục hai dầm số 4 (Cổng trục 60T): 2.146.496.760 đồng
- Cần  trục chân đế 50 Tấn: 2.114.347.860 đồng
- Cần  trục chân đế 120 Tấn: 6.739.721.640 đồng
* Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT. Người trúng đấu giá chịu toàn bộ các loại thuế, phí liên quan khác (nếu có) và các chi phí tháo dỡ,

vận chuyển tài sản đấu giá ra khỏi nơi để tài sản.
3. Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: 105 đường Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa).
4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
5. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/01/2023 đến 16h30’ ngày 06/02/2023.  
6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016,

đến trực tiếp Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia – chi nhánh Khánh Hòa  để đăng ký, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Khi đi mang theo
Hồ sơ hợp lệ (Bản sao có chứng thực) đối với khách hàng là tổ chức, đơn vị kinh doanh, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản sao có chứng thực) đối với
khách hàng là cá nhân; Người đến đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền hợp lệ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của
tổ chức, đơn vị.

7. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 01/02/2023 và 02/02/2023 (Trong giờ hành chính). 
8. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 06/02/2023 đến 16h30’ ngày 07/02/2023. 
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14h30’ - Ngày 09/02/2023 - Phòng đấu giá - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh

Khánh Hòa.
10. Địa điểm đăng ký, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Khánh Hòa, (Địa chỉ: Phòng 8

- Tầng 2 - Khu Văn phòng Vinalines Nha Trang - 34 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). ĐT: 024.62843536.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
I. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh; Địa chỉ: Số 156 đường Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch

Giá, tỉnh Kiên Giang;
II. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Biên; Địa chỉ: Ấp Bào Môn, xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
III. Chủ Tài sản: ông Trần Văn Tâm và bà Trần Thị Hồng Vân
1. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: 
Tài sản 1:  Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền trên đất diện tích 10.082m2 (đo đạc thực tế là 10.180,10m2, trong đó có 891,0m2

đất cây lâu năm, thuộc thửa đất số 01, trích đo từ thửa 120-A, tờ bản đồ số 5-4 và 9.289,1m2 đất lúa, thuộc thửa số 01 trích đo từ thửa 148-A,
tờ bản đồ số 5-4), tọa lạc ấp Xẻo Đước 1, xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

Giá khởi điểm là: 517.541.000đ đồng.
Tài sản 2:  Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền trên đất diện tích 860m2 (đo đạc thực tế 1.021,8m2  có 100m2 đất ở nông thôn,

còn lại 921,8m2 đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 01 trích đo từ thửa 93-A, tờ bản đồ số 6-3), tọa lạc ấp Cái Nước, xã Hưng Yên, huyện
An Biên, tỉnh Kiên Giang. Trên đất có căn nhà chính, nhà phụ, nhà sau, bể xăng dầu và các loại cây trồng.

Giá khởi điểm là: 600.718.000 đồng.
Tài sản 3:  Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền trên đất diện tích 5.936m2 (đo đạc thực tế 5.798,6m2, thuộc thửa đất số 01 trích

đo từ thửa 101-b, tờ bản đồ số 6-3), tọa lạc ấp Cái Nước, xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, loại đất trồng cây lâu năm;
Giá khởi điểm là: 313.402.000 đồng.
Tài sản 4:  Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền trên đất diện tích 1.625m2 (đo đạc thực tế 1.556,3m2), thửa đất số 01 được trích đo

từ thửa 12-A1, tờ bản đồ số 3-1, tọa lạc khu vực II (nay là khu phố 2), thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, loại đất trồng lúa.
Giá khởi điểm là: 1.501.954.000 đồng. 
* Ghi chú: Người trúng đấu giá có trách nhiệm các khoản thuế, phí: Lệ phí trước bạ; thuế giá trị gia tăng (nếu có), phí chứng thực hợp

đồng mua bán tài sản đấu giá và lệ phí liên quan đến chuyển nhượng tài sản. Thuế thu nhập cá nhân do Chi cục Thi hành án dân sự huyện An
Biên nộp.

- Tiền mua hồ sơ: Từ 200.000 - 500.000 đồng/hồ sơ.
2. Bước giá tối thiểu: 2.000.000 đồng/01 lần gọi giá.
3. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm, nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh, số: 0091.000.156.156 tại: Vietcombank – Chi

nhánh Kiên Giang.
4. Điều kiện tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và tuân thủ quy định của quy chế đấu giá.
5. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.
6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 11/01/2023 đến ngày 20/02/2023, tại nơi tài sản tọa lạc.
7. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/02/2023 đến 11 giờ ngày 22/02/2023 (giờ hành chính)

tại Công ty.
8. Thời gian, địa điểm, nhận hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 20/02/2023 đến 11 giờ ngày 22/02/023 (giờ hành chính) tại

Công ty.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ ngày 24/02/2023, tại Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh.
* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh. Điện thoại: 0918.799.479;  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÁI ANH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thái Anh, địa chỉ: Số 156 đường Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch

Giá, tỉnh Kiên Giang.
2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, địa chỉ: Số 25 đường Công Nông, thị trấn Minh Lương, huyện

Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
3. Đặc điểm tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:
3.1. Tên tài sản: 
- Xe ô tô biển kiểm soát 68B-015.25
- Nhãn hiệu Thaco, Số loại: TB120S-W3715V, do Việt Nam sản xuất năm 2017.
- Số máy: WP12.375N*1417J134359* 
- Số khung: RN5B43SNCHC011650
- Loại xe: Ô tô khách (có giường nằm), màu sơn: Đỏ vàng.
3.2. Giá khởi điểm: 1.304.325.000 đồng.
Ghi chú: Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp: Lệ phí trước bạ, Thuế giá trị gia tăng (nếu có); Lệ phí công chứng, phí đường bộ, lệ phí

kiểm định đăng kiểm và các loại phí khác để làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định của Nhà Nước. 
3.3. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm và nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Thái Anh, Số tài khoản: 0091.000.156.156, tại: Vi-

etcombank – Chi nhánh Kiên Giang.
3.4. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. 
3.5. Bước giá tối thiểu: 5.000.000 đồng cho 01 lần gọi giá.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến 11 giờ 30/01/2023 tại Bãi xe của Công ty TNHH Vương Tường Du,

đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Điều kiện� tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính, phải nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước theo đúng quy định và có

năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến 11 giờ 30/01/2023 (giờ hành chính) tại

Công ty. 
6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/01/2023 đến 11 giờ ngày 01/02/2023 (giờ hành chính) tại Công ty.
7. Thời gian và địa điểm đấu giá: Tổ chức đấu giá lúc 09 giờ, ngày 02/02/2023 tại Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh.
8. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.
9. Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh. Điện thoại: 0918.799.479 Thái Anh; 0989.998.882 Hữu Trạng.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÁI ANH THÔNG BÁO CÔNG KHAI VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Tổ chức đấu giá lần 07)

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

Quảng Bình
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất 78A (nay là thửa đất số 9), tờ bản đồ số 16 tại tổ dân phố

1, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
- Quyền sử dụng đất có diện tích theo thực tế kê biên là 129,1m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị có thời hạn sử dụng: Lâu dài. Ngoài

ra có 10,6m2  đất đã được xác nhận là phần đất quy hoạch đường Lê Thành Đồng, hội đồng cưỡng chế không kê biên phần diện tích đất này.
- Tài sản gắn liền với đất: 
+ 01 ngôi nhà 03 tầng, diện tích xây dựng 100,0m2, diện tích sàn 250,7m2. Nhà có kết cấu tường gạch; khung, sàn bằng bê tông cốt

thép; mái lợp tôn có xà gồ bằng sắt. Móng xây bằng đá hộc, tường xây được tô trát, sơn, vôi ve hoàn chỉnh.
+ Cổng và tường rào phía trước tầng 1 có chiều dài 16,56m, tường rào xây cao khoảng 1,5m, hệ thống cổng được hàn bằng các que sắt,

gồm 2 cổng, mỗi cổng gồm 2 cánh, cao khoảng 2,5m, phía trên có gắn lưới B40. Mái che có khung, giá đỡ bằng các que sắt, phía trên bắn tôn
có diện tích 26,3m2.

- Ghi chú: Hệ thống cổng và một phần công trình tường rào, mái che phía trước tầng 1 xây dựng chồng lấn lên phần đất quy hoạch
đường Lê Thành Đồng, với diện tích chồng lấn là 10,6m2. Do vậy, trường hợp người mua trúng tài sản đấu giá tài sản phải có trách nhiệm tháo
dở khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà không được yêu cầu bồi thường.

(Chi tiết, hiện trạng tài sản trên theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 29/12/2021 tại thửa đất 78A, tờ bản đồ số 16 (nay thuộc thửa số
9 tờ bản đồ số 16), Tổ dân phố 01, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số nhà số 26, Lê Thành Đồng, phường Hải Thành,
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)

Giá khởi điểm: 3.963.905.519 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: 792.781.000 đồng.
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 16/01/12023 đến hết ngày 21/02/2023 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 16/02/2023 và ngày 17/02/2023 tại số nhà số 26, Lê Thành Đồng, phường Hải Thành, thành phố

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình để sắp xếp, bố trí thời gian đi
xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Thực hiện trong ngày làm việc, từ ngày 21/02/2023 đến hết ngày 23/02/2023 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 24/02/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, website: https://daugia.quangbinh.gov.vn, 
điện thoại: 0232.3533568.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Xóm 15, Trung Lễ, xã

Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, tổ chức đấu giá:
- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 200m2 đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa số 249 tờ bản đồ số 21 thị trấn Cát Thành, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định (được mô tả trong biên bản cưỡng chế kê biên).
- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trực Ninh. Địa chỉ: Thị trấn Cỗ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
- Giá khởi điểm: 1.721.814.000 đồng.
Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan về việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Khách hàng trúng

đấu giá tự chịu thuế, phí, phí công chứng, lệ phí liên quan đến việc phá dỡ, vận chuyển, bốc xếp, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có).
- Tiền đặt trước: 340.000.000 đồng.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.
- Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 16/01/2023 đến 16h00’ ngày 13/02/2023 (trừ

ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) tại: 
+ Phòng đấu giá Chi nhánh Nam Định – Công ty đấu giá Hợp danh VNA; Địa chỉ: Khu Văn phòng Bến xe khách Hải Hậu, xã Hải Thanh,

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
+ Trụ sở Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Xóm 15, Trung Lễ, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
- Xem tài sản: Từ 08h00’-16h00’ ngày 01/02/2023 và ngày 02/02/2023 tại: Thửa số 249 tờ bản đồ số 21 thị trấn Cát Thành, huyện Trực

Ninh, tỉnh Nam Định.
- Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản Chi nhánh từ ngày 13/02/2023 đến 15/02/2023.
Tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản của Chi nhánh trước 17h00’ ngày 15/02/2023.
- Điều kiện khách hàng tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng

thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.
- Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên vào 14h00’ ngày

16/02/2023 tại: Phòng đấu giá Chi nhánh Nam Định – Công ty đấu giá Hợp danh VNA; Địa chỉ: Khu Văn phòng Bến xe khách Hải Hậu, xã Hải
Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Trường hợp trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi
hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá, hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý
cho người đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 0989.993.139 hoặc 0911.142.818.

CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VNA

THÔNG BÁO
1. Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thành Đạt, trụ sở tại: Tầng 3, số 186 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn. Địa chỉ: Lương Châu, xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 6, tờ bản đồ số 02, có diện tích theo Giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất số: AC542525 là 87m2, tại địa chỉ: Phố chợ, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã được Ủy ban nhân dân
huyện Sóc Sơn cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất  ngày 14/6/2005 cho ông Nguyễn Mai Quang. Đặc điểm chi tiết của tài sản gắn liền
trên đất căn cứ theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 31 tháng 05 năm 2022, tại thực địa thửa đất số 6, tờ bản đồ số 02 tại đỉa chỉ:
Phố Chợ, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Giá khởi điểm: 2.776.980.799 đồng 
Tiền đặt trước  : 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
Bước giá: 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng)
Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không quy định số vòng đấu.
5. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
6. Thời gian bán hồ sơ, xem tài sản, nộp tiền đặt trước:
Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 11/01/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/02/2023. (Trừ ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước).
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 01/02/2023 đến ngày 02/02/2023 (Trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản tọa lạc.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/02/2023; 09/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/02/2023 .
7. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đến trực tiếp nơi bán hồ sơ để tham khảo, mua và nộp hồ sơ đấu giá. (Lưu ý: Khách

hàng nộp hồ sơ cần mang theo giấy tờ tùy thân bản công chứng)
8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 13 tháng 02 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn. Địa chỉ: Lương Châu, xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, thành

phố Hà Nội.
9. Đối tượng, điều kiện tham giá đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016.
Quý khánh hàng có nhu cầu mua tài sản trên mời liên hệ tại: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thành Đạt. để tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ

đấu giá. 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH ĐẠT THÔNG BÁO 
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh;

Địa chỉ: Số 156 đường Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Bảo, thành phố
Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành
phố Rạch Giá; 906B Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố
Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

3. Tài sản bán đấu giá và giá khởi điểm:
3.1. Tàu cá KG-94345-TS; Chủ tàu: Ông Lại Ấn và bà Nguyễn Thị

Hồng.
- Thân tàu: Vật liệu vỏ: Vỏ gỗ + Composite; Kích thước: Lmax:

20m; Ltk: 17,1m; Bmax: 4,4m; Btk: 4,4m; D: 2,02m; Tổng dung tích:
51,66 m²; Sức chở tối đa: 34,912 tấn.

- Máy chính: Hiệu HINO EK100; Công suất: 275Cv; Xuất xứ: Nhật;
Máy phụ: D15-Trung Quốc (không hoạt động được).

- Chân vịt: Thau; Số cánh 05; Đường kính 1,3m và các trang thiết
bị trên tàu.

* Giá khởi điểm: 552.758.600 đồng.
3.2. Tàu cá KG-92544-TS; Chủ tàu: Ông Lại Ấn và bà Nguyễn Thị

Hồng.
- Thân tàu: Vật liệu vỏ: Vỏ gỗ + Composite; Kích thước: Lmax:

22m; Ltk: 18,7m; Bmax: 4,61m; Btk: 4,53m; D: 2,35m; Tổng dung tích:
69,02 m²; Sức chở tối đa: 45,72 tấn.

- Máy chính: Hiệu HINO F17D; Công suất: 330Cv; Xuất xứ: Nhật.
- Chân vịt: Thau; Số cánh 04; Đường kính 1,56m và các trang

thiết bị trên tàu.
* Giá khởi điểm: 625.617.800 đồng.
3.3. Tàu cá KG-925561-TS; Chủ tàu: Ông Lại Ấn và bà Nguyễn

Thị Hồng.

- Thân tàu: Vỏ gỗ (khung sườn Beran + Be gỗ sao)+ Composite;
Kích thước: Lmax: 25,34m; Ltk: 22,28m; Bmax: 5,8m; Btk: 5,75m; Chiều
cao mạn: 2,47m; Tổng dung tích: 101,83; Sức chở tối đa: 72,68 tấn.

- Máy chính: Hiệu MITSUBISHI S6A3-MPTK; số máy 32351; Công
suất: 660Cv (492 KW); Xuất xứ: Nhật; hộp số: Thủy lực 9,5:1; 

- Chân vịt: vật liệu hợp kim nhôm; số cánh 05; đường kính 2,4m;
Trọng lượng: ~600kg; 

- Láp máy: vậy liệu: Inox, đường kinh: 127mm; chiều dài 3,6m.
* Giá khởi điểm: 3.137.466.960 đồng.
Ghi chú: 
+ Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp các khoản thuế, lệ

phí công chứng và các khoản phí, lệ phí khác để làm thủ tục chuyển
nhượng theo quy định của Nhà Nước.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Kể từ ngày thông
báo đến 11 giờ 30/01/2023 tại nơi tài sản tọa lạc.

- Điều kiện� tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện
về tài chính, phải nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước theo đúng quy định
và có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham gia đấu
giá: Kể từ ngày thông báo đến 11 giờ 30/01/2023 (giờ hành chính)
tại Công ty. 

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Từ ngày
30/01/2023 đến 11 giờ ngày 01/02/2023 (giờ hành chính) tại Công
ty.

7. Thời gian và địa điểm đấu giá: Tổ chức đấu giá lúc 09 giờ,
ngày 02/02/2023 tại Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức đấu giá trực tiếp
bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

9. Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh.
Điện thoại: 0918.799.479 Thái Anh; 0919.414.292 Văn Hải.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
THÁI ANH

THÔNG BÁO
Đấu giá công khai 01 xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu: VINFAST; BKS: 71A – 105.64; Số loại: LUX

A2.0; Màu: Trắng; Số khung: RPXAB1RSFLV006268; Số máy: 203380005VF20SED; Chỗ ngồi: 5. Giá khởi
điểm: 702.000.000đồng; tiền đặt trước: 70.200.000đồng (Chi tiết tài sản tham khảo hồ sơ đấu giá)

Người có tài sản: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam – số 145-147-149 Hùng
Vương, Phường 2, Tp.Tân An, T.Long An. 

Xem tài sản: Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 13/02/2023 - Tại số 10 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An từ ngày 16/01/2023 đến ngày

13/02/2023 (Trong giờ hành chính và trừ những ngày nghỉ lễ, tết). Điều kiện đăng ký: Tổ chức/cá nhân
có nhu cầu và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 luật đấu giá tài sản 2016 (Chi tiết
tham khảo hồ sơ đấu giá)

Đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 16/02/2023.
Tham khảo hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký tham gia, đấu giá tại: Công ty Vạn Thành An – Số 03

Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT/Fax: 0283.526.4839 – 0948.68.99.86.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN
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Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình

Xanh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở

nông thôn tại thôn Sỏi, xã Phú Thành,

huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung

tâm phát triển quỹ đất và Cụm công

nghiệp huyện Lạc Thủy chuyển giao (Lần 2)

như sau:
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:
1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa

Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:
2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công

nghiệp huyện Lạc Thủy;
2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy,

tỉnh Hòa Bình.
3. Thông tin về tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng 04 thửa

đất ở tại nông thôn. Tổng diện tích đất: 489,8 m2; Địa chỉ khu đất: Tại
thôn Sỏi, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (Chi tiết tài
sản có trong quy chế đấu giá).

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 3.362.998.600 đồng.
5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tương đương với 20% giá

khởi điểm của từng thửa đất; Khoản tiền đặt trước được chuyển
khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
7. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ

chức kinh tế có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp
luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm
theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá Hợp danh
Hòa Bình Xanh.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
9.  Tổ chức xem tài sản: 
9.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 12/01/2023

đến ngày 09/02/2023; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình
Xanh;

9.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/02/2023 đến
ngày 10/02/2023; Địa điểm: Tại thôn Sỏi, xã Phú Thành, huyện Lạc
Thủy, tỉnh Hòa Bình .

10. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá,
nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 11/01/2023 đến 11 giờ 00 phút ngày
14/02/2023.

- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình
Xanh hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện
Lạc Thủy.

11. Thời gian, nơi nhận tiền đặt trước và nhận phiếu trả giá
11.1. Thời gian, nơi nhận nộp tiền đặt trước: Từ ngày

15/02/2023 đến ngày 16/02/2023. Hạn cuối đến 11 giờ 00 phút ngày
16/02/2023. 

11.2. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút
đến 11 giờ 30 phút ngày 16/02/2023. Tại Trung tâm phát triển quỹ
đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy; Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Chi
Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

12. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá
12.1. Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 17/02/2023.
12.2. Địa điểm: Tại Nhà văn hóa khu 2; Địa chỉ: Khu 2, thị trấn

Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 
13. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47,

đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh
Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc và Cụm công nghiệp
huyện Lạc Thủy: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

HÒA BÌNH XANH

Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình

Xanh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở

nông thôn tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa,

huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm

phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp

huyện Lạc Thủy chuyển giao (Lần 2) như sau:
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:
1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa

Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:
2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công

nghiệp huyện Lạc Thủy;
2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy,

tỉnh Hòa Bình.
3. Thông tin về tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng 07 thửa

đất ở tại nông thôn. Tổng diện tích đất: 1.157,5 m2; Địa chỉ khu đất:
Tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (Chi
tiết tài sản có trong quy chế đấu giá).

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 9.099.412.000 đồng.
5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tương đương với 20% giá

khởi điểm của từng thửa đất; Khoản tiền đặt trước được chuyển
khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
7. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ

chức kinh tế có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp
luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm
theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá Hợp danh
Hòa Bình Xanh.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
9.  Tổ chức xem tài sản: 
9.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 12/01/2023

đến ngày 09/02/2023; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình
Xanh;

9.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/02/2023 đến
ngày 10/02/2023; Địa điểm: Tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện
Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

10. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá,
nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

10.1 Thời gian: Từ ngày 11/01/2023 đến 11 giờ 00 phút ngày
14/02/2023.

10.2 Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa
Bình Xanh hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp
huyện Lạc Thủy.

11. Thời gian, nơi nhận tiền đặt trước và nhận phiếu trả giá
11.1. Thời gian, nơi nhận nộp tiền đặt trước:  Từ ngày

15/02/2023 đến ngày 16/02/2023. Hạn cuối đến 11 giờ 00 phút ngày
16/02/2023. 

11.2. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút
đến 11 giờ 30 phút ngày 16/02/2023. Tại Trung tâm phát triển quỹ
đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy; Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Chi
Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

12. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá
12.1. Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút ngày 17/02/2023.
12.2. Địa điểm: Tại Nhà văn hóa khu 2; Địa chỉ: Khu 2, thị trấn

Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 
13. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47,

đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh
Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc và Cụm công nghiệp
huyện Lạc Thủy: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

HÒA BÌNH XANH

Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình

Xanh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở

nông thôn tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa,

huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm

phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp

huyện Lạc Thủy chuyển giao (Lần 2) như sau:
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:
1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa

Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:
2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công

nghiệp huyện Lạc Thủy;
2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy,

tỉnh Hòa Bình.
3. Thông tin về tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng 46 thửa đất;

Nhóm đất: Phi nông nghiệp; Loại đất: Đất ở tại nông thôn; Tổng diện
tích đất: 6.302,2 m2; Địa chỉ khu đất: Tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa,
huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (Chi tiết tài sản có trong quy chế đấu giá).

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 91.251.622.400 đồng.
5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tương đương với 20% giá

khởi điểm của từng thửa đất; Khoản tiền đặt trước được chuyển
khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
7. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế có đủ năng lực hành vi

dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu
giá; Không vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai đối với các
trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất
để thực hiện dự án đầu tư khác;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm
theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá Hợp danh
Hòa Bình Xanh.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
9.  Tổ chức xem tài sản: 
9.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 12/01/2023

đến ngày 09/02/2023; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình
Xanh;

9.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/02/2023 đến
ngày 10/02/2023; Địa điểm: Tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện
Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

10. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá,
nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

10.1 Thời gian: Từ ngày 11/01/2023 đến 11 giờ 00 phút ngày
14/02/2023.

10.2 Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa
Bình Xanh hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp
huyện Lạc Thủy.

11. Thời gian, nơi nhận tiền đặt trước và nhận phiếu trả giá
11.1. Thời gian, nơi nhận nộp tiền đặt trước: Từ ngày

22/12/2022 đến ngày 23/12/2022. Hạn cuối đến 11 giờ 00 phút ngày
23/12/2022. 

11.2. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút
đến 11 giờ 30 phút ngày 16/02/2023. Tại Trung tâm phát triển quỹ
đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy; Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Chi
Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

12. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá
12.1. Thời gian: Từ 09 giờ 30 phút ngày 17/02/2023.
12.2. Địa điểm: Tại Nhà văn hóa khu 2; Địa chỉ: Khu 2, thị trấn

Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 
13. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47,

đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh
Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc và Cụm công nghiệp
huyện Lạc Thủy: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

HÒA BÌNH XANH

THÔNG BÁO
(Về việc đấu giá tài sản)

Công ty Đấu giá Hợp danh Sóc Trăng

thông báo đấu giá tài sản:
I/ Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thị xã

Ngã Năm
* Tài sản 1: của bà Lê Thị Gần
Tài sản là : Đất có diện tích: 7.604,6m2, thuộc thửa số: 527, tờ

bản đồ số: 6. 
* Tọa lạc tại: ấp Vĩnh Đồng, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh

Sóc Trăng.
* Giá khởi điểm: 257.430.285 đồng, tiền đặt trước kể từ ngày

01/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/02/2023 là: 51.000.000 đồng
II/ Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thành phố
Sóc Trăng.

*Tài sản 2: Của bà Nguyễn Thị Ngọc và ông Lê Văn Thu            
Tài sản là: Gồm 2 thửa đất (Đấu giá từng lô):
Lô 1: Đất có diện tích: 85.4m2 , thuộc thửa đất số: 36, tờ bản đồ

số: 18                                
Lô 2: Đất có diện tích: 268,2m2, thuộc thửa số: 219, tờ bản đồ

số: 32 và tài sản gắn liền với đất:
* Tọa lạc tại:  phường 5 và phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh

Sóc Trăng.  
*Tổng giá khởi điểm là: 6.418.463.956  đồng. Trong đó Lô 1:

1.175.402.339  đồng; Lô 2: 5.243.061.617  đồng , tiền đặt trước kể từ
ngày 01/02/2023 đến 17 giờ 00 ngày 03/02/2023 là: Lô 1: 235.000.000
đồng, lô 2: 1.048.000.000 đồng.

*Tài sản 3: Công trình xây dựng trên đất và máy móc thiết bị đã
qua sử dụng: (Bán tái sử dụng lại). 

+ Nhà kho nguyên liệu 1và 2; Nhà kho thành phẩm; Nhà kho
sửa chữa; Kho thành phẩm ES-EM, Kho chất thải nguy hại, phế liệu;
Nhà tập thể. Văn phòng làm việc, Nhà ăn, Nhà bảo vệ, Nhà trưng bày;
Hồ nước 1, 2; Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học; Nhà xe, Nhà
điều khiển trạm cân; Móng cân; Đài nước; Chốt bảo vệ; Khu nuôi tảo;
Nhà vệ sinh; Trạm cung cấp điện; Lò hơi; Cổng và tường bao; Nhà
điều khiển silô; Trạm cung cấp điện silô; Đường thoát nước; Nhà kho
trước và sau dây chuyền sản xuất thức ăn tôm, cá.

+ Hệ thống silo chứa, 20 cái; Dây chuyền sản xuất thức ăn cho
tôm công suất 3,5 tấn/giờ, 01 dây chuyền; Dây chuyền sản xuất thức
ăn cho cá công suất 4,5 tấn/giờ, 01 dây chuyền. 

Người mua tài sản phải gửi hồ sơ thẩm định điều kiện tại Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng.

*Tọa lạc tại: Số 558 đường Lý Thường Kiệt, phường 4, TP Sóc
Trăng.

*Giá khởi điểm: 41.430.301.658 đồng. Tiền đặt trước kể từ ngày
15/02/2023 đến 17 giờ 00 ngày 17/02/2023 là: 8.286.000.000 đồng

III/ Người có tài sản đấu giá:Chi cục thi hành án dân sự huyện
Kế Sách

*Tài sản 4: Của ông  Bùi Thanh Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Hạnh.
Tài sản là: Thửa đất số: 07, tờ bản đồ số: 21; diện tích: 693,8m2

và công trình xây dựng trên đất.
* Nơi có tài sản: ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh

Sóc Trăng .
* Giá khởi điểm: 1.456.787.508 đồng. tiền đặt trước kể từ ngày

13/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/02/2023 là: 291.000.000 đồng
*Tài sản 5: của ông Trần Văn Sáu và bà Châu Thị Kiều Trinh. 
Tài sản là : (Đấu giá từng lô).
Lô 1. Đất diện tích 524,4m2, thửa số 920, tờ bản đồ số 01 và tài

sản gắn liền với đất:
Lô 2. Đất diện tích 3.511,3m2, thửa số 520, tờ bản đồ số 01. 
Lô 3. Đất diện tích 2.721,1m2, thửa số 534, tờ bản đồ số 01 và

cây trồng:
* Cùng tọa lạc tại: ấp Mang Cá, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, Sóc

Trăng. 
* Tổng giá khởi điểm là: 568.412.178 đồng . Trong đó: Lô 1:

296.161.128 đồng; Lô 2: 131.086.240 đồng ; Lô 3: 141.164.810 đồng
, tiền đặt trước kể từ ngày 13/10/2023  đến 17 giờ 00 phút ngày
15/02/2023, Lô 1: 59.000.000 đồng; Lô 2: 26.000.000 đồng; Lô 3:
28.000.000 đồng

IV/Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thị xã
Vĩnh Châu.

Tài sản 6:  của ông Nguyễn Thành Đạo
Tài sản là: Đất  thuộc thửa số 355, tờ bản đồ số 06, diện tích:

18.648,7m2 
*Tọa lạc tại : ấp Vĩnh Biên, xã Lạc Hoà, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc

Trăng.
*Giá khởi điểm: 580.860.756 đồng, tiền đặt trước kể từ  ngày

15/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/02/2023 là: 116.000.000
đồng

Tài sản 7:  của ông Huỳnh Văn Chung và bà Chiêm Bé Hồng.
Tài sản là: Đất  thuộc thửa số 57, tờ bản đồ số 71, diện tích:

310,1m2 và tài sản gắn liền với đất.
*Tọa lạc tại : ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh

Sóc Trăng.
*Giá khởi điểm: 681.408.545 đồng, tiền đặt trước kể từ  ngày

15/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/02/2023 là: 136.000.000
đồng 

* Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):
Tài sản 1 đến tài sản 2: từ ngày 28/12/2022 đến 16 giờ  ngày

02/02/2023.
Tài sản 3 : từ ngày 11/01/2023 đến 16 giờ  ngày 16/02/2023
Tài sản 4 đến tài sản 5: từ ngày 05/01/2023 đến 16 giờ  ngày

14/02/2023
Tài sản 6 đến tài sản 7:  từ ngày 11/01/2023 đến 16 giờ  ngày

16/02/2023
* Thời gian tổ chức đấu giá: 
Tài sản 1: Lúc 09 giờ 00 phút; Tài sản 2: Lúc 08 giờ 00 phút cùng

ngày 07/02/2023
Tài sản 3: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/02/2023
Tài sản 4: Lúc 08 giờ 00 phút; Tài sản 5: lúc 09 giờ 00 phút cùng

ngày 17/02/2023
Tài sản 6: Lúc 09 giờ 00 phút; Tài sản 7: Lúc 10 giờ 00 phút cùng

ngày 21/02/2023
* Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá hoặc

cần biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh
Sóc Trăng, địa chỉ: số 821, Võ Văn Kiệt (QL1A cũ), khóm 3, phường 2,
Tp. Sóc Trăng. Điện thoại: 02993.824859.   

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

SÓC TRĂNG

THÔNG BÁO 

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân

Long An.
2. Tên người có tài sản đấu giá: Chấp hành viên- Chi cục Thi

hành án dân sự huyện Tân Trụ.
Tài sản 1:  
*  Quyền sử dụng đất
1. Thửa đất số 185 tờ bản đồ số 01, diện tích 2.091 m2, loại đất:

LUC; Theo hệ thống bản đồ mới là thửa đất số 112, tờ bản đồ số 8,
diện tích thực tế là 2098,4 m2 .

2. Thửa đất số 2150 tờ BĐ số 01, diện tích 251 m2, loại đất: LUC;
Theo hệ thống bản đồ mới là thửa đất số 113, tờ BĐ số 8, diện tích
thực tế là 237,6 m2 .

3. Thửa đất số 2266 tờ BĐ số 01, diện tích 2.222 m2, loại đất:
LUC; Theo hệ thống bản đồ mới là thửa đất số 140, tờ BĐ số 8, diện
tích thực tế là 2218,1 m2. 

Tình trạng tài sản: Diện tích hành lang bảo vệ an toàn giao
thông thửa số 140 là 134,5 m2.

Vị trí, ranh giới, diện tích thực tế các thửa đất theo Mảnh trích đo
địa chính của Chi nhánh Văn phòng đăng lý đất đai tại huyện Tân Trụ.

Các thửa đất tọa lạc tại ấp 4, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ,
Long An.

* Tài sản gắn liền với đất  (Chưa chứng nhận quyền sở hữu)
1. Hàng rào: dài 256,9 m. Kết cấu: xây gạch tô xi măng cao 1m,

đà kiềng bên dưới, cột bê tông đúc sẳn, bên trên gắn lưới B40 cao
khỏang 1,2m, riêng hàng rào thửa đất 140 gắn thanh xi măng đúc
sẵn.  Tình trạng tài sản: Đã cũ.  

2. Cây trồng: Cây mít: 04; Cây xoài: 16; Cây ổi: 62. Tình trạng tài
sản: Cây trồng ít chăm sóc.

Giá khởi điểm: 2.964.122.100đ. Tiền đặt trước: 444.618..000đ.
Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

* Thời gian xem tài sản đấu giá: Ngày 06/02/2023 và ngày
07/02/2023  (Liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).

* Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Trong giờ

hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá cho đến trước
ngày 15/02/2023.

* Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 14/02/2023 và đến
chậm nhất lúc 16 giờ 30 phút, ngày 16/02/2023.

* Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 15 giờ 00 phút, ngày
17/02/2023.

* Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại
cuộc đấu giá và trả giá lên.

* Điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu
giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, điều 38 Luật đấu giá tài
sản phải đến đúng thời gian, địa điểm để mua hồ sơ, điền các thông tin
vào giấy đăng ký và nộp các giấy tờ có liên quan như: Căn cước Công dân.
Trường hợp chưa được cấp Căn cước Công dân thì nộp giấy Thông báo
số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (02 bản phô tô kèm theo bản
chính để đối chiếu) và Giấy xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản
xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp
của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Bản chính).

Lưu ý:
- Phần diện tích thuộc hành lang an toàn đường điện bị hạn

chế khả năng sử dụng đất theo quy định pháp luật; Việc hạn chế khả
năng sử dụng đất không ảnh hưởng đến các quyền sử dụng đất theo
quy định Điều 166 Luật Đất đai năm 2013.

- Trường hợp trước đó đã bán đấu giá tài sản 2 tiền thu được đã
đủ để thi hành nghĩa vụ và các chi phí theo quy định thì không tiếp
tục đấu giá tài sản này. Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An hoàn
trả lại khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ cho người đăng ký tham
gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố.

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

Liên hệ để biết thêm chi tiết, bán, nộp hồ sơ, đăng ký và đấu
giá tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 đường
Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. 

ĐT: 0907 148 393.

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ 

TƯ NHÂN LONG AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(LẦN 2)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(LẦN 2)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(LẦN 2)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 11, tờ bản đồ số 44 tại địa chỉ 30/2

Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM. Theo GCN QSDĐ, QSHN ở và TSKGLVĐ BA 042463 số vào sổ
cấp GCN CH 00941 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 03/02/2010, cập nhật chuyển nhượng cho bà Lê Thị Thảo ngày
24/12/2013: thửa đất có diện tích 896,5 m2, Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng lâu dài; trên đất
có công trình xây dựng là Nhà xưởng DTXD/ DT sàn  896.5 m2; kết cấu chủ yếu: Tường gạch, mái tole, cấp công trình: cấp
3, 01 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng theo hiện trạng : 1247.8 m2.

Giá khởi điểm: 31.332.757.116 đồng, tiền đặt trước 6.266.551.423 đồng.
Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú, địa chỉ: 320/21 Độc Lập, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú,

TP.HCM
Xem tài sản: ngày 16/02/2023 và ngày 17/02/2023 tại 30/2 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.
Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h30 ngày 17/01/2023 đến 16h00 ngày 20/02/2023

(Trừ những ngày Nghỉ Tết Nguyên Đán từ 20/01/2023 đến hết ngày 30/01/2023).
Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, cách thức đăng ký: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh pháp (số 151 Trần Huy

Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức ngoại trừ những trường hợp
quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 08h30 ngày 20/02/2023 đến 16h00 ngày 22/02/2023.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09h30 ngày 23/02/2023 tại Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp, 151 Trần Huy Liệu,

P8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT 028.38453169, website: http://minhphap.vn.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
TS1: 01 Xe máy cày Hiệu Mitshubishi - MT 335; 01 Xe máy cày Hiệu Mitshubishi - MTX 245; 01 Máy nén khí cao phong;

02 Máy nén khí diesel Khai Sơn-Trung Quốc; 01 Máy nén khí Airman DPS – 90S. GKĐ: 112.007.000đ.TĐT: 22.401.400đ.
TS2: Lô máy móc thiết bị là động sản của Công ty CP địa chất Khoáng sản Việt Nam thế chấp cho Ngân hàng TMCP

Xăng dầu Petrolimex Việt Nam - CN Khánh Hòa và tài sản không thế chấp. (danh sách cụ thể liên hệ tại Cty).GKĐ:
3.179.210.000đ.TĐT: 635.842.000đ.

Nơi có TS1,2:Tại Mỏ đá Từ Thiện 2,Từ Thiện, Phước Dinh,Thuận Nam,Ninh Thuận
Người có TS: TS1,2:Cục THADS tỉnh Ninh Thuận/Đường Phạm Đình Hổ, P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang – Tháp Chàm,Ninh Thuận. 
Tổ chức đấu giá: CTy Đấu giá Hợp danh Bến Thành-336An Dương Vương,P4,Q5,TPHCM
Bán,tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: TS1,2: Từ ngày niêm yết đến 17h00 ngày 31/01/2023 tại 336An Dương

Vương,P4,Q5,TP.HCM hoặc Cục THADS tỉnh Ninh Thuận;
Thời hạn nộp tiền đặt trước (Trong giờ hành chính): TS1,2: các ngày 31/01/2023 và 01,02/02/2023; trừ trường hợp tổ

chức ĐGTS và người tham gia ĐG có thỏa thuận khác.TC,cá nhân đủ đkiện tham gia ĐG nộp hồ sơ tham gia ĐG hợp lệ và
tiền đặt trước cho CTy ĐGHD Bến Thành theo quy định.

Thời gian,địa điểm đấu giá tài sản: TS1: Lúc 14h30 ngày 03/02/2023; TS2: Lúc 15h30 ngày 03/02/2023; tại Cục THADS
tỉnh Ninh Thuận; tại 336An Dương Vương,P4, Q5,TPHCM;

LH:028.66820690; 097.300.9390.Website:daugiabenthanh.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẾN THÀNH



Theo báo cáo của UBQLV, trong thời gian
qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính
phủ, Thủ tướng, BCĐ xử lý các dự án, DN
chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công
Thương (BCĐ) và sự vào cuộc của các cơ
quan, DN liên quan, đến nay một số dự án,
DN đã có nhiều chuyển biến trong sản xuất,
kinh doanh.

Với 5 dự án, DN đã được Bộ Chính trị đồng
ý chủ trương xử lý trong năm 2021, Vinachem
và PVN đã chủ động khẩn trương xây dựng,
hoàn thiện và triển khai phương án. Từ 2017
đến nay, dự án Nhà máy sản xuất phân bón
DAP 1 - Hải Phòng của Cty CP DAP –
Vinachem đã sản xuất ổn định, hàng năm có
lãi, đã hết lỗ lũy kế từ tháng 1/2022. Dự án sản
xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ – PVN chuyển
biến tích cực trong hoạt động sản xuất kinh
doanh, vận hành sản xuất khai thác tối đa, hiệu
quả 27 dây chuyền sợi DTY.

Với 7 dự án, DN còn lại, Vinachem đã xây
dựng, hoàn thiện phương án xử lý 3 dự án sản
xuất phân bón, gồm: Dự án cải tạo, mở rộng
Nhà máy sản xuất phân đạm Hà Bắc; dự án

Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình; dự án Nhà
máy sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai.
Bước đầu, các DN này đã duy trì được sản xuất,
kinh doanh; nỗ lực làm chủ công nghệ, từng
bước nâng công suất chạy máy bình quân so
với công suất thiết kế. 

Dù ước thực hiện năm 2022 còn lỗ lũy kế
13.195 tỷ đồng, song từ 2021 đến nay, do thị
trường thuận lợi (giá phân bón cao nhất trong
10 năm trở lại đây), nên kết quả sản xuất, kinh
doanh của 3 dự án nói trên, DN có cải thiện
hơn, tăng hiệu quả 2.815 tỷ đồng so với 2021.

Với 4 dự án, DN còn lại trong danh mục
như: Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Cty
CP Gang Thép Thái Nguyên, dự án Nhà máy
Thép Việt Trung, dự án Cty TNHH MTV Công
nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS); dự án Nhà
máy bột giấy Phương Nam; UBQLV đã có
nhiều buổi làm việc, tích cực chỉ đạo các DN
khẩn trương có phương án xử lý dứt điểm các
tồn tại, vướng mắc theo pháp luật, báo cáo lãnh
đạo Chính phủ để trình Ban Cán sự Đảng
Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị trong quý
I/2023. GIA KHÁNH
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DÂN NGUYệN
banbandocplvn@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: 7.300Đ
(BẢY NGHÌN BA TRĂM ĐỒNG)

lPhó Tổng Biên tập phụ trách:
HÀ ÁNH BÌNH

lPhó Tổng Biên tập:
TRẦN NGỌC HÀ

lTrưởng ban Thư ký:
MAI VŨ MINH

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

Từ ngày 16/1, Cục Đăng kiểm sẽ khôi
phục hoạt động 4 trung tâm đăng kiểm

(TTĐK) xe cơ giới tại TP HCM để giải quyết
tình trạng quá tải.

4 TTĐK thuộc Cục Đăng kiểm hoạt động
trở lại sau một tháng tạm dừng, gồm: 5003V
tại phường Tam Bình, Thủ Đức; chi nhánh
5003 VCN tại phường Linh Trung, Thủ Đức;
5005V tại phường An Phú Đông, quận 12;
5007V tại phường Bình Hưng Hòa B, quận
Bình Tân.

Ông Nguyễn Tô An, Cục phó Đăng kiểm cho
biết, sau khi Bộ GTVT đề nghị cho phép các
TTĐK đang bị điều tra được hoạt động trở lại để
giải quyết ách tắc, Bộ Công an đã chỉ đạo Công
an TP HCM phối hợp mở lại một số đơn vị.

Các TTĐK này đã bị công an điều tra, thu
giữ một số tài liệu, máy tính. Để hoạt động trở
lại, Cục Đăng kiểm đã bổ sung trang thiết bị
mới, điều động nhân sự vào thay thế người
đang bị điều tra.

Ông An cho biết tuần tới tiếp tục làm việc
với Công an Hà Nội để mở lại 2 TTĐK tại Hà
Nội và 1 tại Hòa Bình để giải quyết nhu cầu
kiểm định của người dân trước và sau Tết.

Công an một số tỉnh, thành đang điều tra sai

phạm trong kiểm định xe cơ giới dẫn đến nhiều
TTĐK phải đóng cửa. Cả nước hiện có 280
TTĐK thì 29 tạm dừng hoạt động do bị điều
tra, tập trung nhiều ở các TP lớn, gây thiếu hụt
đơn vị đăng kiểm và nhân lực kiểm định.

TP Hà Nội chỉ còn 20 trên tổng số 31 đơn
vị hoạt động (11 TTĐK bị đóng cửa). TP HCM
chỉ còn 8 trung tâm và một chi nhánh trên tổng
số 17 TTĐK và 2 chi nhánh. Tình trạng này dẫn
đến tài xế phải xếp hàng nhiều đêm chờ đến
sáng hôm được kiểm định.

Bộ GTVT và Cục Đăng kiểm đã đưa ra
nhiều giải pháp giảm ùn tắc tại các TTĐK như:
Tăng thời gian làm việc từ 6 - 21h, mở cửa cả
ngày nghỉ, tăng cường đăng kiểm viên, ứng
dụng công nghệ thông tin để chủ xe đăng ký
lịch, thời gian kiểm định, khuyến cáo chủ xe đi
kiểm định ở địa phương lân cận.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho
rằng các giải pháp trên chỉ mang tính tạm thời,
không thể kéo dài vì sức người có hạn và có thể
phát sinh nhiều hệ lụy như mất thời gian, chi
phí vì phải di chuyển xa để kiểm định, người
dân phải xếp hàng từ đêm. Cơ quan này kiến
nghị mở lại các TTĐK đang bị điều tra.

B.YÊN

Căn cứ kết quả bốc thăm lựa chọn
ngẫu nhiên người được xác minh

tài sản, thu nhập năm 2022, Thanh tra
Chính phủ (TTCP) vừa ban hành
Quyết định xác minh tài sản, thu nhập
với 30 cá nhân đang công tác tại một
số bộ/ngành, tập đoàn, DN.

Trước đó, theo kế hoạch xác minh
tài sản, thu nhập năm 2022 của TTCP,
việc xác minh này nhằm thực hiện
Luật Phòng, chống tham nhũng 2018,
Nghị định 130/2020/NĐ-CP. TTCP
chọn ra 7 đơn vị để xác minh và lựa
chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ, công chức
có phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên để
xác minh tài sản.

Theo Quyết định 498/QĐ-TTCP
vừa công bố, 30 cá nhân được lựa
chọn ngẫu nhiên để tiến hành xác
minh lần này có 8 người đang công
tác tại Bộ KH&ĐT, 5 tại Bộ
TN&MT, 5 tại Bộ Xây dựng; còn
UBQLV, Tập đoàn Bưu chính viễn
thông, Tập đoàn Hóa chất, TCty
Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước
mỗi đơn vị 3 người.

8 cá nhân được lựa chọn ngẫu
nhiên để xác minh tài sản, thu nhập ở
Bộ KH&ĐT là Tổng Biên tập báo
Đầu tư, Giám đốc Trung tâm đổi mới
Quốc gia, Cục trưởng Cục Thống kê
Lai Châu, Thái Bình, Quảng Bình,

Bình Phước, Bình Dương, An Giang. 
5 người ở Bộ Xây dựng là Cục

trưởng Cục Giám định Nhà nước về
chất lượng công trình xây dựng, Cục
trưởng Cục Phát triển đô thị, Viện
trưởng Viện Vật liệu Xây dựng,
quyền Chủ tịch Hội đồng Trường
Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama
2, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ
giới xây dựng. 

Ở khối tập đoàn, DN có Chánh
Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổng hợp,
Giám đốc Trung tâm Thông tin
(UBQLV); Chủ tịch HĐTV và 2 Phó
Tổng Giám đốc TCty Đầu tư & Kinh
doanh vốn Nhà nước; Tổng Giám
đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban
kiểm soát nội bộ Tập đoàn Bưu chính
viễn thông; Chủ tịch HĐTV, Tổng
Giám đốc, Phó ban phụ trách Tài
chính kế toán Tập đoàn Hóa chất.    

Thời hạn xác minh là 45 ngày, nội
dung xác minh là tính trung thực, đầy
đủ, rõ ràng của bản kê khai tài sản, thu
nhập lần đầu thực hiện theo Luật
Phòng, chống tham nhũng 2018 và
các bản kê khai tài sản, thu nhập tính
đến ngày 5/10/2022; Tính trung thực
trong việc giải trình về nguồn gốc của
tài sản, thu nhập tăng thêm so với bản
kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. 

PHI HÙNG

4 trung tâm đăng kiểm tại TP HCM được hoạt động trở lại 

l Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ.

THANH TRA CHÍNH PHỦ:

Công bố danh sách 30 cán bộ phải xác minh
tài sản, thu nhập

Ngày 14/1, Bộ Công an cho biết
đã hoàn thành dự thảo Luật

Căn cước công dân (sửa đổi) để lấy
ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ
chức, cá nhân trong 60 ngày kể từ
ngày đăng dự thảo trên Cổng thông
tin điện tử của Bộ Công an.

Dự thảo lần này đề ra nhiều quy
định về căn cước công dân (CCCD),
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ
sở dữ liệu căn cước, tài khoản định
danh điện tử; quyền, nghĩa vụ, trách
nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá
nhân. Các quy định này áp dụng cho
công dân Việt Nam, người gốc Việt
(không quốc tịch đang sinh sống tại
Việt Nam).

Điểm mới đáng chú ý của dự thảo
là việc nêu những trường hợp công
dân được cấp thẻ CCCD. Theo đó, với
người từ đủ 14 tuổi trở lên, thì trình tự,
thủ tục cấp cơ bản không thay đổi và
sẽ bắt buộc cấp CCCD.

Đối với công dân là trẻ em dưới
6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh
thì thực hiện cấp thẻ căn cước đồng
thời khi đăng ký khai sinh. Trường
hợp công dân là trẻ em đã đăng ký
khai sinh, thì cha, mẹ hoặc người
giám hộ đến cơ quan quản lý căn
cước làm thủ tục cấp thẻ. Tuy nhiên,
trẻ dưới 6 tuổi, thì không thu nhận
thông tin sinh trắc học. 

Công dân là trẻ em đủ 6 tuổi trở
lên, thì cha, mẹ hoặc người giám hộ
phải đưa trẻ đến cơ quan quản lý căn
cước để thu nhận ảnh khuôn mặt khi
thực hiện thủ tục cấp CCCD.

Dự thảo còn đề xuất bổ sung quy
định về quản lý, cấp CCCD cho công
dân Việt Nam dưới 14 tuổi và cấp giấy
chứng nhận căn cước cho người gốc
Việt để bảo đảm quyền, lợi ích chính
đáng của họ. Việc cấp thẻ cho người
dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu,
còn công dân từ đủ 14 tuổi trở lên là
bắt buộc.

Bộ Công an đề xuất tích hợp vào
CCCD một số thông tin có tính ổn
định, được sử dụng thường xuyên của
công dân ngoài thông tin trong cơ sở
dữ liệu CCCD. Mục đích để thẻ gắn
chip có giá trị tương đương xuất trình
các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền
cấp. Những dữ liệu này gồm: Thông
tin về thẻ BHYT, sổ BHXH, giấy
phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy
khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn...

Dự thảo quy định chuyển tiếp theo
hướng CMND còn thời hạn sử dụng
đã được cấp trước ngày luật này có
hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến
hết ngày 31/12/2024. Các loại giấy tờ
khác đã phát hành có sử dụng thông
tin từ CMND vẫn nguyên hiệu lực
pháp luật. C.BẢN

Điểm mới trong dự thảo 
Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DN:

Một số dự án yếu kém ngành Công Thương
có chuyển biến tích cực

Theo đánh giá của Ủy
ban Quản lý vốn Nhà
nước tại doanh nghiệp
(UBQLV), trong năm
2022, cơ quan này đã
thực hiện tốt nhiệm
vụ cơ quan thường
trực giúp việc BCĐ xử
lý tồn tại, yếu kém
của một số dự án, DN
ngành Công Thương. 


