
ngày 20/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối
với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Xây dựng, hoàn thiện thể chế về
quản lý kinh tế và phòng, chống tham nhũng là một trong những vấn đề trọng tâm tại
phiên họp.

Xây dựNg và HoàN tHiệN NHà NướC PHáP quyềN 
XHCN việt Nam giai ĐoạN mới
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Hôm qua (20/3), Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ

chức Hội nghị với chủ đầu tư các dự án năng
lượng tái tạo chuyển tiếp để kịp thời tháo gỡ các
vướng mắc, tránh lãng phí.

(Trang 9)
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Bàn cách gỡ vướng 
cho nhà đầu tư năng lượng 

tái tạo chuyển tiếp

Nhận thức rõ mức độ bị ảnh hưởng của người bị
Nhà nước thu hồi đất, khoản 1 Điều 84 Luật Đất

đai 2013 đã nêu rõ, cá nhân trực tiếp sản xuất nông
nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà
không có đất nông nghiệp để bồi thường; thì ngoài
việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào
tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm. 

(Trang 2)

chào ngày mới

Dạy nghề cho người 
bị thu hồi đất

Ônhiễm môi trường, lấn chiếm lòng lề đường, giao
thông khó khăn, đó là thực trạng đang diễn ra tại

nhiều chợ trên địa bàn TP HCM. (Trang 13)

TP hCM: 
Chợ “tự phát” lấn chiếm 

lòng lề đường, gây ô nhiễm

Những hạn chế, bất cập trong công tác xây dựng
pháp luật đã khiến không ít doanh nghiệp nản

lòng; gây khó khăn, phiền nhiễu cho nhân dân...
Nhưng quan trọng hơn là làm cho các chuẩn mực đạo
đức trong hoạt động công vụ bị “méo mó”, từ đó nảy
sinh tệ tham nhũng, tiêu cực. (Trang 5)

Kỳ 2: Những hệ lụy cần tháo gỡ

(Trang 3)

Bộ, nGành Tư PháP:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,
từng bước chuyển đổi số

Trong bối cảnh cả nước
cùng quyết tâm thực hiện

chuyển đổi số trên 3 trụ cột
chính quyền số, kinh tế số và
xã hội số, Bộ Tư pháp đã phối
hợp với Phái đoàn Liên minh
Châu Âu tại Việt Nam và
Chương trình Phát triển của
Liên Hợp quốc tổ chức Diễn
đàn pháp luật thường niên với
chủ đề “Chuyển đổi số trong
ngành Tư pháp” vào sáng 20/3.

(Trang 6)

lToàn cảnh phiên họp.

Mặc dù phần mềm chat GPT hiện chưa được phát
triển tại Việt Nam nhưng đã trở thành xu hướng,

trào lưu công nghệ của giới trẻ hiện nay. Điều đó có
thể kéo theo nhiều hệ lụy trong việc bảo mật thông tin,
bị trục lợi từ các đối tượng xấu hoặc lạm dụng quá đà
trong quá trình học tập, làm việc… (Trang 7)

Trào lưu ChaT GPT: 

Hãy là người dùng thông minh

Bịt các “lỗ hổng” 
để không thể tham nhũng
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Ngày 20/3, trong khuôn khổ chuyến
thăm chính  thức Hàn Quốc, Đoàn

đại biểu QH Việt Nam do Phó Chủ tịch
QH Nguyễn Đức Hải dẫn đầu đã hội
đàm với Phó Chủ tịch QH Hàn Quốc
Chung  Woo-taik  tại  trụ  sở  QH  Hàn
Quốc ở Thủ đô Seoul. 
Phó Chủ  tịch QH Nguyễn Đức Hải

bày tỏ vui mừng khi được thăm Hàn Quốc
ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ
lên mức Đối  tác  chiến  lược  toàn  diện,
đồng thời nêu bật ấn tượng tốt đẹp với
những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội
mà Hàn Quốc đã đạt được trong thời gian
qua. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải
khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển

quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn
thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối
tác chiến lược toàn diện vì lợi ích chung
của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa
bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu
vực và trên thế giới. 
Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải đề

xuất hợp tác kinh tế cần tiếp tục là trọng
tâm trong quan hệ hợp tác song phương.
Hai bên cần phối hợp triển khai hiệu quả
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -
Hàn Quốc (VKFTA), Hiệp định Đối tác
kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), phấn
đấu hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch
thương mại song phương lên 100 tỷ USD
trong năm nay và đạt 150 tỷ USD vào năm

2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Việt
Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn
Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào Việt
Nam, nhất là các lĩnh vực ưu tiên như công
nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới
sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển
đổi  số,  năng  lượng  sạch,  đô  thị  thông
minh, đô thị sinh thái, khu công nghiệp
xanh. Việt Nam kỳ vọng các doanh nghiệp
Hàn Quốc tăng cường sự liên kết, hỗ trợ
các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào
chuỗi cung ứng sản xuất, góp phần đưa
Việt Nam sớm trở thành một trung tâm
trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; hỗ
trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập,
tự chủ. T.HOànG 

Hợp tác kinh tế cần tiếp tục là trọng tâm trong hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Hôm qua (20/3), phát biểu chỉ đạo tại
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính
trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát
triển văn học, nghệ thuật  trong thời kỳ
mới, do Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức, ông
Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên
giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao
sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả tỉnh
Lạng Sơn đạt được  trong 15 năm thực
hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. 
Để tiếp tục triển khai thực hiện các

nghị quyết, chỉ thị của Đảng nói chung,

nghị quyết, chỉ thị, kết luận về lĩnh vực
văn hóa, văn học, nghệ thuật nói riêng,
Phó  Trưởng  Ban  Tuyên  giáo  Trung
ương  Trần  Thanh  Lâm  đề  nghị  tỉnh
Lạng Sơn cần tiếp tục quán triệt quan
điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội lần
thứ XIII của Đảng: phát triển kinh tế -
xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là
then  chốt;  phát  triển  văn  hóa  là  nền
tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an
ninh là trọng yếu, thường xuyên. Cấp
ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn  thể
các cấp cần  tiếp  tục quán  triệt, nhận

thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò,
tầm quan trọng của văn hóa, văn học,
nghệ thuật…
Cùng với đó, tỉnh cần có cơ chế, chính

sách quan tâm, tạo điều kiện chăm lo, xây
dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội
ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ; ưu tiên
hướng đến cơ sở, những vùng sâu, vùng
xa, vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu
số; tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ văn
hóa, văn nghệ sĩ phát huy hết tài năng, trí
tuệ, tâm huyết cống hiến và sáng tạo. 

ViệT nGa 

Quán triệt, nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật

Dịp Giỗ Tổ HùnG VươnG, 30/4 Và 1/5:
Người lao động được
nghỉ 5 ngày liên tục 
Năm 2023,  người  lao  động  sẽ  được

nghỉ liên tục 5 ngày từ ngày 29/4 tới
hết ngày 3/5 vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương,
Lễ Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao
động 1/5.
Theo quy định tại Điều 112, Bộ luật

Lao động năm 2019, người lao động sẽ
được nghỉ 1 ngày (Ngày Chiến thắng 30/4)
và 1 ngày (dịp Quốc tế lao động 1/5); ngày
Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày
(ngày 10/3 Âm lịch). Như vậy,  tổng số
ngày nghỉ cho 3 dịp lễ ở trên sẽ là 3 ngày.
Tuy  nhiên,  năm  2023,  số  ngày  nghỉ  sẽ
được tăng lên thành 5 ngày liên tục do các
ngày lễ và ngày nghỉ hàng tuần sát nhau.
Cụ  thể,  ngày  Giỗ  Tổ  Hùng  Vương

(10/3 Âm lịch) là ngày 29/4 Dương lịch,
tiếp đó là ngày nghỉ  lễ 30/4 và 1/5. Do
ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào Thứ
Bảy, nên người lao động được nghỉ bù vào
ngày đi làm tiếp theo - tức ngày 2/5. Trong
khi đó, ngày 30/4 trùng với ngày Chủ nhật
nên người lao động được nghỉ bù tiếp ngày
3/5. Như vậy, năm nay, người lao động sẽ
được nghỉ  liên  tục 5 ngày. Lịch nghỉ 5
ngày liên tục nêu trên áp dụng với cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động
của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch
nghỉ cố định hai ngày Thứ Bảy, Chủ nhật
hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế
hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ
cho phù hợp. an Hạ
Hỗ trợ 6 tỷ đồng cho
học sinh, sinh viên khó
khăn trong năm 2023
Ngày 20/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký

kết hợp tác giữa Trung ương Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại
thương Việt Nam (Vietcombank) giai đoạn
2023 - 2027. Thỏa thuận hợp tác được cụ
thể  hóa  bằng  việc  triển  khai  học  bổng
“Vững tương lai” dành cho học sinh, sinh
viên cả nước, hướng đến những hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập,
gương sinh viên tài năng như: thủ khoa,
đạt thành tích cao trong các kỳ thi, hoạt
động phong trào Đoàn, Hội.
Hai bên sẽ giao Quỹ Hỗ trợ và Phát

triển sinh viên Việt Nam (trực thuộc Hội
Sinh viên Việt Nam) triển khai học bổng
“Vững tương lai” với tổng kinh phí năm
2023 là 6 tỷ đồng, dành tặng học sinh, sinh
viên với những tiêu chí phù hợp. Bên cạnh
việc hỗ trợ trao học bổng, chương trình
còn tập trung truyền thông về hoạt động
phối hợp giữa hai bên; cung cấp các sản
phẩm  của  Ngân  hàng  Thương  mại  Cổ
phần Ngoại thương Việt Nam tới các cấp
bộ Đoàn trực thuộc, đoàn viên, học sinh,
sinh viên theo nhu cầu thực tế. 

Triệu OanH

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(UBTVQH),  Chủ  tịch  QH  Vương

Đình  Huệ  vừa  ký  Nghị  quyết  số
33/2023/UBTVQH15 điều chỉnh Chương
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.
Theo  Nghị  quyết,  UBTVQH  quyết

nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Công an nhân dân
vào Chương  trình xây dựng  luật,  pháp
lệnh năm 2023 để trình QH cho ý kiến và
thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023)

theo quy trình tại một kỳ họp. Đồng thời,
bổ sung vào Chương trình xây dựng luật,
pháp lệnh năm 2023 để trình QH cho ý
kiến tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và
thông  qua  tại  Kỳ  họp  thứ  6  (tháng
10/2023) hai dự án luật: Luật Căn cước
công dân (sửa đổi) và Luật Các tổ chức
tín dụng (sửa đổi).
Nghị quyết cũng phân công Chính

phủ trình các dự án luật được bổ sung
vào Chương trình xây dựng luật, pháp

lệnh năm 2023. Ủy ban Quốc phòng và
An ninh của QH chủ trì thẩm tra; Hội
đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của QH
tham gia thẩm tra hai dự án Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Công
an nhân dân và Luật Căn cước công dân
(sửa đổi). Ủy ban Kinh tế của QH chủ
trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, các Ủy
ban khác của QH tham gia thẩm tra dự
án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

T.Quyên 

Sẽ sửa đổi Luật Công an nhân dân theo quy trình 1 kỳ họp

Nhận thức rõ mức độ bị ảnh
hưởng của người bị Nhà nước
thu hồi đất, khoản 1 Điều 84

Luật Đất đai 2013 đã nêu rõ, cá nhân
trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà
nước thu hồi đất nông nghiệp mà không
có đất nông nghiệp để bồi thường; thì
ngoài việc được bồi thường bằng tiền
còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi
nghề, tìm kiếm việc làm. Trường hợp
người được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi
nghề, tìm kiếm việc làm trong độ tuổi lao
động có nhu cầu được đào tạo nghề, thì
được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề;
được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm,
vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản
xuất, kinh doanh.

Thực tế ở dự án nào cũng không bao
giờ quên công việc nêu trên. Nhưng việc
áp dụng quy định này có thực chất, phát
huy hiệu quả đúng như điều luật mong
muốn hay không; thì lại là vấn đề khác.

Có thể kể câu chuyện xảy ra ở một
dự án thu hồi đất, bồi thường và tái định
cư thực hiện một công trình quốc gia ở
một tỉnh phía Nam; có kinh phí gần
23.000 tỷ đồng; trong đó hạng mục đào
tạo nghề, giải quyết việc làm cho người
dân là 306 tỷ đồng. Đây là đề án được

khảo sát, triển khai cùng thời điểm kiểm
kê, đo đạc để giải phóng mặt bằng nhằm
tạo sinh kế ổn định cho người dân
nhường đất xây công trình.

Có hơn 5.000 hộ với tổng số hơn
15.500 nhân khẩu trong vùng dự án bị
ảnh hưởng. Trong số này, khoảng 9.700
người ở độ tuổi lao động (15-60 tuổi).
Đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh cho hay,
sau khi dự án được Chính phủ phê
duyệt, Sở cùng huyện đã phát phiếu điều
tra khảo sát, đồng thời tổ chức các phiên
giao dịch việc làm tại nơi ở của người
dân. Tuy vậy, số người đăng ký đào tạo
nghề và tìm kiếm việc làm nơi đây rất ít.

Năm 2022, đề án có 121 người dân
đăng ký học nghề lái xe (bằng B2). Học
phí 1 khoá học từ 11 - 15 triệu đồng,
song trong đề án quy định chỉ hỗ trợ ba
triệu đồng trên một người. Do số tiền
chêch lệch bỏ thêm nhiều, đối tượng
không đăng ký học.

Một nguyên nhân khác có thể kể đến,
là địa phương này có nhiều khu công
nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển
đã tạo điều kiện việc làm cho người dân
trong vùng dự án. Mỗi năm, nơi đây cần
hàng chục nghìn lao động phổ thông
nên người trong độ tuổi lao động cũng

dễ xin việc. Các DN tuyển lao động và
đào tạo kỹ năng theo vị trí việc làm của
chính họ.

Chưa hết, theo kết luận của cơ quan
kiểm toán, việc thực hiện đề án trùng với
kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề 2 lần
cho người làm nông nghiệp, cũng khiến
quá trình thực hiện phải rà soát kỹ
người thụ hưởng, mất nhiều thời gian,
dẫn đến không thể giải ngân được.

Đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh này
cho hay, qua khảo sát hiện ít có đối
tượng có nhu cầu đào tạo nghề hay xin
việc, nên đề án khó thực hiện được. Sở
đang xin ý kiến để trả lại kinh phí đề án.
Có thể nói theo cách nhẹ nhàng, đề án
này đã không đạt được mục tiêu. Còn
nói theo cách dân dã dân gian, đề án
này đã “phá sản”. Rất nhiều công sức
của cán bộ và cơ quan chức năng bỏ ra,
đã không mang lại nhiều hiệu quả. Với
phần lớn đối tượng thuộc diện thụ
hưởng dự án, cũng không được gì. 

Hệ lụy lãng phí thời gian, công sức,
tiền bạc… cho đề án như trên, khó có
thể quy trách nhiệm cụ thể cho ai.
Nhưng cần coi đó là bài học kinh
nghiệm, để khi lập những đề án tương
tự, cần tính toán sao cho các giải pháp
phù hợp thực tế, có thể phát huy giá
trị thực chất, phù hợp điều kiện của
địa phương và tâm tư người dân; chứ
không đơn giản chỉ là lập đề án cho
đúng quy định. MinH KHanG 

CHÀO NGÀY MỚI

Dạy nghề cho người bị thu hồi đất

lTheo Trung tâm Dự báo Khí tượng
Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của
hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết
hợp với hiệu ứng gió phơn, từ hôm nay
(21/3), ở vùng núi phía Tây khu vực từ
Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có
khả năng xảy ra nắng nóng. Từ ngày
22 - 24/3, các khu vực này có khả năng
xảy ra nắng nóng diện rộng với nền
nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ
C, có nơi trên 37 độ C; khu vực từ Đà
Nẵng đến Phú Yên, khu vực Bắc Bộ có
khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với
nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ
C, có nơi trên 36 độ C. G.HươnG 

TIN VẮN

THỜI SỰ
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Ngày 20/3, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội tiến hành phiên chất
vấn và trả lời chất vấn đối với 2
nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa
án và kiểm sát. Xây dựng,
hoàn thiện thể chế về quản lý
kinh tế và phòng, chống tham
nhũng là một trong những vấn
đề trọng tâm tại phiên họp.

Tập trung chống oan, sai, bỏ lọt 
tội phạm

Trả lời các đại biểu về các giải pháp
chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, Viện
trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao
(VKSNDTC) Lê Minh Trí khẳng định,
chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm là chủ
trương xuyên suốt của ngành Kiểm sát
trong nhiều nhiệm kỳ qua. Hai nhiệm kỳ
gần đây, Viện trưởng VKSNDTC đã chỉ
đạo toàn ngành xác định đây là nhiệm vụ
chính trị hàng đầu, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt
trong công tác nghiệp vụ. Tuy nhiên, theo
Viện trưởng Lê Minh Trí, 2 yêu cầu này có
mâu thuẫn trong thực tế vì đấu tranh mạnh
mẽ với tội phạm sẽ dễ dẫn đến oan, sai.
“Chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm
là rất khó khăn, thách thức đối với cơ quan
tố tụng khi thực hiện chức năng, nhiệm
vụ”, ông Trí nói.

Vì vậy, Viện trưởng VKSNDTC cũng
có chỉ thị chuyên đề riêng về chống oan,
sai, chống bỏ lọt tội phạm, trong đó đưa ra
các giải pháp cụ thể, yêu cầu các kiểm sát
viên các cấp thực hiện đầy đủ quy trình,
thủ tục và biện pháp do Bộ luật Tố tụng
hình sự quy định, gắn chặt công tố với điều
tra ngay từ đầu. Vẫn theo Viện trưởng Lê
Minh Trí, công tác cán bộ là một trong
những biện pháp quan trọng để hạn chế
oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Do đó, VK-
SNDTC đề ra yêu cầu Viện trưởng Viện
kiểm sát các cấp chịu trách nhiệm nếu để
xảy ra trường hợp tòa án tuyên bị cáo
không phạm tội hoặc hủy án để điều tra lại,
sau đó phải đình chỉ bị can do không phạm
tội. “Chúng tôi tăng cường thanh tra
nghiệp vụ để phát hiện oan, sai, bỏ lọt tội
phạm để ngăn chặn kịp thời; tăng cường
kỷ luật, kỷ cương, gắn công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng với công tác xây dựng
ngành, đơn vị các cấp…”, Viện trưởng Lê
Minh Trí thông tin thêm.

Phải rà soát lại các quy định
Đặt câu hỏi chất vấn Viện trưởng VK-

SNDTC, Đại biểu Mai Thị Phương Hoa
(đoàn Nam Định) đề nghị Viện trưởng
VKSNDTC cho biết những biện pháp để
thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng về tiếp tục xây dựng và hoàn

thiện thể chế về quản lý kinh tế và phòng
chống tham nhũng (PCTN), kịp thời khắc
phục những bất cập để không thể tham
nhũng. Cho rằng đây là vấn đề lớn, vĩ mô
liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, dưới
góc độ của ngành Kiểm sát, ông Lê Minh
Trí kiến nghị tăng cường công khai, minh
bạch trong quản lý xã hội, quản lý Nhà
nước, nhất là lĩnh vực nhạy cảm, dễ tham
nhũng, tiêu cực; tăng cường hiệu lực hiệu
quả cải cách hành chính. 

Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện hệ
thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, chặt
chẽ, dễ hiểu, dễ áp dụng và không thể
hiểu và làm khác. Qua hoạt động điều tra,
truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh
tế chức vụ vừa qua, ông Lê Minh Trí kiến
nghị bịt các “lỗ hổng” trong quy định đã
bị lợi dụng để tham nhũng. Đồng thời, có
lộ trình hạn chế tiền mặt trong đời sống
xã hội, bắt buộc các quan hệ kinh tế thanh
toán qua hệ thống ngân hàng để kiểm
soát. Ngoài ra, cần tăng cường chế tài
trách nhiệm quản lý Nhà nước nếu để xảy
ra sai phạm; tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra, giám sát kiểm toán để ngăn
chặn và kịp thời chuyển hồ sơ vi phạm
cho cơ quan chức năng giải quyết để xử
lý, tăng tính răn đe.

Cùng tham gia trả lời chất vấn về nội
dung này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm
cho biết, hoàn thiện thể chế qua các vụ án
tham nhũng là vấn đề Bộ Công an rất quan
tâm chỉ đạo trong điều tra các vụ án kinh
tế, tham nhũng. Theo Bộ trưởng Tô Lâm,
ngoài điều tra chứng minh hành vi phạm
tội, xử lý các đối tượng phạm tội, thu hồi
tối đa tài sản cho Nhà nước, một trong
những nhiệm vụ quan trọng trong điều tra
các vụ án là xác định những sơ hở, thiếu
sót trong công tác quản lý kinh tế - xã hội
để kiến nghị khắc phục, góp phần tạo cơ
chế “không thể tham nhũng” như mục tiêu
đặt ra.

Điển hình, qua các vụ án trên lĩnh vực
y tế, giáo dục, cơ quan điều tra đã có nhiều
kiến nghị về khắc phục các sơ hở, thiếu sót
trong đầu tư công, công tác đấu thầu mua
sắm trang thiết bị y tế, thiết bị giáo dục,
góp phần minh bạch các vấn đề này với
mục tiêu là “làm một vụ việc nhưng cảnh
tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực”, làm sao
để các đối tượng tham nhũng phải bị xử lý
và những người, những công ty, tổ chức
đang có phương thức làm việc tương tự
như vậy phải chấm dứt ngay và khắc phục
hậu quả, nếu không sẽ bị xử lý.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho rằng, về
mặt quản lý Nhà nước, phải rà soát lại tất
cả các quy định mà trong quá trình thực
hiện bộc lộ sơ hở để các đối tượng lợi
dụng, có hành vi phạm tội. “Trong các lĩnh
vực chứng khoán, tài chính, doanh nghiệp
thời gian qua đã thể hiện rất rõ. Tuy số vụ
án không nhiều nhưng đã để lại cho chúng
ta những bài học kinh nghiệm trong việc
chấn chỉnh các thông tư, nghị định, pháp
lệnh thậm chí cả luật để ngăn ngừa tội
phạm, không để lợi dụng tham nhũng”, Bộ
trưởng Tô Lâm nói.

Nâng cao chất lượng xét xử 
án hành chính

Tại phiên chấn vấn đối với nhóm vấn
đề thuộc lĩnh vực Tòa án, trả lời các đại
biểu về kết quả triển khai thi hành Nghị
quyết số 33/2021/QH15 của QH về tổ
chức phiên tòa trực tuyến, Chánh án Tòa
án nhân dân Tối cao (TANDTC) Nguyễn
Hòa Bình cho biết, ngay sau khi QH thông
qua Nghị quyết số 33/2021/QH15,
TANDTC đã chủ trì, phối hợp với các cơ
quan có liên quan ban hành Thông tư liên
tịch về tổ chức phiên tòa trực tuyến và các
văn bản hướng dẫn; tổ chức tập huấn trên
phạm vi toàn quốc về xét xử trực tuyến…
Kết quả, đến nay, chúng ta đã có 647 Tòa
án tổ chức xét xử trực tuyến, trong đó có
63 TAND cấp tỉnh và 581 TAND cấp
huyện, xét xử được hơn 5.400 vụ án. “Việc
tổ chức phiên xét xử trực tuyến có rất nhiều
tác dụng, đảm bảo cho công lý được thực
thi không chậm trễ; những người ở vùng
dịch, ở xa, ở nước ngoài hoặc đang nhiễm
bệnh đều có thể tham gia phiên tòa trực
tuyến mà không phải đến trực tiếp. Quan
trọng hơn, việc tổ chức phiên tòa trực
tuyến giúp tiết kiệm rất lớn cho xã hội, cho
cơ quan công an, Viện kiểm sát và Tòa án,
nhất là với các vụ án hình sự phải dẫn giải

bị can, bị cáo với quãng đường dài”, ông
Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Liên quan đến những tồn tại, hạn chế
trong xét xử án hành chính, Chánh án
TANDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết, tỷ
lệ xử án hành chính còn thấp trong khi
tỷ lệ hủy, sửa nhiều hơn các án khác. Bên
cạnh đó, vẫn còn tình trạng có bản án
nhưng UBND các cấp không thi hành
nghiêm túc, gây bức xúc cho người dân.
Trả lời câu hỏi những tồn tại này có phải
do thẩm phán nể nang hay không, Chánh
án Nguyễn Hòa Bình cho biết, việc nể
nang là có thật nhưng không nhiều, cũng
không phải là nguyên nhân chính dẫn
đến tỷ lệ án hủy, sửa cao. Nguyên nhân
là do cung cấp tài liệu của UBND các
cấp cho người dân không đầy đủ, làm
ảnh hưởng đến chất lượng xét xử; sự
tham gia của chính quyền các cấp trong
việc đối thoại trước khi xét xử cũng như
tham gia các phiên tòa hành chính còn
rất hạn chế. 

“Về hạn chế tình trạng cả nể, nâng cao
chất lượng xét xử án hành chính, tại nhiệm
kỳ trước, chúng ta đã đổi mới tố tụng hành
chính bằng cách quy định đối với các vụ
án kiện ở huyện thì giao cho Tòa án tỉnh
xử lý, vụ án của tỉnh thì tỉnh vẫn xử. Tới
đây, chúng tôi sửa đổi có tòa chuyên trách,
theo đó vụ án của tỉnh sẽ do tòa chuyên
trách xử”, ông Nguyễn Hòa Bình thông tin. 

NGỌC MINH

Bịt các “lỗ hổng” để không thể
tham nhũng

Tiếp tục triển khai các 
giải pháp đột phá để nâng cao

chất lượng xét xử
Phát biểu kết luận phiên chất vấn,

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nhấn
mạnh, các nhóm vấn đề thuộc 2 lĩnh vực
được lựa chọn chất vấn là đúng và trúng,
vừa có tính thời sự, vừa là những vấn đề
quan trọng, gắn chặt với yêu cầu cải cách
tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền XHCN Việt Nam,
được đại biểu QH, nhân dân, cử tri và
dư luận xã hội quan tâm. Chủ tịch QH
đề nghị Chánh án TANDTC tiếp tục
triển khai các giải pháp, nhất là các giải
pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét
xử, giải quyết các loại án, bảo đảm tranh
tụng trong xét xử, coi đây là khâu đột
phá của hoạt động tư pháp, chấp hành
nghiêm thời hạn xét xử được luật định.
Xét xử các vụ án hình sự phải bảo đảm
nghiêm minh, đúng người, đúng tội,
đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai,
bỏ lọt tội phạm, thực hiện đầy đủ, đồng
bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ
xét xử các vụ án hình sự về kinh tế; tham
nhũng, chức vụ, các vụ án được dư luận
xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án
thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về
PCTN, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo. 

Trong công tác thực hành quyền công
tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Chủ
tịch QH đề nghị Viện trưởng VKSNDTC
tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng
cao chất lượng công tác, chấp hành
nghiêm thời gian tố tụng, khắc phục triệt
để việc xảy ra một số trường hợp oan.
Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra,
đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm
các vụ án hình sự về kinh tế, tham
nhũng, chức vụ, các vụ án gây bức xúc
trong dư luận xảy ra thời gian gần đây
trong các lĩnh vực chứng khoán, trái
phiếu doanh nghiệp, đấu thầu, đấu giá,
đăng kiểm, “tín dụng đen”, mua bán
người, mua bán dữ liệu thông tin cá
nhân, tội phạm trên không gian mạng...
qua đó chú trọng phát hiện những sơ hở,
thiếu sót trong quản lý Nhà nước là
nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi
phạm, tội phạm để kiến nghị khắc phục,
phòng ngừa và hoàn thiện hệ thống văn
bản quy phạm pháp luật…

lToàn cảnh phiên họp.

lViện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Lê Minh Trí trả lời chất vấn

l Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn tại phiên họp.
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Trong giao tiếp, ứng xử với tổ
chức và công dân, cán bộ,
công chức, viên chức cần có
tác phong, thái độ lịch sự,
nghiêm túc, đúng mực; ngôn
ngữ giao tiếp rõ ràng, mạch
lạc, văn minh, không chửi thề,
không nói tiếng lóng, quát, dọa
nạt; không có hành vi, lời nói
hạch sách, nhũng nhiễu, gây
căng thẳng, bức xúc, gợi ý
nhằm trục lợi cá nhân.

Đây là một trong những nội dung đáng
chú ý quy định tại dự thảo Nghị định của
Chính phủ ban hành Bộ quy tắc Đạo đức
công vụ, đang được Bộ Nội vụ xin ý kiến
rộng rãi các tầng lớp nhân dân.

Cơ sở để cán bộ, công chức rèn
luyện bản thân

Mục đích của Bộ quy tắc này nhằm bảo
đảm sự liêm chính, văn minh, chuyên
nghiệp, phù hợp với nghĩa vụ và trách
nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức
(CBCCVC). Đây cũng là cơ sở để CBC-
CVC tu dưỡng, rèn luyện bản thân; nâng
cao ý thức trách nhiệm trong công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các
biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời, là cơ
sở thực hiện việc giám sát, đánh giá đạo
đức của CBCCVC; là căn cứ để cơ quan,
người có thẩm quyền xem xét, quyết định
việc đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ
luật đối với CBCCVC theo quy định của
pháp luật.

Dự thảo nêu rất nhiều chuẩn mực đạo
đức và chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của
CBCCVC. Theo đó, CBCCVC phải thiết
lập sự tin tưởng, độ tin cậy cho tổ chức,
công dân trong quá trình làm việc; tuân thủ
pháp luật và cung cấp đầy đủ các thông tin
cần thiết theo quy định của pháp luật.
Không được lợi dụng vị trí công tác, chức
vụ để mưu cầu lợi ích cá nhân; không để
các thành viên gia đình, CBCCVC thuộc
thẩm quyền quản lý đòi hỏi hoặc nhận tiền,
tài sản, những lợi ích khác liên quan đến
công việc, nhiệm vụ do CBCCVC có thẩm
quyền giải quyết.

Khi thực hiện nhiệm vụ, CBCCVC
phải hành xử nghiêm túc, đúng mực, lịch
thiệp, không được có lời nói, cử chỉ, hành
động, trang phục phản cảm; không thu
thập, sử dụng, phát tán thông tin của tổ
chức, cá nhân trái quy định của pháp luật;
không được tiết lộ thông tin liên quan đến
bí mật Nhà nước dưới mọi hình thức.

Trong giao tiếp, ứng xử với tổ chức và
công dân, CBCCVC cần có tác phong, thái

độ lịch sự, nghiêm túc, đúng mực; ngôn
ngữ giao tiếp rõ ràng, mạch lạc, văn minh,
không chửi thề, không nói tiếng lóng, quát,
dọa nạt; không có hành vi, lời nói hạch
sách, nhũng nhiễu, gây căng thẳng, bức
xúc, gợi ý nhằm trục lợi cá nhân. Tận tình
giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về
quy trình, thủ tục và những thắc mắc,
vướng mắc của công dân và tổ chức liên
quan đến giải quyết công việc; khiêm tốn,
tiếp thu các ý kiến góp ý của công dân và
tổ chức. 

Đặc biệt, dự thảo Bộ quy tắc cũng quy
định, CBCCVC chỉ được tiếp công dân và
tổ chức tại cơ quan, không hẹn gặp, không
tiếp công dân và tổ chức bên ngoài cơ
quan, ngoài giờ làm việc, tại nhà riêng. 

Không làm việc riêng trong 
giờ làm việc

Bên cạnh những yêu cầu trên, dự thảo
của Bộ Nội vụ cũng liệt kê nhiều quy tắc
mà CBCCVC phải tuân thủ trong giao
tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, với cấp trên,
với cấp dưới, giao tiếp với cơ quan báo
chí… 

Cụ thể, trong giao tiếp, ứng xử với
đồng nghiệp, CBCCVC phải có tinh thần
phối hợp, tương trợ với đồng nghiệp trong
thực hiện nhiệm vụ; tôn trọng, giữ gìn uy
tín, danh dự cho đồng nghiệp; không bè
phái, cục bộ, có lời nói, hành động gây mất
đoàn kết nội bộ, vu khống, nói không đúng
sự thật, hạ uy tín, trả thù cá nhân trong cơ
quan, đơn vị. Cầu thị, chia sẻ, lắng nghe và
tiếp thu ý kiến đúng đắn của đồng nghiệp;
chân thành, thẳng thắn phê bình, góp ý với
đồng nghiệp trên tinh thần xây dựng,
khách quan trong các cuộc họp, đánh giá.

Trong giao tiếp, ứng xử với cấp trên,
phải nghiêm chỉnh chấp hành sự chỉ đạo,
điều hành và phân công công việc của cấp
trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ.
Khi có căn cứ cho rằng quyết định của cấp

trên trái pháp luật phải kịp thời báo cáo
bằng văn bản với người ra quyết định,
trường hợp người ra quyết định vẫn quyết
định việc thi hành phải chấp hành nhưng
yêu cầu có ý kiến bằng văn bản và không
chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi
hành đó, đồng thời báo cáo với cấp trên
trực tiếp của người ra quyết định. Không
thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi
sai phạm của cấp trên; chủ động đề xuất,
kiến nghị, đóng góp ý kiến với cấp trên về
biện pháp quản lý, điều hành. 

Đối với cấp dưới, phải giúp đỡ, chia
sẻ kinh nghiệm, lắng nghe tâm tư,
nguyện vọng và những đề nghị chính
đáng của cấp dưới; không quan liêu,
hách dịch, coi thường cấp dưới. Phân
công nhiệm vụ cho cấp dưới rõ ràng,
đúng người, đúng việc; không được
chuyên quyền, độc đoán… Không chỉ
đạo cấp dưới làm việc không đúng với
chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của
CBCCVC và của cơ quan, đơn vị.

Trong sử dụng thời giờ làm việc, CBC-
CVC không được làm việc riêng và tham
gia các hoạt động khác không liên quan
đến công việc trong giờ làm việc. Không
chơi các trò chơi, sử dụng các thiết bị giải
trí cá nhân trong giờ làm việc; không uống
rượu, bia, đồ uống có cồn trước và trong
giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm
việc, không tụ tập ăn, uống đông người
trong giờ làm việc; không quảng cáo
thương mại, bán hàng, tiếp thị bán hàng tại
nơi làm việc…

Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi
vi phạm, CBCCVC có hành vi vi phạm
các nội dung nêu trên thì cấp có thẩm
quyền có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ
luật và xử phạt vi phạm hành chính hoặc
bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây
thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định
của pháp luật. ĐÔNG QUANG

Giám sát 
về đổi mới chương

trình, sách giáo khoa
giáo dục phổ thông

Đây là một trong những kiến nghị
từ cơ sở đối với Đoàn giám sát

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về
giám sát việc thực hiện Nghị quyết
số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc
hội về đổi mới chương trình, sách
giáo khoa giáo dục phổ thông tại tỉnh
Bình Phước, diễn ra chiều 20/3. 

Tại buổi làm việc, đại diện UBND
huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã nêu
những nhóm giải pháp về quản lý Nhà
nước và triển khai thực hiện Chương
trình, nhất là ở vùng khó khăn, vùng
biên giới, vùng dân tộc thiểu số. Đồng
thời, kiến nghị các tổ chức, đơn vị liên
quan sớm tập huấn cho giáo viên các
bộ môn để thuận tiện trong việc phân
công giảng dạy; biên soạn, thẩm định
tài liệu giáo dục địa phương phải kịp
thời và cho nguồn định suất tuyển
dụng giáo viên dạy môn Tiếng Anh,
Tin học ở cấp tiểu học…

Chủ trì buổi làm việc, Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của
Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Mai Hoa
ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của
huyện Lộc Ninh về bổ sung hoàn thiện
các văn bản quy phạm pháp luật phù
hợp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả
các Nghị quyết của QH về đổi mới
chương trình, sách giáo khoa giáo dục
phổ thông trong giai đoạn tới. Qua
thực tế giám sát, Đoàn cũng đã làm rõ
thêm những phản hồi cần thiết từ cán
bộ quản lý và giáo viên giảng dạy theo
Chương trình. 

Sáng cùng ngày, Đoàn giám sát
của Ủy ban Thường vụ QH do Ủy
viên Thường trực Ủy ban Văn hóa,
Giáo dục Đỗ Chí Nghĩa làm Trưởng
đoàn cũng đã có buổi giám sát việc
thực hiện các Nghị quyết của QH về
đổi mới chương trình, sách giáo khoa
giáo dục phổ thông tại Trường
THCS Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh,
tỉnh Bình Phước.

Trường THCS Lộc Tấn có trụ sở
trên địa bàn xã biên giới, việc số lượng
sách giáo khoa cung cấp quá ít, giáo
viên chủ yếu nghiên cứu trên bản on-
line nên gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh
đó, một số học sinh, nhất là học sinh là
con em đồng bào dân tộc thiểu số còn
gặp khó khăn... Từ đó, Trường THCS
Lộc Tấn kiến nghị Đoàn giám sát, các
bộ, ngành liên quan tổ chức lớp đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý,
giáo viên bộ môn tích hợp khoa học tự
nhiên. Nhà xuất bản cung cấp kịp thời
và thông tin giá các bộ sách giáo khoa
phát hành để phụ huynh, học sinh chọn
được bộ sách phù hợp. Các cấp, ngành
liên quan sớm cấp trang thiết bị dạy
học để Trường sử dụng nhằm thực
hiện hiệu quả Chương trình theo các
Nghị quyết của QH…

Ông Đỗ Chí Nghĩa chia sẻ, việc
giám sát là làm rõ các kết quả đạt
được, những vướng mắc, bất cập và
nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan
quản lý Nhà nước, các bộ, ngành, địa
phương để hoàn thiện văn bản quy
phạm pháp luật có liên quan, từ đó
nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các
Nghị quyết của QH về đổi mới chương
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ
thông trong giai đoạn tới. U.SAN 

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế
hoạch triển khai thực hiện nội dung

về trợ giúp pháp lý của Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn TP
giai đoạn 2023-2025.

Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp
tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động
trợ giúp pháp lý; nâng cao năng lực cho

người thực hiện trợ giúp pháp lý và chất
lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; nhất là
trợ giúp pháp lý cho đồng bào
DTTS&MN trên địa bàn TP. Bảo đảm
công bằng trong tiếp cận công lý của
người dân vùng đồng bào DTTS&MN,
xây dựng các mô hình điểm giúp đồng
bào kịp thời tiếp cận và thụ hưởng hoạt
động trợ giúp pháp lý chất lượng để
được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

của mình khi gặp vướng mắc, tranh chấp
pháp luật.

Theo kế hoạch, hàng năm, TP Hà Nội
sẽ tổ chức 20-25 cuộc truyền thông về trợ
giúp pháp lý và phổ biến pháp luật trực tiếp
cho người dân ở vùng DTTS&MN; tổ
chức 3-5 cuộc tập huấn điểm về các kỹ
năng phối hợp thông tin điểm về trợ giúp
pháp lý; tập huấn về tiếp cận trợ giúp pháp
lý đối với vùng đồng bào DTTS&MN. Tổ
chức 3-5 đợt chuyên đề trợ giúp pháp lý
điểm cho cán bộ cơ sở, già làng, trưởng
bản, người có uy tín trong cộng đồng tại
vùng đồng bào DTTS&MN… BẢO AN

HÀ NỘI:

Bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý của
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

GIAO TIẾP, ỨNG XỬ VỚI TỔ CHỨC, CÔNG DÂN:

Cán bộ, công chức cần có 
tác phong, thái độ đúng mực

l Cán bộ, công chức, viên chức cần có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, đúng mực. 
(Ảnh minh họa. Nguồn: tuoitrethudo)
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XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN MỚI

Những hạn chế, bất cập trong
công tác xây dựng pháp luật
đã khiến không ít doanh
nghiệp nản lòng; gây khó
khăn, phiền nhiễu cho nhân
dân... Nhưng quan trọng hơn
là làm cho các chuẩn mực
đạo đức trong hoạt động công
vụ bị “méo mó”, từ đó nảy
sinh tệ tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tục nhiêu khê, tốn kém
Chỉ đạo tại các cuộc họp về công tác

xây dựng thể chế, Chủ tịch Quốc hội
(QH) Vương Đình Huệ từng nhấn mạnh:
“Thể chế không tốt thì không thúc đẩy
được kinh tế - xã hội phát triển, mà đôi
khi còn kìm hãm sự phát triển”… Đã rất
nhiều lần, Thủ tướng Phạm Minh Chính
cũng yêu cầu các thành viên Chính phủ,
lãnh đạo các bộ, ngành trong quá trình
hoàn thiện các dự án luật phải xuất phát
từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo;
tháo gỡ ách tắc, “điểm nghẽn” về thể
chế; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà
nước, người dân, doanh nghiệp (DN)…

Có những nhiệm kỳ, Chính phủ đã
phải thực hiện 570 chuyến “lên rừng,
xuống biển”. Điều này thể hiện sự quyết
tâm, quyết liệt của Chính phủ nhưng
cũng cho thấy các địa phương còn lúng
túng khi văn bản luật chưa rõ ràng nên
chưa dám thực hiện. Có những dự án
hàng trăm, nghìn tỷ đồng, vì vướng luật
mà dang dở, chậm triển khai; nhiều dự
án đội vốn gấp 3 lần do luật chưa đồng
bộ, chồng chéo. Thậm chí, không ít quy
định của pháp luật sau khi đi vào cuộc
sống đã khiến các đối tượng chịu tác
động “dở khóc, dở cười”.

Chẳng hạn, Luật Đất đai quy định
miễn tiền sử dụng đất đối với các trường
hợp xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên,
Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu hiện hành
quy định các trường hợp đất đã được giải
phóng mặt bằng cần phải đấu giá lựa
chọn nhà đầu tư. Chính sự mâu thuẫn,
chồng chéo này mà DN khó tiếp cận với
quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong
thời gian qua.

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 4, QH khóa
XV, Đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây
Ninh) cho biết, nhiều địa phương khi xây
dựng dự toán ngân sách phải “đau đầu”
trong việc dùng ngân sách thế nào cho
có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bức thiết
của cử tri và nhân dân mà không vi phạm
các quy định. Theo Đại biểu Hậu, nhiều
công việc cần thiết nên làm bằng kinh

phí chi thường xuyên để tiết kiệm thời
gian, chi phí, nhưng theo quy định thì
phải sử dụng nguồn đầu tư công với
nhiều thủ tục nhiêu khê, tốn kém nhiều
công sức, thời gian, không tương xứng
với số vốn cần sử dụng cho công việc ấy.

“Khi dùng nguồn chi thường xuyên,
họ biết làm như vậy là phù hợp, là hiệu
quả nhưng lại nơm nớp lo bị kiểm điểm,
bị xuất toán. Để hạn chế chuyện đó xảy
ra, trong nhiều trường hợp, họ đã phải
tốn không ít thời gian và cả trí tuệ chỉ để
tìm cho ra một tên của dự án sao cho phù
hợp với quy định và tránh sự chú ý của
cơ quan kiểm toán” - Đại biểu nhấn
mạnh và cho biết, “chuyện thật như đùa”
đó đang diễn ra ở nhiều nơi trong mỗi kỳ
lập dự toán ngân sách hàng năm.

Cài cắm, thông đồng để “ăn chia”
Tham gia thảo luận về công tác

phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu
cực tại Kỳ họp thứ 4, QH khóa XV, Đại
biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn)
đã phản ánh 5 chiêu trò “lách luật” phổ
biến trong hoạt động đấu thầu thời gian
qua. Đó là tình trạng chia nhỏ các gói
thầu để áp dụng hình thức chỉ định thầu;
cài cắm các điều khoản để “cài thầu
quen, chèn thầu lạ”; thiết lập liên minh
“quân xanh, quân đỏ” để thông thầu, vây
thầu… Lấy ví dụ về tình trạng này, Đại
biểu nêu trường hợp một bệnh viện đa
khoa của một tỉnh mà theo kết luận thanh
tra của tỉnh đó, tổng giá trị hàng hóa mua
sắm chỉ hơn 95 tỷ, nhưng giám đốc bệnh
viện đã ban hành tới 1.165 quyết định chỉ
định thầu, với giá trị của mỗi gói thầu
đều dưới 100 triệu…

Các chuyên gia pháp luật cũng cho

rằng, pháp luật về đấu thầu chưa chặt chẽ,
đặc biệt là trao cho tổ chức thẩm định giá
chức năng quá lớn, trong khi các quy định
về hậu kiểm kết quả thẩm định còn rất hạn
chế, dẫn đến tình trạng móc ngoặc với
thẩm định giá để nâng khống giá trị gói
thầu, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Liên quan đến thực trạng này phải kể
đến việc lãnh đạo Công ty TNHH Một
thành viên Công viên cây xanh Hà Nội
cùng các đối tượng liên quan, trong quá
trình thực hiện chương trình trồng mới,
bổ sung, chăm sóc cây xanh trên địa bàn
Hà Nội, đã có hành vi thông đồng nâng
khống giá trị một số loại cây, gây thiệt
hại cho Nhà nước hơn 30 tỷ đồng. Hay
như một loạt các vụ án liên quan đến sai
phạm trong việc mua thiết bị y tế tại các
bệnh viện lớn thời gian qua đều có
nguyên nhân từ sự móc ngoặc, ăn chia
trong thẩm định giá để hưởng lợi riêng.
Đơn cử như vụ việc ở Bệnh viện Bạch
Mai, Công ty BMS nhập hệ thống robot
về Việt Nam có giá 7,4 tỷ đồng. Nhưng
khi trúng thầu với Bệnh viện này, con số
đã được “thổi” lên tới 39 tỷ đồng.

Phải đổi mới thực chất hoạt động
giám sát văn bản

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp
mà Nghị quyết 27-NQ/TW đề ra là tăng
cường kiểm tra, giám sát, xử lý văn bản
quy phạm pháp luật trái pháp luật. Các
Nghị quyết của Trung ương cũng yêu cầu
thường xuyên đánh giá, tổng kết, rút kinh
nghiệm để phát hiện những “lỗ hổng”, sai
sót để kịp thời sửa đổi, bổ sung. 

Đánh giá về công tác này, ông
Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội,

nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập
pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(UBTVQH) cho rằng, việc tổng kết thực
tiễn đôi khi chỉ làm cho qua; đánh giá tác
động vẫn chưa đạt yêu cầu. “Do tổng kết
thực tiễn và đánh giá tác động chưa tốt
nên nhiều quy định chưa ban hành đã lạc
hậu, tính dự báo rất thấp. Bên cạnh đó,
hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra,
thanh tra, giám sát việc ban hành văn bản
quy phạm pháp luật không cao; mà nếu
làm không hiệu quả thì không thể phát
hiện những mâu thuẫn, chồng chéo” -
ông Quyền khẳng định.

Giải quyết thực trạng trên, ông Quyền
đề nghị phải đổi mới căn bản hoạt động
giám sát văn bản. Theo đó, giám sát văn
bản phải giám sát hoạt động của các cơ
quan ban hành văn bản và cơ quan thực
thi văn bản đó. Ví dụ, giám sát Tòa án
phải giám sát hoạt động chấp hành pháp
luật tố tụng, hoạt động áp dụng pháp
luật. Qua hoạt động giám sát này mới
phát hiện văn bản hướng dẫn sai. “Trước
đây, khi thực hiện công tác giám sát,
chúng tôi phát hiện Tòa án cho hưởng án
treo với tội phạm tham nhũng khá nhiều.
Từ đây, chúng tôi mới lần ra văn bản
hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán
TANDTC, nên yêu cầu Chánh án
TANDTC phải họp Hội đồng Thẩm phán
để sửa ngay văn bản đó. Bởi vậy, muốn
giám sát văn bản phải tăng cường giám
sát hoạt động của các cơ quan liên quan.
Ngoài ra, trước khi tổ chức các đoàn
giám sát xuống cơ sở, phải nghiên cứu
kỹ quá trình các cơ quan, đơn vị… tổ
chức thực hiện văn bản đó, cái gì vướng
mắc, cái gì dân kêu?... Tức là phải phối
hợp với các phương thức giám sát khác,
như giám sát khiếu nại, tố cáo; phối hợp
với chất vấn, xét báo cáo; giám sát
chuyên đề...” - ông Quyền nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, Đại biểu QH Phạm
Văn Hòa cho rằng, để các văn bản luật
đi vào cuộc sống, rất cần một cơ chế
giám sát và kiểm tra, đôn đốc, nhắc
nhở… “Khi các văn bản luật có hiệu lực
thi hành thì QH, UBTVQH và các ủy
ban của QH phải tổ chức các đoàn giám
sát, xem có bất cập gì cần sửa đổi, bổ
sung. Ngoài ra, trách nhiệm của Chính
phủ và các bộ, ngành là phải kịp thời ban
hành các nghị định, thông tư hướng dẫn;
các nghị định, thông tư này cũng phải
thường xuyên được thanh tra, kiểm tra.
Đó là việc hết sức cần thiết và rất quan
trọng để đánh giá tính khả thi của các
văn bản luật, đồng thời biết được người
dân có đồng tình hay không, rút kinh
nghiệm những gì?” - Đại biểu Hòa nói. 

VÂN ANH - HỒNG THÚY -
HÀ DUNG

BẢO ĐẢM ĐỒNG BỘ, HIỆU QUẢ TRONG XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT:
Kỳ 2:

Những hệ lụy cần tháo gỡ

Thủ tục phức tạp là “mảnh đất màu mỡ” cho tham nhũng
“Những tồn tại, bất cập trong các văn bản luật làm nản lòng các DN, nhà đầu tư,

khiến người dân lao đao, khổ sở vì thủ tục rườm rà, phức tạp, phải đi lại nhiều lần. Có
thể nói, tất cả những thủ tục quy định chung chung là mảnh đất màu mỡ cho tham
nhũng, tiêu cực. Ví dụ, trong quy định về hậu thông quan và hậu kiểm, nếu không có
tiêu chí cụ thể để định giá tính thuế mà chỉ quy định chung chung thì vô hình trung đã
giao thẩm quyền rất lớn cho một cơ quan chức năng. Họ bảo 1 đồng hay 10 đồng cũng
chịu, mà giá thuế của 1 đồng khác với 10 đồng… Hiện nay, người dân coi việc “bôi trơn”
là bình thường, họ sẵn sàng chi tiền để được việc. Như vậy, hoạt động công vụ làm gì
còn trong sáng, công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật?” - ông Nguyễn Đình Quyền,
nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên
cứu lập pháp của UBTVQH.

l Sai phạm trong việc mua sắm thiết bị y tế thời gian qua có nguyên nhân từ sự móc ngoặc, 
ăn chia trong thẩm định giá. (Ảnh minh họa)

l Ông Nguyễn Đình Quyền. (Ảnh V.Dũng)

Cần nâng cao chất lượng các
phiên chất vấn, giải trình

Cùng với giám sát, kiểm tra, Đại biểu
QH Phạm Văn Hòa cũng đề nghị nâng
cao chất lượng các phiên chất vấn và giải
trình. Qua giải trình của các bộ, ngành,
giúp QH nắm bắt tình hình và rút kinh
nghiệm; đồng thời có những kết luận, đề
xuất cụ thể nhằm tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc, phát huy những thành
tựu, kết quả đạt được trong thực hiện các
văn bản luật.
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TIN TứC

Trong bối cảnh cả nước
cùng quyết tâm thực hiện
chuyển đổi số trên 3 trụ
cột chính quyền số, kinh tế
số và xã hội số, Bộ Tư
pháp đã phối hợp với Phái
đoàn Liên minh Châu Âu
tại Việt Nam và Chương
trình Phát triển của Liên
Hợp quốc tổ chức Diễn
đàn pháp luật thường niên
với chủ đề “Chuyển đổi số
trong ngành Tư pháp” vào
sáng 20/3.

Diễn đàn pháp luật thường niên là
sự kiện quan trọng nhất trong năm
của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật,
được tổ chức nhằm cập nhật và chia
sẻ thông tin về những kết quả đạt
được, nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ ưu
tiên của các cơ quan, tổ chức Việt
Nam trong tiến trình cải cách pháp
luật, cải cách tư pháp hiện nay, từ đó
tạo tiền đề, cơ sở cho việc thúc đẩy
các quan hệ hợp tác, mở ra các cơ hội
hợp tác mới về các lĩnh vực, nội dung
trao đổi tại Diễn đàn.

Đồng chủ trì Diễn đàn có Thứ
trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh
Tịnh; ông Giorgio Aliberty - Đại sứ
Liên minh Châu Âu; bà Ramla Kha-
lidi - Trưởng Đại diện thường trú
UNDP tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ
trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh
Tịnh nhấn mạnh, Bộ, Ngành Tư pháp
xác định rõ chuyển đổi số là một
nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà
nước và nâng cao chất lượng dịch vụ
công của ngành Tư pháp. Thứ trưởng
cho biết, đến nay, toàn bộ các thủ tục
hành chính thuộc lĩnh vực của Bộ Tư
pháp đã được đưa lên Cổng dịch vụ
công quốc gia, các dịch vụ công thiết
yếu thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành
Tư pháp như đăng ký khai sinh, kết
hôn, khai tử, cấp Phiếu lý lịch tư pháp
cũng được 63 địa phương trên cả
nước cung cấp qua cổng dịch vụ
công. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
toàn quốc từng bước được hình thành. 

Những kết quả này đã góp phần

làm đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho
người dân, doanh nghiệp thực hiện
các quyền, giảm thủ tục hành chính,
phiền hà, thời gian, chi phí cho người
dân, doanh nghiệp; giúp chính quyền
các cấp nâng cao năng lực quản lý,
điều hành hiệu quả, từ đó thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng
lực cạnh tranh quốc gia. Thứ trưởng
Nguyễn Thanh Tịnh cũng khẳng
định, kết quả của Diễn đàn này mới
chỉ là bước đầu, để thực hiện được
chuyển đổi số quốc gia một cách hiệu
quả, thực chất, đòi hỏi Bộ, Ngành Tư
pháp phải có chiến lược bài bản, thực
hiện có trọng tâm, trọng điểm, lấy
người dân, doanh nghiệp là trung tâm,
là chủ thể, là mục tiêu và động lực,
nguồn lực của chuyển đổi số. 

Chuyển đổi số là một chủ trương,
chính sách lớn của Đảng và Nhà nước
Việt Nam trong những qua trước yêu
cầu và sự phát triển nhanh chóng của
cuộc cách mạng khoa học công nghệ.
Cùng với xu thế chung của đất nước,
Bộ, Ngành Tư pháp xác định chuyển
đổi số là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm và đã có nhiều nỗ lực đẩy
mạnh triển khai ứng dụng công
nghệ thông tin, từng bước chuyển
đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử,
Chính phủ số đáp ứng các yêu cầu
đề ra trong các kế hoạch, chương
trình hành động của Chính phủ về
chuyển đổi số và đạt được một số
kết quả đáng ghi nhận từ thay đổi
nhận thức, hoàn thiện thể chế đến
nâng cấp hạ tầng số, thực hiện dữ

liệu số với việc triển khai một số
phần mềm, cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh các kết quả đạt được,
công tác chuyển đổi số của Bộ,
Ngành Tư pháp cũng vẫn phải đối
mặt với không ít khó khăn, thách thức
như hạ tầng công nghệ thông tin của
Bộ chưa đáp ứng tốt được yêu cầu
phát triển Chính phủ điện tử, yêu cầu
chuyển đổi số của ngành Tư pháp;
nguồn nhân lực duy trì, vận hành,
đảm bảo an toàn thông tin và khắc
phục sự cố còn thiếu, chưa đáp ứng
được yêu cầu…

Tại phiên thảo luận thứ nhất về
tổng quan về chuyển đổi số và sự cần
thiết chuyển đổi số đối với ngành Tư
pháp, các đại biểu tham dự đã trình
bày về chuyển đổi số và yêu cầu đặt
ra đối với các cơ quan quản lý Nhà
nước trong chuyển đổi số; yêu cầu và
nhiệm vụ đặt ra đối với chuyển số
trong ngành Tư pháp; chuyển đổi số
trong ngành Tư pháp từ góc nhìn
quốc tế…

Trong phiên thảo luận thứ hai về
yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp chuyển đổi
số trong một số lĩnh vực quản lý Nhà
nước của ngành Tư pháp, đại diện của
Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đại diện
các Vụ, Cục thuộc Bộ Tư pháp đã chia
sẻ, đánh giá về nhu cầu chuyển đổi số
trong ngành Tư pháp từ góc nhìn Liên
đoàn Luật sư; xây dựng, hoàn thiện hệ
thống pháp luật; cung cấp dịch vụ
công; phổ biến, giáo dục pháp luật và
tăng cường tiếp cận pháp luật của
người dân… PHƯƠNG MAI 

Tăng cường truyền thông
chính sách trong quá trình 
xây dựng VBQPPL

Bộ Tư pháp vừa quyết định ban hành Kế hoạch
công tác truyền thông về hoạt động của Bộ,

Ngành Tư pháp năm 2023.
Nội dung trọng tâm truyền thông gồm công tác tham

mưu và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày
09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN
Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 11/KH-
TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị
quyết số 27-NQ/TW; Định hướng xây dựng pháp luật
nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Chương trình xây dựng
luật, pháp lệnh năm 2023. 

Tổ chức truyền thông chính sách trong quá trình xây
dựng VBQPPL do Bộ Tư pháp tham mưu, chủ trì xây
dựng; kết quả triển khai thực hiện các Chương trình, Đề
án về PBGDPL; Tình hình triển khai thực hiện, kết quả
công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, rà soát văn
bản theo thẩm quyền; Kết quả hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm
vụ THADS được Quốc hội giao; 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 chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn
đến năm 2030; việc tổ chức triển khai Nghị định số 98/NĐ-
CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Tình hình triển khai 2 Đề án Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt đối với Trường ĐH Luật Hà Nội và Học viện Tư
pháp theo Quyết định số 1155/QĐ-BTP và Quyết định số
1156/QĐ-BTP ngày 30/9/2022. 

Công tác tham mưu cho Chính phủ, bộ, ngành, địa
phương trong giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện trong
hoạt động đầu tư quốc tế, bảo đảm quyền lợi cho Chính
phủ, người dân, doanh nghiệp. Công tác thông tin đối
ngoại, xây dựng hình ảnh và nâng cao uy tín của bộ,
ngành trong cộng đồng quốc tế. Công tác cải cách hành
chính… và những vấn đề khác được dư luận quan tâm
thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, Ngành Tư pháp. P.V

Nhiều hoạt động kỷ niệm 
20 năm Ngày thành lập 
Vụ Pháp luật quốc tế

Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Vụ Pháp luật quốc tế
(ngày 05/8/2003 – ngày 05/8/2023), Bộ Tư pháp ban

hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp này.
Các hoạt động được triển khai nhằm đánh giá quá

trình xây dựng và phát triển của Vụ Pháp luật quốc tế
(PLQT); ghi nhận những thành tựu đã đạt được, rút ra
những bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao
hiệu quả hoạt động của Vụ PLQT để thực hiện hội nhập
quốc tế sâu rộng theo định hướng của theo định hướng
của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công
tác pháp luật quốc tế. Bên cạnh đó, giáo dục truyền thống,
khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính
chủ động, sáng tạo, tạo động lực mới vượt qua khó khăn,
thử thách của đội ngũ công chức của Vụ PLQT nói riêng
và Bộ Tư pháp nói chung, phấn đấu hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao.

Để triển khai có hiệu quả mục đích đưa ra, Bộ Tư
pháp yêu cầu Vụ PLQT chủ trì, phối hợp với các đơn vị
có liên quan thi đua tập trung hoàn thành xuất sắc các
nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, bao gồm: Thực hiện
tốt nhiệm vụ của Vụ theo Nghị quyết số 25-NQ/BCSĐ;
Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Vụ theo Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày
29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Triển
khai toàn diện, đồng bộ và đề xuất giải pháp bảo đảm
thực hiện tốt các điều ước quốc tế mà Vụ được giao
giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm nhiệm vụ cơ quan đầu
mối; Tiếp tục đề xuất, thực hiện việc hoàn thiện khung
pháp luật tương trợ tư pháp về dân sự và cấp ý kiến
pháp lý; Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ công tác quản
lý, điều hành và xây dựng môi trường làm việc văn
minh, dân chủ, đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trong Vụ
PLQT; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong chỉ đạo, điều hành… TRIỆU OANH

Vừa qua, tại trụ sở Công an TP HCM, Khối thi đua
VIII đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua

năm 2023. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc
Công an thành phố, Khối trưởng Khối thi đua VIII năm
2023 chủ trì Hội nghị.

Theo đó, Khối thi đua VIII đã xây dựng kế hoạch tổ
chức các hoạt động của Khối thi đua VIII – UBND thành
phố năm 2023 với mục đích: trao đổi thông tin, kinh
nghiệm, những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo về
công tác thi đua, khen thưởng giữa các đơn vị trong Khối
thi đua VIII; Kịp thời tổng hợp ý kiến và phản ánh, kiến
nghị những bất cập trong quá trình thực hiện; Góp phần
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen

thưởng đi vào chiều sâu, thực chất; Đảm bảo sự lãnh đạo,
chỉ đạo xuyên suốt sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa
các đơn vị thành viên Khối thi đua VIII; Nâng cao nhận
thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên
chức, người lao động về vị trí, vai trò, tác dụng của phong
trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng
qua đó mỗi thành viên tham gia tích cực các hoạt động do
Khối và thành phố phát động;

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã cùng nhau thảo
luận về các nội dung của Kế hoạch tổ chức các hoạt
động của Khối thi đua và Giao ước thi đua của Khối
năm 2023 và thống nhất các nội dung và tiến hành ký
kết giao ước thi đua. CẨM TÚ

TP HCM: 
Khối thi đua VIII ký kết giao ước thi đua

BỘ, NGÀNH TƯ PHÁP:

Đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin, 

từng bước chuyển đổi số

lThứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và các đồng chủ trì Diễn đàn.
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ĐỒNG THÁP: 
Thống nhất chủ trương 
xây dựng đền thờ Đốc
binh Nguyễn Tấn Kiều

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành
văn bản thống nhất chủ trương xây

dựng đền thờ Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều
và các công trình liên quan bằng nguồn
vốn xã hội hóa.

Công trình gồm các hạng mục: Đền thờ,
cổng, hàng rào, khu mộ, tả vu, hữu vu,
tượng Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, chỉnh
trang hoa viên trong Khu đền thờ, xây dựng
hoa viên đặt cụm tượng cũ của 0 ông Thiên
hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn
Tấn Kiều, nhà làm việc Ban hồi hương…
Các hạng mục công trình được thi công xây
dựng sau khi hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư
được phê duyệt theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương thực
hiện hoàn thành các hồ sơ, thủ tục chuẩn bị
đầu tư, bao gồm hồ sơ thiết kế bản vẽ thi
công phần xây dựng công trình và hồ sơ
phê duyệt thiết kế mỹ thuật mẫu Tượng
Đốc binh Ngyễn Tấn Kiều, để bàn giao cho
nhà tài trợ vốn tổ chức triển khai xây dựng
công trình; phấn đấu công trình được xây
dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng trước
ngày 30/11. Đồng thời, giao Sở Xây dựng
chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch và Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình dân dụng và công nghiệp
họp bàn, tham mưu UBND tỉnh công tác tổ
chức theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật trong quá
trình thi công, giám sát chất lượng thi công
xây dựng công trình, an toàn lao động, vệ
sinh môi trường…, đảm bảo đáp ứng đầy
đủ các hồ sơ, thủ tục về nghiệm thu hoàn
thành, đưa công trình vào sử dụng.

ĐÌNH THƯƠNG

PHÒNG NGỪA RỦI RO THIÊN TAI:
Hành động sớm dựa
trên cảnh báo

Là nội dung buổi hội thảo do Cục
Quản lý Đê điều và Phòng, chống

thiên tai, Văn phòng Đối tác giảm thiểu
rủi ro thiên tai phối hợp với CARE quốc
tế tại Việt Nam, Plan International Việt
Nam và World Vision Việt Nam tổ chức.
Sự kiện trong khuôn khổ hoạt động của
dự án “Hành động sớm dựa trên cảnh báo
mang tính toàn diện và đáp ứng giới
nhằm tăng cường hiệu quả của công tác
phòng ngừa thiên tai” (FBEA-SEA) do
Cơ quan Viện trợ nhân đạo và Bảo vệ dân
sự - Ủy ban Châu Âu (ECHO) hỗ trợ tài
chính và thực hiện bởi liên minh ba tổ
chức và đối tác. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra những nỗ lực
để cứu trợ và phục hồi cuộc sống hậu
thiên tai thường tốn kém chi phí cũng như
đòi hỏi nhiều nỗ lực kịp thời, thay vì giải
ngân sau khi thiên tai diễn ra, cơ chế hành
động sớm ưu tiên giải ngân sớm cho hộ
gia đình và cộng đồng dễ bị tổn thương
dựa trên trên ngưỡng kích hoạt cảnh báo
do các nhà khoa học đưa ra. Việc sử dụng
các nguồn lực hỗ trợ nhân đạo khi đó sẽ
hiệu quả hơn nhiều cũng như cùng lúc
nâng cao khả năng chống chịu của cộng
đồng trước thiên tai. 

Hành động sớm dựa vào cảnh báo là
một phương pháp tiếp cận có những yếu
tố mới trong quản lý rủi ro thiên tai nhằm
giảm thiểu các tác động của thiên tai đến
các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và
tăng cường khả năng phòng ngừa, ứng
phó với thiên tai thông qua việc tiếp cận
với các nguồn lực tài chính cho hành
động sớm. Hiện tại, trên thế giới đã có 53
quốc gia đã triển khai các chương trình
hành động sớm dựa trên cảnh báo. M.C

Mặc dù phần mềm chat GPT
hiện chưa được phát triển tại
Việt Nam nhưng đã trở thành
xu hướng, trào lưu công nghệ
của giới trẻ hiện nay. Điều đó
có thể kéo theo nhiều hệ lụy
trong việc bảo mật thông tin,
bị trục lợi từ các đối tượng
xấu hoặc lạm dụng quá đà
trong quá trình học tập, làm
việc…
Nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân

Không thể phủ nhận Chat GPT là
phần mềm sử dụng công nghệ AI đang
“gây sốt” hiện nay. Cách thức hoạt động
của Chat GPT là ghi nhận thông tin câu
hỏi người sử dụng nhập vào, từ đó phân
tích tổng hợp để đưa ra câu trả lời chính
xác cho người dùng. Tuy nhiên, hiện
phần mềm này vẫn chưa được nhà sản
xuất phát triển tại Việt Nam nên muốn
được trải nghiệm, người dùng phải thực
hiện nhiều thủ thuật phức tạp để đăng
ký tài khoản. Lợi dụng điều này, nhiều
đối tượng xấu đã trục lợi bằng cách bày
ra việc nhận tạo tài khoản Chat GPT,
nhưng khi nhận được tiền chuyển khoản
từ khách hàng rồi “im hơi lặng tiếng”,
không cung cấp dịch vụ. 

Nguy hiểm hơn là việc khách hàng bị
rò rỉ thông tin cá nhân, tài khoản ngân
hàng, khi làm theo những hướng dẫn tạo
tài khoản Chat GPT không chính thống
trên mạng Internet, hoặc tải các phần mềm
giả mạo Chat GPT có chứa mã độc. Chia
sẻ với PV, ông N.H.A (ngụ quận Ninh
Kiều, người chuyên viết content quảng
cáo): “Khi nghe đến Chat GPT có thể trả
lời mọi vấn đề, tôi đã lên mạng tìm hiểu
cách tạo tài khoản để dùng trong những
lúc bí ý tưởng. Nhưng sau khi đăng nhập
vào các đường link hướng dẫn trên mạng,
vài ngày sau tôi nhận được nhiều cuộc gọi
đòi nợ, tài khoản Facebook cũng không
cánh mà bay”. 

Theo tìm hiểu, khảo sát thực tế về vấn
đề trên, nhiều bạn trẻ tại Cần Thơ cho biết
đã bị mất tiền oan khi nhờ các đối tượng
trên Facebook tạo tài khoản Chat GPT;
cũng như bỏ tiền ra mua các ứng dụng giả
mạo Chat GPT trên Appstore, ChPlay
nhưng không nhận được trải nghiệm như
mong muốn.

Liên quan đến vấn đề này, hiện các
cơ quan chức năng đã đăng tải nhiều bài
viết tuyên truyền, cảnh báo người dân
về các hành vi lừa đảo liên quan đến
phần mềm Chat GPT. Cụ thể, Công an
tỉnh Hậu Giang vừa có thông báo
khuyến cáo người dùng cần tỉnh táo, cẩn

trọng khi mua, sử dụng tài khoản, truy
cập các liên kết trên email liên quan đến
dịch vụ hỗ trợ Chat GPT để tránh bị lừa
đảo; chú ý bảo vệ thông tin cá nhân, dữ
liệu riêng tư trên những website, ứng
dụng không rõ nguồn gốc tương tự như
Chat GPT. Trường hợp bị lừa đảo hoặc
nghi ngờ cần liên hệ với Phòng An ninh
mạng và phòng, chống tội phạm sử
dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu
Giang (số điện thoại: 0639.769.105) để
được hướng dẫn.

Hãy là người dùng thông minh
Theo chia sẻ của một số người dùng

trên các diễn đàn mạng, phần mềm Chat
GPT là một bước ngoặt lớn, làn gió mới
trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Khác
với các công cụ tìm kiếm như Google,
Cốc cốc, Opera, Safari,… với trí tuệ nhân
tạo AI cùng khối lượng dữ liệu kiến thức
khổng lồ, người dùng chỉ phải mất tầm vài
phút để nhận lại duy nhất một kết quả cho
vấn đề đang thắc mắc, thay vì bỏ ra nhiều
giờ để lựa chọn và chắt lọc thông tin từ
nhiều kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, kết
quả tìm kiếm trên chat GPT thiếu nguồn
trích dẫn, không có kiểm chứng cũng như
đang trong giai đoạn hoàn thiện và chưa
được phát triển tại Việt Nam, nên độ chính
xác từ các thông tin chưa cao. Điều này
đặt ra vấn đề, liệu Chat GPT có thật sự là
“người đồng hành” đáng tin cậy hay sẽ là
“vũng lầy” cho người dùng. Đặc biệt hơn
là khi một bộ phận học sinh, sinh viên lạm
dụng phần mềm Chat GPT trong quá trình
học tập mà không có chọn lọc, lười suy
nghĩ dẫn đến dễ dãi chấp nhận những kết
quả từ Chat GPT, qua đó kéo theo nhiều
hệ lụy khôn lường. Vậy nên, hãy là người

dùng thông minh và tự trang bị cho bản
thân những cách thức sử dụng công cụ AI
có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho
rằng, với sự phát triển của phần mềm Chat
GPT nói riêng, trí tuệ nhân tạo nói chung,
không chỉ riêng ngành Giáo dục sẽ phải lo
ngại về vấn nạn gian lận trong thi cử. Trao
đổi với PLVN về vấn đề này, TS. Trần
Hữu Xinh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại
học Nam Cần Thơ chia sẻ: “Trong thời
buổi công nghệ số, việc phần mềm Chat
GPT ra đời sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới giúp
ích cho người dùng trong việc phát triển
công việc, nếu họ sử dụng đúng cách và
có trách nhiệm. Về lĩnh vực giáo dục, Chat
GPT sẽ giúp cho sinh viên có thêm nhiều
kiến thức mới về chuyên ngành học, giảm
thiểu thời gian tìm kiếm tài liệu bổ trợ cho
việc học tập và nghiên cứu.

“Để tránh tình trạng gian lận xảy ra,
tôi nhận thấy trong quá trình tổ chức các
kỳ thi, Ban thanh tra, Ban giám sát, các
cán bộ coi thi cần nghiêm túc thực hiện
công tác quản lý, kiểm tra việc học sinh,
sinh viên đem theo các thiết bị di động,
các thiết bị kết nối internet vào phòng
thi; trường hợp đã nhắc nhở nhưng học
sinh, sinh viên vẫn vi phạm thì cán bộ
coi thi sẽ lập biên bản và đình chỉ thi.
Ngoài ra, trong quá trình cán bộ giám
sát phòng thi, nếu phát hiện có học sinh,
sinh viên vi phạm sẽ lập tức lập biên
bản xử lý cả người vi phạm và cán bộ
coi thi. Thực hiện nghiêm việc quản lý,
kiểm tra thì sẽ không phải lo ngại những
tác hại xấu của phần mềm Chat GPT đối
với thi cử”, TS. Xinh chia sẻ thêm. 

LONG VĨNH

TRÀO LƯU CHAT GPT: 

Hãy là người dùng 
thông minh

l Hiện trên các nền tảng mạng xã hội rộ lên “nghề” nhận tạo tài khoản Chat GPT. Theo đó, hãy là

người dùng thông minh để tránh tình trạng tiền mất, tật mang. 

Lễ hội có chủ đề “Kết nối di sản
phát triển du lịch” do Trung tâm

Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch
Hà Nội tổ chức dự kiến diễn ra ngày
23-26/3 tại không gian đi bộ hồ Hoàn
Kiếm và phụ cận.

Năm nay, Lễ hội có nhiều điểm mới,
sáng tạo nhằm quảng bá, giới thiệu
nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn của Thủ
đô, đặc biệt hướng đến các trải nghiệm
văn hóa di sản của Hà Nội như: Hoàng

thành Thăng Long, khu phố cổ, khu vực
Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Sơn Tây và
nhiều địa điểm hấp dẫn khác. Nhiều
hoạt động dành cho khách tham gia Lễ
hội với hai không gian trải nghiệm di
sản văn hóa là: Hoàng thành Thăng
Long và Khu di tích Cổ Loa (Đông
Anh), điểm nhấn là mô hình tường
thành Cổ Loa và trải nghiệm làm mũi
tên bằng đất sét.

Nhiều sản phẩm du lịch văn hóa di

sản được ra mắt đợt này, trong đó điểm
nhấn là sản phẩm tour du lịch kết nối
Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) -
chùa Vĩnh Nghiêm - Tây Yên Tử (Bắc
Giang) và giới thiệu Khu di tích Cổ Loa
(Đông Anh). Tất cả các tour này sẽ được
bán ngay tại Lễ hội để người dân, du
khách có thể trải nghiệm trong ngày. Tại
Lễ hội, không gian trưng bày của 14
tỉnh, thành phố cũng sẽ mang đến nhiều
thông tin thú vị về các tour du lịch kết
nối 2 chiều từ Hà Nội tới các địa
phương và ngược lại. D.N

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023



LÂM ĐỒNG:
Doanh nghiệp bán
đấu giá thực hiện
được 3 cuộc/năm
Theo thống kê của Sở Tư pháp tỉnh Lâm

Đồng, trên địa bàn có 4 tổ chức đấu giá
tài sản gồm 1 Trung tâm đấu giá tài sản và
3 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản với 12
đấu giá viên. Từ ngày 1/1/2022 đến
28/2/2023, doanh nghiệp đấu giá tài sản
thực hiện 3 cuộc, số còn lại chủ yếu do
Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh thực hiện (1
công ty đấu giá không có việc, 1 công ty
đấu giá tạm ngừng hoạt động).

Số cuộc đấu giá thành năm 2022 và 2
tháng đầu năm 2023 là 192 cuộc (giảm 9
cuộc so với năm 2021) với giá khởi điểm
là gần 148 tỷ đồng; tổng giá bán thành là
gần 173 tỷ đồng, tăng hơn 25 tỷ đồng so
với giá khởi điểm.

Khó khăn trong lĩnh vực đấu giá tài sản
theo Sở Tư pháp Lâm Đồng là đối với đấu
giá tài sản thi hành án rất khó để kiểm tra
tính chính xác các tài sản liệt kê, việc bàn
giao tài sản thường chậm, khó khăn. Ngoài
ra, nhiều tài sản mua trúng đấu giá nhưng
không đăng ký biến động được hoặc thời
gian thực hiện rất lâu có thể từ 1 đến 2 năm
nên dẫn đến khách hàng ngại mua tài sản
thi hành án, tài sản phải giảm giá nhiều lần.
Hơn nữa, còn doanh nghiệp đấu giá tư nhân
gặp khó khăn do thù lao đấu giá thấp, khó
có thể bù đắp chi phí trong hoạt động kinh
doanh. T.NINH
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Đánh giá tác động
thuế tối thiểu toàn
cầu với thu hút 
đầu tư
Hôm qua (20/3), Thứ trưởng Bộ

KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc
đã chủ trì Hội thảo đánh giá Tác động
của thuế suất tối thiểu toàn cầu với thu
hút đầu tư tại Việt Nam. Đây đang là
mối quan tâm của các nhà đầu tư nước
ngoài (ĐTNN) và tại Diễn đàn DN Việt
Nam (VBF) hôm 19/3, Thủ tướng
Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng
định Việt Nam sẽ phấn đấu ban hành
trong năm nay.

Thuế tối thiểu toàn cầu là thoả thuận
đa phương với sự tham gia của gần 140
quốc gia, trong đó có Việt Nam, với
mức thuế tối thiểu thống nhất là mức
15%, đối với các công ty đa quốc gia có
doanh thu hợp nhất toàn cầu hàng năm
từ 750 triệu EUR (tương đương khoảng
870 triệu USD) trong ít nhất 2 năm
trong giai đoạn 4 năm liền kệ trước thời
điểm thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tại Việt Nam, theo ông Đỗ Văn Sử,
Phó Cục trưởng Cục ĐTNN (Bộ
KH&ĐT), Việt Nam hiện đang sử dụng
ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
(TNDN) như một công cụ đòn bẩy tài
chính để tác động đến xu hướng đầu tư.
“Các chính sách ưu đãi về thuế TNDN
của Việt Nam được đánh giá là hấp dẫn
so với các nước trong khu vực, ông Sử
cho biết.

Cũng theo ông Sử, tuy mức thuế suất

phổ thông là 20%, cao hơn mức thuế tối
thiểu toàn cầu 15%; song trong một số
trường hợp, các mức thuế suất ưu đãi
10%, 15% và 17% được áp dụng tùy
theo lĩnh vực, ngành nghề, quy mô và
địa bàn đầu tư. 

Đáng lưu ý, một số nhà đầu tư được
hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt có các
mức 5%, 7% và 9%. Cùng với ưu đãi về
thuế suất, pháp luật hiện hành có quy
định về việc miễn thuế, giảm 50% thuế
suất trong thời gian được miễn, giảm.

Như vậy đang từ mức thuế ưu đãi
dưới 15%, việc áp dụng quy định mới
được nhận định là không chỉ làm giảm
tính cạnh tranh trong thu hút ĐTNN mà
còn làm ảnh hưởng đến mục tiêu thu hút
ĐTNN; gia tăng áp lực hành chính
trong quá trình đầu tư. Do vậy, Việt
Nam cần nhanh chóng xây dựng các
chính sách khác để thu hút ĐTNN. 

Tham dự và đóng góp ý kiến tại
cuộc Hội thảo có đại diện các hiệp hội
DN nước ngoài (Jetro, Eurocham, Am
cham, Kocham, JCCI…), các DN
ĐTNN (Samsung, Canon…). Nhiều ý
kiến được đưa ra tại Hội thảo như: xem
xét nới thời gian ưu đãi thuế TNDN; nới
bước lũy tiến thuế thu nhập cá nhân;
chú trọng tạo thuận lợi, thu hút thêm
nhiều DN vừa và nhỏ (không chịu tác
động của chính sách thuế mới). Đặc
biết, nhiều ý kiến cho rằng quan trong
là Việt Nam cần giảm bớt thủ tục hành
chính và đa dạng hóa chính sách ưu đãi
thay vì tập trung vào chính sách thuế…
Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn
Thị Bích Ngọc ghi nhận và cho biết các
ý kiến góp ý sẽ tiếp tục được cân nhắc
trên cơ sở đánh giá toàn diện vấn đề.

THANH THANH

Tính đến nay, Chi nhánh Ngân
hàng Chính sách xã hội (NHC-
SXH) tỉnh Hà Tĩnh đang triển
khai cho vay 17 chương trình
tín dụng, với 104.800 khách
hàng. Tổng dư nợ cho vay đạt
5.988 tỷ đồng, nhưng nợ quá
hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,033%,
điều này nói lên nguồn vốn ưu
đãi đã và đang được sử dụng
hiệu quả.

Cuối tuần qua, Tổng Giám đốc NHC-
SXH Dương Quyết Thắng cùng Đoàn
công tác đã có buổi làm việc với lãnh
đạo chủ chốt Chi nhánh NHCSXH tỉnh
Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Chi
nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh Bùi Thị
Ngọc Hà đã báo cáo nhanh với Đoàn
công tác về kết quả hoạt động tín dụng
chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh thời
gian qua. Theo đó, với sự vào cuộc kịp
thời, chủ động, linh hoạt và tích cực của
cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp
chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội
nhận ủy thác các cấp, hầu hết các chương
trình tín dụng chính sách xã hội của
Chính phủ được chi nhánh triển khai
thực hiện đồng bộ, quyết liệt và phát huy
hiệu quả tích cực, góp phần giảm nghèo
nhanh, bền vững và hoàn thành xây dựng
nông thôn mới ở các địa phương.

Tính đến nay, Chi nhánh NHCSXH
tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai cho vay 17
chương trình tín dụng, với 104.800
khách hàng. Tổng dư nợ cho vay đạt
5.988 tỷ đồng, nhưng nợ quá hạn chỉ
chiếm tỷ lệ 0,033%, điều này nói lên
nguồn vốn ưu đãi đã và đang được NHC-
SXH phối hợp chặt chẽ với các tổ chức
chính trị - xã hội nhận uỷ thác triển khai
hiệu quả.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số
11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ
về Chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số
43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách
tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, Chi
nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tích
cực giải ngân các chương trình, với dư nợ
đến thời điểm hiện tại đạt 365 tỷ đồng. 

Cụ thể, cho vay nhà ở xã hội là 120 tỷ

đồng với 329 khách hàng vay; cho vay hỗ
trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc
làm 190 tỷ đồng cho 5.300 khách hàng
vay; cho vay học sinh, sinh viên mua máy
tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến 53 tỷ
đồng với 3.228 khách hàng vay và cho vay
cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài
công lập là 2,6 tỷ với 32 khách hàng vay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chi
nhánh cũng báo cáo một số tồn tại như:
Ngân sách địa phương chuyển sang
NHCSXH để cho vay hiện nay còn thấp
so với bình quân chung của cả nước;
nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm
chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người vay;
chất lượng hoạt động ủy thác ở một số
nơi còn hạn chế, chính quyền một số xã
chưa làm tốt vai trò quản lý, giám sát
nguồn vốn vay…

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc
Dương Quyết Thắng chỉ đạo Chi nhánh
NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung giải
ngân ngay các chương trình tín dụng chính
sách xã hội đã được Trung ương, địa
phương bố trí nguồn vốn để các đối tượng
có vốn phát triển sản xuất. Thường xuyên
chú trọng đến công tác kiểm tra giám sát
nguồn vốn vay và củng cố, nâng cao chất
lượng tín dụng chính sách, cũng như hoạt
động của Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Về một số tồn tại nêu trong báo cáo,
Tổng Giám đốc đề nghị Chi nhánh tập
trung phân tích đưa ra những giải pháp hữu
hiệu để đảm bảo mọi công việc được thông
suốt, hiệu quả. Đồng thời tích cực tham
mưu, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị
số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín
dụng chính sách xã hội. Triển khai giải
ngân hoàn thành các chương trình tín dụng
chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP
của Chính phủ đảm bảo công khai, minh
bạch, hiệu quả. Đ.TÙNG

CHI NHÁNH NHCSXH TỈNH HÀ TĨNH: 

Tổng dư nợ cho vay đạt 
gần 6 nghìn tỷ đồng

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà
Tĩnh. Ảnh: VBSP

TIN TứC HẢI PHÒNG:
Bắt giữ gần 7 tấn ngà
voi nhập lậu

Ngày 20/3, tại cảng Nam Hải Đình
Vũ (TP Hải Phòng), Đội Kiểm soát

hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng)
phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu
cảng Hải Phòng khu vực 2 và Công an
TP đã khám xét lô hàng ngà voi nhập lậu
về từ châu Phi.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan, thông
qua các biện pháp nghiệp vụ, Hải quan
Hải Phòng đã phân tích, đánh giá có 6
container nghi vấn, trong đó xác định lô
hàng gồm 3 container (khai báo là hạt
lạc) có dấu hiệu rủi ro cao.

Lô hàng này xuất phát từ Angola. Nhằm
che giấu tuyến đường vận chuyển, các đối
tượng đã cho chuyển tải tại Singapore trước
khi nhập cảnh vào cảng Hải Phòng. Đặc
biệt, việc khai báo tên hàng hóa được đối
tượng buôn lậu ngà voi sử dụng bằng ngôn
ngữ không phổ thông, thông tin người nhận
hàng không chính xác.

Do đó, ngay khi hàng hóa được xếp
dỡ xuống cảng, Cục Hải quan đã chỉ đạo
các đơn vị tiến hành giám sát trọng điểm,
kiểm tra hàng hóa bằng máy soi con-
tainer và tiến hành kiểm tra thủ công toàn
bộ lô hàng.

Kết quả khám xét phát hiện trong 1
container ước tính chứa khoảng 7 tấn
ngà voi.

Ngà voi châu Phi thuộc Phụ lục I của
Công ước CITES nằm trong danh mục
hàng hóa cấm nhập khẩu, hành vi nhập
khẩu này vi phạm Nghị định số
69/2018/NĐ-CP. NGUYÊN AN
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TIN TứC

Hôm qua (20/3), Tập
đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) đã phối hợp với Bộ
Công Thương tổ chức Hội
nghị với chủ đầu tư các
dự án năng lượng tái tạo
chuyển tiếp để kịp thời
tháo gỡ các vướng mắc,
tránh lãng phí.
Mong muốn môi trường ổn
định để đầu tư lâu dài

Ông Trần Đình Nhân - Tổng
Giám đốc EVN cho biết, theo báo
cáo của Công ty mua bán điện, hiện
nay hầu như chưa có nhà đầu tư
(NĐT) năng lượng tái tạo (NLTT)
nào nộp hồ sơ đàm phán mua bán
điện với EVN. Trong khi đó, quan
điểm của Công ty mua bán điện là
cũng mong muốn được tiến hành
đàm phán giá nhanh và chặt chẽ với
các NĐT.

Đáng chú ý, theo thông tin tại
Hội nghị, dù Bộ Công Thương chưa
có các văn bản hướng dẫn đàm phán
mua bán các dự án NLTT chuyển
tiếp như thế nào nhưng EVN vẫn
đưa ra phương pháp đàm phán đảm
bảo cho các NĐT được chi trả toàn
bộ các chi phí hợp lệ của dự án, đảm
bảo tỉ suất lợi nhuận 12% và giá
phải nằm trong khung giá theo
quyết định của Bộ Công Thương.

Nói về nguyên nhân các NĐT
vẫn chưa gửi hồ sơ để tiến hành đàm
phán giá điện NLTT chuyển tiếp, bà
Nguyễn Thị Bình - Phó Tổng Giám
đốc Tập đoàn T&T cho biết, dù
EVN đã tích cực đưa ra các văn bản
hướng dẫn nhưng đa phần các NĐT
đều chưa nộp hồ sơ vì họ chưa thấy
có gì rõ ràng, đồng thời mong muốn
hợp đồng được thực hiện lâu dài.

Bà Bình cho biết thêm, hiện nay,
đến 70% nguồn điện NLTT được
các NĐT tư nhân thực hiện, các văn
bản đưa ra thời gian qua đều tác
động trực tiếp đến quyền lợi của
NĐT, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt
động của các NĐT nhưng “chúng
tôi không được xin ý kiến” - bà Bình
nói. Cũng theo bà Bình, trong khi
các quyết định về cơ chế khuyến
khích đầu tư NLTT vẫn còn hiệu lực
với các dự án đã kịp hưởng cơ chế

(giá FIT) nhưng Bộ Công Thương
lại đưa ra các thông tư bãi bỏ
những cơ chế khuyến khích này,
việc không áp dụng giá với các dự
án điện mặt trời trong 20 năm là
một ví dụ. 

“Tất cả các NĐT đều mong
muốn môi trường ổn định để đầu tư
lâu dài và mong muốn hài hòa lợi
ích giữa các bên, đề nghị Bộ Công
Thương xem xét tính toán lại khung
giá đã đưa ra trong Quyết định
21/QĐ-BCT, thuê đơn vị tính toán
độc lập để tính toán lại giá” - bà
Bình đề xuất.

Ông Phạm Lê Quang - Giám
đốc phát triển dự án Bamboo Capi-
tal Energy (BCG) cũng chia sẻ, với
tính toán của các NĐT NLTT thì
phải áp dụng mức giá trần trong
khung giá mà Bộ Công Thương đã
đưa ra thì mới đủ để NĐT chi trả
cho các chi phí đã đầu tư (tương
đương khoảng 7 cent/kWh). Bà
Bình cũng đưa ra mức giá tương
đương để nói về mức giá mong
muốn của các NĐT NLTT. 

Theo đó, bà Bình cho biết:
“Hiện Thủ tướng Chính phủ đã có
văn bản cho phép  mua điện NLTT,
nhiệt điện nhập khẩu với mức giá
6,95 cent đối với những dự án hoàn
thành trong giai đoạn trước
31/12/2025. Thế nhưng, vì sao Việt
Nam lại chưa huy động các dự án đã
sẵn sàng trong nước với mức giá
tương đương, thậm chí chúng tôi
mong muốn được mua với giá bằng
90% mức giá nhập khẩu. Chúng tôi
sẵn sàng chấp nhận ký một hợp
đồng mua bán với hình thức tính
toán mua bán theo phương pháp hồi
tố, tức là sau này tính toán kỹ càng,
nếu giá mua cao hơn thì chúng tôi
trả lại, nếu thiếu thì được bổ sung”.

Ngoài ra, các NĐT NLTT đều đề
nghị, hiện có khoảng 2.930MW
NLTT đã hoàn tất đầu tư và mong
muốn không để bị lãng phí khi điện
gió bị bỏ không trong khi năm 2022,
có thời điểm EVN đã phải mua
nhiệt điện ở mức giá hơn 3.000
đồng/kWh. Theo ông Phạm Lê
Quang, hơn một năm qua, 100MW
điện mặt trời, 150MW điện gió của
BCG nằm phơi không ở bờ biển,
kinh phí vận hành rất tốn kém nên

mong muốn lớn nhất và trước mắt
của các NĐT là các dự án đã được
nghiệm thu, đóng điện thì được ghi
nhận sản lượng ngay lập tức để
tránh lãng phí.

Sẽ theo dõi, góp ý xử lý sớm
Ông Phạm Nguyên Hùng - Phó

Cục trưởng Cục Điện lực và NLTT
chia sẻ, Cục cũng mong muốn sớm
tháo gỡ sớm các vấn đề đối với
NLTT chuyển tiếp để tránh lãng phí.
Tuy nhiên, về các kiến nghị của
NĐT đã gửi mới đây như khung
giá mua bán điện hay vấn đề mong
muốn được huy động luôn các dự
án đã đủ điều kiện đều không
thuộc thẩm quyền của Cục Điện
lực và NLTT. 

Riêng về huy động điện, EVN
cũng đã có kiến nghị để tháo gỡ
khó khăn cho các NĐT nhưng
theo Văn bản số 12158/BCT-
ĐTĐL ngày 19/12/2016 của Bộ
Công Thương thì kể từ ngày
01/01/2017, nếu các nhà máy điện
không có hợp đồng mua bán điện
hoặc có hợp đồng mua bán điện
nhưng giá điện đã hết hiệu lực, Bộ
Công Thương yêu cầu EVN chỉ
đạo các đơn vị liên quan không
huy động các nhà máy điện này
phát điện lên lưới điện quốc gia
trừ trường hợp cần thiết huy động
để đảm bảo an ninh cung cấp điện.
“Tuy chúng tôi không có thẩm
quyền nhưng sẽ theo dõi để góp ý
xử lý” - ông Hùng nói.  

Ngoài ra, với các kiến nghị liên
quan đến việc huy động hết sản
lượng của các nhà máy NLTT, thanh
toán theo tỷ giá USD, ông Hùng
cũng cho rằng đây là cơ chế khuyến
khích phát triển NLTT mà cơ chế
được áp dụng trong một khoảng
thời gian nhất định, không thể duy
trì mãi. 

Ông Nguyễn Danh Sơn, Giám
đốc Công ty mua bán điện (EVN)
cũng chia sẻ, có nhiều đề xuất ngoài
thẩm quyền của EVN nên EVN
không thể trả lời. Tuy nhiên, trong
thẩm quyền, EVN sẽ xem xét tính
toán lại khung giá; Sẽ điều chỉnh lại
điều kiện hồ sơ và phương phá tính
giá để phù hợp hơn với tình hình
thực tế của các NĐT. 

HOÀNG TÚ

Đầu tư đường liên vùng kết nối
Khánh Hòa - Ninh Thuận - 
Lâm Đồng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến về việc thẩm
định chủ trương đầu tư dự án đường liên vùng kết nối
Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Cụ thể, Phó Thủ

tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa bổ sung đầy đủ hồ sơ, gửi
Bộ NN&PTNT thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng
rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Hội đồng thẩm định Nhà nước,
Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghiêm túc
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8731/VPCP-
CN ngày 27/12/2022 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm chặt
chẽ, đúng pháp luật; khẳng định hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển
mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đã đủ điều kiện, cơ sở
pháp lý để Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét phê duyệt chủ
trương đầu tư dự án hay chưa (trong đó có nội dung về chủ trương
chuyển mục đích sử dụng rừng). Đồng thời, phân tích kỹ các
phương án hướng tuyến (kể cả phương án làm hầm) để so sánh,
lựa chọn phương án tối ưu, hạn chế tối đa chuyển đổi đất rừng. 

Tuyến đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và
Lâm Đồng từ Yang Bay - Tà Gụ, tỉnh Khánh Hòa kết nối với quốc
lộ 27C (tuyến đường kết nối Nha Trang với Đà Lạt) và đường ĐT
707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Dự án được
đầu tư sẽ góp phần xóa bỏ tính độc đạo của tỉnh lộ 9 nối quốc lộ
1 đoạn qua thành phố Cam Ranh đến huyện Khánh Sơn, tạo điều
kiện phát triển kinh tế - xã hội 2 huyện miền núi Khánh Sơn,
Khánh Vĩnh và tỉnh Khánh Hòa nói chung; kết nối liên vùng với
2 tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế -
xã hội toàn diện của 3 tỉnh.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 56,9km; quy mô 2 làn
xe, bề rộng nền đường 9m, phần mặt đường xe chạy 6m, tiêu
chuẩn kỹ thuật đường cấp IV miền núi. Dự án có tổng mức đầu
tư khoảng 1.930 tỷ đồng. T.TẤN

Tăng cường chống buôn lậu 
qua cảng hàng không quốc tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Phó Trưởng Ban
Thường trực Ban Chỉ đạo  Quốc gia chống buôn lậu, gian

lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) vừa ký
Quyết định số 15/QĐ-BCĐ389 về việc thành lập Tổ công tác liên
ngành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch
số 111/KH-BCĐ389 ngày 22/11/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tổ công tác có nhiệm vụ chủ động, thường xuyên theo dõi,
nắm tình hình, phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa
phương kiểm tra, đôn đốc, hướng đẫn các cơ quan, đơn vị, lực
lượng chức năng và địa phương các cấp tổ chức triển khai thực
hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch
số 111; Chủ trì, phối hợp phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 các bộ,
ngành, địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch, cơ chế
phối hợp phù hợp với diễn biến tình hình ở từng giai đoạn, đối
với từng địa bàn, lĩnh vực; bảo đảm để các cơ quan, đơn vị, lực
lượng chức năng, địa phương các cấp nâng cao hiệu quả thực hiện
công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái
phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Tổ công tác tiếp nhận, xử lý các thông tin về buôn lậu, gian
lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng
không quốc tế; điều phối các đơn vị, lực lượng phối hợp triển khai
đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, xử lý kịp thời, dứt
điểm, hiệu quả các vụ việc, tình huống đột xuất, phức tạp về buôn
lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng
hàng không quốc tế…

Tổ công tác cũng được giao nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Ban
Chỉ đạo 389 Quốc gia chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng
mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch số
111; tham mưu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Kế hoạch số 111; tham mưu
chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bao che,
tiếp tay, bảo kê hoặc tham gia hoạt động buôn lậu, gian lận thương
mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc
tế; tham mưu chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả
thực hiện Kế hoạch số 111.

Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Định kỳ 3
tháng, tổ công tác họp đánh giá tình hình, kết quả tổ chức thực
hiện Kế hoạch số 111 của Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, dự kiến chương trình, kế hoạch,
nội dung, phương pháp, thành phần kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn
các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 111. 

V.G.P

Bàn cách gỡ vướng 
cho nhà đầu tư năng lượng

tái tạo chuyển tiếp

lĐại diện Bộ Công Thương giải đáp một số kiến nghị tại Hội nghị.
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HẢI DƯƠNG:
HĐND xem xét, quyết định một số
nội dung quan trọng

Chiều 20/3, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII tổ chức khai mạc
kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét quyết định một

số nội dung có tính cấp thiết, quan trọng nhằm thực hiện tốt nhiệm
vụ phát triển KT-XH năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đây là kỳ họp chuyên đề đầu tiên năm 2023 của địa phương.
Được biết, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Hải Dương xem xét và cho ý
kiến về các tờ trình của UBND tỉnh về việc quyết định hệ số điều
chỉnh giá đất trên địa bàn năm 2023; phân bổ kế hoạch đầu tư công
vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021 – 2025; chấp thuận thu hồi
đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình
phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh...

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương sẽ xem
xét thông qua quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng
tuyến đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ
và xã Văn Tố (Tứ Kỳ); quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự
án đầu tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (đoạn
từ quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn – Kiếp Bạc); quyết định chủ trương
đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Hải Hưng kết nối tỉnh Hải Dương
với tỉnh Hưng Yên…

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải
Dương đề nghị UBND tỉnh cần khẩn trương rà soát công tác chuẩn
bị đầu tư, tiến độ triển khai các Công trình trọng điểm, các công trình,
dự án đầu tư công thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng
thời quyết liệt đôn đốc điều hành, chỉ đạo các Sở, ngành, UBND cấp
huyện, các địa phương, doanh nghiệp để nâng cao năng lực quản lý,
sử dụng vốn đầu tư công và đặc biệt là khả năng giải ngân, tránh lãng
phí nguồn lực của tỉnh. HOÀNG GIANG

TP HCM:
3 trung tâm đăng kiểm 
sắp hoạt động trở lại

Trong tuần này, 3 trung tâm đăng kiểm (TTĐK) ở TP HCM đang
bị đình chỉ để điều tra sai phạm sẽ hoạt động trở lại khi có nhân

lực từ lực lượng quân đội hỗ trợ giúp nâng công suất lên 180 lượt
xe/ngày.

Trao đổi với báo chí chiều qua (20/3), Phó Giám đốc Sở GTVT
TP HCM Bùi Hòa An cho biết, trong tuần này sẽ có khoảng 10 nhân
sự của lực lượng quân đội được điều động đến TP HCM để tham gia

hỗ trợ các hoạt động tại các TTĐK.
"Hiện nay, Cục Đăng kiểm đã

làm việc với công an để khôi phục
lại 3 TTĐK trước đó bị đình chỉ
phục vụ điều tra.  Như vậy, với
khoảng 10 nhân lực được bổ sung
thì ít nhất sẽ khôi phục tối thiểu 3
chuyền, vì mỗi chuyền cần đến 3
người", ông An nói.

Theo ông An, khi các trung tâm
khôi phục hoạt động thì phía Cục

Đăng kiểm vẫn phải điều nhân lực là các đăng kiểm viên đến làm
chính, lực lượng quân đội được tăng cường chỉ hỗ trợ làm nhiệm vụ
kỹ thuật và không thể ký các giấy tờ...

Hiện TP vẫn duy trì 10/19 TTĐK hoạt động với 23 dây chuyền,
công suất kiểm định 1410 lượt xe mỗi ngày. Với mỗi chuyền kiểm
định khoảng 60 lượt xe/ngày thì khi có thêm ba chuyền hoạt động
giúp nâng công suất thêm 180 lượt xe/ngày góp phần giảm tải cho
hệ thống đăng kiểm ở TP.

Từ đầu tháng 3, địa bàn TP HCM bắt đầu có dấu hiệu quá tải trở
lại như thời điểm trước Tết Nguyên đán. Hầu hết tại các TTĐK đều
xảy ra cảnh dòng ô tô nối dài, tài xế ăn ngủ trên ô tô để chờ “xếp lốt”
từ 2-3 ngày mới đến lượt đăng kiểm.

Cục Đăng kiểm dự báo, trong tháng 3 có khoảng 54.000 lượt ô
tô đến hạn đăng kiểm. Trong khi đó, số lượng ô tô đến hạn đăng kiểm
trong tháng 4 đạt trên 80.000 lượt nên khả năng quá tải rất cao do
tình hình nhân sự bị thiếu, số TTĐK bị đình chỉ hoạt động tăng cao.

Để giải quyết bài toán nhân sự gây quá tải hoạt động đăng kiểm,
Bộ GTVT đã đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng điều động nhân
sự trong ngành tham gia hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới.

Tại TP HCM, trước đó các TTĐK đang hoạt động được tăng
cường khoảng 20 cán bộ CSGT đến hỗ trợ trong các hoạt động như
phân luồng giao thông và thực hiện một số công đoạn trong quy trình
đăng kiểm như, kiểm tra số khung, số máy, còi, đèn...  Trong khi đó,
các công đoạn chính như kiểm tra máy, khí thải, gầm bệ và ký tá thủ
tục đăng kiểm vẫn do phía đăng kiểm đảm nhiệm.

Trước đó, vào chiều 18/3, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng)
đã bàn giao 40 kiểm định viên cho Cục Đăng kiểm chi viện cho Hà
Nội và TP HCM. Trong 40 người, có 30 kiểm định viên chính thức
và 10 kiểm định viên dự bị. 19 kiểm định viên được điều động tăng
cường cho Hà Nội và 11 đăng kiểm viên cho TP HCM. N.HÀ

Các loại xe cũ, sản xuất trên 7
năm đến 15 năm (hiện nay là 12
năm) có chu kỳ kiểm định 12 tháng;
xe trên 15 năm giữ nguyên định kỳ
kiểm định 6 tháng.

Tương tự, xe kinh doanh vận tải
trên 9 chỗ sản xuất đến 5 năm được
giãn chu kỳ kiểm định lần đầu là 24
tháng, định kỳ 12 tháng, tăng 6 tháng
so với hiện nay. Các loại xe sản xuất
trên 5 năm vẫn áp dụng chu kỳ 6
tháng. Xe trên 9 chỗ sau 15 năm giữ
nguyên chu kỳ 3 tháng.

Đại diện Cục Đăng kiểm giải
thích việc kéo dài chu kỳ đăng
kiểm dựa trên thống kê, đánh giá
từ cơ sở dữ liệu kiểm định, tần
suất, môi trường hoạt động, mục
đích sử dụng của từng loại
phương tiện. Xe mới linh kiện tốt,
có chế độ bảo hành của hãng nên
phần lớn đạt chất lượng kiểm
định. Xe cũ trên 7 năm đã hết thời
hạn bảo hành, linh kiện dần hư hỏng.

Cục cũng tham khảo một số nước

tương đồng về hạ tầng, phương tiện
như Trung Quốc, Indonesia khi quy
định chu kỳ kiểm định với xe cũ. Tại
Trung Quốc, chu kỳ kiểm định xe cá
nhân trên 15 năm là 6 tháng; Indone-
sia quy định chu kỳ kiểm định lần thứ
hai trở đi là 6 tháng.

Việt Nam hiện có khoảng 70% xe
con của các hãng Nhật Bản, Hàn
Quốc. Hai nước này đang áp dụng
chu kỳ kiểm định sau lần đầu tiên với
xe con là 2 năm. Với đề xuất mới, chu
kỳ kiểm định xe con sản xuất dưới 7
năm tại Việt Nam sẽ tương đương hai
nước này.

Lý giải việc không kéo dài thời
hạn kiểm định với xe gia đình, xe cá
nhân sản xuất trên 7 năm, Cục Đăng
kiểm cho biết Việt Nam chưa có các
quy định về niên hạn phụ tùng, phí
môi trường, bảo dưỡng với xe cũ nên
phương tiện cũ lưu hành khá phổ
biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhiều nước châu Âu quy định
tuổi thọ của xe được áp dụng theo

tuổi thọ linh kiện, cộng thêm phí môi
trường, phí bảo dưỡng nên người
dân phải chịu chi phí cao nếu đi xe
cũ. Một số nước không quy định
thời hạn kiểm định 6 tháng với xe cũ,
song ít người sử dụng xe trên 15
năm. Thống kê cho thấy tuổi thọ
trung bình của ôtô tại một số nước
châu Âu là hơn 11 năm, Nhật Bản
hơn 13 năm.

Với xe kinh doanh vận tải, đại
diện Cục Đăng kiểm dẫn kinh
nghiệm nhiều quốc gia cho thấy
đều đang kiểm soát chặt chẽ, thậm
chí siết chặt đăng kiểm hơn Việt
Nam vì tiềm ẩn nguy cơ mất an
toàn giao thông.

Hầu hết quốc gia kiểm định xe
kinh doanh vận tải theo chu kỳ 12
tháng (gồm cả chu kỳ đầu tiên).
Nhiều nước có chu kỳ ngắn là 6
tháng như Hàn Quốc (với xe trên 8
năm), Bồ Đào Nha (xe trên 7 năm),
New Zealand (xe trên 6 năm), Tây
Ban Nha, Trung Quốc (xe trên 5

Dự kiến hôm nay (21/3),
bị cáo Võ Thùy Linh (32
tuổi), Hồ Thanh Phương,
Lý Văn Tư và 12 người
(trong đó có bị can chưa
thành niên) sẽ bị Tòa Gia
đình và người chưa
thành niên, TAND TP
HCM đưa ra xét xử về
tội Giết người.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Thị
Tuyết, 47 tuổi, Giám đốc một Cty
xuất nhập khẩu, bị truy tố về tội
Che giấu tội phạm.

Linh bị cáo buộc là chủ mưu vụ
án, sau khi đứng ra dàn xếp mâu
thuẫn trong việc mua bán căn nhà
trị giá khoảng 100 tỷ đồng trên
đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1.
Trước đó, chủ căn nhà này đã đăng
hình ảnh, thông tin người mua là Lê
Thị Tuyết (bạn Linh) lên Facebook,
Zalo và cho là "lừa đảo". Linh gọi
Lý Văn Tư và đồng phạm đến truy
sát ông Mai Văn Quân (“đại ca
giang hồ” Quân "Xa lộ", người
bênh vực chủ nhà) tử vong. Linh bị
cho là còn hứa hẹn với đồng phạm
"có việc gì Linh lo hết".

Quá trình điều tra, Linh phủ
nhận cáo buộc, cho rằng quá trình
điều tra chưa làm rõ sự thật khách
quan, nguyên nhân, vai trò của các
bị cáo trong vụ án. Bị cáo Linh cho
rằng, việc xảy ra vụ truy sát là do
Tư và ông Quân nhắn tin thách thức
nhau, sau đó Tư gọi thêm người đến
giải quyết. Sau khi xảy ra sự việc,
Linh mới gặp và chở nhóm Tư đi
Vũng Tàu, theo yêu cầu của Tư.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho

rằng, căn cứ vào lời khai của những
bị cáo khác, có đủ cơ sở xác định
Linh và đồng phạm thực hiện hành
vi phạm tội như truy tố.

Tham gia tố tụng có 21 người
làm chứng, có quyền và nghĩa vụ
liên quan; hơn 20 luật sư bào chữa,
bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, bị
hại và người liên quan. Phiên tòa dự
kiến kéo dài đến 28/3.

Theo cáo trạng, năm 2017, do
cần tiền làm ăn, ông Nguyễn Anh
Trung hỏi vay tiền của bà Tuyết. Nữ
Giám đốc đồng ý với điều kiện vợ
chồng ông này phải làm hợp đồng
bán căn nhà trên đường Sương
Nguyệt Ánh, quận 1 cho người
cháu của mình với giá 100 tỷ đồng.

Bà Tuyết sau đó chỉ đạo nhân
viên mang căn nhà này đi thế chấp
ngân hàng vay 67 tỷ đồng, đưa cho
ông Trung 35 tỷ, số còn lại bà này
giữ. Ông Trung yêu cầu chuyển
phần còn lại nhưng bà Tuyết không
đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn. Chủ
nhà đăng thông tin nói xấu bà Tuyết
lên mạng xã hội.

Quen biết bà Tuyết từ trước,
Linh (vừa du học từ Australia về)

được ủy quyền cùng Tư giải quyết
tranh chấp. Sáng 4/11/2019, Linh
đến nhà ông Trung yêu cầu gỡ
thông tin nói xấu bà Tuyết trên
mạng xã hội nhưng bị đuổi về.

Rời nhà ông Trung, Linh gọi Hồ
Thanh Phương cùng một số người
ra quán cà phê bàn cách buộc ông
này xóa ảnh và đòi lại tiền. Phương
đã nhờ một “đại ca giang hồ” can
thiệp, song ông Trung không chấp
nhận đề nghị.

Lúc sau, Quân "Xa lộ" đến nhà
ông Trung chơi được chủ nhà kể lại
sự việc bị nhóm Linh đến đòi tiền.
Tối cùng ngày, ông Quân và Trung
đi nhậu tại nhà hàng trên đường
Khổng Tử (Thủ Đức). Linh và
nhóm bạn “giang hồ” sau đó cũng
đến đây uống bia.

Khi đi về, Trung thấy ôtô của
Linh, nói cho ông Quân biết. “Đại
ca giang hồ” liền dùng gậy đập vỡ
kính xe để "dằn mặt". Nhóm của
ông Quân sau đó đến quán karaoke
gần đó tiếp tục ăn nhậu, nhắn tin
cho Linh "mai tao lên kiếm mày".
Sau khi đôi co, hai bên thách thức
hẹn gặp “giải quyết” ngay lập tức.

lMột kiểm định viên quân sự hỗ trợ

một TTĐK tại Hà Nội.

70% xe con tại Việt Nam là của các hãng Nhật, Hàn
Cục Đăng kiểm vừa trình Bộ GTVT xem xét sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT,
trong đó đề cập chu kỳ đăng kiểm xe. Theo dự thảo, các loại xe gia đình, xe con cá
nhân sản xuất dưới 7 năm kiểm định lần đầu sau 36 tháng, định kỳ 24 tháng, tăng 6
tháng mỗi giai đoạn so với hiện nay.

TP HCM:

Án mạng liên quan chuyện
mua bán căn nhà trăm tỷ

lBị cáo Linh và Phương tại phiên tòa cuối năm 2021.
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ĐÀ NẴNG:
Nhóm đối tượng chuyên đánh tráo sổ đỏ 

TAND Đà Nẵng vừa tuyên phạt Vũ Quý Lãm, 37 tuổi, án 25 năm tù;
Nguyễn Thị Hậu và Đỗ Hữu Bình mỗi người 20 năm tù; Đàm Xuân

Khuê 18 năm tù; Trần Văn Mão 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,
Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu
giả của cơ quan, tổ chức. Trong vụ án, còn có 5 bị cáo bị phạt 8 - 15 năm tù.

Theo cáo trạng, cuối 2021, Lãm thấy một số người ở Đà Nẵng đăng thông
tin rao bán nhà đất kèm hình ảnh sổ đỏ nên đã lấy dữ liệu để làm sổ giả. Nhóm
này sau đó vờ liên hệ mua nhà đất của các chủ nhà, rồi tìm cách đánh tráo sổ
đỏ thật được đưa xem, đưa lại sổ giả.

Lãm sau đó đăng tin bán nhà đất với giá rẻ hơn thị trường và giá do chủ
đất đưa ra, kèm số điện thoại để người mua liên lạc. Lãm giao Hậu và Bình
tìm người đóng giả chủ đất, chụp hình của những người này để chuyển cho
Lãm làm giả CMND. Những chủ đất giả sau đó được nhóm của Lãm đưa
đến ký hợp đồng chuyển nhượng đất để chiếm đoạt tiền.

Từ tháng 11/2020 - 3/2021, Lãm cùng 9 đồng phạm đã thực hiện trót lọt
4 vụ lừa đảo người, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.  

Các bị cáo đã làm giả 4 sổ đỏ, 7 CMND, 1 giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân, 2 trích lục kết hôn, 1 sổ hộ khẩu. Còn Mão sử dụng 1 giấy CMND giả
và 1 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giả.

Trong các bị cáo trên, Lãm và Hậu đang bị Công an tỉnh Khánh Hòa và
Lâm Đồng khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bình và Mão cũng
bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về hành vi trên. Riêng Hậu mới đây bị
TAND Hà Nội tuyên 17 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm
giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. V.ANH

ĐỒNG NAI:
Triệt phá đường dây chế tạo, 
mua bán súng  

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá đường
dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ Hoàng Viết Tới

(33 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Quang Cường (33 tuổi) và Bùi Vũ Nhật
Huy (18 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai).

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, PC02 phát hiện trên địa bàn TP Biên
Hòa xảy ra một số vụ việc nhóm côn đồ dùng công cụ hỗ trợ, súng quân dụng
để giải quyết mâu thuẫn với nhau gây mất an ninh trật tự. Nguồn gốc các vũ
khí, công cụ hỗ trợ do một nhóm từng có tiền án, tiền sự tàng trữ, chế tạo,
mua bán. PC02 đã đề xuất lập chuyên án để đấu tranh.

Cảnh sát xác định Tới là người mua bán các loại súng, trong đó có
súng quân dụng. Điều tra lý lịch, được biết Tới từng thụ án, sau khi ra
tù không có việc làm ổn định và có mối quan hệ với các đối tượng
hình sự, ma túy trên địa bàn.

Ngoài ra, Tới có mối quan hệ thân thiết với Cường, người hiểu biết về
súng, biết cách lắp ráp, sửa chữa, độ chế các loại súng; trực tiếp mua dụng cụ
chế tạo, sửa chữa súng về nhà riêng tại ở phường Bình Đa, TP Biên Hòa, để
chế tạo các loại súng bắn đạn chì bằng hơi nén; sửa chữa các loại súng K54,
K59, súng hoa cải để cung cấp cho Tới.

Trưa 19/3, PC02 bắt quả tang Tới đang tàng trữ trái phép vũ khí quân
dụng. Khám xét trên người nghi phạm, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng shotgun
dài 1,2m; 1 khẩu súng hoa cải và 7 viên đạn; 1 khẩu súng K59 và 2 viên đạn;
1 hộp tiếp đạn AR15 và 30 viên đạn. Khám xét nơi ở của Tới, thu giữ thêm
kiếm, dao găm, báng súng màu đen bằng nhựa cùng hàng trăm viên đạn… 

N.TUYẾN

PHÚ YÊN:
Lừa đảo mạo danh “Trung tâm hỗ trợ 
thẻ tín dụng ngân hàng”

Công an Phú Yên vừa tạm giữ hình sự Huỳnh Lương Bằng và Lương
Minh Tín (cùng 27 tuổi) để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính,

mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Khám xét nơi ở của 2 nghi can, cảnh sát thu giữ 5 bộ máy tính để

bàn, 13 laptop, 12 điện thoại, hai bộ phát wifi cùng nhiều phương tiện,
thiết bị liên quan.

Theo điều tra, Bằng và Tín thuê nhà, mua sắm máy tính, các thiết bị viễn
thông, tuyển 11 nhân viên tư vấn bán hàng qua mạng (telesale); mua dữ liệu
cá nhân, tìm kiếm những người sử dụng thẻ tín dụng thanh toán trực tuyến tại
các siêu thị, trung tâm thương mại.

Bằng và Tín chỉ đạo nhân viên sử dụng thiết bị chuyên dụng, xưng là nhân
viên Trung tâm hỗ trợ thẻ tín dụng ngân hàng, sẽ hỗ trợ chủ thẻ chuyển tiền
sang tài khoản thanh toán cá nhân. Khi chủ thẻ đồng ý chuyển đổi và gửi ảnh
chụp thẻ tín dụng, mã OTP, Bằng sẽ sử dụng mua hàng online của trang đã
đăng ký trước đó (mua khống) - ngang với mức tiền trong thẻ tín dụng mà
chủ thẻ đồng ý chuyển đổi.

Khi giao dịch thành công, Bằng dùng tiền cá nhân trong tài khoản mở tại
nhiều ngân hàng, chuyển cho các chủ thẻ với số lượng 80% mức tiền mà chủ
thẻ đồng ý chuyển đổi. Trong thời gian 24 giờ sau, trang mua bán online sẽ
hoàn tiền vào tài khoản của Bằng 87-92% số tiền mà trước đó chủ thẻ phải
trả. Như vậy, Bằng chiếm đoạt của mỗi chủ thẻ số tiền chênh lệch 8-12% số
tiền mà chủ thẻ đồng ý chuyển đổi.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2022 đến nay, nhóm đối tượng đã chiếm
đoạt hơn 770 triệu đồng của khoảng 300 người. K.PHƯỚC

năm). Riêng Bỉ định kỳ kiểm
định xe kinh doanh 3 tháng bao
gồm cả chu kỳ đầu tiên.

Tham khảo kinh nghiệm quốc
tế, cơ quan chuyên ngành ở Việt
Nam chỉ xem xét nới chu kỳ đăng
kiểm của các xe dưới 5 năm, chưa
giãn chu kỳ với xe cũ kinh doanh
vận tải.

Đồng tình với dự thảo Thông
tư 16/2021 về giãn thời gian đăng
kiểm cho xe gia đình, xe cá nhân,
song một chuyên gia giao thông
vẫn cho rằng xe sản xuất trên 15
năm cũng cần được nới đến 12
tháng vì chu kỳ 6 tháng hiện nay
là rất ngắn.

Tương tự, với xe kinh doanh
trên 9 chỗ trên 15 năm cũng cần
nới đến 6 tháng thay vì 3 tháng
như hiện nay. "Nếu phương tiện
không đạt yêu cầu kỹ thuật, đơn
vị đăng kiểm cứ thẳng tay loại bỏ,
không nên để người dân cứ 3
tháng phải mang xe đi kiểm
định", vị này nói.

Ngoài ra, chuyên gia này kiến
nghị với xe chở khách du lịch cần
có chu kỳ đăng kiểm riêng vì DN
thường đảm bảo phương tiện chất
lượng tốt, không nên đánh đồng
chu kỳ với xe khách, xe hợp đồng.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ

tướng Trần Hồng Hà, Bộ GTVT
đã yêu cầu Cục Đăng kiểm trình
dự thảo sửa đổi Thông tư số
16/2021, cho phép miễn kiểm tra
kỹ thuật khi đăng kiểm lần đầu

đối với ôtô mới; kéo dài chu kỳ
đăng kiểm với phương tiện mới
sử dụng đảm bảo các yêu cầu kỹ
thuật, an toàn.

T.MẾN

Linh, Tư và Phương gọi
khoảng 20 người kéo đến
quán karaoke trên đường
Khổng Tử gần đó để tìm
Quân. Vừa thấy “đại ca
giang hồ”, nhóm Phương
xông đến chém liên tiếp.
Ông Quân cầm gậy sắt dài
60cm, một mình chống trả
không nổi, bỏ chạy xuống
hầm xe quán karaoke nhưng
bị bao vây tứ phía và nhận
thêm hàng chục nhát dao,
gục tại chỗ.

Sau khi gây án, cả nhóm
được Linh thuê xe chở đi
trốn ở Vũng Tàu, Phan
Thiết. Ngày 7/11/2019, bà
Tuyết gọi Tư thông báo
Quân "Xa lộ" đã chết, kêu
người này bỏ trốn để mình
lo. Trước khi trở lại TP
HCM, Linh đưa cho Tư 60
triệu đồng để đưa cho nhóm
Phương. Bà Tuyết sau đó
chỉ đạo nhân viên nhiều lần
chuyển cho Tư tổng cộng
gần 200 triệu đồng.

Trước sự ráo riết truy
lùng của cảnh sát, nhiều
người ra đầu thú, sau đó
Linh và Phương lần lượt bị
bắt. Tư bỏ trốn nhiều nơi,
cuối cùng bị bắt tại Cam-
puchia.

Ban đầu, bà Tuyết
không bị xử lý hình sự, chỉ
là người liên quan. Cuối
năm 2021, tại phiên sơ thẩm
đầu tiên, Linh phủ nhận vai
trò chủ mưu cầm đầu cũng
như việc gọi giang hồ truy
sát ông Quân. Các bị cáo
cũng khai nhiều tình tiết mới
liên quan hành vi của bà
Tuyết và một số người khác
nên tòa trả hồ sơ.

Quá trình điều tra bổ
sung, Công an TP HCM đã
khởi tố bà Tuyết về hành vi
Che giấu tội phạm. 

B.YÊN

VỤ “NHÁI” NHÃN HIỆU BIA TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU:
Bị cáo khai “vội vàng trong 
khởi nghiệp dẫn đến vi phạm”

TAND Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tuyên án vụ “xâm phạm quyền sở
hữu công nghiệp”, trong đó bên bị xâm phạm là TCty CP Bia - Rượu

- Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), nhãn hiệu bị xâm phạm Bia SaiGon.
Bị cáo trong vụ án là Lê Đình Trung (56 tuổi, ngụ TP HCM, Giám

đốc Cty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam) và pháp nhân Cty CP Tập
đoàn bia Sài Gòn Việt Nam (phường Bến Thành, quận 1).

Sau một tuần nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trung 700
triệu đồng và pháp nhân Cty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam
3 tỷ đồng về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".  

Vụ án này từng đưa ra xử nhiều lần, được tòa tuyên trả hồ sơ điều tra
bổ sung. Tuy nhiên, sau đó nội dung truy tố và bị cáo không có thay đổi.

HĐXX nhận định, Trung là người đại diện pháp luật của Cty CP Tập
đoàn bia Sài Gòn Việt Nam, trực tiếp thực hiện hành vi xâm phạm quyền
sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu của pháp nhân.

Về pháp nhân Cty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam, hành vi
được cá nhân thuộc DN thực hiện, nhân danh pháp nhân, vì lợi ích
của pháp nhân và được sự chấp thuận của pháp nhân nên đủ yếu tố
để xác định Cty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam phạm tội "Xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Trước đó, tại phiên xử, bị cáo Trung thừa nhận hành vi như cáo trạng
truy tố là đúng. Bị cáo cho rằng bản thân vội vàng trong quá trình khởi
nghiệp dẫn đến vi phạm.  

Theo hồ sơ, sáng 23/6/2020, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra việc
chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa với cơ sở sản
xuất bia Biva tại ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP Bà Rịa. Tại đây, phát hiện
4.712 thùng bia mang nhãn hiệu “Bia SaiGon VIETNAM” thành phẩm
(1 thùng 24 lon, 1 lon dung tích 330ml), 116.700 vỏ lon bia loại dung tích
330ml và 3.330 vỏ thùng bia cùng nhãn hiệu, nhưng chưa sử dụng.

Lực lượng chức năng nhận thấy các sản phẩm trên có dấu hiệu
xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với nhãn hiệu “BIA
SAIGON”, đã được bảo hộ, thuộc sở hữu của Sabeco nên lập biên
bản tạm giữ, niêm phong và lập hồ sơ chuyển Công an tỉnh, kiến
nghị xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, Trung từng làm việc nhiều năm tại
Sabeco. Sau khi nghỉ việc, tháng 5/2019, Trung thành lập Cty CP Tập
đoàn bia Sài Gòn Việt Nam, góp vốn 70%.

Khi chưa được cơ quan thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký bảo hộ
nhãn hiệu, Cty này tự thiết kế mẫu mã, kiểu dáng và công bố sản phẩm
"Bia SaiGon VIETNAM".

Tháng 4/2020, Trung đại diện cho Cty thỏa thuận với chủ cơ sở sản
xuất bia Biva để ký hợp đồng sản xuất bia mang nhãn hiệu “Bia SaiGon
VIETNAM”.

Theo điều tra, tổng sản phẩm mà Biva đã sản xuất cho Cty CP Tập
đoàn bia Sài Gòn Việt Nam 8.912 thùng; đã bán ra thị trường 3.300
thùng; thu về hơn 578 triệu đồng. C.BÙI

Chu kỳ kiểm định xe cơ giới đề xuất sửa đổi:



Năm 2025, các em học sinh
(HS) đầu tiên học Chương

trình GDPT 2018 tốt nghiệp
THPT. Để chuẩn bị cho kỳ thi
của CT-SGK mới, Bộ GD-ĐT
vừa ban hành Dự thảo phương
án thi tốt nghiệp THPT từ năm
2025 để lấy ý kiến xã hội. Theo
đó, phương thức tổ chức thi
tiến hành theo 2 giai đoạn.
Giai đoạn từ năm 2025 - 2030:
Giữ ổn định phương thức thi
trên giấy; đồng thời tăng
cường ứng dụng hiệu quả công
nghệ thông tin, từng bước thí
điểm thị trên máy tính đối với
các môn thi trắc nghiệm ở các

địa phương có đủ điều kiện (có
thể kết hợp giữa thi trên giấy
và thi trên máy tính). Giai đoạn
sau 2030: Phấn đấu để đến khi
tất cả địa phương trên toàn
quốc có đủ điều kiện tổ chức
thi trên máy tính sẽ chuyển
sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
THPT trên máy tính đối với các
môn thi trắc nghiệm. 

Về môn thi, hình thức thi, Bộ
GD-ĐT sẽ tổ chức thi theo môn,
trong đó các môn học bắt buộc
gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ,
Lịch sử (đối với GDPT), Ngữ
văn, Toán, Lịch sử (đối với
GDTX) và các môn học lựa chọn

ở bậc THPT gồm: Vật lí, Hóa
học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục
kinh tế và pháp luật, Tin học,
Công nghệ.

Môn Ngữ văn thi theo hình
thức tự luận; các môn còn lại thi
theo hình thức trắc nghiệm.
Ngân hàng câu hỏi thi và đề thi
cho tất cả các môn được xây
dựng theo định hướng chú trọng
đánh giá năng lực. 

Bộ GD-ĐT cho biết, để phù
hợp với Chương trình GDPT
2018, ngân hàng câu hỏi thi cho
tất cả các môn phải được làm
mới hoàn toàn theo định hướng
đánh giá năng lực.

Theo PGS.TS Chu Cẩm Thơ
(Trưởng ban Nghiên cứu đánh giá
giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục
Việt Nam), chương trình GDPT
2018 được ban hành năm 2018 và
bắt đầu thực hiện từ năm 2020 với
mục tiêu giúp HS làm chủ kiến

thức phổ thông, biết vận dụng hiệu
quả nội dung, kỹ năng đã học vào
đời sống và tự học suốt đời. HS có
định hướng lựa chọn nghề nghiệp
phù hợp; biết xây dựng và phát
triển hài hòa các mối quan hệ xã
hội; có cá tính, nhân cách và đời
sống tâm hồn phong phú…

Đổi mới GDPT chuyển từ
việc nặng về truyền thụ kiến
thức sang chú trọng phát triển
phẩm chất, năng lực người
học. Trong triển khai Chương
trình, ngành GD-ĐT đang
hướng đến thực tiễn dạy và học
chất lượng, học thật, thi thật.
Các kỳ thi, đặc biệt là các kỳ
thi lớn như tốt nghiệp THPT có
ảnh hưởng trực tiếp đến mục
tiêu học tập của HS, cách dạy
của giáo viên và nhiều yếu tố
khác. Hơn nữa, mục đích của
kỳ thi tốt nghiệp THPT là đánh
giá kết quả học tập của người

học để xét tốt nghiệp đạt mục
tiêu của chương trình giáo dục.

Chính vì vậy, khi chương
trình giáo dục thay đổi, bối cảnh
xã hội thay đổi thì kỳ thi tốt
nghiệp THPT cũng phải thay
đổi. PGS.TS Chu Cẩm Thơ cho
rằng, sự thay đổi của kỳ thi nên
hướng tới, đánh giá HS tốt
nghiệp THPT bảo đảm tính xác
thực, toàn diện yêu cầu cần đạt
về phẩm chất và năng lực, gắn
kết quá trình học tập và thi cuối
cấp học theo Chương trình
GDPT 2018. Kỳ thi phải góp
phần nâng cao chất lượng dạy
và học, tăng độ tin cậy vào quá
trình học tập. Tổ chức kỳ thi cần
khoa học, linh hoạt để ứng dụng
được những tiến bộ của thời
đại như công nghệ thông tin,
chuẩn hóa câu hỏi, đề thi…
phù hợp với điều kiện học tập,
sinh sống của HS. UYÊN NA
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Trong y học, độc tố bot-
ulinum được cảnh báo là
một chất độc cực mạnh,
chỉ với một lượng chưa
đến 0,1mg đã có thể gây
tử vong ở người. Nhưng
độc tố nguy hiểm này
đang tiềm tàng trong một
số loại thực phẩm, nhất
là các loại đồ hộp đóng
kín không bảo đảm điều
kiện bảo quản. 
Cảnh báo sức khỏe người
tiêu dùng

Vụ ngộ độc sau khi ăn cá chép
ủ chua ở Quảng Nam đang khiến
dư luận xôn xao. Theo thông tin,
chỉ trong vòng 10 ngày, huyện
miền núi Phước Sơn (Quảng
Nam) đã xảy ra 3 chùm ca bệnh
ngộ độc thực phẩm liên quan đến
món ăn này. Nhiều người phải
nhập viện điều trị thở máy, trong
đó một trường hợp đã tử vong. 

Sau thời gian hội chẩn, các
chuyên gia xác định nguyên nhân
cao do vi khuẩn botulinum gây ra.
Theo khai thác bệnh sử, 3 chùm
ca bệnh cùng ăn một loại thức ăn
là cá chép muối ủ chua. Trong
quá trình chế biến loại thức ăn
này còn bỏ vào hộp thủy tinh
đóng kính sau 2-3 tuần mới lấy ra
ăn. Sau ăn chưa đầy 24h, các
bệnh nhân đều có triệu chứng rối
loạn tiêu hóa làm yếu tứ chi tăng
dần. Những trường hợp nặng đều
dẫn tới suy hô hấp do liệt cơ, thở
máy, nhưng phần lớn đều tỉnh và
tiếp xúc được.

Đây không phải trường hợp
đầu tiên về vệc ngộ độc botu-
linum. Trước đó vào năm 2021,
tại Bình Dương đã xuất hiện
chùm ca bệnh ngộ độc thực phẩm
sau khi ăn pate chay trong bún
riêu chay. Theo đó, có đến 5
người nguy kịch, 1 người tử
vong. Ngay sau khi nhập viện,
3/6 bệnh nhân đã có dấu hiệu
phục hồi sau khi được sử dụng
huyết thanh giải độc tố botu-
linum. Với biểu hiện lâm sàng
trên, Sở Y tế TP HCM đã khẳng
định có đủ bằng chứng cho thấy
3/6 bệnh nhân ngộ độc do thức ăn

có chứa các độc tố của vi khuẩn
botulinum.

Trước những hậu quả nghiêm
trọng mà chất độc botulinum
mang lại, tại nhiều địa phương đã
phát đi khuyến cáo khẩn nhằm
cảnh báo sức khoẻ người tiêu
dùng. Tại Hà Nam, ngay sau khi
liên tiếp 3 chùm ca bệnh ngộ độc
liên quan đến cá muối ủ chua diễn
ra, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã
phát khuyến cáo người dân không
sử dụng các món ăn được chế
biến liên quan món cá chép ủ
chua; không sử dụng các thực vật
lạ, có nguy cơ gây ngộ độc như
nấm rừng, cây củ, quả rừng lạ,
côn trùng; cần có biện pháp chế
biến đảm bảo an toàn đối với các
sản phẩm mang tính truyền thống
hoặc tập quán của địa phương
như món cá chép làm chua.

Trước đó, vụ ngộ độc pate
chay ở Bình Dương, Sở Y tế TP
HCM yêu cầu người dân tạm
ngưng sử dụng tất cả sản phẩm
liên quan đến pate chay trong khi
chờ xác định chính xác thông tin
về bữa ăn và thực phẩm nói trên.
Sở khuyến cáo những ai đã cùng
ăn pate chay với các bệnh nhân
trên, cần đến bệnh viện gần nhất
để được theo dõi và điều trị.

Nguy hiểm chết người
Có thể thấy, những trường

hợp liên quan đến ngộ độc botu-
linum đều đem lại những mối
nguy hiểm đến sức khoẻ, thậm
chí cả tính mạng con người, tuy
nhiên, nhiều người tiêu dùng
chưa biết về chất độc trên. Độc tố
do botulinum là loại độc tố thần
kinh (neurotoxin), được y học thế
giới coi là chất độc cực mạnh, chỉ
với 0,1mg đã có thể gây tử vong
ở người. 

Theo TS.BS Nguyễn Trung
Nguyên, Giám đốc Trung tâm
Chống độc (Bệnh viện Bạch
Mai): “Ngộ độc thực phẩm do
độc tố botulinum là loại ngộ độc
kinh điển trong y văn nhưng trên
thực tế xảy ra không thường
xuyên, yếu tố dịch tễ và các biểu
hiện đặc trưng của bệnh thường

khó khai thác nên việc chẩn đoán
xác định rất khó khăn”.

TS.BS Nguyên cho hay, các
triệu chứng thường thấy khi ngộ
độc botulinum: “Sau khi ăn, độc
tố botulinum được hấp thu vào cơ
thể, gắn chặt vào các dây thần
kinh, gây liệt toàn bộ các cơ. Sau
khi ăn thường khoảng 12-36 giờ
(có thể tới 1 tuần sau ăn), bệnh
nhân biểu hiện liệt theo trình tự
liệt bắt đầu từ vùng đầu mặt cổ
(khó nuốt, đau họng, khó nói,
khàn giọng, mắt không mở được,
lan xuống hai tay (yếu tay), sau
đó tới hai chân (yếu chân), liệt các
cơ hô hấp (khò khè, ứ đọng đờm
rãi ở họng, khó thở). Trường hợp
nhẹ có thể chỉ mỏi, yếu các cơ
giống như suy nhược. Biểu hiện
đối xứng hai bên và cảm giác vẫn
bình thường”.

Đặc biệt, với loại ngộ độc này
khi bệnh nhân bị liệt rõ, cần dùng
thuốc giải độc đặc hiệu là giải độc
tố botulinum. Thuốc nên được
dùng càng sớm càng tốt khi có chỉ
định, giúp giảm nhẹ, rút ngắn thời
gian thở máy, thời gian nằm viện
và cải thiện tỷ lệ tử vong.

Tuy nhiên, TS.BS Nguyên
cũng cho biết, do số ca ngộ độc
hiếm, rất ít công ty muốn sản xuất
và cung cấp thuốc này, dẫn đến
khó mua và giá rất cao. Khi tích

trữ thuốc đến lúc hết hạn phải hủy
bỏ, nhưng nếu bất ngờ xảy ra
thảm họa do sự cố an toàn thực
phẩm, lại dễ thiếu thuốc. Bộ Y tế
cho biết trên thế giới, thuốc được
xếp vào nhóm thuốc hiếm, thuốc
mồ côi (orphan drug), các quốc
gia phải dự trữ thuốc này cùng
các thuốc hiếm khác.

Vì vậy, người tiêu dùng nên
chủ động phòng tránh nhằm đảo
bảo an toàn cho sức khoẻ và tính
mạng của bản thân. Cần chọn các
thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ
rõ ràng, có tiêu chuẩn chất lượng
được các cơ quan chức năng công
nhận. Thận trọng với các thực
phẩm đóng kín có mùi, màu thay
đổi hoặc có vị khác thường. Theo
đó, vi khuẩn này có thể bị tiêu
diệt hoàn toàn độc tố khi đun sôi
ở 100 độ C trong 10 phút. Vì vậy,
ưu tiên ăn các thực phẩm mới chế
biến, nấu chín. Nếu để nguội, vi
khuẩn vẫn có thể tồn tại và phát
triển. Đồ ăn cũ cũng cần đun
nóng một lúc và phải ăn ngay. 

“Không nên tự đóng gói kín
các thực phẩm vào hộp, chai, lọ...
Nếu buộc phải đóng gói, trước
đó, cần rửa sạch, đảm bảo thực
phẩm được chế biến đủ mặn
(muối > 4,6%), đủ chua (độ pH <
5). Bên cạnh đó, bạn cần bảo
quản thực phẩm ở điều kiện lạnh
dưới 5 độ C. Ngăn mát tủ lạnh có
nhiệt độ 5-10 độ C có thể không
ngăn ngừa được vi khuẩn sinh
sôi. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên
bảo quản trong điều kiện đông
đá”, Giám đốc Trung tâm Chống
độc thông tin thêm. 

LINH CHI

TIÊU đIểM

Chuẩn bị gì cho kỳ thi 
tốt nghiệp THPT từ 2025?

Botulinum - 
độc tố trong nhiều món ăn

lBệnh nhân ngộ độc Botulinum tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam.
(Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

lĐộc tố botulinum. 
(Ảnh: vinmec.com)

Chất độc botulinum phổ biến là do vi khuẩn Clostridium bot-
ulinum (C.botulinum) gây ra. Đây là một vi khuẩn gram dương
kỵ khí, hình que hai đầu tròn, có nhiều lông quanh thân, di động.
Trong điều kiện khắc nghiệt, vi khuẩn C.botulinum có thể biến
thành dạng nha bào vô cùng chắc chắn, có khả năng tồn tại cao
ngay cả khi đun nấu thông thường. 

Do đó, C.botulinum chủ yếu phát triển mạnh trong thức ăn ôi
thiu, thịt hộp để lâu ngày... Trên thực tế, hầu hết các vụ ngộ độc
cho thấy các loại đồ hộp gây ngộ độc đều được sản xuất không đảm
bảo an toàn thực phẩm, để lẫn bào tử vi khuẩn, quy trình đóng gói
kín không đạt chuẩn để ngăn chặn vi khuẩn phát triển theo quy
định. Đây là tình trạng thường xuất hiện ở các xưởng thủ công, tại
gia đình, kinh doanh nhỏ lẻ mà không được kiểm soát chặt chẽ về
chất lượng.
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Ô nhiễm môi trường, lấn chiếm
lòng lề đường, giao thông khó
khăn, đó là thực trạng đang
diễn ra tại nhiều chợ trên địa
bàn TP HCM. 
Dân lấn đường tự làm chợ

Thực trạng chợ “tự phát” đã diễn ra
nhiều năm nay tại hầu hết các quận, huyện
trên địa bàn TP. Đặc biệt, tại các khu dân
cư đông đúc, nhiều công nhân sinh sống,
thường có những “chợ chồm hổm” tấp nập
do người dân tự mở ra. Gọi là chợ “chồm
hổm”, bởi vì các chợ này tự mọc lên trong
khu dân cư, tụ tập hai bên đường, người
dân để thức ăn trên xe đẩy hoặc trải tấm lót
ra ngồi dưới đất bán. 

Trên con đường vào bến phà Linh
Đông, Thủ Đức, từ nhiều năm nay đã được
coi như “đường chợ” mặc dù không có chợ
chính thức nào được mở ở khu vực này.
Dọc hai bên đường, người dân bày sạp
hàng, bày mẹt, xe đẩy... kinh doanh đủ các
mặt hàng thực phẩm như một cái chợ nhỏ:
Từ rau củ đến cá thịt, hải sản tươi sống, hoa
quả... Từ đầu đường, đoạn giao với đường
Kha Vạn Cân kéo dài đến bến phà, con
đường dài xấp xỉ 2km thì có đến 1km đã
biến thành “chợ”. Vào những giờ cao điểm
buổi trưa và buổi chiều, khu vực này kẹt
xe dữ dội vì lượng người đi chợ làm
“nghẽn” lưu thông trên đường, thậm chí
ảnh hưởng lưu thông trên con đường Kha
Vạn Cân.

Ngoài các chợ nhỏ “tự phát” trong khu
dân cư, có một loại hình “tự phát” khác
cũng phổ biến không kém là chợ “chồm
hổm” tồn tại bên cạnh chợ lớn. Thông
thường, tại các khu chợ lớn trên địa bàn TP,
các con đường, khu nhà dân chung quanh
thường bị “mở rộng” thành chợ do sự lấn
chiếm của nhiều tiểu thương nhỏ.

Như tình trạng tại chợ Bà Hoa ở quận
Tân Bình, ngôi chợ nổi tiếng với nhiều đặc
sản của người dân xứ Quảng. Ngoài nhà
lồng chợ với hàng ngàn tiểu thương buôn
bán, con đường chính dẫn vào chợ và các
con hẻm chung quanh chợ đều tấp nập
những người lấn chiếm lòng, lề đường để
tự bán buôn, từ đồ tươi sống cho đến món
ăn vặt, hàng quán ẩm thực...

Hay như tình trạng diễn ra từ nhiều
năm nay tại con đường số 6, bên hông chợ
Bình Triệu. Bên cạnh ngôi chợ buôn bán
tấp nập với các sạp hàng đúng quy định,
suốt dọc con đường số 6, có hàng trăm xe
đẩy, mẹt, sạp... bán thịt cá, rau củ và nhu
yếu phẩm như một chợ tự phát tồn tại song
song với chợ chính thức.

Đáng nói là nhiều người dân vẫn thích
mua chợ “chồm hổm” vì tính tiện lợi.

Người mua không cần gửi xe, chỉ việc đỗ
xe lại ven đường, thậm chí không cần
xuống xe, chỉ cần đưa ra yêu cầu cho người
bán và nhận hàng, trả tiền, phóng xe đi.
Chính vì thế, việc mua bán ở các chợ “tự
phát” này thường dẫn đến việc người dân
đậu xe bừa bãi ở lòng, lề đường, gây kẹt
xe, thiếu an toàn giao thông và gây mất trật
tự an ninh đô thị.

Cần kiên quyết xử lý
Một hệ quả khác thường xuyên gặp

phải trong các chợ “chồm hổm” là tình
trạng ô nhiễm môi trường. Không phải là
“chợ” đích thực, không có ban quản lý,
nhiều người buôn bán thiếu ý thức đã thoải
mái xả nước thải ra đường, vứt rác bừa bãi.
Chính vì vậy, tại nhiều khu chợ “tự phát”
thường có tình trạng nước thải chảy thành
rãnh, mùi khó chịu kéo theo côn trùng, vi

khuẩn sinh sôi, làm ảnh hưởng nghiêm
trọng đến chất lượng cuộc sống người dân
chung quanh.

Trong nhiều năm qua, chính quyền các
địa phương đã có nhiều chiến dịch “truy
quét”, dẹp bỏ các khu chợ tự phát cũng như
các khu vực tự lấn chiếm thành chợ xung
quanh các khu chợ quy mô lớn. Tuy nhiên,
chỉ được một thời gian, các chợ này lại
“mọc” như cũ bởi nhu cầu của cả người
bán lẫn người mua.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP
HCM Dương Anh Đức đã có ý kiến chỉ
đạo về việc tăng cường công tác quản lý
an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối
nông sản thực phẩm thành phố. Phó Chủ
tịch UBND thành phố giao các sở, ngành
và địa phương liên quan căn cứ chức
năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý tăng
cường tuyên truyền vận động và xử lý
nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo an
ninh, trật tự và hiệu quả công tác quản lý
an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối.
Các địa phương có chợ đầu mối cần tập
trung lực lượng để giải quyết dứt điểm
tình trạng mua bán tự phát lấn chiếm
lòng, lề đường, vi phạm trật tự an toàn
giao thông tại các tuyến đường khu vực
xung quanh các chợ đầu mối.

Cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài
nguyên và Môi trường, Công an thành phố
phối hợp các địa phương chủ trì tổ chức
Đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý dứt điểm
tình trạng vận chuyển, lên xuống hàng hóa
và kinh doanh tại các điểm mua bán tự phát
lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm trật tự
an toàn giao thông tại các tuyến đường khu
vực xung quanh các chợ đầu mối.

Đồng thời, Sở Nội vụ khẩn trương
tham mưu UBND thành phố về thành lập
tổ công tác phối hợp liên ngành, cơ động
giải quyết các nội dung liên quan đến chợ
tự phát xung quanh các chợ đầu mối của
thành phố, trình trước ngày 31/3.

Hy vọng rằng, sau chỉ đạo quyết liệt
của lãnh đạo UBND TP cùng với sự phối
hợp của các ban, ngành sẽ giúp tình trạng
“tự phát” tại các chợ đầu mối trên địa bàn
TP đi vào quy củ, trả lại không gian sống
an toàn, văn minh cho người dân.

TRÂN TRÂN

TP HCM: 

Chợ “tự phát” lấn chiếm 
lòng lề đường, gây ô nhiễm

l Một khu vực chợ tự phát ở Gò Vấp, TP HCM. (Ảnh: N.Mai)

THÔNG BÁO 
Về việc đưa hàng thừa kế thứ nhất của ông Trần Văn Inh 

vào việc thi hành án
Chi cục Thi hành án tổ chức thi hành Bản án số: 04/2021/KDTM-ST ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang theo Quyết định thi hành án số: 1178/QĐ-CCTHA ngày 03/6/2021 của Chi Cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện
Chợ Mới.          

Nội dung Quyết định thi hành án: Công ty TNHH một thành viên Tấn Hiệp Lợi (Công ty Tấn Hiệp Lợi) do bà Dương Kim Bích đại diện theo
pháp luật của công ty, địa chỉ: số 171, tổ 31, ấp Bình Quới, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có trách nhiệm trả cho Ngân hàng Nông
nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Long Xuyên,
tỉnh An Giang đại diện nhận số tiền tạm tính đến ngày 01/02/2021 là 11.161.107.000đ (Mười một tỷ, một trăm sáu mươi một triệu, một trăm
lẻ bảy ngàn đồng) trong đó vốn gốc 8.100.000.000đ (tám tỷ, một trăm triệu đồng);

Lãi suất trong hạn 233.086.387đ (Hai trăm ba mươi ba triệu, không trăm tám mươi sáu ngàn, ba trăm tám mươi bảy đồng);
Lãi quá hạn 2.828.020.417đ (Hai tỷ, tám trăm hai mươi tám triệu, không trăm hai mươi ngàn, bốn trăm mười bảy đồng).
Buộc Công ty TNHH một thành viên Tấn Hiệp Lợi có nghĩa vụ tiếp tục trả tiền lãi phát sinh từ ngày 02/02/2021, với mức lãi suất theo hợp

đồng tín dụng, giấy nhận nợ đã ký kết trên số dư nợ gốc cho đến khi thanh toán dứt điểm số tiền nợ.
Công ty Tấn Hiệp Lợi có trách nhiệm trả lại cho Ngân hàng số tiền 2.100.000 đồng (Hai triệu một trăm nghìn đồng) chi phí tố tụng.
Tiếp tục duy trì các hợp đồng thế chấp để đảm bảo thi hành án khoản tiền nợ nêu trên:
- Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số: 75C/HĐTC được Văn phòng Long Xuyên chứng nhận ngày 24/02/2016, tài sản cụ thể bao

gồm:
+ Giấy chứng nhận QSDĐ số phát hành: T906683, số vào sổ cấp giấy số: 02761 QSDĐ/oB, cơ quan cấp UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An

Giang cấp ngày 10/01/2001 mang tên Trần Văn Inh.
+ Giấy chứng nhận QSDĐ số phát hành: S 396914, số vào sổ cấp giấy số: 03339QSDĐ/oB do UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cấp

13/7/2001 mang tên Trần Văn Inh.
Địa chỉ: ấp Bình Quới, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Đến nay Công ty TNHH một thành viên Tấn Hiệp Lợi chưa thanh toán nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam.
Hiện tại Chấp hành viên đã kê biên, thẩm định giá và bán đấu giá toàn bộ tài sản của Công ty TNHH một thành viên Tấn Hiệp Lợi và tài

sản thế chấp bên thứ ba của bà Dương Kim Bích với giá đã giảm lần 4 là 3.792.144.495đ, (ba tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, một trăm bốn
mươi bốn nghìn, bốn trăm chín mươi lăm đồng) nhưng chưa có người tham gia đấu giá. Do tài sản của Công ty TNHH một thành viên Tấn Hiệp
Lợi không đủ để thanh toán nợ cho Ngân hàng.

Hướng tới Chấp hành viên sẽ kê biên, phát mại tài sản thế chấp bên thứ ba của ông Trần Văn Inh để thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ
cho Công ty TNHH một thành viên Tấn Hiệp Lợi 1.000.000.000đ (một tỷ đồng), tiền lãi và các khoản chi phí phát sinh liên quan (nếu có).

Do ông Inh bệnh chết ngày 29/8/2021 (theo giấy chứng tử số: 2310/TLKT-BS ngày 08/10/2021 của UBND xã Hòa An cấp) nên Chi cục Thi
hành án đưa hàng thừa kế thứ nhất của ông Inh tham gia với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, qua xác minh hàng thừa kế thứ
nhất của ông Trần Văn Inh gồm:

1/ Trần Bạch Yến Phi sinh năm 1990 (nữ);
2/ Trần Ngô Quốc Bình sinh năm 1997 (nam);
Là con chung của ông Trần Văn Inh (chết năm 2021) và bà Ngô Thị Ngọc Loan (chết năm 2000), địa chỉ: ấp Bình Quới, xã Hòa An, huyện

Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Ông  Inh có vợ thứ 2 tên Huỳnh Thị Tố Nga (đã ly hôn năm 2008), địa chỉ: ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, có 02

con chung:
3/ Trần Ngọc Như Ý sinh ngày 12/01/2004 (Nữ);
4/ Trần Thị Kim Ngân sinh ngày 01/8/2007 (Nữ), (do bà Huỳnh Thị Tố Nga đại diện theo pháp luật) ;
Việc xác định hàng thừa kế thứ nhất của ông Trần Văn Inh nêu trên nếu có thiết sót yêu cầu cung cấp cho Chi cục Thi hành án để đưa vào

người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Đồng thời các đồng thừa kế có quyền cử người đại diện để tham gia giải quyết việc thi hành án.
Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo hàng thừa kế thứ nhất của ông Trần Văn Inh không có ý kiến hoặc không cử người đại

diện để tham gia giải quyết việc thi hành án, Chấp hành viên tiếp tục giải quyết việc thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHỢ MỚI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Tân, tỉnh An Giang thông báo cho ông Đỗ Phi Liếp (thầy Phi) sinh năm 1968 và

bà Phạm Thị Thu sinh năm 1970. Địa chỉ: ấp Phú Đức B, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, trong thời hạn 15
(mười lăm) ngày kể từ ngày được thông báo hợp lệ, yêu cầu ông (bà) phải có mặt tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú
Tân, tỉnh An Giang trong giờ hành chính, địa chỉ số 37 đường Lê Hồng Phong, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân,
tỉnh An Giang, để giải quyết việc thi hành án gồm các khoản sau:

Ông Đỗ Phi Liếp có trách nhiệm trả cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt số tiền gốc 46.655.000 đồng và tiền lãi
193.586 đồng. Cộng chung tiền gốc và tiền lãi là: 46.848.586 đồng, làm tròn số 46.848.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu
triệu tám trăm bốn mươi tám ngàn đồng) lãi theo hợp đồng tín dụng. Trả cho Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam số
tiền nợ gốc là 638.000.000đ và lãi theo hợp đồng tín dụng. Trả cho ông Trịnh Hòa Hiệp số tiền 158.423.400 đồng (trong đó
tiền vốn 128.000.000 đồng, tiền lãi 30.423.400 đồng)  lãi suất theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật
dân sự năm 2015, tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án.

Hết thời hạn nêu trên mà ông Liếp, bà Thu không có mặt để giải quyết việc thi hành án thì Chấp hành viên sẽ tiến
hành kê biên quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất thổ cư và căn nhà gắn liền, sau đó thẩm định giá, bán đấu giá
theo quy định của Pháp Luật.

Mọi khiếu nại thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết./.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG

THÔNG BÁO 
Về việc thi hành án

Căn cứ Khoản 2,3 Điều 43 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014; 
Căn cứ Bản án số: 21/2020/DSST ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh;
Căn cứ  Quyết định thi hành án số: 244/QĐ-CCTHADS ngày 20/11/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần,

tỉnh Trà Vinh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 2543/QĐ-CCTHADS ngày 02/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần,

tỉnh Trà Vinh;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh thông báo cho ông Trương Văn Dũng, sinh năm 1973 và bà Nguyễn Thị Mỹ

Nương, sinh năm 1975 cùng trú tại: ấp Ông Rùm 1 (nay là ấp Ông Rùm), xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trong thời hại 15 ngày kể
từ ngày thông báo ông,  bà  phải có mặt tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu cần, tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu
Cần, tỉnh Trà Vinh để giải quyết việc thi hành án về việc ông, bà có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng TMCP Kiên Long số tiền vay còn nợ 385.728.001
đồng (Ba trăm tám mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn không trăm lẻ một đồng) và lãi suất ghi trong hợp đồng tín dụng: TD2095/HĐTD
ngày 11/4/2013; Nộp áp phí 19.286.400 đồng (Mười chín triệu hai trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm đồng).

Hết thời hạn nêu trên ông Trương Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Mỹ Nương không đến  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần để giải
quyết theo nội dung thông báo thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh tiến hành các thủ tục kê biên xử lý tài sản là quyền
sử dụng đất số thửa 62, Tờ bản đồ số 25, diện tích 483m2 (thực đo 455,3m2); Căn nhà có diện tích sàn 140,46m2 và quyền sử dụng đất diện
tích 148m2 thuộc thửa 63, Tờ bản đồ 25 cùng tọa lạc tại ấp Ông Rùm 1 (nay là ấp ông Rùm), xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh để đảm
bảo việc thi hành án cho người được thi hành án.

Yêu cầu ông, bà có mặt đúng thời gian và địa điểm để giải quyết việc thi hành án nêu trên. Nếu ông, bà cố tình vắng mặt Chi cục Thi
hành án dân sự huyện Tiểu Cần sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. Mọi thắc mắc, khiếu nại về quyền lợi của ông bà không xem xét giải
quyết./.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH
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THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Sơn Thịnh thông báo bán đấu giá tài sản như sau: 
1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân – Địa chỉ: Khu Nội Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh

Xuân, thành phố Hà Nội.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sơn Thịnh – Tầng 3, Lô 76 khu tập thể Công ty sản xuất và kinh doanh của người tàn

tật, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá: 2.100.000 cổ phần ( giá trị cổ phần 21.000.000.000 VNĐ, tỷ lệ 21%) của ông Nguyễn Tương Như tại Công ty cổ phần Sỹ

Ngàn, Giấy chứng nhận đăng ký  doanh nghiệp Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 0500423500, đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh –
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.(Chi tiết như trong Hồ sơ đấu giá).

* Giá khởi điểm: 20.619.270.000 đồng.
* Tiền đặt trước: 4.100.000.000 đồng.
* Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng.
* Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản : Từ ngày 21/03/2023 đến ngày 11/04/2023

(trong giờ hành chính) tại: Công ty Đấu giá Hơ ̣p danh Sơn Thịnh – Tầng 3, Lô 76 khu tập thể Công ty sản xuất và kinh doanh của người tàn tật,
phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP.  Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản:  Từ ngày 11/04/2023 đến
ngày 13/04/2023 (trong giờ hành chính) 

- Người tham gia đấu giá xem giấy tờ và hồ sơ liên quan đến tài sản đấu giá: Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sơn Thịnh – Địa chỉ: Tầng
3, Lô 76 khu tập thể Công ty sản xuất và kinh doanh của người tàn tật, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
hoặc tại Trụ sở Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân – Địa chỉ: Khu Nội Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà
Nội.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:  Từ ngày 11/04/2023 đến ngày 13/04/2023 (trong giờ hành chính). 
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 14/04/2023 tại: Trụ sở Công ty Đấu giá Hơ ̣p danh Sơn Thịnh –

Tầng 3, Lô 76 khu tập thể Công ty sản xuất và kinh doanh của người tàn tật, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP.  Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sơn Thịnh – Tầng 3, Lô 76 khu tập thể Công ty sản xuất và kinh doanh của người

tàn tật, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP.  Hà Nội.
ĐTLH : 0338 95 95 68.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH SơN THịNH 

THÔNG BÁO 
Về việc thi hành án

Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Căn cứ Điều 20, Điều 39, Điều 98 Luật Thi hành án dân sự; 
Căn cứ Bản án dân sự sơ thẩm số 218/2022/DS-ST ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 541, 542/QĐ-CCTHADS ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự

quận Ninh Kiều;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) số 25/QĐ-CCTHA ngày 24 tháng 02

năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều thông báo cho:
- Người phải thi hành án: ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Ngọc Thúy
Địa chỉ: Số 172 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ cư trú: 160/36/12 Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Địa chỉ: 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Vào ngày 14/3/2023, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều đã tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất

số 63; tờ bản đồ số 50; tọa lạc tại Đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 660362, số vào sổ cấp GCN: CH00930 do Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều cấp
ngày 20/8/2010; và tài sản gắn liền với đất. 

Nay quy định cho các bên đương sự trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kê biên tài sản có quyền thoả thuận về giá hoặc thỏa
thuận việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên. Hết thời hạn nêu trên, nếu không thỏa thuận được, Chấp hành viên sẽ ký hợp đồng
dịch vụ với tổ chức thẩm định giá để thẩm định giá trị tài sản kê biên theo quy định./.

CHI CụC THI HÀNH ÁN dâN Sự qUậN NINH KIềU, THÀNH pHố CầN THơ

THÔNG BÁO 
Về việc thi hành án

Kính gửi:- Ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1970. 
- Bà Huỳnh Thị Kim Thoa, sinh năm 1972

Địa chỉ: ấp Hưng Lợi, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
Căn cứ Bản án, Quyết định số 143, 144, 145/2022/DSST ngày 21 tháng 07 năm 2022 và số 255/2022/DSST ngày 19/10/2022 của Tòa án

nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; 
Căn cứ Quyết định thi hành án số 05, 06/QĐ – CCTHADS ngày 03 tháng 10;  số 46/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 10  và số 180/QĐ-CCTHADS

ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
Nội dung Bản án,  Quyết định: Ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1975, bà Huỳnh Thị Kim Thoa, sinh năm 1972  địa chỉ: ấp Hưng Lợi, xã

Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang phải có trách nhiệm liên đới trả cho các đương sự gồm. 
1. Ông Nguyễn Văn Long, sinh năm 1978, địa chỉ: Số 207 Tốn Đức Thắng, tổ 08, khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu

Đốc, tỉnh An Giang số tiền 400.000.000đ (Bốn trăm triệu đồng) và Lãi chậm thi hành án theo khoản 2 Điều 468 Bộ Luật dân sự năm 2015.
2. Ông Nguyễn Văn Bé, sinh năm 1958, địa chỉ: Số 786 Lê Hồng Phong, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

số tiền 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng) và Lãi chậm thi hành án theo khoản 2 Điều 468 Bộ Luật dân sự năm 2015.
3. Bà Trẩn Thị kiều Quyên, sinh năm 1982, địa chỉ: Số 167 Mậu Thân, khóm Hoà Bình, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

số tiền 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng) và Lãi chậm thi hành án theo khoản 2 Điều 468 Bộ Luật dân sự năm 2015.
3. Ông Trẩn Nhựt Dượng, sinh năm 1994, địa chỉ: khóm 05, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang số tiền 1.400.000.000đ

(Một tỷ, bốn trăm triệu đồng) và Lãi chậm thi hành án theo khoản 2 Điều 468 Bộ Luật dân sự năm 2015.
Qua xác minh được địa phương cung cấp ông Nguyễn Văn Tuấn, bà Huỳnh Thị Kim Thoa không có đăng ký hộ khẩu thường trú tại ấp

Hưng Lợi, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Hiện tại ông Tuấn, bà Lim Thoa và gia đình đã bỏ địa phương đi làm ăn sinh sống
ở đâu địa phương không rõ địa chỉ cụ thể.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú, tỉnh An Giang thông báo sẽ tổ chức cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá quyền
sử dụng đất tại ấp Hưng Lợi, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang gồm.

- Quyền sử dụng đất có diện tích 434,1m2(Đất ở nông thôn), thuộc tờ bản đồ số 29, thửa đất số 26, GCNQSDĐ Số H00743nF được UBND
huyện Châu Phú cấp ngày 18/08/2006 và tài sản gắn liền trên đất, thửa đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Hưng Lợi, xã Đào Hữu
Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

- Quyền sử dụng đất có diện tích 54,3m2(Đất thổ), thuộc tờ bản đồ số 08, thửa đất số 25, GCNQSDĐ Số 04437nF được UBND huyện
Châu Phú cấp ngày 26/12/2001 và tài sản gắn liền trên đất, thửa đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Hưng Lợi, xã Đào Hữu Cảnh,
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để đảm bảo việc thi hành án.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đăng tin 02 (lần) liên tiếp của Cơ quan đại diện Báo Pháp Luật Việt Nam tại ĐBSCL trụ sở
tại thành phố Cần Thơ. ông Nguyễn Văn Tuấn, bà Huỳnh Thị Kim Thoa phải có mặt tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú, tỉnh An
Giang, địa chỉ: khóm Vĩnh Thành, thị trấn cái Dẩu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để thực hiện các quyền, nghĩa vụ về thi hành án: Nhận quyết
đinh, thông báo và giải quyết thi hành án; tham gia kê biên, xử lý tài sản; thoả thuận giá trị tài sản kê biên; thoả thuận lựa chọn tổ chức thẩm
định giá, bán đấu giá và thoả thuận mức giảm giá theo quy định của pháp luật về thi hành án.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Huỳnh Thị Kim Thoa không đến trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện cung cấp địa chỉ mới
thì gửi văn bản cung cấp địa chỉ mới cho Chi cục Thi hành án để được nhận các quyết định, thông báo về thi hành án.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Tuấn  và bà Thị Kim Thoa không cung cấp địa chỉ mới thì Chi cục Thi hành án huyện Châu Phú, tỉnh An
Giang sẽ thông báo theo địa chỉ đã được xác định trong bản án hoặc nơi có tài sản kê biên theo quy định của pháp luật./.

CHI CụC THI HÀNH ÁN dâN Sự HUyệN CHâU pHú, TỉNH aN GIaNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM. ĐT: 028.

22 455 120.
Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur,

P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
Tài sản 1: 01 xe ô tô tải thùng mui bạt nhãn hiệu THACO; số loại: TOWNER990; BKS: 61C-486.72; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 61013776

do Phòng CSGT công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 04/06/2021 đứng tên Nguyễn Thị Bình. Giá khởi điểm: 160.000.000 đồng. Tiền đặt trước:
16.000.000 đồng.

Tài sản 2: 01 xe ô tô con, nhãn hiệu: CHEVROLET, số loại: AVEO;  BKS: 69A-053.64; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 010716 do Phòng CSGT
Công an Tỉnh Cà Mau cấp ngày 21/08/2018 đứng tên Nguyễn Trung Tịnh. Giá khởi điểm: 230.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 23.000.000 đồng.

- Thời hạn, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/03/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/03/2023 (trong giờ
hành chính).

- Địa điểm xem xe:
Tài sản 1: Bãi xe Công ty Sao Vàng (13 Đường số 8, KP4, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức).
Tài sản 2: Bãi xe Cần Thơ (số 13/1 đường Quang Trung, KV1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/03/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/03/2023.
- Thời gian tổ chức đấu giá: Ngày 31/03/2023.
- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia và đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá

hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
Đây cũng là nội dung đính chính cho kỳ đăng trên báo Pháp Luật Việt Nam ngày 17/03/2023

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH Lam SơN SÀI GòN

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: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 43 (trích 1 phần), tờ bản đồ số 8 tại địa chỉ số 4 đường Mê

Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 213959 do UBND thành phố
Nha Trang cấp ngày 25/4/2012 cho ông Trần Văn A (đã chuyển nhượng cho bà Trần Thị Mỹ Dung ngày 08/06/2012).

2. Giá khởi điểm: 7.496.086.842 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu, không trăm tám mươi sáu nghìn, tám trăm bốn
mươi hai đồng).

Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng, phí và lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài
sản và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật do người trúng đấu giá chịu. Trong đó thuế thu nhập cá nhân (nếu có) người bán
tài sản phải chịu hoặc các bên thỏa thuận theo Hợp đồng bán đấu giá.

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 đâ ́u gia ́: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng chẵn).
5. Bán và tiếp nhâ ̣n hô ̀ sơ tham gia đâ ́u giá: Từ 08h00’ ngày 21/3/2023 đến 16h30’ ngày 10/4/2023.  
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 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: Nga ̀y 03/4/2023 và 04/4/2023 (Trong giờ hành chính). 
8. Nộp tiền đặt trước tham gia đâ ́u gia ́: Từ 08h00’ ngày 10/4/2023 đến 16h30’ ngày 11/4/2023. 
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10h00’ - Ngày 13/4/2023 - 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
Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức đấu giá tài sản sau:
1. Tên tài sản: Tài sản thu hồi từ phá dỡ các hạng mục công trình của Công an TP Cam Ranh và Công an huyện Vạn Ninh thuộc Công an

tỉnh Khánh Hòa.
2. Giá khởi điểm: 162.963.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi ba nghìn đồng).
*Giá trên là giá đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, di dời tài sản ra khỏi công trình. Người trúng đấu

giá tự chịu trách nhiệm vận chuyển di dời tài sản đấu giá và hoàn trả mặt bằng cho người có tài sản đấu giá.
3. Người có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: Số 80 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa).
4. Tiền đặt trước tham gia đâ ́u gia ́: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn)
5. Bán và tiếp nhâ ̣n hô ̀ sơ tham gia đâ ́u giá: Từ  08h00’ ngày 21/3/2023 đến 16h30’ ngày 03/4/2023.  
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 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: Nga ̀y 28/3/2023 và 29/3/2023 (Trong giờ hành chính). 
8. Nộp tiền đặt trước tham gia đâ ́u gia ́: Từ 08h00’ ngày 03/4/2023 đến 16h30’ ngày 04/4/2023. 
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10h00’ - Ngày 06/4/2023 - 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 
Về việc thi hành án

Kính gửi:- Ông Lê Chí Hiếu, sinh năm 1970. 
- Bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1974
Địa chỉ: Số 10E1, khóm Đông Thạnh 6 (Nay là khóm Đông Thạnh 9),

phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Căn cứ Bản án, Quyết định số 137/2019/DS-GĐT ngày 06 tháng 06 năm 2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ
Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số 75/QĐ – CCTHADS ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu
Phú, tỉnh An Giang.

Nội dung Bản án,  Quyết định: Ông Lê Chí Hiếu, sinh năm 1970, bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1974  địa chỉ: Số 10E1, khóm
Đông Thạnh 6 (Nay là khóm Đông Thạnh 9), phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang có nghĩa vụ trả cho Quỹ tín
dụng nhân dân Mỹ Hoà số tiền 751.435.000đ (Bảy trăm năm mươi mốt triệu, bốn trăm ba mươi lăm nghìn đồng)

Qua xác minh được địa phương cung cấp ông Lê Chí Hiếu, bà Nguyễn Thị Hạnh không có đăng ký hộ khẩu thường trú hay
tạm trú tai số 10E1, khóm Đông Thạnh 6 (Nay là khóm Đông Thạnh 9), phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú, tỉnh An Giang thông báo sẽ tổ chức cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu
giá quyền sử dụng đất tại ấp Hưng Thạnh, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang có diện tích 284,4m2 thuộc tờ bản đồ
số 03, thửa đất số 53 GCN QSDĐ số CH02435 được UBND huyện Châu Phú cấp ngày 10/11/2011và tài sản gắn trên đất là căn nhà ở.
Kết cấu:Khung gỗ, nóng đá,lợp thiết, vách thiết, lót ván chưa được cấp GCN QSH nhà ở do bà Nguyễn Thị Hạnh và ông Lê Chí Hiếu
đứng tên, thửa đất tọa lạc tại ấp Hưng Thạnh, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để đảm bảo thi hành án.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đăng tin 02 (lần) liên tiếp của Cơ quan đại diện Báo Pháp Luật Việt Nam tại
ĐBSCL trụ sở tại thành phố Cần Thơ. Bà Nguyễn Thị Hạnh, ông Lê Chí Hiếu phải có mặt tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu
Phú, tỉnh An Giang, địa chỉ: khóm Vĩnh Thành, thị trấn cái Dẩu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để thực hiện các quyền, nghĩa vụ về
thi hành án: Nhận quyết đinh, thông báo và giải quyết thi hành án; tham gia kê biên, xử lý tài sản; thoả thuận giá trị tài sản kê biên;
thoả thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá và thoả thuận mức giảm giá theo quy định của pháp luật về thi hành án.

Trường hợp Nguyễn Thị Hạnh và ông Lê Chí Hiếu không đến trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện cung cấp địa chỉ mới thì
gửi văn bản cung cấp địa chỉ mới  cho Chi cục Thi hành án để được nhận các quyết định, thông báo về thi hành án.

Trường hợp Nguyễn Thị Hạnh và ông Lê Chí Hiếu không cung cấp địa chỉ mới thì Chi cục Thi hành án huyện Châu Phú, tỉnh An
Giang sẽ thông báo theo địa chỉ đã được xác định trong bản án hoặc nơi có tài sản kê biên theo quy định của pháp luật./.

CHI CụC THI HÀNH ÁN dâN Sự HUyệN CHâU pHú, TỉNH aN GIaNG

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: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 66, tờ bản đồ số 10 có địa chỉ tại 224 Ngô Gia Tự,

P. Phước Tiến, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 921/99 do UBND
tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 25/9/1999 cho Ông Kiều Văn Nguyệt và Bà Vũ Thị Hiếm. 

2. Giá khởi điểm: 9.434.127.877  đồng (Bằng chữ: Chín tỷ,bốn trăm ba mươi bốn triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn, tám trăm
bảy mươi bảy đồng).

Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng, phí và lệ phí công chứng hợp đồng mua
bán tài sản và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật do người trúng đấu giá chịu. Trong đó thuế thu nhập cá nhân
(nếu có) người bán tài sản phải chịu hoặc các bên thỏa thuận theo Hợp đồng bán đấu giá.

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 đâ ́u gia ́: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn).
5. Bán và tiếp nhâ ̣n hồ sơ tham gia đấu gia ́: Từ  08h00’ ngày 21/3/2023 đến 16h30’ ngày 10/4/2023.  
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
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: Nga ̀y 05/4/2023 và 06/4/2023 (Trong giờ hành chính). 
8. Nộp tiền đặt trước tham gia đâ ́u gia ́: Từ 08h00’ ngày 10/4/2023 đến 16h30’ ngày 11/4/2023. 
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14h30’ - Ngày 13/4/2023 - 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 
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THÔNG BÁO 
Về việc cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Bản án số: 23/2020/DS-ST ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng ;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 71, 72/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành,

tỉnh Sóc Trăng
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 02/QĐ-CCTHADS ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu

Thành, tỉnh Sóc Trăng;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành cưỡng chế đối với ông Tống Văn Tài và bà Nguyễn Thị Thủy,

cùng địa chỉ: ấp Trà Quýt A, thị Trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
Bằng biện pháp cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất sau:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1475; Tờ bản đồ số 02, diện tích 225m2. Mục đích sử dụng: Đất lúa theo Giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 714197 (Số vào sổ 119) do Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú cấp ngày 27/6/2005 cho ông Tống Văn Tài và
bà Nguyễn Thị Thủy. Đất tọa lạc tại: Ấp Trà Quýt A, xã Thuận Hòa, huyện Mỹ Tú (nay là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành),
tỉnh Sóc Trăng.

Thời gian cưỡng chế:  14 giờ 00 ngày 30 tháng 3 năm 2023 (Thứ 5).
Địa điểm cưỡng chế  tại thửa đất số 1475; Tờ bản đồ số 02, tọa lạc tại ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc

Trăng
Dự trù chi phí cưỡng chế ông Tống Văn Tài và bà Nguyễn Thị Thủy phải chịu là 5.990.000đ (Năm triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng).
Yêu cầu ông (bà) có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

CHI CụC THI HÀNH ÁN dâN Sự HUyệN CHâU THÀNH, TỉNH SóC TrĂNG

THÔNG BÁO 
V/v Kê biên tài sản thi hành án

Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 14/QĐ-CCTHA ngày 13
tháng 03 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long;

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long thông báo cho người phải thi hành án là ông (bà): Lê Thị
Vĩnh.

Địa chỉ: số 64/22 Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Chổ ở hiện nay: số 68/68C, Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Hồ sẽ tiến hành kê biên tài sản là nhà và quyền sử dụng đất thửa số thửa  số

2184, tờ bản đồ số 01, diện tích 40m2, và  kê biên chiếc thửa số 2181, tờ bản đồ số 01, diện tích 40m2 loại đất ở nông thôn,
cùng tọa lạc tại ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ do bà Lê Thị Vĩnh đứng tên giấy chứng nhận quyền sử
dụng và bà Vĩnh đăng ký đồng sở hữu với bà Nguyễn Thị Chiêu Hằng để đảm bảo thi hành án.

Thời gian cưỡng chế:lúc 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 03 năm 2023
Địa điểm cưỡng chế kê biên: Tại căn nhà và đất của bà Vĩnh, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh

Vĩnh Long
Dự trù chi phí cưỡng chế ông (bà): Lê Thị Vĩnh phải chịu là 1.350.000đ:  (một triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng). 
Yêu cầu bà Lê Thị Vĩnh có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên, nếu bà cố tình vắng mặt thì Chi cục thi hành án dân

sự huyện Long Hồ vẫn tiến hành xử lý tài sản của bà theo quy định.

CHI CụC THI HÀNH ÁN dâN Sự HUyệN LONG Hồ, TỉNH VĩNH LONG 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt 
2. Người có TS1: Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) – Số 3 Liễu Giai,

P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội. TS2: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Tầng 1 (Tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà
Sailing Tower, số 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Thông tin về tài sản đấu giá: 
- TS1: Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số HPCCT2105-2805/HĐMB ký ngày 09/06/2020

giữa CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ và Ông/bà Trần Tuấn Anh, xác nhận của chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ ngày 05/08/2022 cho bà Phạm Thị Trang về việc chuyển nhượng căn hộ số 05, tầng 28, tòa nhà
CT2105, dự án HPC Landmark 105, KĐTM Văn Khê mở rộng, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội. 

- TS2: Quyền sử dụng 200,3 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 98, tờ bản đồ số: 17, địa chỉ: thôn Hoàng
Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông
thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất
có thu tiền sử dụng đất. Thửa đất có GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 430589, số vào
sổ cấp GCN: CS02312 do Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên cấp ngày 10/12/2019 cho ông Đỗ Mạnh Linh và bà Đỗ Thị Ngần, cập
nhật tên cho ông Nguyễn Ngọc Quang ngày 30/12/2020 được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam theo Hợp
đồng thế chấp số công chứng 77, quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD do VPCC Văn Giang, tỉnh Hưng Yên chứng nhận
ngày 07/01/2021.

Giá khởi điểm TS1: 3.242.430.000 VNĐ; TS2: 2.850.000.000 VNĐ
Tiền đặt trước TS1: 320.000.000 VNĐ; TS2: 285.000.000 VNĐ
4. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá TS1,2: Trong giờ hành chính, kể từ 16/03/2023 đến 03/04/2023

tại Văn phòng Công ty Sao Việt - Phòng 105, số 6 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
5. Thời gian địa điểm đấu giá TS1: 10h00 ngày 06/04/2023; TS2: 09h00 ngày 06/04/2023 tại Văn phòng Công ty Sao

Việt - Phòng 206, số 6 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt: Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà

Nội - ĐT: 0246.6505360 /0965549895
CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH SaO VIệT 

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH NGÔ THốNG NHẤT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Lô tôm đông lạnh các loại gồm 27.666 thùng, tổng khối lượng 237.854,46kg của Công ty Cổ phần chế biến thủy sản

Xuất nhập khẩu Âu Vững II do Chi cục THA dân sự huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, trụ sở: số 126 Quốc lộ 50, khu phố 4, thị
trấn Cần Giuộc, H.Cần Giuộc, T.Long An đưa ra đấu giá. GKĐ: 32.608.332.000đ. Đặt trước 10%GKĐ. Xem tài sản (mẫu tài
sản) tại kho Công ty TNHH Lotte Global Logistics Việt Nam. Địa chỉ: Lô A1, đường số 3, KCN Long Hậu, H.Cần Giuộc, T.Long
An. * Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá nộp hồ sơ tại
Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 31/3/2023. 

* Thời gian, địa điểm đấu giá: 14 giờ 00 ngày 03/4/2023 tại Trụ sở Chi cục THA dân sự huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Chi tiết liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất, Trụ sở Tầng 6 Tòa nhà Thanh Niên, số 41 CMT8, P. An Hòa, Q.
Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Hotline: 0292 383 1982. 

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: Tài sản thu hồi từ phá dỡ các hạng mục Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa.
2. Giá khởi điểm: 529.682.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi hai nghìn đồng). 
*Giá trên là giá đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, di dời tài sản ra khỏi công trình. Người

trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm vận chuyển di dời tài sản đấu giá và hoàn trả mặt bằng cho người có tài sản đấu giá.
3. Người có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: Số 80 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa).
4. Tiền đặt trước tham gia đâ ́u giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn).
5. Bán và tiếp nhâ ̣n hồ sơ tham gia đâ ́u giá: Từ 08h00’ ngày 21/3/2023 đến 16h30’ ngày 03/4/2023.  
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
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: Nga ̀y 30/3/2023 và 31/3/2023 (Trong giờ hành chính). 
8. Nộp tiền đặt trước tham gia đâ ́u giá: Từ 08h00’ ngày 03/4/2023 đến 16h30’ ngày 04/4/2023. 
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14h30’ - Ngày 06/4/2023 - 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
Đấu giá Nhà, đất tọa lạc tại số 212A3/6A Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM, cụ thể: DT: 19,9m2 (Theo

GCN: 19,98m2); DTXD: 19,9m2 (Theo GCN: 19,98m2); Tổng DT sàn XD: 43,5m2 (trong đó DT sàn XD không phù hợp kiến
trúc 3,7m2), (Theo GCN: 35,56m2); Kết cấu: 02 tầng, tường gạch, cột BTCT, sàn BTCT + gỗ, mái tôn. GKĐ: 3.368.083.450đồng.
Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm (Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

Người có tài sản: Chi Cục Thi hành án dân sự Quận 1 – Địa chỉ: số 387 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM.
Xem tài sản: Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 11/4/2023 - Tại nơi có tài sản (liên hệ Mr.Trường, số ĐT 0856.682.862).
Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty Vạn Thành An: Từ ngày 15/3/2023 đến hết ngày 11/4/2023 (trong giờ hành chính).

Điều kiện tham gia: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá
2016.

Đấu giá: Lúc 09 giờ 30 ngày 14/4/2023.
Tham khảo hồ sơ, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân

Định, Quận 1, HCM. ĐT: 028.3820.4858 – 0948.68.99.86.
CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH VẠN THÀNH aN 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
QSDĐ, QSHNỞ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 340, tờ bản đồ số 142-TL 2005 tại phường BHH B,

quận Bình Tân,TP.HCM: Theo GCN QSHNỞ và QSDĐỞ: Đất ở: 130,8m2; Hình thức sử dụng: riêng. Nhà ở: Diện tích sàn:
103,8m2; Kết cấu nhà: Vách gạch, mái tôn; Cấp (hạng): 4; Số tầng: 1. Theo hiện trạng Bản vẽ sơ đồ nhà đất và Bản vẽ hiện
trạng vị trí – áp ranh: Đất ở: 130,8m2. Nhà ở: Số tầng: 1 + Lửng; Cấp: 4; Kết cấu nhà: Tường gạch, cột BTCT, sàn BT giả, mái
tôn; Tổng diện tích sàn xây dựng: 130,8m2; Diện tích xây dựng ngoài lộ giới: 112,8m2; Diện tích xây dựng trong lộ giới:
18,0m2. Địa chỉ: 76/16 Đường số 10, KP5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh. *Ghi chú: Người đăng
ký tham gia đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để xem quy hoạch nhà, đất nêu trên. Đối với phần diện tích sàn xây
dựng chênh lệch 27 m2, người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân. Địa chỉ: 426 Hồ Học Lãm,Phường An Lạc, Quận
Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm: 4.965.608.000 đồng. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm. Đăng ký: Từ ngày 02/3/2023 đến ngày
03/4/2023. Nộp tiền đặt trước: từ ngày 03/4/2023 đến 05/4/2023. Xem tài sản: Ngày 23/3/2023, 24/3/2023. Thời gian, địa
điểm đấu giá: vào lúc 09 giờ 00 ngày 06/4/2023 tại số 11 (số cũ B4/20D) Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh,
TPHCM. Chi tiết liên hệ: Quân – 0702971147.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH Á CHâU 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thành Đạt, trụ sở: tầng 3, số 186 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Tp Hà Nội. Thông

báo đấu giá như sau:
1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất. địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội.
2. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 315, tờ bản đồ số 05, diện tích theo giấy

chứng nhận là 116m2, tại Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T409170, số vào sổ cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất: 00444.QSDĐ/549/QĐ-UB  do UBND huyện Thạch Thất cấp ngày 04/7/2002  cho hộ ông Chu Văn Tiến. Ngày
14/12/2010 ông Chu Văn Mạnh nhận tặng thửa đất theo hợp đồng số 600 ngày 07/12/2010.

Giá khởi điểm      : 1.613.742.718 đồng 
Tiền đặt trước      : 300.000.000 đồng 
Tiền bán hồ sơ     : 500.000 đồng/1 hồ sơ.
3. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp
4. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
5. Thời gian bán hồ sơ và nộp phiếu trả giá, cách thức đăng ký đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 15/03/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/04/2023. 
- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 23/03/2023 đến ngày 24/03/2023 (Trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản tọa lạc.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/04/2023; 05/04/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/04/2023.
6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 
- Thời gian công bố giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 07 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm công bố giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt 
7. 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 . SĐT: 0916 038 538  
II, Thời gian đăng tải:

Số 01 đăng ngày  15/03/2023  (Thứ 4)
Số 02 đăng ngày 18/03/2023 (Thứ 7)
III, Nội dung hóa đơn
Chi phí đăng tải thông báo đấu giá lần 05: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 315, tờ bản đồ số 05, diện tích

theo giấy chứng nhận là 116m2, tại Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH THÀNH ĐẠT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty Đấu giá Hợp danh Sơn Thịnh thông báo bán đấu giá tài sản như sau: 
1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Đan Phượng – Địa chỉ: Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà

Nội.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sơn Thịnh – Tầng 3, Lô 76 khu tập thể Công ty sản xuất và kinh doanh của người tàn

tật, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 38,32 m2 và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 241, tờ bản đồ số 21 phố Phượng Trì, thị trấn

Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 742158, số vào sổ cấp GCNQSDĐ CH-03488 do
UBND huyện Đan Phượng cấp ngày 17/9/2014 cho Ông Bùi Mạnh Hùng là tài sản bán để đảm bảo thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự
huyện Đan Phượng (Chi tiết như trong Hồ sơ đấu giá).

* Giá khởi điểm: 1.052.749.000 đồng.
* Tiền đặt trước: 210.000.000 đồng.
* Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng.
* Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu nhiều vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản : Từ ngày 16/03/2023 đến ngày 14/04/2023

(trong giờ hành chính) tại: Công ty Đấu giá Hơ ̣p danh Sơn Thịnh – Tầng 3, Lô 76 khu tập thể Công ty sản xuất và kinh doanh của người tàn tật,
phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP.  Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản:  Từ ngày 12/04/2023 đến
ngày 14/04/2023 (trong giờ hành chính) 

- Người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Tại thửa đất số 241, tờ bản đồ số 21 phố Phượng Trì, thị trấn Phùng, huyện
Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/04/2023 đến ngày 14/04/2023 (trong giờ hành chính). 
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 17/04/2023 tại: Trụ sở Công ty Đấu giá Hơ ̣p danh Sơn Thịnh –

Tầng 3, Lô 76 khu tập thể Công ty sản xuất và kinh doanh của người tàn tật, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP.  Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sơn Thịnh – Tầng 3, Lô 76 khu tập thể Công ty sản xuất và kinh doanh của người

tàn tật, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP.  Hà Nội.
ĐTLH : 0338 95 95 68.

CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH SơN THịNH 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Đấu giá 02 QSDĐ tọa lạc tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức) theo Giấy chứng nhận

QSDĐ số vào sổ T00774; Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ T00773 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố cấp cùng
ngày 24/12/2008, cập nhật biến động ngày 05/06/2009 và theo Bản đồ hiện trạng vị trí – Áp ranh số 1411/TTĐĐBĐ-VPDV
do Trung tâm đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lập ngày 24/8/2020. GKĐ:
255.032.000.000đồng - Người mua nộp thuế GTGT (nếu có). Tiền đặt trước: 20% GKĐ. (Thông tin chi tiết về tài sản tham
khảo tại hồ sơ đấu giá).

Người có tài sản: Cục THADS TP.HCM – 372A Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Q.Gò Vấp, TP.HCM.
Xem tài sản: Từ ngày 05/4/2023 đến ngày 07/4/2023 - Tại: Một phần thửa đất số 1, 4 và 5; tờ bản đồ số 98 bộ địa chính

P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức (theo tài liệu năm 2004).
Mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An: Từ ngày 10/03/2023 đến ngày 10/04/2023 (trong

giờ hành chính). Điều kiện tham gia: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều
38 Luật đấu giá 2016.

Đấu giá: Lúc 10 giờ 00 phút ngày 13/4/2023.
Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Cty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Số 03 Lý Văn Phức,

P.Tân Định, Q1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.
CÔNG Ty ĐẤU GIÁ Hợp daNH VẠN THÀNH aN 
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THÔNG BÁO Đấu GiÁ TÀi SẢN
TS: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 71, tờ bản đồ số 01 tại địa chỉ 576  Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú,

Tp. Hồ Chí Minh theo GCN QSDĐ số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H02995 do UBND quận Tân Phú cấp ngày 10/10/2005. QSDĐ: Theo GCN: TĐ số: 71;

TBĐ số: 1 (BĐĐC); DT: 1240,0 m2. HTSD: SD riêng: 1240,0 m2. MĐSD đất: đất dùng kinh doanh, sản xuất. THSD đất: lâu dài. Theo BĐHTVT: TĐ:

một phần thửa 71 (TPC: 71-1, 71-2); TBĐ số: 01 (BĐĐC 2005) P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú; DT theo hiện trạng: 1337,0 m2. Nhà ở: Theo GCN: DTXD:

712 m2. DTSD: 920,1 m2. KC: tường gạch, sàn BTCT, mái tole. Số tầng: 2. Theo BVSĐNĐ: Số tầng: 02. Cấp (hạng) nhà ở: 3. KC nhà: tường gạch,

cột BTCT, sàn BTCT + gỗ; mái: tôn. Tổng DTSXD theo hiện trạng: Tầng 1 (DTXD): 1092,5 m2; Lửng: 120,9 m2;Tầng 2: 137,9 m2; Ban công: 16,1

m2; Sân thượng: 58,6 m2. Lưu ý: Phần diện tích đất chênh lệch là do: GCN có phần diện tích nhà, đất không phù hợp quy hoạch, không được

công nhận. Nay theo bản đồ quy hoạch thì nhà, đất trên có 1 phần diện tích khoảng 153,5m2 thuộc quy hoạch Đất cây xanh cách ly là không

phù hợp quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông. Qua kiểm tra dữ liệu thu hồi đất thì nhà, đất có dữ liệu thu hồi 1 phần đất khoảng

32,8m2 để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường Lũy Bán Bích. Qua đối chiếu sơ bộ hiện trạng căn nhà trên thì hiện trạng thực tế căn nhà

trên có thay đổi so với GCN. Qua kiểm tra dữ liệu cấp phép xây dựng thì tại vị trí nhà, đất trên không có dữ liệu cấp Giấy phép xây dựng và

không rõ thời điểm sửa chữa không phép căn nhà trên. GKĐ: 146.295.724.950 đồng.

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 320/21 Độc Lập, Phường Tân Quý, Quận Tân

Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm.

Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 10/04/2023.

Đấu giá: lúc 09h00 ngày 13/04/2023 tại số 25 đường D3, khu nhà ở Linh Tây, Khu phố 1, P. Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Đối tượng đăng ký: khách hàng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá TS tham khảo và nộp hồ sơ tại

Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang– trụ sở 21 Phan Kê ́ Bi ́nh, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM, địa chỉ liên hệ: số 25 đường D3, Khu nhà ở Linh Tây, Khu

phố 1, P Linh Tây, Tp.Thủ Đức, TP.HCM.
CÔNG Ty Đấu GiÁ Hợp daNH NaM GiaNG

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 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: 582.696.000 đồng.
Tài sản 2:  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: 282.062.000 đồng.
Tài sản 3:  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: 1.351.758.600 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 14/03/2023 đến ngày 10/04/2023, tại nơi tài sản tọa lạc.
7. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/03/2023 đến 11 giờ ngày 10/04/2023 (giờ hành chính)

tại Công ty.
8. Thời gian, địa điểm, nhận hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 10/04/2023 đến 11 giờ ngày 12/04/023 (giờ hành chính) tại

Công ty.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ ngày 14/04/2023, 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
1Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong tổ chức đấu giá công khai tài sản như sau:
TS01: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Thuộc thửa đất số 106, DT 1.334,1 m2

(trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ đường Đỗ Trình Thoại là 46,1m2 diện tích chỉ giới xây dựng đường Đỗ Trình Thoại là 116,6 m2), đất ONT,
tờ bản đồ số 03. GKĐ: 12.905.750.000 đ. Đặt trước 20% GKĐ.

TS02: QSDĐ, CTXD và cây trồng trên đất tọa lạc tại xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Thuộc thửa đất số 656, DT 2.268,3
m2, đất LUC, tờ bản đồ số 05. Công trình xây dựng trên đất : Mái tiền chế: DT 66,7m2,  kết cấu mái tôn thiếc, khung sắt hộp,...Chuồng gà 1: DT
33,4 m2, kết cấu trụ cột xi măng,...Chuồng heo: DT 91,7 m2, kết cấu khung kèo gỗ,...Nhà tạm: DT 18 m2, kết cấu nền xi măng, khung kèo gỗ
tạm,...Hồ nước: DT 4,5 m2,...Chuồng gà 2: DT đất 322,4 m2 trong đó nền xi măng là 72 m2, kết cấu mái tôn xi măng,...Chuồng gà 3: DT đất 102,6
m2 (xây trên ao, trên DT đất kê biên có 01 ao  nhân tạo), kết cấu mái tôn thiếc,... Hàng rào: DT 256 m2, kết cấu lưới B40, trụ bê tông dài 160 m,
cao 1,6m. Cây trồng trên đất: 49 cây (trụ) thanh long ruột đỏ đang cho trái loại A (được kiểm kê tại thời điểm kê biên). GKĐ: 1.238.716.800 đ.
Đặt trước 15% GKĐ.

TS03: QSDĐ, CTXD và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thuộc thửa đất số
467 (thửa cũ là thửa 338), DT 1.723 m2, loại đất ONT, tờ bản đồ số 04 (tờ bản đồ cũ số 10). CTXD trên đất: Nhà rơm: DT 40m2, kết cấu cột BTĐS,
mái lợp tole, ... Một phần nhà bò: DT 12 m2, kết cấu cột BTĐS, nền bê tông, ...Cây trồng trên đất: 54 cây bưởi loại B. GKĐ: 2.350.723.631 đ. Đặt
trước 20%GKĐ.

TS04: QSDĐ và CTXD trên đất tọa lạc tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thuộc thửa đất số 217, DT 268 m2,
loại đất ONT, tờ bản đồ số 07; CTXD trên đất: Nhà chính: DT 49 m2, kết cấu móng, cột, đà BTCT,… Mái che trước: DT 38,7 m2, kết cấu tường
gạch chưa tô, mái tole fibro,…Nhà vệ sinh: DT 3,75 m2, kết cấu tường tô 02 mặt, mái đổ đan xi măng. Mái che sau: DT 33,75 m2, kết cấu tường
chưa tô (01 bên), vách tole phía sau, …GKĐ: 5.400.352.000 đ. Đặt trước 20%GKĐ.

TS05: QSDĐ tọa lạc tại ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thuộc thửa đất số 33, tờ bản đồ số 36 (thửa cũ số 101, tờ bản
đồ cũ số 08), DT 10.417,5 m2, đất CLN. GKĐ: 13.471.296.000 đ. Đặt trước 20%GKĐ.

TS01,02: Người có TS: CHV Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An. TS03,04: Người có TS: CHV Chi cục Thi hành án dân sự huyện
Đức Hòa. TS05: Người có TS: CHV Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức.

TS 01: Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ sơ trong giờ hành chính: Từ ngày 27/02/2023 đến 16h00 ngày 04/04/2023. Nộp tiền đặt trước trong
giờ hành chính: Từ ngày 04/04/2023 đến 16h00 ngày 06/04/2023. Đấu giá: ngày 07/04/2023. TS02: Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ sơ trong giờ
hành chính: Từ ngày 02/03/2023 đến 16h00 ngày 07/04/2023. Nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: Từ ngày 07/04/2023 đến 16h00 ngày
11/04/2023. Đấu giá: ngày 12/04/2023.TS 03: Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: Từ
ngày 03/03/2023 đến 16h00 ngày 11/04/2023. Nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: Từ ngày 11/04/2023 đến 16h00 ngày 13/04/2023. Đấu
giá: ngày 14/04/2023. TS 04: Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: Từ ngày 09/03/2023
đến 16h00 ngày 14/04/2023. Nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: Từ ngày 14/04/2023 đến 16h00 ngày 18/04/2023. Đấu giá: ngày
19/04/2023. TS 05: Xem TS, nhận đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: Từ ngày 16/03/2023 đến
16h00 ngày 21/04/2023. Nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: Từ ngày 21/04/2023 đến 16h00 ngày 25/04/2023. Đấu giá: ngày 26/04/2023

Phương thức trả giá lên. TS 02,03,04,05:Hình thức đấu giá kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá; TS 01: Hình thức đấu giá trực
tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Địa điểm đăng ký, địa điểm tổ chức đấu giá: Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An. Điều kiện
cách thức đăng ký: Tuân thủ theo quy định tại quy chế của từng tài sản. Muốn biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh
Tiên Phong, (Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An. Điện thoại: 0272.3 581.359).

CÔNG Ty Đấu GiÁ Hợp daNH TiêN pHONG 

THÔNG BÁO Đấu GiÁ TÀi SẢN
TS1: Xe tải có mui nhãn hiệu CHANGAN SC1022DB, biển số 60C-353.19. Tải trọng 740kg. Xem xe tại: Bãi xe Rạch Chiếc, Liên Phường, An

Phú, Thủ Đức, TP.HCM. GKĐ 52.000.000 đồng, đặt trước 10.400.000 đồng. Người có TS1: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Đ/c: Số 89
Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội.

TS2: Lô 09 xe ô tô, bán nguyên lô không tách rời gồm: Xe ô tô con nhãn hiệu LIFAN, BKS 66A-000.58 ; Xe ô tô con nhãn hiệu LIFAN, BKS
66A-002.18 ; Xe ô tô con nhãn hiệu LIFAN, BKS 66A-000.57; Xe ô tô con nhãn hiệu LIFAN, BKS 66A-002.55 ; Xe ô tô con nhãn hiệu LIFAN, BKS
66A-002.56 ; Xe ô tô con nhãn hiệu LIFAN, BKS 66A-000.59 ; Xe ô tô con nhãn hiệu LIFAN, BKS 66A-001.95 ; Xe ô tô tải nhãn hiệu TRACIMEXCO,
BKS 66C-004.76 ; Xe ô tô con nhãn hiệu SOYAT, BKS 66A-005.01. Xem xe: Số 143/1 Quảng Khánh, xã Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. GKĐ
97.200.000 đồng, đặt trước 19.440.000 đồng. Người có TS2:  Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex – CN Đồng Tháp, Đ/c: 132-134 Nguyễn
Huệ, P2, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h30 ngày 20/03/2023 đến 16h00 ngày 28/03/2023. 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 28/03/2023 đến 16h00 ngày 30/03/2023.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 31/03/2023 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 TÀi SẢN
TS: QSHNƠ và QSDĐƠ tại 138/7/1 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 138/1/2A Nguyễn

Súy, Phường 16, Quận Tân Bình). Theo GCN QSHNƠ và QSDĐƠ hồ sơ gốc số 329/2003 do UBND quận Tân Bình cấp ngày 15/07/2003. Thửa đất:
Theo GCN: TĐ số: 102; TBĐ số: 175 (BĐĐC); DTKV: 36,50 m2; HTSD: Riêng: 36,5 m2. Theo BVSĐNĐ: TĐ số: 102, đường; Loại đất: ODT, DGT. TBĐ
số: 84 (BĐĐC 2005) phường Tân Quý, quận Tân Phú. DT theo hiện trạng: 36,9 m2 (SD riêng: 36,9 m2; SD chung: 0 m2); Phân loại vị trí: 4. Nhà ở.
Theo GCN: Địa chỉ: 138/1/2A Nguyễn Súy, phường 16, quận Tân Bình. DTXD: 33,52 m2.; DTSD: 67,04 m2; Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn BTCT,
mái tole; Số tầng: 2. Theo BVSĐNĐ: Địa chỉ: 138/7/1 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân Phú; Số tầng: 2 + lửng; Cấp (hạng) nhà ở: 3; Kết
cấu nhà: tường gạch, sàn BTCT, cột BTCT, mái tôn; Tổng DTSXD theo hiện trạng: 84,6 m2 (Tầng 1: 33,5 m2; Tầng 2: 32,4 m2; Tầng lửng: 17,6 m2;
Ban công: 1,1 m2). Lưu ý: Diện tích tầng lửng 17,6 m2 chưa được cập nhật vào giấy chứng nhận số 329/2003 do Ủy ban nhân dân quận Tân
Bình cấp ngày 15/07/2003.GKĐ: 2.804.300.631 đồng.

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 320/21 Độc Lập, Phường Tân Quý, Quận Tân
Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm.
Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 10/04/2023.
Đấu giá: lúc 08h30 ngày 13/04/2023 tại số 25 đường D3, khu nhà ở Linh Tây, Khu phố 1, P. Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Đối tượng đăng ký: khách hàng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá TS tham khảo và nộp hồ sơ tại

Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang– trụ sở 21 Phan Kê ́ Bi ́nh, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM, địa chỉ liên hệ: số 25 đường D3, Khu nhà ở Linh Tây, Khu
phố 1, P Linh Tây, Tp.Thủ Đức, TP.HCM.

CÔNG Ty Đấu GiÁ Hợp daNH NaM GiaNG

THÔNG BÁO Đấu GiÁ TÀi SẢN
1. Tổ chức đấu giá: Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (CN BRVT Cty Đông Sài Gòn) – 36 Phạm

Ngọc Thạch, P.09, TP.Vũng Tàu, tỉnh BRVT. ĐT: 028.6686.5120.
2. Tài sản đấu giá: 
TS01: QSDĐ thuộc TĐ số 1627, TBĐ số 35 tọa lạc tại địa chỉ: Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT theo GCN QSDĐ, QSHNƠ và

TSKGLVĐ số CK 303645, số vào sổ cấp GCN: CS 00275 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BRVT cấp ngày 27/07/2017 cho ông Võ Văn Bình và
bà Trần Thị Minh Thoa, cụ thể: DT: 138,4 m2; HTSD: Sử dụng riêng; MĐSD: Đất ở 40 m2, Đất trồng cây hàng năm khác 98,4 m2; THSD: Đất ở: Lâu
dài; Đất trồng cây hàng năm khác: 2031.

Hiện trạng: Đất có tứ cận như sau: Phía Đông giáp đường nhựa. Phía Tây giáp đất ông Nguyễn Ngô Khôi, bà Trần Thị Như Ý và đất ông
Phan Thế Tự, bà Nguyễn Thị Lan. Phía Nam giáp đất ông Lê Minh Hùng, bà Mai Thị Thuận. Phía Bắc giáp đất ông Phạm Xuân Tươi, bà Lê Thị
Xuân.

TS02: Tàu đánh cá MITSUBISHI S6A3, số đăng ký BV–90727 –TS theo GCN đăng ký tàu cá số 633/16 do Chi cục Thủy sản tỉnh BR-VT cấp
ngày 03/11/2016. Hô hiệu: Việt Nam; Loại tàu: Đánh cá; Công dụng: khai thác hải sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Lộc An; Mẫu thiết kế: Dân
gian; Chiều dài: Lmax, m: 19,80; Chiều rộng: Bmax, m: 6,95; Chiều cao mạn D, m: 3,55;Vật liệu vỏ: Gỗ; Tổng dung tích: 103,50. Máy chính: Ký
hiệu máy: MITSUBISHI S6A3; Số máy: 37031; Công suất (sức ngựa): 605; Năm, nơi chế tạo: Nhật.

Hiện trạng chi tiết: Theo TBĐG số 030922.5/TBĐG ngày 15/03/2023 của CN BRVT Cty Đông Sài Gòn. 
3. Người có tài sản: TS01: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Xuyên Mộc - Số 268, QL55, TT.Phước Bửu, H.Xuyên Mộc, tỉnh BRVT.

TS02: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đất Đỏ - KP. Hiệp Hòa, TT. Đất Đỏ, H.Đất Đỏ, T.BR-VT.
4. Giá khởi điểm: TS01: 2.835.368.100 đồng. TS02: 1.034.013.600 đồng.
5. Tiền đặt trước: TS01: 567.073.620 đồng. TS02: 206.802.720 đồng.
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại CN BRVT Cty Đông Sài

Gòn từ 08h00 ngày 15/03/2023 đến 17h00 ngày 07/04/2023 (Đối với TS01); Từ 08h00 ngày 16/03/2023 đến 17h00 ngày 31/03/2023 (Đối với
TS02).

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

7. Thời gian và địa điểm xem tài sản: TS01: Từ 08h00 ngày 15/03/2023 đến 17h00 ngày 07/04/2023, TS02: Từ 08h00 ngày 16/03/2023
đến 17h00 ngày 31/03/2023 tại nơi có tài sản.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 05/04/2023, 06/04/2023 và 07/04/2023 (đối với TS01), 29/03/2023,
30/03/2023, 31/03/2023 (đối với TS02) (Bằng hình thức chuyển khoản).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: TS01: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 10/04/2023, TS02:  Lúc 10 giờ 00 phút ngày 03/04/2023
cùng tại VP CN BRVT Cty Đông Sài Gòn - Số 107 Bến Nôm, P.Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh BRVT.

CHi NHÁNH BÀ rỊa –VŨNG TÀu CÔNG Ty Đấu GiÁ Hợp daNH ĐÔNG SÀi GÒN 

THÔNG BÁO Đấu GiÁ TÀi SẢN
1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (Cty Đông Sài Gòn)
Trụ sở: 693 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM. ĐT: 028.6686.5120
VPĐD:  Lầu 02, Tòa nhà Galaxy 09, 09 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP. HCM.
2. Tài sản đấu giá:
TS01: QSDĐ và TSKGLVĐ thuộc TĐ 68 (1 phần) + 66, TBĐ 11 tại 47 đường 23 tháng 10, P.Phương Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo

GCNQSDĐ số AI 862935, sổ vào sổ cấp GCN số H15825 do UBND TP. Nha Trang cấp ngày 02/05/2007, CNCN cho bà Hồ Ngọc Minh Hương ngày
12/01/2018; cụ thể: Thửa đất: DT: 516,15 m2; HTSD: SD riêng; MĐSD: ODT; THSD: Lâu dài; NGSD: Nhà nước công nhận QSDĐ; TSGLVĐ: Nhà ở 06
tầng DTXD 341,96 m2; Loại nhà tường gạch, sàn BTCT, nền gạch men, mái BTCT.

TS02: QSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ thuộc TĐ số 34, TBĐ số 73 tại Lô số 309, khu 15, KĐT mới Vĩnh Hòa, P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang, T.Khánh
Hòa theo GCN QSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ số CD 162151, số vào sổ cấp GCN: CH06405/22327 do UBND TP. Nha Trang cấp ngày 25/05/2016; cụ
thể: Thửa đất: DT: 453,1 m2; HTSD: SD riêng; MĐSD: ODT; THSD: Lâu dài.

3. Người có TS01, TS02: Agribank Chi nhánh 3 - 112 Trần Quốc Thảo, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.
4. Giá khởi điểm: TS01: 50.634.000.000 đồng. TS02: 39.285.000.000 đồng.
5. Tiền đặt trước: TS01: 5.063.400.000 đồng. TS02: 3.928.500.000 đồng
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá TS01, TS02: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở và VPĐD

Cty Đông Sài Gòn từ 08h00 ngày 08/03/2023 đến 17h00 ngày 07/04/2023.
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định

tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.
7. Thời gian và địa điểm xem TS01, TS02: Từ 08h00 ngày 08/03/2023 đến 17h00 ngày 07/04/2023 tại nơi có tài sản.
8. Thời hạn nộp tiền đặt trước TS01, TS02: Trong giờ hành chính các ngày 05/04/2023, 06/04/2023 và 07/04/2023 (Bằng hình thức

chuyển khoản).
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: TS01: Lúc 14h30, TS02: Lúc 15h30 cùng ngày 10/04/2023 cùng tại VPĐD Cty Đông Sài

Gòn.
CÔNG Ty Đấu GiÁ Hợp daNH ĐÔNG SÀi GÒN 

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: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng.
*Tài sản 1 : Khoản nợ của Công ty TNHH Phú Thành. người đại diện:       Hà Văn Tâm, chức vụ: Giám đốc) tại Hợp đồng tín dụng số:

5152/HĐTD (7600LAV200903269) và Hợp đồng tín dụng số: 1530/HĐTD (7600LAV201200451)
Nơi có tài sản đấu giá tại: Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: số 20B Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc

Trăng. 
Giá khởi điểm: 42.898.000.000 đồng. Tiền đặt trước từ ngày 27/03/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 29/03/2023 là: 2.145.000.000 đồng

II/Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm.
*Tài sản 2:  Của ông Nguyễn Văn Đệ
Thửa đất số: 852, tờ bản đồ số: 06, diện tích: 56,0 m2 và tài sản gắn liền với đất.
* Tọa lạc tại: ấp Long Thạnh, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

* Giá khởi điểm: 1.658.821.710 đồng, tiền đặt trước kể từ ngày 12/4/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/4/2023 là: 331.000.000 đồng
III/Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố          Sóc Trăng.
*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. 

*Tọa lạc tại: Số 558 đường Lý Thường Kiệt, phường 4, TP Sóc Trăng.
*Giá khởi điểm: 38.115.877.525 đồng. Tiền đặt trước kể từ ngày 17/04/2023 đến 17 giờ 00 ngày 19/04/2023 là: 7.623.000.000 đồng

IV/Người có tài sản đấu giá: Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng.
*Tài sản 4:  Của ông Nguyễn Hoàng Tâm và bà Giang Thị Út Mười  
Thửa đất số: 807, tờ bản đồ số: 02 ,diện tích: 175m2 và Phần đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích là 34.8m2
* Tọa lạc tại: ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
* Giá khởi điểm: 186.518.225 đồng, tiền đặt trước kể từ  ngày 17/4/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/4/2023: 37.000.000 đồng

* Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính) 
Tài sản 1: kể từ ngày 07/03/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2023.        
Tài sản 2: kể từ ngày 08/03/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/04/2023
Tài sản 3: kể từ ngày 10/03/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/04/2023
Tài sản 4: kể từ ngày 13/03/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/04/2023
*Thời gian tổ chức đấu giá:
Tài sản 1: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 31/03/2023. 
Tài sản 2: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 18/04/2023. 
Tài sản 3: Lúc 08 giờ 00 phút; Tài sản 4: Lúc 08 giờ 00 phút cùng ngày 21/04/2023.
*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, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng. Điện thoại: 02993.824859.    

CÔNG Ty Đấu GiÁ Hợp daNH SóC TrăNG                                      

THÔNG TIN THI HÀNH ÁN-ĐẤU GIÁ
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THÔNG TIN THI HÀNH ÁN-ĐẤU GIÁ

TÒa ÁN NHâN dâN QuậN GÒ Vấp, THÀNH pHố HỒ CHÍ MiNH

THÔNG BÁO 
Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định số: 04/2023/QĐ-TBTKNMT ngày 14/03/2023

thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Phạm Ngọc Quý, sinh năm 1942, địa chỉ cư trú cuối
cùng: Số 818/19 đường Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, đi khỏi địa phương từ năm 1991
đến nay không có tin tức.

Nếu ông Phạm Ngọc Quý biết được thông báo hoặc người khác biết được tin tức của ông Phạm Ngọc Quý thì liên lạc
với Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 416/2 Dương Quảng Hàm, Phường 5, quận Gò Vấp,
Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 083.8947.329; hoặc bà Phạm Ngọc Hoa, địa chỉ: Số 818/19 đường Nguyễn Kiệm, Phường
3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 0982871484.

Quá thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Phạm Ngọc Quý không trở về hoặc vẫn không có tin tức gì của
ông Phạm Ngọc Quý thì Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết đơn yêu cầu của bà Phạm
Ngọc Hoa về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích” đối với ông Phạm Ngọc Quý theo qui định của pháp luật.

TÒa ÁN NHâN dâN QuậN GÒ Vấp, THÀNH pHố HỒ CHÍ MiNH

THÔNG BÁO 
Về việc cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Điều 113, Điều 115, Điều 117 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2022. 
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 46/DSST ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố

Hà Nội;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 168/QĐ-CCTHADS-DS ngày 09 tháng 6 năm 2021 và Quyết

định thi hành án chủ động số 169/QĐ-CCTHADS-DS ngày 09 tháng 6 năm 2021;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 03/QĐ - CCTHADS ngày 19 tháng  10 năm 2021 của

Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa, Hà Nội;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà số 28/QĐ - CCTHADS ngày 21 tháng 04 năm 2023 của Chấp

hành viên Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa sẽ tiến hành c¬ưỡng chế thi hành án đối với: bà Nguyễn Hải Sâm, Địa

chỉ: Số 40, tổ 45, tổ dân phố 31A, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Bằng biện pháp: "Cưỡng chế buộc trả nhà, giao nhà và chuyển quyền sử dụng đất" theo Điều 115, Điều 117 Luật

thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2022.
Thời gian cưỡng chế: 08 giờ 00 ngày 30 tháng 03 năm 2023.
Địa điểm cưỡng chế: Số 8 (nay là số 8B), ngõ 207, phố Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà

Nội.
Dự trù chi phí cưỡng chế Bà Nguyễn Hải Sâm, phải chịu là: 104.010.000 đồng (Chín mươi tư triệu, ba trăm sáu mươi

nghìn đồng).
Yêu cầu với Bà Nguyễn Hải Sâm, phải có mặt đúng thời gian, địa điểm trên. Nếu cố tình vắng mặt, hội đồng vẫn

tiến hành c¬ưỡng chế theo quy định của pháp luật. 

CHi CụC THi HÀNH ÁN dâN SỰ QuậN ĐốNG Đa, THÀNH pHố HÀ Nội

THÔNG BÁO 
Về việc xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản thi hành án

Căn cứ  Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 được sửa đổi bổ sung nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày
17/3/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Bản án số 74/2022/DSST ngày 18 tháng 8 năm 2022; Bản án số 80/2022/DSST ngày 30 tháng 8 năm 2022; Bản án số
81/2022/DSST ngày 30 tháng 8 năm 2022   của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 47/QĐ-CCTHA ngày 07 tháng 10 năm 2022;  48/QĐ-CCTHA ngày 07 tháng 10 năm 2022; số
41/QĐ-CCTHA ngày 07 tháng 10 năm 2022; số 66/QĐ-CCTHA ngày 13 tháng 10 năm 2022; số 42/QĐ-CCTHA ngày 07 tháng 10 năm
2022 ;  số 67/QĐ-CCTHA ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;

Căn cứ kết quả xác minh thì quyền sử dụng đất được cấp cho ông Huỳnh Văn Hồng vào năm 1991 trước khi ông Hồng lập gia
đình;

Căn cứ theo biên bản giải quyết của các đương sự về việc thống nhất tài sản riêng của ông Huỳnh Văn Hồng;
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo cho:

* Người phải thi hành án:
Ông Huỳnh Văn Hồng, sinh năm: 1963 và bà Võ Thị Hiếu, sinh năm: 1964
Cùng cư ngụ: 98/2 ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
* Thành viên gia đình ông Huỳnh Văn Hồng:
1/ Ông Huỳnh Văn Gá, sinh năm: 1927 (Cha ruột ông Hồng).
2/ Bà Huỳnh Thị Sáng, sinh năm: 1960 (Chị ruột ông Hồng).
3/ Bà Huỳnh Thị Hà, sinh năm: 1973 (Em ruột ông Hồng).
4/ Bà Huỳnh Thị Tường, sinh năm: 1968 (Em ruột ông Hồng).
5/ Bà Huỳnh Thị Chính, sinh năm: 1971 (Em ruột ông Hồng).
6/ Ông Huỳnh Minh Tuấn, sinh năm: 1986 (Con ruột ông Hồng).
7/ Ông Huỳnh Hoàng Minh, sinh năm: 1987 (Con ruột ông Hồng).
8/ Bà Huỳnh Nhạc Tuyền, sinh năm: 1991 (Con ruột ông Hồng).
9/ Bà Huỳnh Cẩm Tiên, sinh năm: 1996 (Con ruột ông Hồng).

* Người được thi hành án: 
1/ Bà Bùi Thị Mỹ Duyên, sinh năm: 1987
Địa chỉ: ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2/ Ông Nguyễn Ngọc Duy Em, sinh năm: 1995
Địa chỉ: ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
3/ Bà Lê Thị The, sinh năm: 1964
Địa chỉ: ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Xác định Quyền sử dụng đất thuộc các thửa số 169, diện tích 904m2, tờ bản đồ số 4; thửa số 149, diện tích 2.255m2, tờ bản đồ

số 4, loại đất lúa; thửa số 176, diện tích 2.855m2, tờ bản đồ số 4, loại đất lúa, tọa lạc tại xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do
ông Huỳnh Văn Hồng đứng tên giấy chứng nhận QSDĐ là tài sản riêng của ông Huỳnh Văn Hồng, ông Hồng được cấp trước khi lập
gia đình với bà Võ Thị Hiếu.

Người phải thi hành án, người được thi hành án và thành viên gia đình ông Huỳnh Văn Hồng có quyền khởi kiện tại Tòa
án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đối với tài sản được xác định trên. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này nếu người phải thi hành án, người được thi hành án và thành
viên gia đình ông Huỳnh Văn Hồng không khởi kiện tại Tòa án hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp
thì Chấp hành viên sẽ tiến hành kê biên tài sản gồm các thửa đất trên để đảm bảo thi hành án cho các nghĩa vụ của ông Huỳnh Văn
Hồng như sau:

1/ Ông Huỳnh Văn Hồng và bà Võ Thị Hiếu liên đới hoàn trả cho ông Nguyễn Ngọc Duy Em số tiền 600.000.000 đồng và lãi
chậm thi hành án.

2/ Ông Huỳnh Văn Hồng và bà Võ Thị Hiếu liên đới nộp 28.000.000 đồng án phí DSST.
3/ Ông Huỳnh Văn Hồng và bà Võ Thị Hiếu liên đới trả cho bà Bùi Thị Mỹ Duyên số tiền 1.400.000.000 đồng và lãi chậm thi

hành án.
4/ Ông Huỳnh Văn Hồng và bà Võ Thị Hiếu liên đới nộp 54.000.000 đồng án phí DSST.
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo để cho người phải thi hành án, người được thi hành án và thành

viên gia đình ông Huỳnh Văn Hồng biết để thực hiện./.
CHi CụC THi HÀNH ÁN dâN SỰ HuyỆN THỦ THỪa

THÔNG BÁO CÔNG KHai ViỆC Đấu GiÁ TÀi SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình - Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình. 
2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn - Địa chỉ: Số 26 Lâm Úy, Ba Đồn, Quảng Bình
3. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 151.b,

tờ bản đồ số 4 (nay là thửa đất số 406, tờ bản đồ số 08) tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
- Quyền sử dụng đất có diện tích theo thực tế kê biên là 89,0m2, diện tích đất tăng 14,0m2 so với diện tích 75,0m2 (mục đích sử

dụng: Đất ở tại nông thôn có thời hạn sử dụng lâu dài) được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
- Tài sản gắn liền với đất:
+ Ngôi nhà xây, có gác lửng. Nhà có kết cấu: móng xây đá hộc, trụ bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch và ốp gạch, mái đổ bằng, nền

lát gạch men, nhà vệ sinh khép kín, hệ thống điện chiếu sáng đầy đủ. Nhà có diện tích xây dựng 70,0m2 và gác lửng có diện tích 40,0m2. Cầu
thang lên gác lửng bằng gỗ.

+ Mái che có kết cấu trụ bê tông cốt thép, khung xà gồ bằng sắt, mái lợp tôn, hàng rào sắt gắn liền với trụ cổng bằng inox 4 cánh có tổng
diện tích 17,0m2.

(Chi tiết, hiện trạng tài sản trên theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 30/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn)
Giá khởi điểm: 1.404.181.040 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: 280.800.000 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 16/3/2023 đến hết ngày 10/4/2023 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 05/4/2023 và ngày 06/4/2023 tại nơi có tài sản. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm

Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình (02323 533 568 - Đấu giá viên Lê Thị Hồng Nhung) 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 10/4/2023 đến hết ngày 12/4/2023 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 ky ́ tham gia đấu giá thông qua viê ̣c nộp hô ̀ sơ tham gia đấu gia ́
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 09 giờ 00 phút ngày 13/4/2023 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 TÀi SẢN
Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia tổ chức 

bán đấu giá tài sản số 06.03/2023/ĐG/S1QG
• Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất cùng các tài sản gắn liền trên thửa đất số 30, tờ bản đồ số 01, tại địa chỉ Thôn Đồi 1, xã

Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, được UBND huyện Chương Mỹ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 402087
ngày 28/12/2001.

• Giá khởi điểm: 1.930.162.500 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm ba mươi triệu, một trăm sáu mươi hai ngìn, năm trăm đồng). 
• Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Chương Mỹ - Địa chỉ: Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội. 
• Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/03/2023 đến 17h00’ ngày 10/04/2023 (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 27/03/2023 và ngày 28/03/2023 (trong giờ hành chính).
• Địa điểm xem tài sản: thửa đất số 30, tờ bản đồ số 01, tại địa chỉ Thôn Đồi 1, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố

Hà Nội.
• Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 10;11;12/04/2023 (trong giờ hành chính).
• Thời gian cấp và nộp phiếu trả giá: Các ngày 10;11;12/04/2023 (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: 380.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tám 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 13/04/2023;
• 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 CÔNG KHai ViỆC Đấu GiÁ TÀi SẢN
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình - Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình. 
2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn - Địa chỉ: Số 26 Lâm Úy, Ba Đồn, Quảng Bình
3. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 538, tờ

bản đồ số 8 tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
- Quyền sử dụng đất có diện tích là 63,6m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn có thời hạn sử dụng lâu dài. 
- Tài sản gắn liền với đất: Ngôi nhà cấp 3 có hai tầng, được xây dựng năm 2018. Nhà có diện tích xây dựng 63,6m2, có kết cấu

tường xây gạch, móng xây bằng đá hộc, trụ bê tông cốt thép, mái đổ bê tông cốt thép, nền lát gạch men, tường ốp gạch men, hệ thống vệ
sinh khép kín, hệ thống điện nước đầy đủ, cầu thang lát đá, tay vịn bằng gỗ.

(Chi tiết, hiện trạng tài sản trên theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 30/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn)
Giá khởi điểm: 1.160.229.360 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: 232.000.000 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 16/3/2023 đến hết ngày 10/4/2023 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 05/4/2023 và ngày 06/4/2023 tại nơi có tài sản. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm

Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình (02323 533 568 - Đấu giá viên Lê Thị Hồng Nhung) 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 10/4/2023 đến hết ngày 12/4/2023 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 ky ́ tham gia đấu giá thông qua viê ̣c nộp hô ̀ sơ tham gia đấu gia ́
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 14 giờ 00 phút ngày 13/4/2023 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 TÀi SẢN
1. Tổ chức đấu giá: Chi nhánh Đắk Lắk Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên, Số 387 Phan Chu Trinh, phường Tân

Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
2. Tài sản đấu giá: 

- TS 01: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất có diện tích: 327,3 m2;  MĐSD: đất ở 75,0 m2, đất trồng cây lâu năm: 252,3
m2; THSD: đất ở: lâu dài, đất trồng cây lâu năm: đến năm 2046; thuộc TĐ số: 58, TBĐ số: 156; tại Buôn Kđrô 1, xã Cư Né,
huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk theo GCN QSDĐ QSHNƠ và TSKGLVĐ số BE 769183, số vào sổ cấp GCN: CH17848 do UBND
huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 08/01/2013, cập nhật chuyển nhượng ngày 29/11/2017. Tài sản gắn liền với đất:
Nhà ở diện tích 75,1 m2, xây dựng năm 2019, kết cấu: móng xây đá hộc, nền lát gạch Ceramic, tường xây gạch trát vữa xi
măng, không sơn nước, không có trần, xà gồ sắt, mái lợp tôn; Cổng + Tường rào: kích thước 51,5 m dài; Sân: diện tích 37,8
m2; Mái che + Sân: diện tích 33,6 m2; Chuồng heo: diện tích 7,2 m2; Giếng đào: đường kính 1 m, sâu 21 m; trong nhà ở
không có hệ thống điện hoạt động. Cây trồng trên đất bao gồm cây vải, cây bưởi, cây ổi, cây bơ, cây lá vối, cây xoài.

- TS 02: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất có diện tích: 6806,6 m2,  MĐSD: đất trồng cây lâu năm, THSD: đến ngày
01/07/2064, thuộc TĐ số: 107, TBĐ số: 80, tại thôn 6, xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk theo GCN QSDĐ QSHNƠ và
TSKGLVĐ số CH 576989 do UBND huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cấp ngày ngày 01/11/2017. Tài sản gắn liền với đất bao
gồm cây sầu riêng, cây tiêu trụ gòn đang kinh doanh, cây gòn không dây tiêu, cây xoài, cay xoan, cây mít.

(Chi tiết theo thông báo đấu giá số 0112B/2023/TBBĐG-CAONGUYEN.ĐL ngày 15/3/2023 của Chi nhánh Đắk Lắk Công
ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên).

Lưu ý: Bán từng tài sản, nếu bán Tài sản 01 mà đủ tiền thi hành án và các khoản chi phí thì không tổ chức bán Tài sản
02.

3. Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: Km 46 quốc lộ 14, xã
Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

4. Giá khởi điểm: TS 01: 383.068.800 đồng; TS 02: 234.876.510 đồng. Tổng giá khởi điểm là: 617.945.310 đồng.
5. Tiền đặt trước: TS 01: 76.613.760 đồng; TS 02: 46.975.302 đồng. Tổng tiền đặt trước là: 123.589.062 đồng.
6. Thời hạn nộp tiền đặt trước TS 01, 02: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/4/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/4/2023 (Bằng

hình thức chuyển khoản).
7. Thời hạn mua, nộp hồ sơ TS 01, 02: Từ ngày 16/3/2023 đến ngày 04/4/2023 tại trụ sở Chi nhánh Đắk Lắk Công ty

Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên (trong giờ hành chính). (Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính) được đăng
ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

8. Thời gian xem TS 01, 02: Từ ngày 16/3/2023 đến ngày 04/4/2023 tại nơi có tài sản.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: TS 01: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 07/4/2023; TS 02: Lúc 10 giờ 30 phút

ngày 07/4/2023 cùng tại trụ sở Chi nhánh Đắk Lắk Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên - Số 387 Phan Chu Trinh, phường
Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk – ĐT  0837.797.985.

CHi NHÁNH ĐẮK LẮK CÔNG Ty Đấu GiÁ Hợp daNH CaO NGuyêN 
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THÔNG BÁO 
Về việc nhận tiền bồi thường

Cục THADS tỉnh Đồng Nai thụ lý, tổ chức thi hành Bản án số 81/2020/HS-ST ngày 22/10/2020 của TAND tỉnh Đồng
Nai, Bản án số 249/2021/HS-PT ngày 27/4/2021 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, hiện nay đã xử lý tiền, tài sản tạm
giữ của đương sự Hồ Đình Phú, Phạm Thanh Toàn, Nguyễn Thị Minh Phương, Hồ Ngọc Thiên Tường. 

Tài sản đã xử lý bán đấu giá thu được tiền và cộng với khoản tiền tạm giữ theo Bản án tuyên xử là: 1.903.889.000đ,
Cục THADS tỉnh Đồng Nai đã phân phối để chi số tiền thu được. Sau khi trừ các khoản chi phí thi hành án, án phí các đương
sự phải nộp, số tiền còn lại là: 1.598.083.470đ để bồi thường cho 611 người bị hại theo tỷ lệ phần trăm (%). Hiện nay có 21
người bị hại có đơn yêu cầu thi hành án, còn lại 590 người chưa có đơn yêu cầu thi hành án.

Để giải quyết bồi thường số tiền thu được, Cục THADS tỉnh Đồng Nai Thông báo cho ông, bà là người bị hại trong vụ
án nêu trên biết để nộp đơn yêu cầu thi hành án để nhận tiền bồi thường (nộp trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện). Nơi nhận
hồ sơ thi hành án: Cục THADS tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: 63/2/1 đường Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Sau thời gian đã đăng báo 02 kỳ báo này nếu ông, bà không nộp đơn yêu cầu thi hành án thì số tiền được bồi thường sẽ
giải quyết theo quy định của pháp luật (ĐT cần liên hệ để được hướng dẫn, giải quyết: 0936659218). 

CụC THi HàNH ÁN DâN sự TỈNH ĐỒNG NAi

quYẾT ĐỊNH
Về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản

CHẤp HàNH ViÊN
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 3 Điều 71, Điều 110, Điều 111 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm

2014;
Căn cứ Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2022/KDTM-ST, ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân

dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;
Căn cứ  Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 08/QÐ-CCTHA ngày 04/11/2022  của Chi cục Thi hành án

dân sự thành phố Hải Dương;
Xét thấy: Bà Trần Thị Huê, ông Nguyễn Văn Quyết có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án.

quYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của: Bà Trần Thị Huê, ông Nguyễn Văn Quyết.

Đều cư trú: Số 2B/51 Nguyễn Khuyến, khu 5, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương.
Tài sản kê biên, xử lý gồm:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 180, tờ bản đồ số 16, diện tích 73,8 m2 thuộc loại

đất đô thị, tài sản gắn liền với đất: 01 nhà ở cấp 3, tường chịu lực, mái BTCT, 02 tầng + Tum, DTXD 73,6m2  , DTS 171,3m2 ,
địa chỉ: Số 2B/51 Nguyễn Khuyến, khu 5, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Bà Trần Thị Huê, ông Nguyễn Văn Quyết không được chuyển dịch, sang nhượng các tài sản nêu tại Điều
1 cho đến khi thi hành án xong hoặc có quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành
Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHi CụC THi HàNH ÁN DâN sự THàNH pHố Hải DươNG

THÔNG BÁO 
Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá

hoặc bán đấu giá không thành (Lần 5)
Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 104 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số: 1704/2010/KDTM-ST ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 445/QĐ-CCTHA ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành

án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 27/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng  03 năm 2022 của Chấp hành viên Chi

cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số: 22113/CT-TĐG ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Công

ty TNHH thẩm định giá NOVA;
Căn cứ thông báo bán đấu giá số: 40/TB-CCTHADS ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành

án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ công văn số: 65/23/TP-CV ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong về việc không

có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành;                                                                                                                                                                                                                       
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông báo cho:

Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Việt Á, địa chỉ: 115-121 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận
1, thành phố Hồ Chí Minh.

Người phải thi hành án: ông Phạm Văn Hùng – sinh năm 1960 và bà Lê Thị Thu Liễu – sinh năm 1959, địa chỉ: số 10
đường Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: Công văn số: 65/23/TP-CV ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong về việc
không có người tham gia đấu giá, trả giá và bán đấu giá không thành đối với tài sản kê biên là “Quyền sử dụng đất tại một
phần thửa số 498, tờ bản đồ số 17, diện tích thực tế 1089 m2, loại đất ODT, tọa lạc tại ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An và tài sản, công trình xây dựng, cây trồng trên đất”.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này các bên có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài sản
(đối với việc tài sản đưa ra bán đấu giá lần liền kề) hoặc Ngân hàng TMCP Việt Á có quyền nhận tài sản để cấn trừ vào số
tiền được thi hành án. Nếu Ngân hàng TMCP Việt Á không nhận tài sản mà các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận
không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá.

Vậy, thông báo để ông Phạm Văn Hùng, bà Lê Thị Thu Liễu, người được thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa
vụ liên quan biết./.

CHi CụC THi HàNH ÁN DâN sự HuYỆN ĐỨC HÒA

THÔNG BÁO 
Về việc thi hành án vụ Nguyễn Yến Nhi và Trương Bá Khánh Trình

Căn cứ Điều 39, Điều 43 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014;
Căn cứ Bản án số: 11/2022/KDTM-ST ngày 27 tháng 09 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 157/QĐ-CCTHADS ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Chi cục Trưởng Chi cục Thi

hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang các khoản thi hành: 
Buộc anh Trương Bá Khánh Trình và chị Nguyễn Yến Nhi phải trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà

Nội (SHB) vốn và lãi là 4.550.283.130 đồng (Bốn tỷ năm trăm năm mươi triệu hai trăm tám mươi ba ngàn một trăm ba mươi
đồng), trong đó: Vốn 3.800.000.000 đồng, lãi trong hạn 561.403.363 đồng, lãi quá hạn và chậm trả 188.879.767 đồng tính
đến ngày 27/9/2022. Anh Trương Bá Khánh Trình và chị Nguyễn Yến Nhi phải tiếp tục trả tiền lãi phát sinh theo thỏa thuận
của hai bên theo nội dung Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số: 018/2020/HĐTDNH-CN/SHB.131402 ngày 19/11/2020 kể từ
ngày xét xử 27/9/2022 cho đến khi thanh toán xong toàn bộ khoản nợ. Trong trường hợp anh Trương Bá Khánh Trình và
chị Nguyễn Yến Nhi không trả được tổng số tiền nợ trên Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phát mại
tài sản thế chấp là: Quyền sử dụng đất tại thửa số 113 bản đồ số 39, diện tích 227m2 (đất ở 10m2; đất trồng cây lâu năm
217m2) theo Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất: H05491 do Ủy ban
nhân dân thành phố Mỹ Tho cấp cho bà Trương Thúy Liễu ngày 24/02/2009 có điều chỉnh tại trang IV tặng cho anh Trương
Bá Khánh Trình theo Hợp đồng thế chấp số 018/2020/HĐTC-CN/SHB.131402 ngày 19/11/2020 tại Phòng công chứng số 1
tỉnh Tiền Giang để thu hồi nợ và phải nộp 120.550.283đ tiền án phí KDTM-ST.

Theo kết quả xác minh của chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho xác định anh Trương Bá
Khánh Trình và chị Nguyễn Yến Nhi không có mặt ở địa phương, không xác định được địa chỉ, không rõ thời gian trở về.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo cho anh Trương Bá Khánh Trình và chị
Nguyễn Yến Nhi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thông báo này được đăng trên báo pháp luật Việt Nam anh Trương Bá
Khánh Trình và chị Nguyễn Yến Nhi phải có mặt  tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, địa chỉ:
Quốc lộ 50, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để nộp tiền và giải quyết việc thi hành án dân sự.

Hết thời hạn nêu trên anh Trương Bá Khánh Trình và chị Nguyễn Yến Nhi không có mặt và trực tiếp đến làm việc hoặc
ủy quyền thay mặt tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, chấp hành viên căn cứ vào quy định của pháp luật
sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên xử lý tài sản theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc thi hành án là Quyền sử dụng
đất tại thửa số 113 bản đồ số 39, diện tích 227m2 (đất ở 10m2; đất trồng cây lâu năm 217m2) theo Giấy chứng nhận quyển
sử dụng đất Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất: H05491 do Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho cấp cho
bà Trương Thúy Liễu ngày 24/02/2009 có điều chỉnh tại trang IV tặng cho anh Trương Bá Khánh Trình, tọa lạc Ấp Bình Tạo,
xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Mọi thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: Quốc lộ 50,
ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

CHi CụC THi HàNH ÁN DâN sự Tp MỸ THO, TỈNH TiỀN GiANG

THÔNG BÁO 
Về việc cưỡng chế thi hành án

- Căn cứ Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2022/KDTM-ST, ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân
dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

- Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 08/QÐ-CCTHADS ngày 04/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân
sự thành phố Hải Dương;

- Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 07/QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 03năm 2023 của Chi cục Thi hành án
dân sự thành phố Hải Dương;

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương tiến hành tổ chức cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với: Bà Trần
Thị Huê, ông Nguyễn Văn Quyết - Số 2B/51 Nguyễn Khuyến, khu 5, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương.

Tài sản cưỡng chế kê biên bao gồm:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 180, tờ bản đồ số 16, diện tích 73,8 m2 thuộc loại đất đô

thị, tài sản gắn liền với đất: 01 nhà ở cấp 3, tường chịu lực, mái BTCT, 02 tầng + Tum, DTXD 73,6m2 , DTS 171,3m2 , địa chỉ:
Số 2B/51 Nguyễn Khuyến, khu 5, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Thời gian cưỡng chế: Vào hồi 08 giờ 00, ngày 05 tháng 04 năm 2023
Địa điểm cưỡng chế: Số 2B/51 Nguyễn Khuyến, khu 5, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương.
Dự trù chi phí cưỡng chế: Bà Trần Thị Huê, ông Nguyễn Văn Quyết phải chịu là 5.000.000đồng (Bằng chữ: Năm triệu

đồng chẵn)
Yêu cầu Bà Trần Thị Huê, ông Nguyễn Văn Quyết những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt đúng thời gian,

địa điểm trên. 
CHi CụC THi HàNH ÁN DâN sự THàNH pHố Hải DươNG

quYẾT ĐỊNH
Về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất
Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 3 Điều 71, Điều 110, Điều 111, Điều 112  Luật Thi hành án dân sự;  
Căn cứ Bản án, Quyết định số 26/QDST-DS ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh

Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 67/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện

Long Thành, tỉnh Đồng Nai;
Xét thấy bà Dương Hoa Hà có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất của bà Dương Hoa Hà, địa chỉ: 124/2E Xóm Đất, phường 8, quận 11,

TPHCM.
Địa chỉ tạm trú: tổ 8 ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bị kê biên gồm: 

1/ Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 31 xã Bàu Cạn có diện tích 1833,6m2 (mục đích sử dụng đất: đất trồng lúa nước
còn lại) hiện do bà Dương Hoa Hà đứng tên chủ sử dụng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất số CS 726476 được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh huyện Long Thành
cập nhật biến động ngày 27/7/2020.

2/ Thửa số 12 tờ bản đồ số 31 xã Bàu Cạn, có diện tích 1848,3m2 (mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm)
hiện do bà Dương Hoa Hà đứng tên chủ sử dụng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất số CS 726476 được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh huyện Long Thành cập
nhật biến động ngày 28/7/2020

3/ Thửa số 18 tờ bản đồ số 31 xã Bàu Cạn có diện tích 3451,0m2 (mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm)
hiện do bà Dương Hoa Hà đứng tên chủ sử dụng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất số CS 802543 được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh huyện Long Thành cập
nhật biến động ngày 27/7/2020.

4/ Thửa số 230 tờ bản đồ số 31 xã Bàu Cạn, có diện tích 453,5m2 (mục đích sử dụng đất: đất ở nông thôn 300m2 +
đất trồng cây lâu năm) hiện do bà Dương Hoa Hà đứng tên chủ sử dụng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 802542 được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh
huyện Long Thành cập nhật biến động ngày 27/7/2020.   

5/ Thửa số 165 tờ bản đồ số 24 xã Bàu Cạn, có diện tích 2190,1m2 (mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm)
hiện do bà Dương Hoa Hà đứng tên chủ sử dụng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất số CS 802541 được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh huyện Long Thành cập
nhật biến động ngày 27/7/2020.    

6/ Thửa số 128 tờ bản đồ số 24 xã Bàu Cạn, có diện tích 1928,0m2 (mục đích sử dụng đất: 300m2 đất ở nông thôn
+ đất trồng cây lâu năm) hiện do bà Dương Hoa Hà đứng tên chủ sử dụng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 802544 được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh
huyện Long Thành cập nhật biến động ngày 27/7/2020.

7/Thửa số 109 tờ bản đồ số 24 xã Bàu Cạn, có diện tích 1591,4m2 (mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm)
hiện do bà Dương Hoa Hà đứng tên chủ sử dụng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất số CV 979774 được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh huyện Long Thành cập
nhật biến động ngày 07/7/2020. Các tài sản có trên đất. 

Tạm giao cho bà Dương Hoa Hà quản lý, khai thác, sử dụng đến khi có quyết định của Chi cục thi hành án dân sự
huyện Long Thành.

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết
định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHi CụC THi HàNH DâN sự HuYỆN LONG THàNH, TỈNH ĐỒNG NAi

THÔNG BÁO 
Về việc thi hành án đối với ông Trần Ngọc Dũng 

và bà Lưu Thị Thanh Lam
Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An, thành phố Hải Phòng đang thi hành bản án số 01/2021/KDTM-ST ngày

08/1/2021 của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng đối với:
Bên được thi hành án: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Bên phải thi hành án: Ông Trần Ngọc Dũng và bà Lưu Thị Thanh Lam - Địa chỉ nơi cư trú: Tổ 15, phường Đằng Hải,

quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Theo bản án trên, ông Dũng, và bà Lam phải thi hành án:
1/Nộp án phí: 112.767.240 đồng án phí sơ thẩm.
2/Trả Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội: 2.557.240.586 đồng cộng với lãi khoản nợ gốc kể từ ngày 13/11/2022 đến

khi thi hành án xong.
Qua xác minh thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sư quận Hải An được biết vợ chồng ông Dũng, bà Lam cùng hai

con đã vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2017  đến nay.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An đã niêm yết tại nơi cư trú và tại UBND phường Đằng Hải, quận Hải An, thành

phố Hải Phòng thông báo thi hành án và các văn bản về thi hành án cho ông Trần Ngọc Dũng và bà Lưu Thị Thanh Lam
theo quy định, nhưng không đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An để giải quyết hoặc tự nguyện thi hành án.

Theo quy định của pháp luật, nếu ông Trần Ngọc Dũng và bà Lưu Thị Thanh Lam không đến giải quyết hoặc không
tự nguyện Thi hành án thì Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An ra Quyết định cưỡng chế thi hành án và phối hợp với
Viện Kiểm sát, các ban ngành, chính quyền địa phương để cưỡng chế kê biên, phát mại tài sản thế chấp là: Quyền sử dụng
đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 357a, tờ bản đồ số 02, địa chỉ tổ dân phố 15, phường Đằng Hải, quận
Hải An, thành phố Hải Phòng , Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất số BG
241043, vào sổ số CH02919 do UBND quận Hải An cấp ngày 01/12/2011 cho ông Trần Ngọc Dũng và bà Lưu Thị Thanh
Lam để thu án phí cho Nhà nước và thu hồi nợ cho Ngân hàng theo luật định.

Vậy Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An thông báo cho: Ông Trần Ngọc Dũng và bà Lưu Thị Thanh Lam và những
ai có quyền lợi liên quan đến tài sản trên biết, đến ngay Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An để giải quyết.

Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An thông báo.
Điện thoại liên hệ: 0934234066; 0904222543.

CHi CụC THi HàNH ÁN DâN sự quậN Hải AN 
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quYẾT ĐỊNH
1. Toà án nhân dân thành phố Biên Hoà thông báo cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1980; địa chỉ nơi cư trú cuối

cùng: số 312/21D, khu phố 2, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa và ông Nguyễn Duy Minh, sinh năm 1977; địa chỉ nơi cư
trú cuối cùng: số 766, khu phố 1, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa, được biết như sau: 

- Ngày 12/01/2023 Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa đã thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm số 96/2023/TLST-DS ngày 12
tháng 01 năm 2023 về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” do ông Lê Phú Thành khởi kiện và yêu cầu Tòa án giải quyết:

Buộc ông Nguyễn Duy Minh và bà Nguyễn Thị Thu Hiền trả số tiền nợ 3.703.350.000đồng (Ba tỷ bảy trăm lẽ ba triệu
ba trăm năm mươi nghìn đồng). Trong đó nợ gốc 3.500.000.000đồng, tiền lãi tạm tính từ ngày 29/5/2022 đến ngày
30/12/2022 là 3.500.000.000đồng x 0,83%/tháng x 7 tháng = 203.350.000đồng.

- Toà án triệu tập bà Nguyễn Thị Thu Hiền và ông Nguyễn Duy Minh có mặt tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Biên
Hoà, tỉnh Đồng Nai vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 10/4/2023 để thu thập lời khai và giao nộp tài liệu, chứng cứ chứng cứ
(nếu có) đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

- Triệu tập bà Nguyễn Thị Thu Hiền và ông Nguyễn Duy Minh có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/4/2023 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai
chứng cứ và hòa giải; Trường hợp bà Hiền và ông Minh vắng mặt thì Tòa án hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp
cận công khai chứng cứ, hòa giải và ấn định thời gian mở lại phiên họp vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15/5/2023. 

- Triệu tập bà Nguyễn Thị Thu Hiền và ông Nguyễn Duy Minh có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai để tham gia phiên tòa vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 02/6/2023. Trường hợp bà Hiền và ông Minh vắng mặt,
Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa quyết định hoãn phiên tòa và ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào lúc 08 giờ 00
phút ngày 22/6/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa. 

Toà án nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai triệu tập bà Nguyễn Thị Thu Hiền và ông Nguyễn Duy Minh có
mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa – Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để tham gia tố tụng vào các thời gian được ấn định nói trên. Nếu bà Hiền và ông Minh vắng mặt
mà không có lý do chính đáng, Toà án nhân dân thành phố Biên Hoà sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của Bộ
luật tố tụng dân sự. 

2. Ông Lê Phú Thành liên hệ đăng thông báo trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong ba số liên tiếp
và phát sóng trên đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của trung ương ba lần trong ba ngày liên tiếp theo quy định.

3. Chi phí đăng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng do ông Lê Phú Thành phải chịu.

TÒA ÁN NHâN DâN Tp BiÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAi

THÔNG BÁO 
“ Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đang tạm giữ các tài sản và xe gắn máy như sau: 
Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng báo đối với các xe máy: xe gắn máy biển số 77F2-1406; 01 xe mô tô hiệu

Honda Future (Biển số thật 67D1-768.83), SK: CC7GE812679, SM: RLHJC7630JZ008845, gắn biển số 93P2-477.43; 01 xe mô
tô hiệu Honda, Loại Lead, SK: LWBTDH1A6B1000367, SM: WH150MHA11A00357, biển số 47B1-106.77; Biển số 93P2-477.43;
01 xe mô tô hiệu Yamaha, loại Luvias, BS: 59L1-080.17, SK: RLCL44S10BY030201, SM: 44S10BY030203; 

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đăng báo đối với: 01 ĐTDĐ hiệu Samsung A50, màu xanh đen.
Trong thời hạn 08 tháng kể từ ngày đăng báo đối với các xe máy: 01 xe mô tô BKS 52M8-0930, SK: 152FM1-00208029;

SM: LTBXG81B7Y3204813; 01 chiếc xe mô tô hiệu SYMEX loại C110 SK: RMNWCHRMN8H06002, SM: VHLFM152FMHV336002
và BS 47M9-7128; 01 xe mô tô hiệu Attila, màu vàng, BKS: 72N2-6511, SK: 12GD9D031862, SM: MVTBAD031862.

Trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày đăng báo đối với các xe máy: 01 xe mô tô hiệu Nagaki, biển số 51R7-1117, SK:
RNDWCH1ND71N24965, SM: VDGZS152FMH-N-324965.

Trong thời hạn 11 tháng, 22 ngày  kể từ ngày đăng báo đối với các xe máy: 01 xe mô tô hiệu Honda, loại Wave, BS:
51H4-8037, SM: VDP1P52FMH621730.

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng báo đối với: 01 xe môtô hiệu Honda Wave, SK: ELHHC09023Y056511, SM:
không; 01 xe mô tô hiệu Yamaha Taurus BKS 76C1-090.10, SK: RLCS16S40-BY013773, SM: 16SB-017185; 01 xe mô tô hiệu
Yamaha Taurus BKS 86B7-115.06, SK: RLCS16S109Y028616, SM: 16S1-028616; 01 xe mô tô hiệu Yamaha Taurus BKS 54M3-
2727, SK: RLCS16S20-8Y023927, SM: 16S2-023938; 01 xe mô tô hiệu Yamaha Juputer BKS 59T1-211.55, SK 5SD1-43058, SM:
5SD1-43058; 01 xe mô tô hiệu SYM loại Atila BS 54P2-1694, SK, SM của xe không thay đổi; 01 xe mô tô hiệu Honda SCR BS:
60F2-883.91, SM: WH150MH08B01390, SK: LWBTDH10481006250; 01 ĐTDĐ hiệu Samsung Note 10 Lite, imei:
355045114491869, 02 bịch bột ủ trắng cà phê 300 gram, 02 hủ ủ sữa non kích trắng 100ml, 02 bộ đồ trẻ em liền thân, màu
trắng, xám, 01 bình nước lau sàn Fily max tinh dầu quế 3,8kg, 04 khẩu trang VN68 nhựa; 01 xe mô tô hiệu Yamaha, BS:
60C1-277.12, SM: DB10CY066668,SK: 1DB1066668; 01 xe mô tô, BS: 67P1-7051, không có dàn áo xe, SM: 44S1-001814; SK:
RLCL44S10AY001814; 01 xe mô tôBS: 51T8-2285, SM: CR110FMH-100661; SK: VDEPFH0011R-000815; 01 xe mô tô hiệu
Honda, loại Wave, màu đỏ, BS: 59C2-975.41, SK: RLHJA3915KY360500, SM: JA39E1227501; 01 xe mô tô BS: 51Z2-7371, SK:
VTKWCH054UM003855, SM: VUMLPYG150FMH4T103855.

Ai là chủ sở hữu hợp pháp các tài sản trên liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1, TP.HCM – Số 387 Nguyễn Trãi,
phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM – ĐT: (028) 39203.250 để làm thủ tục nhận lại. Hết thời hạn quy định theo quyết
định của bản án, nếu không ai đến nhận, sẽ tịch thu sung công, mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết”.

CHi CụC THADs quậN 1, Tp.HCM

THÔNG BÁO 
CÔNG TY LuậT TNHH TuỆ THàNH

Giấy đăng ký hoạt động số: 01021353/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội  cấp lần đầu ngày:
11/10/2017

Địa chỉ trụ sở: Số nhà 64, Liền kề 5A, làng Việt Kiều Châu Âu, KĐTM Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà
Đông, thành phố Hà Nội.

Thông báo về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư:
1. Thành lập Văn Phòng giao dịch tại Số 5, ngách 28, ngõ 49, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng hạ,

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Người thường trực tại VPGD: Luật sư Đàm Thùy Dương.
2. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh tại: TDP Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành

phố Hải Phòng. Trưởng chi nhánh: Luật sư Đàm Thùy Dương.

ĐơN YÊu CẦu THÔNG BÁO TÌM KiẾM 
NGưỜi VẮNG MẶT TRÊN pHươNG TiỆN

THÔNG TiN ĐẠi CHÚNG
“Ông Trần Văn Phụng sinh năm 1962, CMND số 271034012, cấp tại Công an tỉnh Đồng Nai, trước đây

từng sinh sống tại địa chỉ 18/3, khu phố 4(số cũ 18/3, khóm 2), phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai. Đến năm 1991, ông Phụng đi khỏi địa phương và không liên lạc với gia đình cho đến nay. Ông
Phụng có vợ tên Hàng Ngọc Hương, sinh năm 1960 và con gái tên Trần Thị Ngọc Nga, sinh năm 1987. Nhận
được tin ông Phụng liên hệ về gia đình hoặc ai biết thông tin của ông Trần Văn Phụng,xin liên hệ bà Hàng
Ngọc Hương theo địa chỉ: số 85B, tổ 5, khu phố 12, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 0899.851627.”

Người yêu cầu
HàNG NGọC HươNG

THÔNG BÁO 
“Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế  kê biên, xử lý tài sản số 19/QĐ-CCTHADS ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Chi

cục Thi hành án dân sự Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi cục Thi hành án dân sự Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đương sự là người phải thi hành án:

ông Trần Đức Mạnh- Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Việt Nam - Địa chỉ: 82/32 Trần Mai Ninh,
Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành kê biên tài sản là: quyền sở hữu văn phòng
số 5.47, Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại địa chỉ số 290 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố
Hồ Chí Minh – Dự án Everrich Infinty theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất số CO 437151 cấp ngày 11/6/2019 của Sở tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty Cổ
phần bất động sản Thiên Minh, đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Việt Nam vào ngày 26/12/2019.

Thời gian cưỡng chế: 9 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3 năm 2023.
Địa diểm cưỡng chế: văn phòng số 5.47, Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại địa chỉ số 290 An Dương

Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh – Dự án Everrich Infinty.
Dự trù chi phí cưỡng chế: Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Việt Nam phải chịu 51.450.000 đồng (Năm mươi mốt triệu

bốn trăm năm mươi ngàn đồng).
Yêu cầu ông Trần Đức Mạnh (Địa chỉ: 82/32 Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)- Đại

diện pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Việt Nam có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên, thông báo này
thay cho Giấy triệu tập.”

CHi CụC THADs quậN 5, Tp.HCM

CÔNG TY ĐẤu GiÁ HỢp DANH pHÚ MiNH 139 

CÔNG Bố NỘi DuNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Minh 139
Tên chi nhánh: Công ty Đấu giá hợp danh Phú Minh 139 – Chi nhánh tỉnh Bắc Giang
Địa chỉ Chi nhánh: Số nhà 310, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc

Giang.
Trưởng Chi nhánh: Lê Thị Hoa. Số chứng chỉ hành nghề đấu giá: 2034/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư Pháp cấp ngày 25/8/2017.

Số thẻ đấu giá viên: 19/ĐGV do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình cấp ngày 06/4/2021.
Giấy đăng ký hoạt động số: 15/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang cấp ngày 23/02/2023 (Đăng ký lần đầu ngày:

16/7/2021, số lần thay đổi: 01).

THÔNG BÁO 
Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thông báo: Bà Nguyễn Phạm Như Huỳnh, sinh năm 1987; Địa chỉ: Số

139/43A, Đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ hiện đang ở đâu về ngay và liên hệ với
Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ (Địa chỉ: số 400, Nguyễn Văn Cừ, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ) để giải
quyết yêu cầu khởi kiện của bà Lương Huỳnh Khôi, sinh năm 1988; Địa chỉ: Số 61/4, đường Hùng Vương, phường Thới
Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Yêu cầu bà Huỳnh phải trả cho bà Khôi tổng số tiền bà Huỳnh đã vay. Nay Tòa
án nhân dân quân Ninh Kiều yêu cầu bà Nguyễn Phạm Như Huỳnh đúng ngày giờ dưới đây phải có mặt tại trụ sở Tòa án
nhân dân quận Ninh Kiều để tham gia phiên tòa sơ thẩm: - Lần 1: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 3 năm 2023. - Lần
2: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 4 năm 2023. Thông báo này thay cho các Quyết định đưa vụ án ra xét xử và Quyết
định hoãn phiên tòa. Nếu bà Huỳnh vẫn vắng mặt không có lý do, Toà án sẽ giải quyết vụ kiện theo quy định của pháp
luật”.

TÒA ÁN NHâN DâN quậN NiNH KiỀu, Tp CẦN THơ

THÔNG BÁO 
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân tìm chủ sở hữu đối với các tài sản như sau:
1. Xe mô tô Dream, biển số 60V8-3122 (cũ đã qua sử dụng).
2. Xe mô tô hiệu Honda Dream, biển số 59T1-757.05
3. Xe mô tô hiệu Exciter biển số 50Y1-502.35, số máy: 1S94020434, số khung: RLCE1S9408Y020434
4. Xe mô tô biển số 59D1-624.39
5. Xe mô tô nhãn hiệu Honda Vario biển số: 63B5-259.56, số khung: KF41E 1600091, số khung: MH1KF4115KK599680
Hết thời gian từ 02 đến 03 tháng kể từ ngày đăng báo lần 2, nếu không có chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp

nào đến nhận, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân sẽ tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định pháp luật.

CHi CụC THi HàNH ÁN DâN sự quậN BÌNH TâN

THÔNG BÁO TÌM CHỦ sỞ HỮu
Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
Căn cứ các Bản án: số 01/2021/HS-ST ngày 06/01/2021; số 06/2021/HS-ST ngày 11/01/2021; số 150/2021/HS-ST ngày 30/11/2021; số

107/2022/HS-ST ngày 14/6/2022; số 178/2022/HS-ST ngày 19/9/2022; số 181/2022/HS-ST ngày 21/9/2022; số 193/2022/HS-ST ngày 28/9/2022;
số 115/2022/HS-ST ngày 16/6/2022; số 142/2022/HS-ST ngày 21/7/2022; số 162/2022/HS-ST ngày 30/8/2022; số 186/2022/HS-ST ngày
22/9/2022; số 196/2022/HS-ST ngày 29/9/2022; số 219/2022/HS-ST ngày 17/11/2022; số 256/2022/HS-ST ngày 28/12/2022; số 05/2021/HS-ST
ngày 07/01/2021; số 86/2022/HS-ST ngày 20/5/2022; số 206/2022/HS-ST ngày 10/11/2022 của TAND huyện Bình Chánh và Quyết định sửa
chữa, bổ sung số 44/2022/QĐ-SCBS ngày 28/11/2022 của TAND huyện Bình Chánh;

Căn cứ các Quyết định thi hành án: số 1948/QĐ-CCTHADS ngày 10/5/2021; số 1556/QĐ-CCTHADS ngày 01/4/2021; số 1401/QĐ-CCTHADS
ngày 04/01/2023; số 794/QĐ-CCTHADS ngày 25/11/2022; số 399/QĐ-CCTHADS ngày 04/11/2022; số 698/QĐ-CCTHADS ngày 14/11/2022; số
829/QĐ-CCTHADS ngày 02/12/2022; số 08/QĐ-CCTHADS ngày 03/10/2022; số 894/QĐ-CCTHADS ngày 06/12/2022; số 893/QĐ-CCTHADS ngày
05/12/2022; số 689/QĐ-CCTHADS ngày 14/11/2022; số 701/QĐ-CCTHADS ngày 14/11/2022; số 1983/QĐ-CCTHADS ngày 02/3/2023; số
1951/QĐ-CCTHADS ngày 10/5/2021; số 2616/QĐ-CCTHADS ngày 06/7/2022; số 1928/QĐ-CCTHADS ngày 17/02/2023, số 1893/QĐ-CCTHADS
ngày 01/6/2022 của Chi cục THADS huyện Bình Chánh và Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án số 113/QĐ-CCTHADS ngày
13/3/2023 của Chi cục THADS huyện Bình Chánh.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hiện đang tạm giữ các vật chứng, tài sản, đề nghị chủ
sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp các vật chứng, tài sản liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh, địa chỉ: 36 – 38 Đường số 8,
khu phố 5, khu tái định cư 2ha, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh để nhận lại tài sản.

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày đăng báo đối với các tài sản sau:
1/ Xe mô tô biển số 59D1-357.39, số máy 5B96-006379, số khung RLCJB960-7Y006379;
2/ Xe mô tô hiệu Yamaha Janus biển số 66B1-428.85, số khung: RLCSEC810HY039395, số máy E3X8E-039400;
3/ Xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu xanh trắng, biển số 59N2-272.83, số khung RLCE55P10CY127037, số máy: 55P1-127047;
4/ Xe mô tô biển số 83H1-2696, số khung: H032HC009590, số máy 52FMH32131532;
5/ Xe mô tô biển số 63B9-562.70, qua xác minh có số máy: VHHLC152FMH0002357; số khung: VHHBCH043UM023157;
6/ Xe mô tô biển số 52N4-0214, số khung LYLXCHL15Y000000326, số máy LC152FMH00059158;
7/ Xe mô tô biển số 62R2-5321, số máy 16S2-098095, số khung RLCS16S209Y098914;
8/ Biển số 67H1-407.42.
Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng báo đối với các tài sản sau:
1/  Xe ô tô có số khung SFTPAA0051325, số máy: HD1P50FMH - Y0051325;
2/ Xe mô tô biển số 62-584C;
3/ Xe mô tô số khung RMKWCH2UM5K202581, số máy C70E8141978 và biển số 54N3-5422;
4/ Xe mô tô có số khung MLHJF350F521 9820, số máy JF350E0219820;
5/ Xe mô tô biển số 83FC-6422 (SM: 39FMBN00003610; SK: ND41003601);
6/ Xe mô tô hiệu JIULONG, số máy LC152FMH01120269, số khung VTMPCH102YT007769;
7/ Xe mô tô Suzuki Hayate biển số 66C1-048.77, số máy F4E4-20029, số khung: 0B0100029;
8/ Xe mô tô biển số 66K2-2971;
9/ Biển số xe 59V2-501.91 
10/ Xe mô tô hiệu Yamaha Nouvo màu xanh có số máy 5P11291159, số khung: RLCN5P110AY291155.
Hết thời hạn 06 tháng hoặc 01 năm kể từ ngày đăng báo, nếu chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp các tài sản nêu trên không đến

nhận, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh sẽ tịch thu sung quỹ Nhà nước hoặc tiêu hủy theo quy định.

CHi CụC THADs HuYỆN BÌNH CHÁNH, Tp.HCM

THÔNG BÁO 
Căn cứ Quyết định số 03/QĐDS-ST ngày 15/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và Quyết định thi hành án

số 23/QĐDS-ST ngày 29/12/2022 của Chi cục THADS huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai buộc ông Võ Đình Thanh, sinh 13/9/1977, địa chỉ: Số
408, CCA2, Kp3, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và bà Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh 26/3/1981, địa chỉ: số 178/1, KP
Nhất Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Nơi cư trú của 2 người: Số 299, ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc, huyện Thống
Nhất, tỉnh Đồng Nai) phải có nghĩa vụ trả ông Ngô Quốc Cường 7.265.000.000 đồng và lãi suất qui định tại Điều 357, khoản 1, khoản 2 Điều
468 BLDS năm 2015.

Chi cục THADS huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thông báo:
Yêu cầu Võ Đình Thanh và bà Nguyễn Thị Kim Phụng ở đâu đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất để giải quyết.
Hết hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đăng báo nếu ông Thanh, bà Phụng không đến Chi cục THADS huyện Thống Nhất để giải quyết

và không ai có ý kiến gì. Chi cục THADS huyện Thống Nhất sẽ kê biên, xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên diện tích 2.653,2m2 tại
thửa 30, tờ bản đồ 38, địa chính xã Hưng Lộc, đã được UBND huyện Thống Nhất cấp giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất số BG 580443, ngày 22/12/2011, đứng tên chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền là ông Võ Đình Thanh để thi hành án.

Mọi thắc mắc khiếu nại sau đó Chi cục THADS huyện Thống Nhất không chịu trách nhiệm.
Chi cục THADS huyện Thống Nhất đề nghị Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện./.

CHi CụC THADs HuYỆN THốNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAi 
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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      

MÃ ĐẶT BÁO: B51                                                                                    Giá: 7.300Đ
(BẢY NGHÌN BA TRĂM ĐỒNG)

lTổng Biên tập:
TS VŨ HOÀI NAM

lPhó Tổng Biên tập:
HÀ ÁNH BÌNH
TRẦN NGỌC HÀ
VŨ HỒNG THÚY

lTrưởng ban Thư ký:
MAI VŨ MINH

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

Theo lời khai của Khoa, thời
điểm đó, do thấy lời nên nhiều
người muốn “lướt cọc” để
hưởng tiền chênh lệch. Trong
quá trình làm thủ tục, phía bà
Phương nhờ Khoa nếu có ai
mua giá cao hơn thì bán lại
giúp nên Khoa rao bán.

Biết đất không chính chủ nhưng
vẫn đặt cọc 

Hồ sơ vụ án thể hiện, Cao Thượng
Trường Khoa (SN 1986) mở Cty tại TP
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để môi
giới bất động sản (BĐS). Tháng 5/2018,
Khoa môi giới cho bà Nguyễn Thị Minh
Phương mua thửa đất tại TP Thủ Dầu
Một từ ông Lương Văn Thưởng. Bà
Phương nhờ Khoa làm thủ tục sang tên
cho mình. 

Theo lời khai của Khoa, thời điểm đó,
do thấy lời nên nhiều người muốn “lướt
cọc” để hưởng tiền chênh lệch. Trong quá
trình làm thủ tục, phía bà Phương nhờ
Khoa nếu có ai mua giá cao hơn thì bán lại
giúp nên Khoa rao bán.

Ngày 25/5/2018, ông Đỗ Đình Mạnh
(là người kinh doanh BĐS) đến Cty
Khoa để tìm hiểu. Thấy đất có giấy tờ
đầy đủ và biết đất này chưa phải là đất
của Khoa; nhưng vì tin Khoa là chủ DN;
và đất lại có giá hợp lý nên ông Mạnh
làm hợp đồng đặt cọc 50 triệu với Khoa.
Trong hợp đồng ghi rõ thời gian làm thủ
tục sang tên cũng như vấn đề phạt cọc
nếu như không ra được sổ.

Mấy ngày sau, ông Mạnh nghi phía
chủ đất chưa bán cho Khoa như lời Khoa
nói nên đòi lại cọc. Tuy nhiên, do Cty

làm ăn khó khăn nên hai bên thỏa thuận,
Khoa sẽ trả lại ông Mạnh trong thời gian
nhất định.

Việc mua bán với ông Mạnh thất bại,
Khoa tiếp tục rao bán thửa đất của bà
Phương. Ngày 8/6/2018, bà Hoàng Thị
Thủy (là người kinh doanh BĐS) tìm tới
xem hồ sơ thửa đất. Dù biết đất này đứng
tên người khác, nhưng thấy Khoa đang
giữ sổ đỏ và tin Khoa là giám đốc Cty ở
gần nhà mình nên bà Thủy đã làm hợp
đồng đặt cọc 200 triệu đồng. 

Trong hợp đồng có các điều khoản rõ
ràng về thời hạn sang tên, phạt cọc, mất
cọc. Sau đó ít lâu, bà Thủy phát hiện đất
chưa được chủ bán cho Khoa nên đã đòi
lại tiền cọc. Khoa chỉ trả lại được 10
triệu đồng vì túng thiếu. Số còn lại, Khoa
hứa sẽ trả lại khi có tiền.

Khoa tiếp tục rao bán lô đất cho bà

Trần Thị Kim Anh (cũng là người kinh
doanh BĐS). Bà Kim Anh làm hợp đồng
đặt cọc 80 triệu đồng và các điều khoản
về hợp đồng đặt cọc đều như hai người
trước; rồi đòi lại tiền cọc vì cho rằng
Khoa không trung thực. Khoa chỉ trả
được hai lần, số tiền 40 triệu đồng.

Cùng thời điểm, tại một thửa đất
khác, Khoa được vợ chồng ông Hoàng
Trung Hải ở TP HCM nhờ bán giúp;
nhưng sau đó hai tuần, vợ chồng ông Hải
không nhờ Khoa bán nữa vì thấy giá thị
trường biến động tăng. Tuy nhiên, Khoa
vẫn tiếp tục rao bán lô đất này. Thấy lô
đất đẹp, giá hợp lý nên ông Lữ Đình Phú
(người kinh doanh BĐS) tìm tới Cty
Khoa. Dù biết đất không đứng tên Khoa,
nhưng vì tin Khoa, nên ông Phú vẫn làm
hợp đồng đặt cọc 200 triệu đồng.

Đến hạn, Khoa không trả được tiền,

không ra được sổ. Những người trên đã
làm đơn tố cáo Khoa.

Bị cáo nói gì tại phiên xử?
Tháng 5/2021, Cơ quan CSĐT Công

an TP Thủ Dầu Một ra KLĐT, đề nghị
truy tố Khoa về tội Lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản. VKSND cùng cấp
đồng tình với quan điểm này. Nhưng
TAND Thủ Dầu Một không chấp nhận,
yêu cầu điều tra theo hướng tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án được chuyển Công an
tỉnh Bình Dương vì cho rằng số tiền
Khoa chiếm đoạt là 530 triệu đồng, chứ
không phải 480 triệu (dù Khoa đã trả lại
cho các bị hại 50 triệu đồng khi giao dịch
không thành). KLĐT cũng như cáo trạng
của cấp tỉnh đã thay đổi tội danh từ Lạm
dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thành
tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa sơ thẩm cuối tháng
7/2022, bị cáo kêu oan vì cho rằng có đưa
toàn bộ giấy tờ liên quan tới 2 thửa đất đó
cho các bị hại biết. Sau khi giao dịch không
thành, bị cáo và các bị hại đều ngồi lại bàn
bạc để bị cáo tìm cách trả lại tiền cọc. Việc
bị cáo chuyển trụ sở Cty về TP HCM để
làm ăn kiếm tiền trả nợ là vì bị “giang hồ”
đe dọa, bị đòi nợ uy hiếp, chứ bị cáo không
bỏ trốn. Ý kiến của Khoa không được
HĐXX chấp nhận. Tòa tuyên phạt Khoa 12
năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bị cáo kháng cáo. Giữa tháng
11/2022, TAND Cấp cao tại TP HCM
đưa vụ án ra xử phúc thẩm. Xét thấy vụ
án cần làm rõ thêm một số vấn đề,
HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

HOÀNG QUÝ

Kỳ án “lướt cọc” tại Bình Dương

l Bị cáo Khoa (đeo khẩu trang) tại phiên tòa.

VNR tăng cường 52
đoàn tàu phục vụ dịp
Lễ 30/4
Ngày 20/3, TCty Đường sắt Việt Nam

(VNR) cho biết dịp Lễ 30/4-1/5,
đơn vị này sẽ tăng cường 52 đoàn tàu
phục vụ người dân. Các đoàn tàu tăng
cường sẽ tham gia hoạt động từ 28/4 -
3/5 trên các tuyến, đặc biệt đến các tỉnh
thu hút lượng khách du lịch.

Tuyến Hà Nội - TP HCM chạy thêm
các tàu SE11/SE12. Khu vực phía Bắc, tổ
chức chạy thêm 22 đoàn tàu trên các tuyến
Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Vinh, Hà
Nội - Đồng Hới, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà
Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai và
ngược lại.

Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng chạy thêm tàu
SE17. Tuyến Hà Nội - Đồng Hới chạy
thêm các tàu QB1/QB2, QB3/QB4,
QB5/QB6. Tuyến Hà Nội - Vinh chạy
thêm các tàu SE35/SE36, NA3/NA4,
NA7/NA8, NA9, NA12, NA14. Tuyến Hà
Nội - Thanh Hóa chạy thêm tàu TH1/TH2.
Tuyến Hà Nội - Lào Cai chạy thêm tàu
SP1. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy thêm
tàu LP9/LP10, HP4.

Khu vực phía Nam, VNR tổ chức chạy
thêm 28 đoàn tàu từ TP HCM đi các tỉnh
Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Quy
Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết và ngược lại. 

Tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng tổ chức chạy
thêm tàu SE27/28. Tuyến Sài Gòn - Quảng
Ngãi tổ chức chạy thêm tàu SE25/26.
Tuyến Sài Gòn - Diêu Trì tổ chức chạy
thêm tàu SD1/SD2. Tuyến Sài Gòn - Quy
Nhơn tổ chức chạy thêm tàu SQN1/SQN2. 

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang tổ chức
chạy thêm các tàu SNT3/STN4,
STN5/SNT6, STN7/SNT8, STN9/SNT10,
SNT12. Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết chạy
thêm các tàu SPT3/SPT4, SPT5/SPT6.
Tuyến Nha Trang - Đà Nẵng chạy thêm tàu
SE42/SE43. G.HƯỜNG

THI CÔNG CÔNG TRÌNH LÀM MẤT RỪNG
TẠI THỪA THIÊN - HUẾ: 
Kiểm điểm trách nhiệm
tập thể, cá nhân 
liên quan  
Sau khi có kết luận sai phạm vụ san ủi

0,72ha rừng ngập mặn ở xã Quảng
Phước, chính quyền huyện Quảng Điền
(tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã yêu cầu kiểm

điểm tập thể, cá nhân liên quan việc thi
công công trình.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền,
ông Lê Ngọc Bảo đã ký ban hành văn bản
kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân
liên quan việc thi công công trình nạo vét,
gia cố thủy đạo sau cống tại khu vực Hà
Đồ (xã Quảng Phước), làm ảnh hưởng
đến diện tích rừng ngập mặn được trồng
tại địa phương.

Chủ tịch huyện yêu cầu Ban QLĐT xây
dựng khu vực huyện (chủ đầu tư công
trình) kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá
nhân có liên quan trong công tác thi công
công trình làm ảnh hưởng đến 0,72ha diện
tích rừng ngập mặn thuộc dự án rừng trồng
ngập mặn ven biển và đầm phá (dự án SP-
RCC) do Chi cục Kiểm lâm tỉnh làm chủ
đầu tư.

UBND xã Quảng Phước cũng phải tiến
hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá
nhân liên quan trong công tác quản lý Nhà
nước về đất đai trên địa bàn, cũng như
trong phối hợp bàn giao mặt bằng cho đơn
vị thi công công trình làm ảnh hưởng đến
diện tích rừng ngập mặn nói trên.

UBND huyện giao Phòng Nội vụ
huyện hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, đơn

vị, cá nhân liên quan tiến hành kiểm điểm
và tổng hợp, tham mưu UBND huyện xử
lý trách nhiệm theo đúng quy định trước
ngày 25/3.

Như PLVN đã phản ánh, năm 2018,
Chi cục Kiểm lâm tỉnh triển khai trồng
rừng ngập mặn ven biển. Tại khu vực ven
kênh Diên Hồng phía hạ lưu cống Hà Đồ
được chọn trồng hàng nghìn cây bần chua
để cải tạo môi trường, cảnh quan. Đến nay,
khi khu vực trồng đã gần thành rừng thì bất
ngờ trong quá trình trồng dặm cây, đơn vị
trồng rừng phát hiện gần 1ha tại khu vực
Hà Đồ đã bị đơn vị thi công dự án thoát lũ
đưa phương tiện san ủi, vùi lấp và triệt hạ
nhiều cây bần chua.

Quá trình kiểm tra hiện trường, các đơn
vị liên quan đã xác định Cty TNHH MTV
Phú Thành đã tiến hành san gạt trên toàn
bộ 0,72ha rừng ngập mặn thuộc lô B1,
NTK, xã Quảng Phước. Tổng số lượng cây
bị thiệt hại 864. Sau sự việc đơn vị thi công
công trình đã thừa nhận sai và chịu xử lý
theo quy định; đồng thời xin trồng lại rừng
tại khu vực đã gây thiệt hại nói trên. Theo
Chi cục Kiểm lâm, đơn vị thi công sẽ bị xử
phạt vi phạm hành chính với hành vi phá
rừng trái phép số tiền 40 triệu đồng.

THÙY NHUNG

Theo hồ sơ vụ án, lời khai của những
bị hại (đều là người kinh doanh bất động
sản) thừa nhận rằng, khi giao dịch, họ
đều biết rõ về tình trạng pháp lý của thửa
đất nhưng vẫn đặt cọc để “lướt cọc”.  


