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“Xuân biên phòng ấm lòng dân biên giới” trao quà 
cho 200 hộ khó khăn

Ngày 6-1, Đồn biên phòng (ĐBP) Sông Trăng (xã Hưng 
Hà, huyện Tân Hưng, Long An) tổ chức chương trình 
“Xuân biên phòng ấm lòng dân biên giới” và trao tặng 
quà cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn 
đóng quân nhân dịp xuân Quý Mão 2023.

Tại đây, ĐBP Sông Trăng trao tặng 200 phần quà cho 
các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó 
khăn ở ba xã biên giới Hưng Hà, Hưng Điền và Hưng 
Điền B (huyện Tân Hưng). Mỗi phần quà gồm tiền mặt, 
gạo, mì ăn liền và một số nhu yếu phẩm, tổng giá trị trên 
100 triệu đồng (nguồn kinh phí do đơn vị vận động mạnh 
thường quân hỗ trợ).

Ông Nguyễn Thái Bình (ngụ ấp Sông Trăng, xã Hưng 
Hà) vui mừng chia sẻ: “Phần quà sẽ giúp gia đình tôi giảm 
đi khó khăn trong dịp tết năm nay. Tôi rất biết ơn các cán 
bộ, chiến sĩ ĐBP Sông Trăng và chính quyền các cấp đã 
luôn quan tâm, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn trên địa 
bàn. Tôi xin hứa sẽ cùng với cán bộ, chiến sĩ bảo vệ vững 
chắc chủ quyền an ninh biên giới”.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng trao 20 phần 
quà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, ĐBP 
Sông Trăng còn trao tặng sáu phần quà (mỗi phần quà trị 
giá 500.000 đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh, Chính trị viên ĐBP Sông 
Trăng, cho biết nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, 
cứ mỗi độ tết đến xuân về, đơn vị triển khai, tổ chức các 
chương trình như thăm hỏi, tặng quà, chúc tết chính quyền 
địa phương, cán bộ, chiến sĩ và người dân, đặc biệt là người 
dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới. 

Chương trình mong muốn không để ai thiếu tết, người dân 
biên giới có một mùa xuân trọn vẹn. Đồng thời tri ân người 
dân trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn 

an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.
“Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ ĐBP 

Sông Trăng đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững 
chắc, người dân sẵn sàng đồng hành, chung sức, đồng 
lòng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, xây 
dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển” - 
Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh nói. HUỲNH DU

Ảnh 1: Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh, Chính trị viên Đồn biên phòng 
Sông Trăng, trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo 
biên giới vui xuân, đón tết. Ảnh: HUỲNH DU
Ảnh 2: Người dân vui mừng nhận quà từ các chiến sĩ bộ đội  
biên phòng trao tặng. Ảnh: HUỲNH DU

Hội chữ xuân trở lại với chủ đề  
“Sư đạo tôn nghiêm”

Sau hai năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch 
COVID-19, Hội chữ xuân Văn Miếu - Quốc Tử Giám 
sẽ trở lại vào ngày 15-1 (tức 24 tháng Chạp). Với 
chủ đề “Sư đạo tôn nghiêm”, Hội chữ xuân Quý Mão 
2023 tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu 
nghĩa, hiếu học, trọng thầy, trọng chữ của người dân 
thủ đô.

Nói về chủ đề của Hội chữ xuân Quý Mão 2023, 
ông Lê Trung Kiên, Phó Trưởng ban tổ chức, cho hay: 
Trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc, từ các thời kỳ 
phong kiến cho đến hiện nay thì vai trò của người thầy 
luôn được trân trọng, luôn được đề cao trong xã hội.

“Chủ đề này càng mang tính thời sự cao hơn nữa 
khi trong thời gian gần đây, sự xuất hiện của một vài 
hiện tượng mang danh người thầy trong môi trường 
giáo dục đã làm xấu hình ảnh của người thầy mà nhân 
dân chúng ta hằng ngưỡng vọng” - ông Lê Trung 
Kiên nói.

Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt 
động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 
Hội chữ xuân thu hút sự tham gia viết chữ và cho chữ 
của 50 ông đồ đến từ các câu lạc bộ thư pháp.

Các ông đồ đã được khảo tuyển kỹ lưỡng từ năm 
2021 nhưng do tình hình dịch bệnh, Hội chữ xuân 
năm đó không tổ chức được nên được bảo lưu kết quả 
đến Hội chữ xuân năm 2023.

Hội chữ xuân gồm nhiều hoạt động phong phú như 
lễ dâng hương tại sân Bái đường; lễ khai mạc; trưng 
bày các tác phẩm thư pháp đoạt giải; hoạt động viết 
chữ Hán Nôm và chữ quốc ngữ; tái hiện không gian 
giáo dục thi cử truyền thống (không gian sĩ tử đi thi, 
trình diễn nghệ thuật giấy dó), làng sĩ tử với bối cảnh 
không gian làng trong phố; không gian văn hóa đọc 
tại hồ Văn. VIẾT THỊNH 
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1. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất tại 16/35/62 Kỳ Đồng, 
phường 9, quận 3, TP.HCM.

* Vị trí thửa đất: 402, tờ bản đồ số 11. Diện tích khuôn 
viên: 44,5 m2 (diện tích không được công nhận, không 
phù hợp quy hoạch và thuộc phạm vi lộ giới: 3,8 m2). 
Phân loại vị trí: 4.

* Nhà ở: DT sàn: 36,72 m2. Kết cấu: Tường gạch, sàn 
gỗ, mái tôn. Cấp: 3. Số tầng: 1 tầng + lửng.

* Hẻm quy hoạch là 4 m. Diện tích DKQH hẻm, không 
công nhận: 4,29 m2.

Giá khởi điểm: 4.452.825.782 đồng. Tiền đặt trước: 
Tương đương 20% so với giá khởi điểm.

Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự TP.HCM. Địa 
chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp.

Xem tài sản: Ngày 9 và 10-2-2023 (giờ hành chính) 
tại nơi có tài sản. Liên hệ: CHV Hoàng Thị Cúc - điện 
thoại: 0938.431.818.

Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham 
gia đấu giá: Từ ngày 9-1-2023 đến ngày 14-2-2023 (giờ 
hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 14, 15 
và 16-2-2023.

Mục 1: Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ ngày 
17-2-2023.

2. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất tại 16/35/66A Kỳ Đồng, 
phường 9, quận 3, TP.HCM.

* Vị trí thửa đất: 46, tờ bản đồ số 11. Diện tích khuôn 
viên: 139,9 m2. Hình thức SD riêng: 139,9 m2. Mục đích 
SD đất: Đất ở đô thị. Thời gian SD đất: Lâu dài. Nguồn 
gốc SD đất: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước 
giao đất có thu tiền SD đất.

* Nhà ở: Tổng DT sàn xây dựng: 254,14 m2, trong đó: 
Được công nhận theo chủ quyền 212,8 m2; tầng 1 (DTXD): 
139,9 m2; tầng 2: 114,24 m2. Kết cấu: Tường gạch, cột 
BTCT, sàn gỗ, mái tôn. Số tầng: 2 tầng.

* Hẻm 16/35 Kỳ Đồng rộng thực tế 0,9-2,5 m, quy 
hoạch không mở rộng thêm. DT nhà chiếm không 
gian hẻm 3,2 m2.

Giá khởi điểm: 11.677.956.115 đồng. Tiền đặt trước: 
Tương đương 20% so với giá khởi điểm.

Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự TP.HCM. Địa 
chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp.

Xem tài sản: Ngày 9 và 10-2-2023 (giờ hành chính) 
tại nơi có tài sản. Liên hệ: CHV Hoàng Thị Cúc - điện 
thoại: 0938.431.818.

Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham 
gia đấu giá: Từ ngày 9-1-2023 đến ngày 14-2-2023 (giờ 
hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 14, 15 
và 16-2-2023.

Mục 2: Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 ngày 
17-2-2023.

3. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản gắn liền với đất tại 8/12C Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Vị trí: Thửa đất số 409, tờ bản đồ số 14; diện tích: 

157,7 m2; hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; mục đích 
sử dụng: Đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: Lâu dài. 

Diện tích xây dựng: 127,3 m2; diện tích sàn: 148,9 m2; 
hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.

Giá khởi điểm: 15.030.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 
Tương đương 10% so với giá khởi điểm.

Người có tài sản: Agribank - Chi nhánh Phú Nhuận. Địa 
chỉ: 135A Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận.

Xem tài sản: Từ ngày 9-1-2023 đến ngày 30-1-2023 
(giờ hành chính), liên hệ tại nơi có tài sản. 

Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham 
gia đấu giá: Từ ngày 9-1-2023 đến ngày 30-1-2023 (giờ 
hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 30, 
31-1 và 1-2-2023.

Mục 3: Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ ngày 
2-2-2023.

4. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản gắn liền với đất tại 150/30 đường Trục, phường 
13, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Vị trí: Thửa đất số 26, tờ bản đồ số 9 (tài liệu đo năm 
2013); diện tích: 210 m2; hình thức sử dụng: Sử dụng 
riêng; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; thời hạn sử 
dụng: Lâu dài. 

Loại nhà ở: Nhà biệt thự; diện tích xây dựng: 87,5 m2; 
diện tích sàn: 337,4 m2; hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.

Giá khởi điểm: 34.200.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 
Tương đương 10% so với giá khởi điểm.

Người có tài sản: Agribank - Chi nhánh Phú Nhuận. Địa 
chỉ: 135A Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận.

Xem tài sản: Từ ngày 9-1-2023 đến ngày 30-1-2023 
(giờ hành chính), liên hệ tại nơi có tài sản. 

Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham 
gia đấu giá: Từ ngày 9-1-2023 đến ngày 30-1-2023 (giờ 
hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 30, 
31-1 và 1-2-2023.

Mục 4: Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 ngày 
2-2-2023.

5. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản gắn liền với đất tại Quốc lộ 1, khu phố 1, phường 
Tân Phú, quận 9 (số mới 90/4 Xa lộ Hà Nội, khu phố 
1, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Vị trí: Thửa đất số 565, tờ bản đồ số 25. Diện tích 
khuôn viên: 129,1 m2. Mục đích sử dụng: Đất ở 100,6 
m2, đất trồng cây lâu năm 28,5 m2. Thời hạn sử dụng: 
Đất ở: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: 14-8-2068. Diện 
tích xây dựng: 64,6 m2. Diện tích sàn: 82,8 m2.

Ghi chú: Diện tích xây dựng thuộc quy hoạch: 22,4 m2.
Giá khởi điểm: 4.018.500.000 đồng. Tiền đặt trước: 

Tương đương 20% so với giá khởi điểm.
Người có tài sản: Agribank - Chi nhánh Thành Đô. Địa 

chỉ: 56-58-60 Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1.
Xem tài sản: Từ ngày 9-1-2023 đến ngày 30-1-2023 

(giờ hành chính), liên hệ tại nơi có tài sản. 
Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham 

gia đấu giá: Từ ngày 9-1-2023 đến ngày 30-1-2023 (giờ 
hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 30, 
31-1 và 1-2-2023.

Mục 5: Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 ngày 
2-2-2023.

6. Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại 988A 
(số cũ 124) ấp Tân Điền B, phường Phú Hữu, quận 9 
(nay thành phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Vị trí: Một phần thửa đất số 73, 74, tờ bản đồ số: 22 
BĐĐC năm 2003. Diện tích khuôn viên: 436,4 m2. Diện 
tích xây dựng: 261 m2. Diện tích sử dụng: 261 m2. Kết cấu: 
Tường gạch, mái tôn. Số tầng: 1. Mục đích sử dụng: Đất ở.

Giá khởi điểm: 31.635.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 
Tương đương 20% so với giá khởi điểm.

Người có tài sản: Agribank - Chi nhánh Thành Đô. Địa 
chỉ: 56-58-60 Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1.

Xem tài sản: Từ ngày 9-1-2023 đến ngày 30-1-2023 
(giờ hành chính), liên hệ tại nơi có tài sản. 

Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham 
gia đấu giá: Từ ngày 9-1-2023 đến ngày 30-1-2023 (giờ 
hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 30, 
31-1 và 1-2-2023.

Mục 6: Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 45 ngày 
2-2-2023.

7. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở 
tại 102/53A đường 100 Bình Thới, phường 14, quận 
11, TP.HCM.

Thửa đất số 103, tờ bản đồ số 6. Diện tích khuôn 
viên: 837,6 m2.

Nhà ở: Kết cấu: Nhà 4 tầng, tường gạch, sàn BTCT, mái 
BTCT + tôn. Diện tích sàn xây dựng: 883,1 m2.

Giá khởi điểm: 44.752.312.958 đồng. Tiền đặt trước: 
Tương đương 20% so với giá khởi điểm.

Người có tài sản: Agribank - Chi nhánh Thành Đô. Địa 
chỉ: Số 56-58-60 Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1.

Xem tài sản: Từ ngày 9-1-2023 đến ngày 31-1-2023 
(giờ hành chính) tại nơi có tài sản. Liên hệ: Anh Hiếu - 
điện thoại: 0915.390.238.

Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham 
gia đấu giá: Từ ngày 9-1-2023 đến ngày 31-1-2023 (giờ 
hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 31-1, 
1 và 2-2-2023.

Mục 7: Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ ngày 
3-2-2023.

8. Quyền thuê sử dụng toàn bộ căn nhà 23 Phùng 
Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM.

Vị trí nhà: Mặt tiền đường. Loại nhà: Phố. Cấu trúc: 
02 tầng. Kết cấu: Tường gạch, cột + sàn BTCT, nền gạch 
ceramic, trần thạch cao, mái BTCT + tôn. Diện tích xây 
dựng: 800,4 m2. Diện tích sàn xây dựng: 1.456,5 m2 (trong 
khuôn viên đất 1.215 m2), trong đó: Tầng 1: 800,4 m2; 
tầng 2: 656,1 m2.

Mục đích thuê: Sử dụng làm văn phòng, kinh doanh 
thương mại dịch vụ. Thời hạn thuê: 36 tháng, kể từ 
tháng 2-2023.

Giá khởi điểm: 26.424.000.000 đồng (đã bao gồm 
thuế GTGT và không bao gồm các chi phí khác: Quản lý, 
điện, nước, điện thoại, giữ xe…) Tiền đặt trước: Tương 
đương 5% so với giá khởi điểm.

Người có tài sản: Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan 
nước ngoài (FOSCO). Địa chỉ: 124 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Xem tài sản: Ngày 18 và 19-1-2023 (giờ hành chính) 
tại nơi có tài sản. Liên hệ: Bà Trần Thị Ngọc Dung - điện 
thoại: 0903.719.079.

Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham 
gia đấu giá: Từ ngày 9-1-2023 đến ngày 31-1-2023 (giờ 
hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 31-1, 
1 và 2-2-2023.

Mục 8: Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ ngày 
3-2-2023.

9. Đấu giá 02 ô tô (bán từng chiếc). Tiền đặt trước: 
Tương đương 20% so với giá khởi điểm. 

Ô tô nhãn hiệu Toyota; số loại: Zace; số chỗ ngồi: 8; 
số khung: KF3-6900860; số máy: 7K-0340386. Giá khởi 
điểm: 91.238.000 đồng.

Ô tô nhãn hiệu Toyota; số loại: Zace; số chỗ ngồi: 8; 
số khung: KF3-6902004; số máy: 7K-0428007. Giá khởi 
điểm: 107.406.000 đồng. 

Người có tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 
5. Địa chỉ: 203 An Dương Vương, phường 8, quận 5.

Xem tài sản: Ngày 16 và 17-1-2023 (giờ hành chính) 
tại nơi có tài sản. Liên hệ: Anh Hoàng - điện thoại: 
0903.704.412.

Thời hạn xem hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tham 
gia đấu giá: Từ ngày 12-1-2023 đến ngày 30-1-2023 
(giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 
30, 31-1 và 1-2-2023.

Mục 9: Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ ngày 
2-2-2023.

Khách hàng có nhu cầu mua hồ sơ, đăng ký và đấu 
giá liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 19/5 
Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. Điện 
thoại: 38.115.845. 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (SỞ TƯ PHÁP TP.HCM) - THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Quảng cáo

THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI THÂN
Con gái tôi tên là Trần Thị Tú Nguyên, 

sinh năm 1986, quê quán: Vị Thanh - 
Hậu Giang. Con đã rời khỏi nhà từ năm 
2017 đến nay. Hiện con đang ở đâu về 
nhà có việc gấp. Ai gặp con tôi hoặc 
biết thông tin liên quan xin báo về số 
điện thoại 0769584333 (mẹ Nguyễn 
Thị Thu Vân).


