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Sau đại dịch Covid -19, tình hình lạm phát ở rất nhiều quốc 
gia tăng cao, khiến hoạt động kinh doanh của Công ty CP 

Cảng Quy Nhơn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ dự báo 
chính xác và có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, đội ngũ lao 
động đồng lòng quyết tâm vượt khó, năm 2022, kết quả kinh 

doanh tại Cảng Quy Nhơn hứa hẹn nhiều thắng lợi. 

Cảng Quy Nhơn vượt khó, 
đổi mới, sáng tạo

Dù còn nhiều trăn trở về thế hệ kế cận, nhưng việc nhiều 
diễn viên trẻ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh 
giành được thành tích cao tại các kỳ liên hoan, hội diễn 
nghệ thuật toàn quốc gần đây cho phép ta có thể tin vào 
tương lai đầy triển vọng của sân khấu Bình Định.

Giàu tiềm năng, 
đầy triển vọng

NHỮNG GƯƠNG MẶT TRẺ TRÊN SÂN KHẤU NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG:

Nghệ sĩ Thế Cường đóng vai 

Thái úy Lê Văn Hưng (bên trái) 

trong vở Cô thần. 
Ảnh: NGỌC NHUẬN

 Nghệ sĩ Thái Anh (bên trái) trong vai Thái úy Lê Lăng vở Vua Thánh triều Lê.  Ảnh: NGỌC NHUẬN
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l Xây dựng người cán bộ kiểm sát 
công minh, chính trực

QUẢN LÝ THUẾ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN:

Kiểm soát tốt, phát triển 
nguồn thu

Lan tỏa tính nhân văn, chia sẻ 
của chính sách BHXH, BHYT
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ĐBQH tiếp xúc cử tri Phù Cát, 
Vĩnh Thạnh và TP Quy Nhơn

Bidiphar đứng thứ 5 trong Top 10 
Công ty Dược uy tín năm 2022
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 24.11, ĐBQH 
Đồng Ngọc Ba, Ủy viên Thường 
trực Ủy ban Pháp luật của Quốc 
hội khóa XV, thành viên Đoàn 
ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc cử tri 
(TXCT) sau kỳ họp thứ 4, Quốc 
hội khóa XV tại xã Cát Sơn 
(huyện Phù Cát). Tại buổi tiếp 
xúc, ĐBQH Đồng Ngọc Ba thông 
tin đến cử tri xã Cát Sơn những 
nội dung quan trọng của kỳ họp 
thứ 4, Quốc hội khóa XV. 

Đa số cử tri xã Cát Sơn đều 
phấn khởi, tin tưởng về thành 
công của kỳ họp; đánh giá cao 
hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh 
tại kỳ họp lần này. Đồng thời, 
cử tri xã kiến nghị các cấp có 
thẩm quyền đầu tư xây dựng hệ 
thống kênh mương nội đồng từ 
hồ Hội Sơn đến thôn Thạch Bàn 
Đông để người dân có đủ nước 
sản xuất; quan tâm mở đường 
từ xã Cát Sơn đi huyện Hoài Ân 
để thuận lợi giao thương, phát 
triển KT-XH; đầu tư xây dựng 
bờ kè sông La Tinh qua địa bàn 
xã, tránh sạt lở, sa bồi thủy phá 
vào mùa mưa lũ; sớm xây dựng 
Tượng đài chiến thắng Hội Sơn, 
đây là di tích cấp tỉnh nhưng 
chưa được quan tâm; nhanh 
chóng cấp sổ đỏ cho người dân 
đã trúng đấu giá quyền sử dụng 
đất dọc tuyến ĐT 634.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh 
một số vấn đề như: Giá phân 
bón tăng cao, ảnh hưởng lớn 
đến sản xuất, phát triển kinh 
tế của người dân, cử tri mong 
muốn Nhà nước có chính sách 
hỗ trợ giá; đề nghị thanh toán 
tiền nhận khoán bảo vệ rừng 
hiện chậm trả cho người dân. 

Phát biểu tại buổi TXCT, 
ĐBQH Đồng Ngọc Ba đánh giá 
các kiến nghị của cử tri xã Cát 

Sơn đầy trách nhiệm. Những vấn 
đề liên quan đến địa phương, 
đề nghị huyện, xã sớm kiến 
nghị với ngành chức năng của 
tỉnh giải quyết cho người dân. 
Đối với trường hợp cấp sổ đỏ, 
các cấp chính quyền, cơ quan 
có trách nhiệm tại địa phương 
tiếp cận, tìm hiểu rõ bản chất sự 
việc để trả lời rõ ràng, dứt điểm, 
đúng theo quy định pháp luật, 
đảm bảo quyền lợi hợp pháp 
cho người dân… Các kiến nghị 
vượt thẩm quyền, ĐBQH Đồng 
Ngọc Ba tiếp thu, ghi nhận và sẽ 
tổng hợp chuyển tới Quốc hội, 
các cơ quan liên quan xem xét, 
giải quyết trong thời gian đến.

Dịp này, ĐBQH Đồng Ngọc 
Ba trao 20 suất quà (mỗi suất 
500 nghìn đồng) cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, vượt khó 
học giỏi xã Cát Sơn. 
l  Cùng ngày, ĐBQH 

Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch 
Hội LHPN tỉnh TXCT  xã Vĩnh 
Quang (huyện Vĩnh Thạnh) và 
phường Ghềnh Ráng (TP Quy 
Nhơn). Tại xã Vĩnh Quang, cử 
tri kiến nghị: Cần mở rộng tuyến 
ĐT 637 đoạn qua xã để việc đi 
lại thuận tiện; đẩy nhanh tiến độ 
xây dựng cầu nối xã Vĩnh Quang 
với xã Vĩnh Hòa; tăng phụ cấp 
cho cán bộ bán chuyên trách cấp 
xã; quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn 
cho người cao tuổi…

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Thủy 
cho biết, hiện tỉnh đang đẩy 
mạnh việc thực hiện chương 
trình mục tiêu quốc gia, gồm: 
Xây dựng nông thôn mới, 
phát triển KT-XH vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, xóa đói, 
giảm nghèo bền vững. Do đó, 
tỉnh sẽ tập trung nguồn lực đầu 
tư cho miền núi, tạo điều kiện 

nâng cao chất lượng đời sống 
người dân.

Về vấn đề hỗ trợ người cao 
tuổi, đại biểu Thủy khẳng định, 
Đảng và Nhà nước rất quan tâm 
đến đối tượng yếu thế, trong đó 
có người cao tuổi. Tuy nhiên, 
hình thức hỗ trợ sẽ tùy thuộc vào 
từng nhóm đối tượng người cao 
tuổi khác nhau.

Về kiến nghị tăng mức phụ 
cấp cho cán bộ bán chuyên 
trách, đại biểu Thủy cho biết sẽ 
gửi kiến nghị đến Bộ Nội vụ để 
tổng hợp các ý kiến, cùng với 
các bộ, ngành đề xuất sửa đổi 
phù hợp hơn.

Cử tri phường Ghềnh Ráng 
kiến nghị: Cần nhanh chóng 
nghiên cứu, giải quyết tình 
trạng ngập vào mùa mưa bão 
tại địa phương; đẩy mạnh tiến 
độ xây dựng các công trình, dự 
án trên địa bàn; chú trọng công 
tác đền bù, đảm bảo quyền lợi 
cho người dân… 

Liên quan đến vấn đề ngập 
nước, đại biểu Thủy cho rằng để 
hạn chế thấp nhất thiệt hại của 
người dân, lãnh đạo tỉnh đã chỉ 
đạo sát sao, đảm bảo tính mạng 
cho từng hộ, đồng thời nhanh 
chóng nạo vét, khơi thông dòng 
chảy và đưa ra nhiều biện pháp 
khoa học để hạn chế tình trạng 
ngập nước lặp lại.

Đại biểu Thủy thông tin, các 
nội dung liên quan đến Luật Đất 
đai đã được ĐBQH bàn luận, 
đóng góp ý kiến tại các cuộc 
họp; đồng thời, với các trường 
hợp bức xúc vì chưa được xử 
lý thỏa đáng, người dân có thể 
hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ trình 
lên các cấp để được giải quyết 
đúng quy định.

VĂN LƯU - DƯƠNG LINH

ĐBQH tiếp xúc cử tri Phù Cát, 
Vĩnh Thạnh và TP Quy Nhơn (BĐ) - Ngày 24.11, Công ty 

CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam 
(Vietnam Report) chính thức 
công bố Top 10 Công ty Dược 
uy tín năm 2022.

Theo đó, Công ty CP Dược - 
Trang thiết bị Y tế Bình Định 
(Bidiphar) tiếp tục lọt vào top 
10, đứng vị trí thứ 5, tăng 2 bậc 
so với năm 2021. Đây là lần thứ 
7 liên tiếp Bidiphar nằm trong 
danh sách 10 công ty dược uy 
tín nhất Việt Nam.

Top 10 Công ty Dược uy 
tín được xây dựng dựa trên 
nguyên tắc khoa học và khách 
quan. Các công ty được đánh 
giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí 
chính: Năng lực tài chính thể 
hiện trên báo cáo tài chính năm 
gần nhất; uy tín truyền thông 
được đánh giá bằng phương 
pháp media coding - mã hóa 
các bài viết về công ty trên 
các kênh truyền thông có ảnh 
hưởng; khảo sát các đối tượng 
liên quan được thực hiện trong 

tháng 10 - 11.2022.
Trước đó, vào đầu tháng 

11.2022, Bidiphar đón tin vui 
lớn khi dòng sản phẩm thuốc 
điều trị ung thư được công 
nhận là Thương hiệu Quốc 
gia năm 2022 - chương trình 
Thương hiệu quốc gia Việt 
Nam là chương trình xúc 
tiến thương mại đặc thù, dài 
hạn của Chính phủ nhằm xây 
dựng, phát triển thương hiệu 
quốc gia thông qua thương 
hiệu sản phẩm, được tổ chức 
2 năm một lần. 

Tại Việt Nam, Bidiphar là 
DN đầu tiên nghiên cứu và sản 
xuất thành công thuốc điều trị 
ung thư vào năm 2010 và là DN 
dược duy nhất của cả nước được 
Bộ KH&CN giao triển khai dự 
án sản xuất thuốc điều trị ung 
thư với tổng kinh phí hơn 350 
tỷ đồng; hiện dẫn đầu với 64,5% 
thị phần thuốc điều trị ung thư 
sản xuất trong nước.

MAI HOÀNG

(BĐ) - Ngày 24.11, ông 
Trần Thanh Dũng, Phó Trưởng 
ban Thường trực Ban ATGT 
tỉnh, Giám đốc Sở GTVT đã 
đến thăm và trao quà cho gia 

Ngày 24.11, tại huyện An 
Lão, Cụm thi đua số 2 LĐLĐ 
các huyện trung du, miền núi 
tổ chức Hội nghị tổng kết công 
tác thi đua công đoàn năm 
2022, triển khai phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, LĐLĐ các huyện 
trong cụm đã thực hiện đạt và 
vượt một số chỉ tiêu, phần việc 
đã đề ra. Các đơn vị nỗ lực triển 
khai thực hiện hiệu quả chương 
trình công tác năm, với một số 
kết quả cụ thể như: Tổ chức 
chương trình tết sum vầy tặng 
1.630 suất quà cho đoàn viên, 
công nhân, viên chức, lao động 
với tổng số tiền 635 triệu đồng; 
thăm, tặng 454 suất quà cho 

đoàn viên công đoàn có hoàn 
cảnh khó khăn nhân dịp Tháng 
công nhân với tổng số tiền 
trên 130 triệu đồng; vận động 
đóng góp xây dựng Quỹ “Mái 
ấm Công đoàn” 279,2 triệu 
đồng; đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ 
trợ kinh phí xây dựng 2 “Mái 
ấm công đoàn” cho đoàn viên 
khó khăn trị giá 60 triệu đồng; 
vận động đoàn viên, công nhân, 
viên chức, lao động tham gia 
đóng góp quỹ Vì người nghèo, 
Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ phòng 
chống dịch Covid-19 với tổng 
số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; tham 
gia hiến máu tình nguyện năm 
2022 trên 1.788 đơn vị máu…

ĐĂNG KHẢNH

Chiều 23.11, Hội LHPN thị xã 
phối hợp với Phòng TN&MT TX 
Hoài Nhơn tổ chức Hội thi “Tái 
chế rác thải nhựa” năm 2022.

Tham gia hội thi có 5 đội, 
mỗi đội 5 thành viên đến từ Hội 
LHPN các xã, phường: Tam Quan 
Bắc, Hoài Sơn, Hoài Phú, Hoài 
Châu, Hoài Châu Bắc. Các đội 
trải qua 2 phần thi, gồm thực hiện 
việc trưng bày sản phẩm được 
làm từ các vật liệu nhựa phế thải 

như ống hút, chai nhựa, muỗng 
nhựa… đồng thời, thuyết trình 
trực tiếp sản phẩm tham gia, nêu 
rõ ý tưởng sáng tạo, mục đích, 
cách sử dụng, tính mới, sáng tạo, 
khả năng áp dụng rộng rãi.

Hội thi nhằm đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động và 
giáo dục người dân nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm về bảo 
vệ môi trường; phát huy tinh 
thần sáng tạo của hội viên, phụ 

nữ trong tái chế, tái sử dụng chất 
thải nhựa, góp phần bảo vệ môi 
trường; sử dụng nhựa tái chế để 
tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu 
chất thải và khí thải độc hại ra 
môi trường, bảo vệ nguồn thực 
phẩm, các sinh vật trên trái đất 
và môi trường sinh thái.

Kết thúc hội thi, Ban tổ 
chức đã trao giải nhất cho đội 
xã Hoài Phú.

THÁI NGÂN - TRUNG GIANG

ĐBQH Đồng Ngọc Ba (bìa trái) tặng quà cho học sinh và đại diện gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó 
học giỏi.                          Ảnh: VĂN LƯU

HOÀI NHƠN TỔ CHỨC HỘI THI TÁI CHẾ RÁC THẢI NHỰA:

Đội xã Hoài Phú đoạt giải nhất

Bidiphar đứng thứ 5 trong Top 10 
Công ty Dược uy tín năm 2022

Ban ATGT tỉnh thăm gia đình 
các nạn nhân bị TNGT

Cụm thi đua LĐLĐ các huyện 
trung du, miền núi tổng kết 
năm 2022

đình nạn nhân bị TNGT tại các 
huyện Vân Canh, Tuy Phước, 
TX An Nhơn và TP Quy Nhơn.

Tại các gia đình đến thăm, 
đoàn công tác đã chia sẻ khó 
khăn với người thân của nạn 
nhân tử vong do TNGT và gia 
đình nạn nhân bị TNGT; động 
viên các gia đình nỗ lực vượt 
qua khó khăn, vươn lên trong 
cuộc sống. Ban ATGT tỉnh 
cũng đề nghị các ngành chức 
năng, chính quyền địa phương 
tăng cường hơn nữa công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về ATGT nhằm giáo dục 
ý thức, nâng cao trách nhiệm 
của mỗi người khi tham gia 
giao thông, hạn chế thấp nhất 
TNGT xảy ra.

Dịp này, Ban ATGT tỉnh 
trao hỗ trợ mỗi gia đình 2 
triệu đồng và Công ty Bảo 
Việt Bình Định hỗ trợ mỗi 
gia đình 3 triệu đồng.  K.ANH

Ban ATGT tỉnh thăm hỏi một gia 
đình có người thân tử vong do TNGT 
tại huyện Vân Canh.     Ảnh: KIỀU ANH
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Bình Định

Góp Tết ấm
Bên cạnh việc hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chính trị được giao, 
thời gian qua, BHXH Việt Nam 
đã tổ chức nhiều đợt trao tặng 
sổ BHXH, thẻ BHYT cho người 
dân có hoàn cảnh khó khăn, 
kịp thời động viên người dân 
cả nước, nhất là trong bối cảnh 
đại dịch Covid-19. 

Năm 2022,  thực hiện 
Chương trình “Tặng sổ BHXH, 
thẻ BHYT, trao quà - mang Tết 
ấm đến với người nghèo Xuân 
Nhâm Dần”, BHXH Việt Nam 
đã tặng 3.521 suất quà cho bệnh 
nhân có hoàn cảnh khó khăn 
tại 63 tỉnh, thành phố; 587 sổ 
BHXH cho người dân có hoàn 
cảnh khó khăn tại các tỉnh Sơn 
La, Hà Giang và TP Đà Nẵng; 
10.230 thẻ BHYT cho người 
dân có hoàn cảnh khó khăn tại 
40 tỉnh, thành phố. Tổng kinh 
phí thực hiện Chương trình hơn 
5,9 tỷ đồng, từ nguồn đóng góp 
ngày lương của công chức, 
viên chức, người lao động 
trong toàn ngành. 

Sáng 23.11, BHXH Việt Nam 
tiếp tục tổ chức lễ phát động 
Chương trình tặng sổ BHXH, 
thẻ BHYT cho người có hoàn 
cảnh khó khăn. Tại lễ phát động, 
BHXH Việt Nam đã trao tặng 
630 sổ BHXH, 1.260 thẻ BHYT 
với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng 
cho người dân có hoàn cảnh 
khó khăn. Số tiền này từ nguồn 
đóng góp 1 ngày lương của công 
chức, viên chức, người lao động 
ngành BHXH. Ngoài ra, Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam và 
5 ngân hàng đã ủng hộ gần 5 tỷ 
đồng, tương đương với 5.000 sổ 
BHXH, 50.840 thẻ BHYT. 

Lãnh đạo BHXH Việt Nam 
thông tin: Chương trình tặng 
sổ BHXH, thẻ BHYT cho người 
có hoàn cảnh khó khăn năm 
2022 và mang Tết ấm đến 
với người nghèo - Xuân Quý 
Mão sẽ phấn đấu tặng 30.000 

Lan tỏa tính nhân văn, chia sẻ 
của chính sách BHXH, BHYT

Ngành BHXH phát động Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 
và mang Tết ấm đến với người nghèo - Xuân Quý Mão nhằm chung sức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước 
chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

sổ BHXH, 120 nghìn thẻ BHYT 
đến người dân có hoàn cảnh khó 
khăn trong cả nước; cùng hàng 
nghìn suất quà, góp phần mang 
Tết ấm đến với người nghèo 
nhân dịp Xuân Quý Mão.

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

Đồng hành thiết thực
Hưởng ứng lời phát động 

của Tổng Giám đốc BHXH Việt 
Nam, BHXH tỉnh Bình Định 
đã tặng 10 sổ BHXH cho người 
thuộc hộ nghèo chưa tham gia 
BHXH tự nguyện ở TP Quy 
Nhơn, huyện Tuy Phước, TX An 
Nhơn; tặng 20 thẻ BHYT cho các 
em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn TP Quy Nhơn. 

Trước đó, từ đầu năm 2022 đến 
nay, BHXH tỉnh đã thường 
xuyên vận động sự hỗ trợ của 
các nhà hảo tâm, trao tặng 
hơn 9.100 thẻ BHYT cho người 
thuộc hộ cận nghèo, người dân 
có hoàn cảnh khó khăn với số 
tiền gần 740 triệu đồng.

Chị Lê Thị Mỹ (42 tuổi, ở xã 
Nhơn Thọ, TX An Nhơn) là 1 
trong 10 trường hợp được tặng 
sổ BHXH tự nguyện tại lễ phát 
động. Là hộ nghèo, mẹ đơn 
thân, sức khỏe không ổn định, 
chị Mỹ gặp nhiều khó khăn 
trong cuộc sống. 

Chị nói: “Tôi từng là công 
nhân đông lạnh, được DN tham 
gia BHXH bắt buộc. Nhưng do 
sức khỏe, điều kiện gia đình 
không cho phép, tôi nghỉ việc, 
quá trình tham gia BHXH cũng 
tạm gác lại. Được tặng sổ BHXH 
trong chương trình lần này, tôi 
rất mừng. Đây là sự giúp đỡ 
thiết thực đối với tôi, tạo động 
lực để tôi cố gắng vượt qua khó 
khăn, tích lũy tiền, tiếp tục tự 
đóng trong thời gian tới”. 

Thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ 
tiếp tục thông tin, kết nối với 
DN, nhà hảo tâm để có thêm 
nguồn lực thực hiện chương 
trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT 

cho người có hoàn cảnh khó 
khăn. Ngoài ra, ngay sau khi 
BHXH Việt Nam có hướng dẫn 
phân bổ cụ thể số lượng sổ 
BHXH, thẻ BHYT đến các tỉnh, 
thành, trong đó có Bình Định, 
BHXH tỉnh nhanh chóng phân 
bổ cho các huyện, thị xã, thành 
phố để tổ chức trao tặng. 

Theo ông Võ Năm, Giám 
đốc BHXH tỉnh, người được 
tặng sổ BHXH, thẻ BHYT là 
người dân tộc thiểu số thuộc 
nhóm không được ngân sách 
nhà nước đóng, hỗ trợ đóng 
BHYT sau khi triển khai 
Quyết định số 861/QĐ-TTg 
ngày 4.6.2021 của Thủ tướng 
Chính phủ; người chưa có thẻ 
BHYT thuộc diện “thoát nghèo” 
sau khi rà soát theo Nghị định số 
07/2021/NĐ-CP ngày 27.1.2021 
của Chính phủ; người thuộc hộ 
nghèo chưa tham gia BHXH; 
người có mức sống trung bình 
chưa tham gia BHYT và người 
có hoàn cảnh khó khăn, yếu 
thế khác. Người được tặng 
quà nhân dịp tết Nguyên đán 
Quý Mão là bệnh nhân BHYT 
nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn phải ở lại bệnh viện 
điều trị trong dịp Tết. 

NGUYỄN MUỘI

Giám đốc BHXH tỉnh Võ Năm trao thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở TP Quy Nhơn.                            Ảnh: N.M

l UBND tỉnh ra quyết 
định thành lập Đoàn kiểm 
tra công nhận đạt chuẩn phổ 
cập giáo dục, xóa mù chữ 
tỉnh năm 2022, do Phó Giám 
đốc Sở GD&ĐT Phan Thanh 
Liêm làm trưởng đoàn. Đoàn 
có nhiệm vụ xây dựng và thực 
hiện kế hoạch kiểm tra kết quả 
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 
tại các huyện, thị xã, thành 
phố năm 2022 với 4 tổ kiểm 
tra: Phổ cập giáo dục mầm 
non, phổ cập giáo dục tiểu 
học, phổ cập giáo dục THCS 
và tổ kiểm tra xóa mù chữ. 

HOÀNG ANH
l Thông qua Hội LHPN xã 

Bình Hòa (huyện Tây Sơn), 
ngày 23.11, bà Lê Thị Sử (76 
tuổi, ở xã Bình Hòa) đã trích 
khoản tiền tiết kiệm ủng hộ 
quỹ Vì người nghèo của xã 
5 triệu đồng (ảnh). 

(BĐ) - Ngày 24.11, tại TP 
Quy Nhơn, Sở Du lịch phối 
hợp với CA tỉnh và Hiệp hội 
Du lịch Bình Định tổ chức Hội 
nghị phổ biến các văn bản quy 
phạm pháp luật trong lĩnh vực 
du lịch và các quy định khác có 
liên quan.

Tại hội nghị, đại diện của 
hơn 100 cơ sở kinh doanh dịch 
vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã 
được phổ biến, thông tin về quy 
định, yêu cầu đảm bảo công tác 
PCCC tại cơ sở; các hành vi vi 

phạm hành chính, hình thức xử 
phạt, mức xử phạt, biện pháp 
khắc phục hậu quả… trong lĩnh 
vực du lịch.

Hội nghị nhằm tạo điều kiện 
cho các tổ chức, cá nhân hoạt 
động du lịch và kinh doanh 
dịch vụ du lịch trên địa bàn 
tỉnh tiếp cận, nắm bắt được 
các quy định mới của pháp 
luật, hạn chế các hành vi vi 
phạm trong quá trình hoạt 
động kinh doanh.

LÊ NA

(BĐ) - Ngày 24.11, nguồn tin của phóng viên 
Báo Bình Định tại CLB Topenland Bình Định xác 
nhận: Tiền vệ Cao Văn Triền đã cơ bản đạt được 

TIN VẮN

Phổ biến văn bản 
quy phạm pháp luật cho các 
cơ sở kinh doanh du lịch

Tiền vệ Cao Văn Triền đầu quân  
Topenland Bình Định

Tiền vệ Cao Văn Triền (áo trắng) trong trận đấu giữa CLB 
Sài Gòn và CLB Topenland Bình Định trên SVĐ Quy Nhơn 
ở V-League 2022.                                            Ảnh: HOÀNG QUÂN

các thỏa thuận với đội bóng đất Võ và sẽ gắn bó 
với sân Quy Nhơn đến năm 2025.

Cao Văn Triền (SN 1993) là cầu thủ xuất thân từ 
lò đào tạo Bình Định, nhưng sau đó thi đấu cho CLB 
Khánh Hòa (mùa giải 2015 và 2016). Từ năm 2017 đến 
nay, anh chơi cho CLB Sài Gòn. Trong 6 mùa bóng 
khoác áo CLB Sài Gòn, cầu thủ quê xã Hoài Hải (TX 
Hoài Nhơn) luôn là một trong những nhân tố nổi bật 
nhất. Thể lực dồi dào, thi đấu nhiệt tình, tác phong 
sinh hoạt chuyên nghiệp, Cao Văn Triền luôn nhận 
được sự yêu mến của các HLV và đồng đội. Chơi 
xông xáo và hiệu quả ở khu vực giữa sân, cầu thủ 
này từng được gọi vào đội tuyển quốc gia nhưng tiếc 
là chưa có duyên với các giải đấu quốc tế.

Ở V-League 2022, CLB Sài Gòn gặp khủng hoảng 
tài chính, không thể giành quyền trụ hạng, lãnh 
đạo CLB đã tuyên bố giải thể đội bóng.     H. QUÂN

Ảnh: ĐINH NGỌC

Bà Sử sống một mình, buôn 
bán hàng tạp hóa nhỏ tại nhà. 
Năm 2021, khi dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp, bà Sử 
cũng đã ủng hộ Quỹ Vắc xin 
phòng, chống Covid-19 của 
xã 5 triệu đồng. Ngoài ra,  bà 
thường xuyên giúp đỡ những 
người có hoàn cảnh khó khăn 
ở địa phương. ĐINH NGỌC
l Chiều 24.11, UBND TP 

Quy Nhơn tổ chức Hội nghị 
tập huấn nâng cao năng lực 
phòng, chống ma túy, cai 
nghiện và quản lý sau cai 
nghiện ma túy. Các đại biểu 
đã được truyền đạt những 
nội dung cơ bản của Luật 
Phòng, chống ma túy, Luật Xử 
lý vi phạm hành chính về cai 
nghiện ma túy, quản lý sau 
cai nghiện và các nghị định 
liên quan; chính sách của Nhà 
nước về cai nghiện ma túy, 
quy trình cai nghiện ma túy; 
các biện pháp, hình thức cai 
nghiện ma túy, quản lý sau cai 
nghiện tại nơi cư trú. 

NGỌC PHƯỚC
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Vẫn lén lút chôn cất 
tại Nghĩa trang Quy Nhơn

Việc mai táng và cải táng đã bị cấm dưới mọi hình thức tại Nghĩa trang Quy Nhơn (trừ khu 
nghĩa trang dành cho cán bộ trung cao) kể từ ngày 22.10.2018. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn 
tiếp tục diễn ra.

Mộ gió đã xây sẵn phần móng tại 
khu vực Nghĩa trang Quy Nhơn, 
đang được người đàn ông giới 
thiệu người mua.  

Ảnh: MINH TUẤN

Những ngày đầu tháng 11.2022, 
trong vai người có nhu cầu mua đất 
để chuẩn bị chôn cất cho người thân, 
chúng tôi đến Nghĩa trang Quy Nhơn 
(tổ 28, khu phố 3, phường Quang 
Trung). Vừa rảo xe một vòng, chúng 
tôi đã gặp nhóm người mời chào rất 
đon đả. 

Người đàn ông tên Tuấn cho biết 
còn rất nhiều lô, tất cả đều là mộ gió 
(chỉ xây mộ chiếm chỗ, chưa chôn cất 
người chết), đã xây sẵn phần móng 
nền, muốn chôn cất chỉ cần mở phần 
nắp bê tông phía trên là xong. “Việc 
chôn cất người chết tại nghĩa trang 
này hầu như ngày nào cũng có”, ông 
Tuấn khoe.

Ông Tuấn nhanh nhẹn dẫn chúng 
tôi đi “tham quan” một vòng khu vực 
nghĩa trang và giới thiệu gần 10 ngôi 
mộ với các mức giá khác nhau. Theo 
ông Tuấn, người mua ứng trước nửa 
tiền, ông làm hợp đồng, sau khi chôn 
cất xong thanh toán hết số tiền còn lại; 
nếu mua nhiều lô sẽ được giảm giá. 

Sau nhiều ngày tìm hiểu, chúng tôi 
được biết, không riêng ông Tuấn, tại 
khu vực Nghĩa trang Quy Nhơn còn 
khá nhiều “cò” chuyên rao bán đất mộ 
phần và lén lút tổ chức chôn cất người 
mất. Các mộ phần được rao bán là “mộ 
gió” được xây cất từ trước. Ngoài ra, 
những mộ phần đã được người khác 
hốt cốt chuyển đi nơi khác, một số đối 
tượng “xí phần” rồi sau đó cải tạo, sửa 
chữa để rao bán. Bên cạnh đó, tại khu 
vực nghĩa địa giáp núi Vũng Chua, 
một số người lấn chiếm đất núi, sau 
đó xây dựng các mộ phần để bán. Giá 
bán mỗi mộ phần từ 10 - 15 triệu đồng, 

tùy thuộc vào từng vị trí.
Theo ông Nguyễn Tấn Nghĩa, Chủ 

tịch HĐQT Công ty CP Môi trường 
Bình Định, hiện nay, Công ty cử 1 
người phụ trách ở Nghĩa trang Quy 

Nhơn, nhưng chỉ quản 
lý việc mai táng tại khu 
dành cho đối tượng thuộc 
diện cán bộ trung cao. Về 
tình trạng chôn cất lén 
lút, UBND thành phố đã 
chỉ đạo UBND phường 
Quang Trung thường 
xuyên tuyên truyền, vận 

động nhân dân nghiêm túc chấp hành 
không mai táng và cải táng dưới mọi 
hình thức. 

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hải 
Yến, Chủ tịch UBND phường Quang 

Tuyên truyền ATGT, 
phòng chống ma túy 
và bạo lực học đường 

Xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

UBND huyện An Lão vừa chỉ đạo 
các cơ quan liên quan, UBND các xã, 
thị trấn siết chặt công tác quản lý nhà 
nước về tình trạng mở đường trái 
phép để khai thác gỗ rừng trồng trên 
địa bàn huyện, ngăn chặn có hiệu quả 
tình trạng gây xói mòn, sạt lở đất, đá, 
tác động tiêu cực đến môi trường sinh 
thái và đời sống của nhân dân.

UBND huyện giao Hạt Kiểm lâm 
huyện chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối 
hợp với chính quyền địa phương tăng 

cường kiểm tra nguồn gốc gỗ rừng 
trồng của các tổ chức, cá nhân khi khai 
thác có đưa phương tiện cơ giới để san 
ủi, mở đường hoặc có các hành vi khác 
gây thiệt hại đến rừng và đất rừng mà 
chưa được cơ quan có thẩm quyền cho 
phép. Kiên quyết xử lý theo quy định 
của pháp luật, đồng thời yêu cầu phải 
khắc phục ngay việc hoàn thổ, phục 
hồi môi trường.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm 
của cấp ủy và người đứng đầu các 

địa phương, đơn vị đối với công tác 
quản lý bảo vệ rừng; tăng cường lực 
lượng tuần tra, kiểm soát, truy quét, 
ngăn chặn kịp thời các trường hợp 
mở đường trái phép để khai thác, vận 
chuyển gỗ. Đồng thời, tuyên truyền, 
vận động người dân nâng cao ý thức, 
cam kết không tự ý mở đường để 
khai thác gỗ rừng trồng, gây hậu quả 
nghiêm trọng đến môi trường sinh 
thái và đời sống cộng đồng.

H.N.QUỐC

Barie chặn phương tiện ra vào nghĩa trang bị phá dỡ để lấy lối đi. 
Ảnh: MINH TUẤN

Trung, cho biết: Hiện nay, việc mai 
táng, cải táng và mua bán mộ phần tại 
Nghĩa trang Quy Nhơn đã giảm rất 
nhiều so với trước đây. Đa số các mộ 
mới chôn là “mộ gió” xây từ trước đây 
hoặc mộ đã được hốt cốt, một số người 
“xí phần” bán lại. Việc chôn cất có lúc 
diễn ra vào ngày nghỉ, ngày lễ nên 
không phát hiện, ngăn chặn kịp thời; 
khi lực lượng chức năng phát hiện thì 
đám tang chuẩn bị chôn cất nên rất khó 
khăn trong việc xử lý. 

Trước đây, UBND phường đã lắp 
đặt barie tại cổng ra, vào nghĩa trang 
và khóa cố định, lắp panô, áp phích 
tại một số con đường vào Nghĩa trang 
Quy Nhơn để thông báo việc nghiêm 
cấm mai táng, cải táng tại đây. Tuy 
nhiên, một số đối tượng liên tục phá 
khóa, làm gãy đổ barie để cho phương 
tiện ra vào chôn cất. Những người tổ 
chức mua bán đất mộ phần và tổ chức 
mai táng đều là người địa phương 
khác đến nên khó phát hiện, ngăn 
chặn, xử lý.    

Trước tình trạng trên, UBND 
phường giao trách nhiệm cho CA 
phường kịp thời nắm thông tin về 
các trường hợp có ý định mai táng tại 
Nghĩa trang Quy Nhơn để sớm ngăn 
chặn, xử lý theo quy định. 

“Đồng thời, tăng cường kiểm tra, 
xử lý các trường hợp khai hoang 
chiếm dụng đất núi phía sau nghĩa 
trang, mua bán sang nhượng đất trái 
phép để xây dựng mồ mả, mời số đối 
tượng này giáo dục, răn đe. Mặt khác, 
sẽ tiến hành lắp đặt các camera tại khu 
vực trên để có cơ sở xử lý kiên quyết 
đối với các trường hợp có hành vi vi 
phạm; dựng lại barie tại các cổng ra 
vào nghĩa trang đã bị phá dỡ, tăng 
cường lực lượng kiểm tra để ngăn 
chặn xe rồng đưa vào mai táng”, bà 
Yến thông tin.                    MINH TUẤN

Trong năm 2022 (tính từ ngày 
16.12.2021 - 15.11.2022), lực lượng 
Cảnh sát môi trường toàn tỉnh đã trực 
tiếp phát hiện kiểm tra, xử lý 82 vụ 
việc vi phạm pháp luật về an toàn thực 
phẩm (78 cá nhân và 4 tổ chức), tăng 
30 vụ so với năm 2021; tổng số tiền xử 
phạt hành chính hơn 360 triệu đồng. 

Trong đó, Phòng Cảnh sát Phòng 
chống tội phạm về môi trường (CA tỉnh) 
đã trực tiếp phát hiện, kiểm tra, xử lý 20 

vụ vi phạm pháp luật về an toàn thực 
phẩm; ra quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với 20 cơ sở, tổng số tiền 
phạt hơn 213 triệu đồng, tiêu hủy nhiều 
hàng hóa hết hạn sử dụng. 

Đáng chú ý, CA TP Quy Nhơn 
và Phòng Cảnh sát Phòng chống tội 
phạm về môi trường (CA tỉnh) đã xử 
phạt 22 cơ sở kinh doanh, quán nhậu 
vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, 
đặc biệt các khu đông người dân, 

khách du lịch đến ăn uống như khu 
Nguyễn Thị Định, Xuân Diệu... cùng 
các quán cà phê đông khách trên địa 
bàn thành phố, các cơ sở kinh doanh 
trái cây sạch...

Từ nay đến tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023, lực lượng CA sẽ tăng cường 
kiểm tra, kết hợp tuyên truyền và xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm 
pháp luật về an toàn thực phẩm.

T.LONG

AN LÃO:

Siết chặt quản lý việc mở đường trái phép 
để khai thác gỗ rừng trồng

Ngày 24.11, CA xã Phước Hưng 
(huyện Tuy Phước) phối hợp cùng 
Ban Giám hiệu Trường THCS xã Phước 
Hưng tổ chức diễn đàn “Tuyên truyền 
ATGT, phòng chống ma túy và bạo lực 
học đường” cho hơn 720 cán bộ, giáo 
viên, nhân viên và học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo 
viên thông tin về tình hình trật tự 
ATGT trên địa bàn, các nguyên nhân 
phổ biến dẫn đến TNGT; hậu quả, di 
chứng, hệ lụy do TNGT gây ra đối với 
người bị nạn, gia đình và xã hội; một số 
hành vi vi phạm giao thông phổ biến; 
giới thiệu các quy tắc khi tham gia giao 
thông; kỹ năng tham gia giao thông an 
toàn, đúng pháp luật. Đồng thời, đưa 
ra nhiều câu hỏi khơi gợi hiểu biết của 
học sinh về vấn đề ma túy và bạo lực 
học đường để phòng tránh.    

XUÂN VINH

TUY PHƯỚC: 
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Bình Định

Cảng Quy Nhơn vượt khó, đổi mới, sáng tạo
Sau đại dịch Covid -19, tình hình lạm phát ở rất nhiều quốc gia tăng cao, 

khiến hoạt động kinh doanh của Công ty CP Cảng Quy Nhơn gặp nhiều khó 
khăn. Tuy nhiên, nhờ dự báo chính xác và có nhiều giải pháp tháo gỡ khó 
khăn, đội ngũ lao động đồng lòng quyết tâm vượt khó, năm 2022, kết quả 
kinh doanh tại Cảng Quy Nhơn hứa hẹn nhiều thắng lợi. 

Cảng Quy Nhơn chuyển đổi phương thức xuất khẩu bằng tàu chuyến sang hình thức container đối với mặt hàng viên gỗ 
nén xuất đi châu Âu, Nhật Bản.                              Ảnh: DNCC

Khó khăn chồng chất 
Công ty CP Cảng Quy Nhơn 

có 5 cầu tàu, tổng chiều dài  
1.068 m, có thể tiếp nhận tàu 
trọng tải 30.000 DWT hoặc tàu có 
trọng tải 50.000 DWT giảm tải; hệ 
thống luồng lạch, phao tiêu hoàn 
chỉnh, đảm bảo phục vụ 24/24 
giờ; hệ thống thiết bị, phương 
tiện, công cụ xếp dỡ hoàn chỉnh, 
đồng bộ đủ khả năng xếp dỡ tất 
cả loại hàng (hàng rời, container, 
hàng siêu trường, siêu trọng). 

Từ đầu tháng 5.2022, bến 
số 1 phải tạm dừng để thi công 
cải tạo nâng cấp, do đó toàn bộ 
350 m cầu (Bến 1A, 1B và 1C) 
phải tạm dừng khai thác. Một 
số khách hàng thuộc nhóm hàng 
nông sản, thức ăn gia súc, phân 

Nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo sự khác biệt 
Nói về định hướng sắp tới, ông Lê Hồng Quân, Tổng Giám 

đốc Công ty CP Cảng Quy Nhơn, cho biết: Mục tiêu của Công 
ty là duy trì ổn định chất lượng dịch vụ, tăng cường chăm sóc 
khách hàng, thị trường truyền thống như tiếp tục nghiên cứu 
phương án tăng năng suất xếp dỡ, nâng cao chất lượng dịch 
vụ, tạo ấn tượng khác biệt và có lợi cho khách hàng. Đối với các 
nguồn hàng ở xa (bán kính trên 150 km) hoặc phương thức vận 
chuyển, mua bán phức tạp, Cảng sẽ nghiên cứu và xây dựng 
giải pháp logistics tối ưu nhất cho khách hàng như tập trung 
nguồn lực đối với các nhóm hàng lương thực, nhu yếu phẩm 
xuất nhập khẩu; theo dõi nhu cầu thị trường và chủ trương của 
Nhà nước điều chỉnh giá dịch vụ phù hợp, đảm bảo có lợi cho 
Cảng; tận dụng giá cước vận chuyển container đang có chiều 
hướng giảm sâu, nghiên cứu giải pháp chuyển đổi phương 
thức xuất khẩu bằng tàu chuyến sang hình thức container đối 
với mặt hàng viên gỗ nén xuất đi châu Âu, Nhật Bản. Tập trung 
thu hút, phát triển thị trường tại khu vực Tây Nguyên, biên giới 
Lào, Campuchia, nguồn hàng xuất nhập thông qua cửa khẩu Lệ 
Thanh, Bờ Y. Ngoài ra, Cảng đang xây dựng giải pháp logistics 
cho nguồn hàng quặng sắt (Lào) xuất thị trường Trung Quốc và 
hàng viên gỗ nén (Lào) xuất thị trường Nhật Bản, châu Âu. 

bón, xi măng rời, đá granite… 
đã chuyển sang các cảng lân cận. 
Do đó, 9 tháng đầu năm 2022, số 
tàu cập cảng giảm 324 lượt so với 
cùng kỳ năm 2021. 

Công ty CP Cảng Quy Nhơn 
kinh doanh nhiều dịch vụ: Cảng 
và bến cảng; lai dắt, hỗ trợ tàu 
biển; kho/bãi, kho ngoại quan; 
bốc xếp, giao nhận hàng hóa; đại 
lý, môi giới tàu biển, vận tải thủy 
bộ; đại lý kinh doanh xăng dầu; 
dịch vụ cung ứng lương thực, 
thực phẩm cho tàu biển; các dịch 
vụ hàng hải khác… Hiện nay, lợi 
nhuận trước thuế mới chỉ đạt 29% 
so với cùng kỳ 2021, đạt 49% kế 
hoạch năm 2022. 

Ông Hồ Liên Nam, Phó Tổng 
Giám đốc Công ty CP Cảng Quy 

Nhơn, phân tích: Năm 2021, tuy 
có dịch bệnh nhưng lại là năm 
bùng nổ nhập khẩu thiết bị điện 
gió; năm 2022 không có nguồn 
hàng, vì thế doanh thu khai thác 
đã giảm hơn 290 tỷ đồng. Trong 
khi đó, giá nguyên liệu, nhiên 
vật liệu lại tăng cao, tiền thuê đất 
chu kỳ 2022 - 2025 tăng đến 283% 
dẫn đến chi phí sản xuất tăng 
nhiều so với cùng kỳ năm 2021.

Tháo gỡ từng mối một
Đáng chú ý, những khó khăn 

kể trên đều đã được lãnh đạo 
Công ty dự báo sớm, chính xác, 
để tìm kiếm giải pháp tháo gỡ 
khó khăn, động viên người lao 
động đoàn kết đồng lòng quyết 
tâm vượt khó.

Ông Hồ Liên Nam cho biết: 
Để bù vào giảm sút do khuyết 
mảng hàng rời, chúng tôi đẩy 
mạnh thu hút các nhóm hàng 
container từ khu vực Tây 
Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc 
Campuchia thông qua Cảng Quy 
Nhơn. Theo đó, Công ty tìm cách 
thu hút thêm ít nhất 1 tuyến tàu 
kết nối giữa Cảng Quy Nhơn 
với khu vực Đông Bắc Á, giúp 
đa dạng hóa và nâng cao nguồn 
hàng container. 

Kết quả quý III/2022, hãng tàu 
CMA CGM đã chính thức triển 
khai tuyến dịch vụ container 
China South East Asia (CSE) kết 
nối trực tiếp hàng hóa xuất nhập 
khẩu thông qua Cảng Quy Nhơn 
đến các cảng của Trung Quốc 
(Dalian, Ningbo, Shanghai), 
Hàn Quốc (Busan, Incheon), Thái 
Lan (Bangkok, Laem Chabang), 
Philippines (Manila). Bên cạnh 
đó, hàng hóa trên tuyến CSE còn 
được tiếp cận với thị trường khác 
trong khu vực châu Á và toàn 

cầu thông qua mạng lưới vận 
chuyển rộng lớn của Hãng tàu 
CMA CGM.

Tháng 11.2022, Công ty CP 
Cảng Quy Nhơn phối hợp với 
hãng tàu, các đơn vị Forwarder 
tổ chức hội nghị nhóm khách 
hàng may mặc, đề xuất giải 
pháp logistics cho nguồn hàng 
nguyên liệu may mặc nhập khẩu 
từ Shanghai (Trung Quốc) và 
sản phẩm may mặc xuất khẩu 
nguyên container đi thị trường 
Mỹ (thông qua Hãng tàu Maersk 
Line), châu Âu (thông qua Hãng 
tàu CMA CGM).

Đặc biệt, Công ty CP Cảng 
Quy Nhơn đã thu hút thành 
công Tập đoàn PACORINI mua 
gom và tập kết hàng cà phê từ 
khu vực Tây Nguyên về Cảng 
Quy Nhơn để xuất khẩu, từng 
bước hình thành chợ cà phê tại 
Cảng Quy Nhơn. Đây là  ngành 
hàng hoàn toàn mới và hứa hẹn 
sẽ tác động rất lớn đến nhiều 
ngành hàng khác.           HẢI YẾN 

Thu nhập khá với nghề nuôi chim cảnh
Ban đầu nuôi chim chỉ để làm cảnh, 

nhưng do thấy có nhiều người muốn 
mua về nuôi như thú cưng, chị Mai Thị 
Mười - 43 tuổi, ở thôn Trung Chánh, 
xã Cát Minh, huyện Phù Cát - đã gầy 
dựng được đàn chim công, chim trĩ 
hàng trăm con, hướng tới cung cấp 
chim giống, lông chim (ảnh).

Năm 2018, chị Mười đặt mua một 
đôi chim công, một đôi chim trĩ giống 
về nuôi. Với niềm say mê, chị Mười tìm 
hiểu cách chăm sóc, phòng ngừa dịch 
bệnh rất chu đáo nên 2 đôi chim phát 
triển tốt. Khi tích lũy đủ kinh nghiệm, 
chị mua thêm 3 chim công mái trưởng 
thành về nuôi sinh sản, mở rộng đàn; 
đồng thời, mua máy ấp trứng chim 
để chủ động con giống. Nhờ vậy đến 
nay, đàn chim cảnh của chị Mười đã 
lên đến 120 con, trong đó có 10 chim 
công mái đang đẻ trứng, 5 chim công 
trống trưởng thành và 5 cặp chim trĩ 
trưởng thành.

Chim công mái được chăm sóc tốt 

 Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt 
Nam 2022 có quy mô 260 gian hàng với 
hơn 350 đơn vị, DN của 54 tỉnh, thành phố 
tham gia đã khai mạc tại quảng trường 
Royal City, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 
vào tối 23.11, kéo dài đến 27.11. Nhiều 
khu không gian của các tỉnh, thành phố 
trên cả nước có thiết kế đặc biệt, tiêu 
biểu, đặc trưng vùng miền như: An Giang, 
Bình Định, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình 
Phước, Hà Nam, Hà Giang… tạo thành 
ngày hội đặc sản, du lịch, văn hóa của các 
vùng miền trong cả nước. 

(Theo Kinh tế và Dự báo)
 Hầu hết các vườn quất ở phường 

9 và xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa) - vùng 
chuyên canh quất của tỉnh Phú Yên đã 
được thương lái đặt cọc mua với giá cao 
hơn nhiều so với năm trước, nên bà con 
trồng quất phấn khởi. Mọi năm, thương 
lái mua quất chủ yếu đến từ các tỉnh Gia 
Lai, Kon Tum. Năm nay, nhiều thương lái ở 
Khánh Hòa, Bình Định, TP Hồ Chí Minh… 
cũng tìm đến mua quất nên giá quất được 
đẩy lên, tăng bình quân khoảng 30% so 
với năm trước. (Theo NTNN)

TIN VẮN

khi đủ 24 - 36 tháng tuổi sẽ đẻ trứng 
với mức 20 - 30 trứng/năm; chim công 
giống đạt 3 - 4 tháng tuổi có giá khoảng 
5 triệu đồng/cặp; chim trưởng thành  
(2 - 4 năm tuổi) tùy mức độ đẹp có giá 
từ 12 - 60 triệu đồng/cặp. Chim trĩ rẻ 
hơn chim công, theo đó chim trưởng 

thành có giá khoảng 
8 - 10 triệu đồng/cặp. 

Chị Mười cho biết: 
Khoảng 1 năm nay, 
tôi có đủ chim để bán 
với nhiều lứa khác 
nhau tùy theo yêu cầu 
khách hàng, ước tính 
có thể đến hàng trăm 
triệu đồng một năm. 
Người mua không 
phải chỉ ở trong tỉnh 
mà còn đến từ khắp 
nơi trong nước như: 
Bà Rịa - Vũng Tàu, TP 
Hồ Chí Minh, Bình 
Dương,  Hà Nam, 

Hưng Yên... Không chỉ bán chim, lông 
đuôi chim công trống vốn rất đẹp cũng 
được nhiều người đặt mua để làm vật 
trang trí. Chỉ riêng thu nhập từ lông 
công cũng đem lại cho chị khoảng 10 
triệu đồng/năm. 

TRƯỜNG GIANG

Ảnh: TRƯỜNG GIANG
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Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

Dù còn nhiều trăn trở về thế 
hệ kế cận, nhưng việc nhiều 
diễn viên trẻ của Nhà hát 
Nghệ thuật truyền thống tỉnh 
giành được thành tích cao 
tại các kỳ liên hoan, hội diễn 
nghệ thuật toàn quốc gần 
đây cho phép ta có thể tin vào 
tương lai đầy triển vọng của 
sân khấu Bình Định.

 Nghệ sĩ Thái Anh (bên trái) trong vai Thái úy Lê Lăng vở Vua Thánh triều Lê. 
Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nghệ sĩ Thế Cường đóng vai Thái úy Lê Văn Hưng (bên trái) trong vở  
Cô thần.                                                                                                                                      Ảnh: NGỌC NHUẬN

Gia đình không có ai hoạt 
động nghệ thuật, nhưng từ nhỏ, 
Thế Cường (SN 1995, quê xã Ân 
Đức, huyện Hoài Ân) rất thích 
bài chòi. Năm 2016, anh quyết 
định thi vào lớp trung cấp dân 
ca (khóa VI) Trường Trung cấp 
Văn hóa Nghệ thuật Bình Định 
(nay là Trường CĐ Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn) để theo 
đuổi đam mê. Tốt nghiệp năm 
2018, Thế Cường trở thành 
diễn viên của Đoàn ca kịch bài 
chòi Bình Định, được giao diễn 
những vai kép phụ. Ngay trong 
lần đầu tiên giữ vai chính - Thái 
úy Lê Văn Hưng trong vở bài 
chòi Cô thần do Nhà hát dàn 
dựng tham gia Liên hoan Tuồng 
và Dân ca kịch toàn quốc năm 
2022 - anh đã giành được HCB. 

Nghệ sĩ Thế Cường tâm sự: 
“Xuất hiện rất ngắn trên sân 
khấu, nhưng vai diễn này buộc 
tôi phải đầu tư suy nghĩ, hình 

NGÀY 1.12: 

Phát sóng phim  
tài liệu Việt Nam -  
Tổ quốc nhìn từ biển

Phim tài liệu Việt Nam - Tổ quốc 
nhìn từ biển do Hãng phim Tài liệu và 
Điện ảnh Nhân Dân sản xuất sẽ chính 
thức phát sóng rộng rãi trên các kênh, 
đài truyền hình trong cả nước từ ngày 
1.12 đúng dịp 40 năm ra đời Công ước 
về Luật biển của Liên hiệp quốc và 10 
năm Luật Biển Việt Nam.

Bộ phim tài liệu Việt Nam - Tổ 
quốc nhìn từ biển gồm 40 tập, thời 
lượng 25 - 30 phút/tập. Phim phản 
ánh, đề cập, tuyên truyền khá đầy 
đủ, toàn diện, xuyên suốt một cách 
có hệ thống, khách quan, chân 
thực, phong phú, nhiều chiều về 
biển, đảo Việt Nam; hệ thống một 
cách tổng quát, toàn diện và sâu 
sắc các vấn đề về biển, đảo Việt 
Nam từ lịch sử đến hiện tại, nêu rõ 
vai trò, tầm quan trọng của biển, 
đảo trong đời sống người dân Việt 
từ xa xưa cũng như ngày nay.

Phim được kỳ vọng sẽ là một 
sản phẩm truyền thông có ý nghĩa 
sâu sắc, toàn diện về biển đảo Việt 
Nam, có sức lan tỏa, tạo hiệu ứng tích 
cực đối với dư luận xã hội và đông 
đảo công chúng.            (Theo SGGP)

Phát huy giá trị di sản Hán - Nôm
Di sản Hán - Nôm ở Bình Định hiện còn 

khá phong phú, đa dạng được Trung tâm Lưu 
trữ lịch sử tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Quang 
Trung sưu tầm, lưu giữ và biên dịch để trưng 
bày, giới thiệu đến công chúng những giá 
trị văn hóa, lịch sử đất và người Bình Định. 

Đóng góp trong việc đưa di sản Hán - 
Nôm đến với cộng đồng phải kể đến vai trò 
của Bảo tàng Quang Trung, Bảo tàng tỉnh 
trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sưu 
tầm, gìn giữ giá trị di sản độc đáo này. Bảo 
tàng Quang Trung hiện lưu giữ 6 sắc phong 
thần thời Tây Sơn cùng nhiều hiện vật gốc và 
hiện vật phục chế các di sản Hán - Nôm, như 
văn bia, câu đối, sách, tài liệu… liên quan 
đến vương triều Tây Sơn được trưng bày 
phục vụ du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Ông Đặng Công Lập, Phó trưởng Phòng 
Bảo tàng (Bảo tàng Quang Trung), cho biết: 
“Cùng với việc bảo quản di sản Hán - Nôm 
theo quy định, đơn vị cũng đẩy mạnh việc 
số hóa để phục vụ công tác nghiên cứu, khai 
thác lâu dài. Bảo tàng sẽ tiếp tục nghiên cứu, 
sưu tầm, sao chụp các thư tịch, tài liệu Hán -  
Nôm liên quan đến triều đại Tây Sơn từ 
nhiều nguồn khác nhau, như tại tỉnh Nghệ 
An, Hà Tĩnh, từ các thư viện, bảo tàng để 
bổ sung, làm phong phú thêm hiện vật”.

Bảo tàng tỉnh cũng lưu giữ, trưng bày 
nhiều sách, tài liệu, tư liệu Hán - Nôm liên 
quan đến Bình Định có giá trị cao, như: Tác 
phẩm Thi kinh giải âm viết năm Quang Trung 
thứ 5 (1792), Dư địa chí Bình Định, các vở 

Di sản Hán - Nôm liên quan đến thời Tây Sơn trưng bày tại Bảo tàng 
Quang Trung.                                                                                      Ảnh: NGỌC NHUẬN

tuồng… được sưu tầm từ nhiều nơi trong 
và ngoài tỉnh.

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, 
cho biết: “Không chỉ tập trung vào công 
tác sưu tầm, bảo quản, biên dịch hiện vật, 
chúng tôi còn tìm cách phát huy hiệu quả 
di sản Hán - Nôm thông qua việc trưng bày 
sao cho có thể thu hút, giới thiệu đến công 
chúng thật tốt, bởi càng có nhiều người biết 
và hiểu sâu sắc giá trị của di sản này thì việc 
gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là 
bản sắc địa phương càng thêm thuận lợi”. 

Từ năm 2010 đến nay, Trung tâm Lưu 
trữ lịch sử tỉnh (trực thuộc Sở Nội vụ) sưu 
tầm được 119 sắc phong, hơn 4.300 trang 

văn bản liên quan đến tài liệu 
Hán - Nôm, như châu bản triều 
Nguyễn, giấy tờ ruộng đất, gia 
phả dòng tộc, sử liệu liên quan 
đến Bình Định… Trung tâm phối 
hợp với các địa phương trong, 
ngoài tỉnh và các trung tâm lưu 
trữ quốc gia để tổ chức sưu tầm, 
thu thập các tài liệu quý, hiếm 
liên quan đến Bình Định; trong 
đó, có nhiều sắc phong, thư 
tịch, tài liệu Hán - Nôm được 
tìm thấy tại các dòng tộc, đình, 
chùa, miếu… được Trung tâm 
chụp ảnh, scan để lưu giữ bản 
gốc; đồng thời, phân loại, dịch 
nghĩa, in sao nhằm phục vụ công 
tác lưu trữ, nghiên cứu những giá 
trị văn hóa, lịch sử của Bình Định. 

“UBND tỉnh rất quan tâm đến công tác 
bảo tồn di sản Hán - Nôm và cấp kinh phí 
hằng năm để Trung tâm sưu tầm, nghiên 
cứu, biên dịch di sản Hán - Nôm. Từ tháng 
10.2021, với cơ sở vật chất khang trang, hiện 
đại, trụ sở mới của Trung tâm ở địa chỉ số 
12 đường Mai Hắc Đế, TP Quy Nhơn có khu 
trưng bày riêng để chúng tôi trưng bày, giới 
thiệu các tư liệu Hán - Nôm quý, hiếm phục 
vụ công chúng đến tham quan, nghiên cứu, 
góp phần phát huy giá trị di sản Hán - Nôm 
của Bình Định”, Phó Giám đốc Trung tâm 
Lưu trữ lịch sử tỉnh Nguyễn Minh Nhật  
chia sẻ.                                         ĐOAN NGỌC 

NHỮNG GƯƠNG MẶT TRẺ TRÊN SÂN KHẤU NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG: 

Giàu tiềm năng, 
đầy triển vọng

dung, cố gắng lột tả được nội 
tâm của một vị dũng tướng trong 
Tây Sơn thất hổ vừa thắng trận 
trở về lại bị gian thần hãm hại 
vào tội chết. Cái uy dũng của 
tướng thắng trận chen cùng nỗi 
đau đớn khi chết oan bởi một 
vương triều mà ông chung vai 
dựng xây, cả đời bảo vệ… Diễn 
cho được nỗi giằng xé của một 
tấm lòng trung nghĩa cuộn trào 
trong một khung thời gian rất 
ngắn hoàn toàn không dễ. Tấm 
HCB là niềm khích lệ tinh thần 
rất lớn để tôi tiếp tục theo nghề”.

Sinh ra trong gia đình có cha 
từng là diễn viên Đoàn tuồng 
Đào Tấn, nghệ sĩ Thái Anh (SN 
1995, ở TP Quy Nhơn) biết và 

đến với nghệ thuật tuồng như 
một lẽ đương nhiên. Tốt nghiệp 
lớp trung cấp nghệ thuật tuồng 
(khóa VII) Trường Trung cấp 
Văn hóa Nghệ thuật Bình Định, 
Thái Anh về công tác tại Đoàn 
tuồng Đào Tấn. Với dáng người 
to khỏe, chất giọng đầy nội lực, 
lại được các NSND Minh Ngọc, 
NSND Xuân Hợi, NSƯT Đình 
Trương tận tình chỉ dạy, định 
hướng, Thái Anh phát huy tốt sở 
trường đóng những vai kép xéo. 

Có thể nói việc Thái Anh 
giành được HCV vai Chu Du 
trong trích đoạn tuồng Nhị khí 
Chu Du tại Cuộc thi Tài năng trẻ 
diễn viên Tuồng và Dân ca toàn 
quốc năm 2020; HCB vai diễn 

Thái uý Lê Lăng trong vở tuồng 
Vua Thánh triều Lê tại Liên hoan 
Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 
năm 2022 cho thấy các nghệ sĩ 
đàn anh đã chọn đúng nhân tố để 
đầu tư, rèn giũa và bản thân Thái 
Anh không phụ công các thầy. 

“Những dạng vai kép xéo 
mà tôi được giao diễn, như 
Trương Phi (vở Cổ Thành), Tạ 
Ôn Đình (vở Sơn Hậu)… đòi hỏi 
rất cao từ vũ đạo, diễn xuất…, 
tất cả đều không dễ diễn, tôi 
xác định mình còn trẻ cần tích 
lũy kinh nghiệm sân khấu, nên 
không ngừng nỗ lực học tập!”, 
nghệ sĩ Thái Anh chia sẻ.

Nghệ sĩ Cẩm Nhung (SN 
1992, quê ở xã Cát Lâm, huyện 
Phù Cát) sinh ra trong một gia 
đình có truyền thống nghề 
tuồng. Được ông ngoại trước 
đây từng là diễn viên Đoàn 
tuồng Nghĩa Bình định hướng 
Cẩm Nhung vào học lớp trung 
cấp nghệ thuật tuồng (khóa 
VI) Trường Trung cấp Văn 
hóa Nghệ thuật Bình Định, rồi 
trở thành diễn viên của Đoàn 
tuồng Đào Tấn với thế mạnh 
đóng các dạng vai đào bi trong 
tuồng, như vai Lan Anh (vở Hộ 

sanh đàn), Tạ Phương Cơ (vở 
Ngọn lửa Hồng Sơn)… Nghệ sĩ 
Cẩm Nhung cũng gặt hái nhiều 
thành tích với 3 HCB trong vai 
Lan Anh (trích đoạn Lan Anh 
lạc đẻ) tại Cuộc thi Tài năng trẻ 
diễn viên Tuồng và Dân ca toàn 
quốc năm 2014; vai bé Lành (vở 
Chàng Lía) tại Cuộc thi Tài năng 
trẻ sân khấu tuồng, chèo toàn 
quốc năm 2017; vai Hạ Kiều 
(vở Vua Thánh triều Lê) tại Liên 
hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn 
quốc năm 2022. 

Nghệ sĩ Cẩm Nhung bộc 
bạch: “Thu nhập của các nghệ 
sĩ tuồng, bài chòi còn thấp, 
không đủ trang trải cuộc sống, 
nên có lúc không chỉ tôi mà 
nhiều đồng nghiệp từng nghĩ 
đến việc chuyển nghề. Nhưng 
rồi, được sự động viên của 
các thầy cô, lãnh đạo Nhà hát, 
chúng tôi tiếp tục theo nghề, 
cống hiến trên sân khấu nghệ 
thuật truyền thống. Chúng tôi 
mong sao tỉnh sẽ có chính sách 
đãi ngộ cho các nghệ sĩ để yên 
tâm theo nghề, giữ gìn và phát 
huy di sản văn hóa tuồng, bài 
chòi Bình Định”.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
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Bình Định

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Xây dựng người cán bộ kiểm sát 
công minh, chính trực

Thời gian qua, Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã nghiêm túc học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với 
cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán 
bộ, kiểm sát viên vững vàng về chính trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật.

Đảng bộ Viện KSND tỉnh 
có 9 chi bộ trực thuộc với 62 
đảng viên/71 cán bộ, công chức, 
người lao động. 

Xác định việc “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” là 
nhiệm vụ xuyên suốt của mỗi 
cán bộ, đảng viên, Đảng bộ 
Viện KSND tỉnh đã kịp thời 
quán triệt và xây dựng chương 
trình, kế hoạch để triển khai 
thực hiện; xác định các nội 
dung đột phá nhằm tạo sự 
chuyển biến rõ nét trong công 
tác chuyên môn.

Theo ông Trần Văn Sang, 
Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng 
Viện KSND tỉnh, trong năm 
2022, Đảng ủy đã triển khai 
chuyên đề Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh về xây dựng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm 
chất đạo đức cách mạng, đủ 
năng lực, tiên phong, gương 
mẫu, đáp ứng yêu cầu trong 
tình hình mới. Trên cơ sở đó, 
Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng, 
lãnh đạo Viện đã ban hành kế 
hoạch, chương trình, giải pháp 
để xây dựng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên có đủ đức, đủ tài, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo 
sự thống nhất trong nhận thức 
và hành động, nâng cao trách 
nhiệm và nêu gương của cán 
bộ, đảng viên, nhất là người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Đảng bộ Viện KSND tỉnh tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ trong tình hình mới.                                                                                                                                                                                                Ảnh: N.Q

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã 
xây dựng và ban hành quy định 
về chuẩn mực đạo đức của cán 
bộ, đảng viên phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ và đặc điểm 
của cơ quan, đơn vị, làm cơ sở 
để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, 
rèn luyện, phấn đấu. 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó 
Viện trưởng Viện KSND tỉnh 
Phạm Trung Thuận cho biết: 

Trong công tác chuyên môn, để 
thực hiện tốt chức năng, nhiệm 
vụ của ngành, Đảng ủy Viện 
KSND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo 
các đơn vị lựa chọn những vấn 
đề còn hạn chế để tập trung xây 
dựng kế hoạch giải quyết. Đáng 
chú ý, Viện đã thường xuyên tổ 
chức các phiên tòa giả định có 
tính chất nâng cao, tổ chức các 
cuộc thi “Chúng tôi là kiểm sát 

viên”; phối hợp với Tòa án tổ 
chức các phiên tòa hình sự, dân 
sự rút kinh nghiệm, nhằm nâng 
cao chất lượng tranh tụng và kỹ 
năng kiểm sát việc xét xử của 
kiểm sát viên tại phiên tòa… 
Từ đó, tăng cường trách nhiệm 
công tố, nâng cao chất lượng 
tranh tụng.

Việc đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh đã 
góp phần quan trọng giúp 
Viện KSND tỉnh hoàn thành 
tốt nhiệm vụ chính trị được 
giao. Hằng năm, tỷ lệ giải 
quyết tố giác, tin báo về tội 
phạm và kiến nghị khởi tố trên 
tổng số vụ được thụ lý đạt trên 
92%. Tỷ lệ giải quyết án của 
Viện kiểm sát đạt trên 99%; 
số bị can Viện kiểm sát truy tố 
đúng tội danh đạt 100%; số vụ 
Viện kiểm sát trực tiếp hoặc 
tham gia hỏi cung bị can đạt 
trên 85%; không để xảy ra bị 
can đình chỉ điều tra vì không 
phạm tội. Tỷ lệ án trả hồ sơ để 
điều tra bổ sung giữa các cơ 
quan tiến hành tố tụng ngày 
càng giảm. 

Cùng với đó, không để 
xảy ra trường hợp vi phạm 
thời hạn tạm giữ, tạm giam có 
trách nhiệm của Viện kiểm sát; 
kiểm sát việc ra quyết định về 
thi hành án trong thời hạn luật 
định đạt 100%; số kháng nghị, 
kiến nghị vi phạm trong hoạt 
động tạm giữ, tạm giam và thi 
hành án hình sự được chấp 
nhận cao. Chất lượng kháng 
nghị phúc thẩm án dân sự trên 
90%, được Tòa án xét xử chấp 
nhận đạt 100%. Công tác kiểm 
sát thi hành án dân sự có nhiều 
tiến bộ, góp phần tăng số việc 
và số tài sản được thi hành 
án. Công tác kiểm sát việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo trong 
hoạt động tư pháp được nâng 
lên rõ rệt, góp phần bảo vệ các 
quyền và lợi ích hợp pháp của 
tổ chức và công dân.

N.QUÍ

CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG 
ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN 
HÀNH CHÍNH HUYỆN TUY PHƯỚC:

Tất cả đơn vị đều có  
chỉ số hài lòng trên 80%

UBND huyện Tuy Phước vừa công bố Chỉ 
số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ 
chức, DN đối với sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện. 

Theo đó, bộ phận Một cửa huyện và 
UBND các xã, thị trấn đều có chỉ số hài lòng 
trên 80%. Trong đó, xã Phước Nghĩa đứng 
đầu với chỉ số 99,7%, xã Phước Thành đứng vị 
trí thứ 2 với chỉ số 99,4%, xã Phước Sơn đứng 
vị trí thứ 3 với chỉ số 98,9%. Xã Phước Thuận 
có chỉ số hài lòng thấp nhất, với 86,9%.

Trong 5 tiêu chí đánh giá, tiêu chí nhận 
được sự hài lòng cao nhất là “Tiếp nhận và xử 
lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị”, tiếp 
đến là “Kết quả giải quyết công việc”; đều 
được đánh giá với tỷ lệ hài lòng trên 90%. 

Kết quả đó cho thấy các đơn vị đã có 
nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 
cung ứng dịch vụ hành chính công, nhất là 
mở rộng các hình thức tiếp cận thông tin 
dịch vụ hành chính công, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính; sử dụng đầy đủ các mẫu 
phiếu theo quy định trong giải quyết thủ 
tục hành chính, xử lý kịp thời các phản ánh 
kiến nghị của cá nhân, tổ chức…      H.NHÂN

Chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực  
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 
Kế hoạch số 43-KH/TU thực hiện Nghị 
quyết số 21-NQ/TW ngày 16.6.2022 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 
tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức 
cơ sở đảng (TCCSĐ) và nâng cao chất 
lượng đội ngũ đảng viên trong giai  
đoạn mới.

Yêu cầu đặt ra là nêu cao trách nhiệm 
của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, 
đảng viên, nhất là người đứng đầu trong 
tổ chức thực hiện Nghị quyết; tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong 
việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng 
đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm 
tin của nhân dân đối với Đảng. 

Kế hoạch đặt ra 6 nhiệm vụ trọng 
tâm. Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng 
xây dựng chương trình, kế hoạch thực 
hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW gắn với 
thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ 
thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh 
ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, hệ thống chính trị và Chương 
trình hành động số 05-CTr/TU ngày 

14.5.2021 của Tỉnh ủy về “Nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên 
giai đoạn 2020 - 2025”. 

Thứ hai, tăng cường lãnh đạo, chỉ 
đạo tổng kết thực tiễn, tiếp tục củng 
cố, sắp xếp các mô hình tổ chức đảng 
đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị và công tác 
cán bộ, nhất là khu vực xã, phường, thị 
trấn. Đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh 
hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, 
chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư 
cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc 
đảng ủy cơ sở; tiếp tục phân công cấp 
ủy viên cấp trên theo dõi, phụ trách và 
dự sinh hoạt với đảng ủy cơ sở, chi bộ.

Thứ ba, nâng cao chất lượng phát 
triển đảng viên; xây dựng chỉ tiêu phát 
triển đảng viên theo chỉ tiêu Nghị quyết 
số 21-NQ/TW và Chương trình hành 
động số 05-CTr/TU đã đề ra. Đảng đoàn 
LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
phối hợp với các huyện ủy, thị ủy, thành 
ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ 
đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh 
niên ở cơ sở làm tốt công tác tạo nguồn, 

giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. 
Thứ tư, tập trung khắc phục những 

tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc trong công tác quản lý đảng 
viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa, 
phân công nhiệm vụ cho đảng viên; 
chú trọng công tác giáo dục chính trị, 
tư tưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát; 
kịp thời phát hiện, biểu dương, khen 
thưởng, nhân rộng tấm gương đảng 
viên tiêu biểu. Đồng thời, xử lý nghiêm 
cán bộ, đảng viên không chấp hành các 
quy định của Đảng, nhất là Quy định về 
những điều đảng viên không được làm. 

Thứ năm, thực hiện nghiêm túc, có 
chất lượng công tác kiểm điểm, đánh 
giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng 
viên một cách thực chất; trên cơ sở đó, 
thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa 
đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi 
Đảng; đồng thời, tập trung củng cố tổ 
chức cơ sở đảng yếu kém.

Thứ sáu, tạo điều kiện thuận lợi để 
MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - 
xã hội các cấp và nhân dân tham gia 
đóng góp ý kiến, giám sát tổ chức đảng, 
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, người đứng đầu.                    MAI LÂM
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Theo Cục Thuế tỉnh, thời 
gian qua, công tác quản lý 
nhà nước nói chung và công 
tác quản lý thuế đối với hoạt 
động khai thác khoáng sản 
(KTKS) nói riêng phát triển 
rất mạnh. Tuy nhiên, sản 
lượng khoáng sản khai thác 
đã được quản lý kê khai và số 
thuế thu nộp vào ngân sách 
nhà nước từ hoạt động KTKS 
chưa tương xứng với quy mô, 
trữ lượng đã được cấp. Ngoài 
ra, một số DN được cấp phép 
KTKS chưa thực hiện nghiêm 
các quy định pháp luật trong 
việc xác lập các nghĩa vụ tài 
chính phát sinh, cá biệt có 
những đơn vị còn cố tình dây 
dưa không nộp thuế, khiến nợ 
đọng tiền thuế, tiền cấp quyền 
KTKS kéo dài nhiều năm. 

Để khắc phục các tồn 
tại, hạn chế nói trên, đồng 
thời từng bước đưa công 
tác quản lý thuế hoạt động 
KTKS đi vào nề nếp, năm 
2022 Cục Thuế tỉnh đã chủ 
động kết nối, thu thập thông 
tin từ Sở TN&MT về các mỏ 
khoáng sản trên địa bàn tỉnh; 
trữ lượng khoáng sản; giấy 
phép KTKS đã được các cấp 
có thẩm quyền cấp cho các 
DN. Theo đó, Sở TN&MT đã 
chuyển đến Cục Thuế tỉnh 35 
giấy phép KTKS đã cấp cho 
29 DN với trữ lượng cát vật 
liệu xây dựng thông thường 
và trữ lượng các loại cát hỗn 

QUẢN LÝ THUẾ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN:

Kiểm soát tốt, phát triển nguồn thu
Cùng với việc xác định vị trí các mỏ khoáng sản, trữ lượng khoáng sản và danh sách các DN được cấp phép khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý thuế đối với 
hoạt động này. 

hợp, đất, đá.. giúp ngành 
Thuế tỉnh thực hiện công tác 
quản lý, thu thuế đối với hoạt 
động KTKS. 

Ông Mang Đức Thanh, 
Trưởng P hòng Quản lý hộ, cá 
nhân kinh doanh và thu khác 
(Cục Thuế tỉnh), cho biết: Từ 
các thông tin, cơ sở dữ liệu do 
ngành chức năng cung cấp, 
toàn ngành phát huy các ứng 
dụng công nghệ thông tin đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến các quy định của 

Nhà nước trên lĩnh vực quản 
lý thuế đối với hoạt động 
KTKS; cùng với đó chúng 
tôi gửi thư ngỏ thuyết phục 
DN tự kê khai, nộp thuế theo 
đúng quy định. Cục Thuế 
tỉnh cũng chỉ đạo các chi cục 
thuế phối hợp với ngành chức 
năng đôn đốc, thu nộp thuế.   

Cách làm này cho phép 
cơ quan thuế tỉnh cùng Sở 
TN&MT và địa phương cùng 
giám sát, quản lý hoạt động 
KTKS trên địa bàn tỉnh, từ đó 

quản lý tốt hơn các nguồn thu 
từ hoạt động này. Nhờ đó, 
9 tháng đầu năm 2022, Cục 
Thuế tỉnh thu được 75,7 tỷ 
đồng từ tiền cấp quyền KTKS, 
khai thác tài nguyên nước từ 
các tổ chức, DN.

Hiện dư địa về thuế đối 
với hoạt động KTKS còn 
nhiều, vì thế ngành Thuế tỉnh 
tiếp tục tăng cường công tác 
quản lý thuế đối với hoạt 
động này. Ông Nguyễn Đẩu, 
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, 

cho biết: Cùng với việc đa 
dạng hóa hoạt động tuyên 
truyền, phổ biến chính sách 
pháp luật về thuế liên quan 
đến hoạt động KTKS, trong 
tháng 12.2022, Cục Thuế sẽ 
hoàn thiện và đưa vào ứng 
dụng bản đồ số mỏ khoáng 
sản được cấp phép trên địa 
bàn toàn tỉnh. Chúng tôi sẽ 
công khai toàn bộ thông tin 
về vị trí từng mỏ khoáng sản; 
loại khoáng sản và trữ lượng; 
thời hạn khai thác, sản lượng 
khoáng sản khai thác đã khai 
thuế; số thuế mà tổ chức, DN 
đã nộp, còn nợ… để toàn xã 
hội cùng tham gia giám sát, 
phản biện, giúp cho công tác 
quản lý thuế trên lĩnh vực này 
được tốt hơn, hiệu quả hơn. 

Cục Thuế tỉnh cũng sẽ tiếp 
tục phối hợp với Sở TN&MT 
cùng UBND các huyện, thị 
xã, thành phố kiểm tra, đối 
chiếu sản lượng khoáng sản 
do DN kê khai, nộp thuế, phí 
với sản lượng đã được cấp 
phép của các đơn vị KTKS, 
nhằm đảm bảo thu đúng, thu 
đủ theo quy định. Cùng với 
đó là thiết lập hồ sơ quản lý 
nợ thuế, cung cấp thông tin 
đề nghị Sở TN&MT cưỡng 
chế thu hồi giấy phép KTKS 
hoặc không gia hạn giấy phép 
khai thác đối với các trường 
hợp nợ thuế, phí KTKS. Đối 
với những trường hợp xác 
định có dấu hiệu trốn thuế, 
chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ, 
chuyển tin báo tội phạm đến 
cơ quan điều tra đề nghị xác 
minh, điều tra và xử lý theo 
quy định.            PHẠM TIẾN SỸ

Hỏi: Cá nhân khi tự kê khai quyết 
toán thuế thu nhập cá nhân theo 
phương thức điện tử hay gặp những 
lỗi gì và khắc phục ra sao?

Trả lời: Có khá nhiều lỗi xảy ra 
khi cá nhân tự kê khai quyết toán 
thuế thu nhập cá nhân theo phương 
thức điện tử và biện pháp khắc phục  
như sau:

1. Khi cá nhân kê khai trực tuyến 
quyết toán thuế và nộp tờ khai thành 
công nhưng không gửi được phụ lục 
để gửi hồ sơ giảm trừ gia cảnh và 
khấu trừ thuế.

Sau khi kê khai và nộp tờ khai 
thành công, cá nhân tra cứu ở mục 
“Tra cứu” và chọn “Tra cứu quyết toán 
thuế” trên trang canhan.gdt.gov.vn 
không thấy gửi kèm phụ lục là do cá 
nhân đăng nhập nhưng không có tài 
khoản giao dịch điện tử. 

Cá nhân đã hoàn tất việc đăng 
ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ 
quan thuế, đăng nhập bằng mã số 
thuế và mật khẩu được cấp, khi gửi 

 UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương 
chi gần 18 tỷ đồng để thanh toán khối 
lượng hoàn thành của 2 dự án, gồm: 
Dự án tuyến đường ven biển (ĐT 639), 
đoạn Cát Tiến - Đề Gi và Dự án hạ tầng 
kỹ thuật khu đất ở, dịch vụ thương mại 
tại Km0+280, đường trục Khu kinh tế 
nối dài.  MINH HẰNG

 Công ty TNHH Nông Trại Xanh 
(trụ sở tại Khu công nghiệp Phú Tài, 
phường Trần Quang Diệu, TP Quy 
Nhơn) đã được UBND tỉnh chấp thuận là 
nhà đầu tư thực hiện Dự án khu kho bãi, 
dịch vụ, logistics, trên diện tích hơn 4 ha 
thuộc địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy 
Phước; tổng mức đầu tư hơn 169,83 tỷ 
đồng. Dự kiến nhà đầu tư sẽ khởi công 
xây dựng trong quý IV/2023 và hoàn 
thành trong quý III/2025.   MINH HẢI

 Trong 10 tháng đầu năm 2022, 
Sở KH&ĐT đã tổ chức 5 cuộc thanh tra 
chuyên ngành, qua đó phát hiện và xử 
lý sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 
156 triệu đồng. Các chủ đầu tư đã chấp 
hành nộp lại số tiền đã thanh toán sai 
cho các nhà thầu vào tài khoản tạm giữ 
của Sở KH&ĐT để lập các thủ tục có liên 
quan nộp vào ngân sách tỉnh theo quy 
định; đồng thời, các chủ đầu tư thực 
hiện giảm trừ đối với số tiền chưa thanh 
toán cho các nhà thầu, đảm bảo đúng 
quy định. 

TIẾN SỸ

Công chức ngành Thuế tỉnh cập nhật dữ liệu kê khai thuế trên hóa đơn điện tử của các DN khai thác khoáng sản.      Ảnh: TIẾN SỸ

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH THUẾ

Khắc phục những lỗi khi tự kê khai quyết toán thuế 
thu nhập cá nhân 
tờ khai có xác thực mã OTP thì mới có 
chức năng gửi đính kèm phụ lục.

2. Cá nhân nộp tờ khai quyết toán 
thuế thành công nhưng khi tra cứu lại 
thấy thông báo trạng thái là đang “chờ 
phê duyệt”.

Nếu chưa có tài khoản giao dịch điện 
tử, khi cá nhân hoàn thành nộp tờ khai, 
tờ khai sẽ ở trạng thái “iCanhan - Chờ 
phê duyệt”. Hoặc đã gửi tờ khai trước 
thời điểm đăng ký tài khoản giao dịch 
điện tử nhưng tra cứu lại tờ khai và đính 
kèm chứng từ thì hồ sơ vẫn ở trạng thái 
“iCanhan - Chờ phê duyệt”. 

Cá nhân cần đăng ký tài khoản giao 
dịch điện tử và nộp phụ lục để hệ thống 
tự nhận vào ứng dụng quản lý thuế.

3. Cá nhân kê khai quyết toán thuế 
thu nhập cá nhân thông qua tài khoản 
giao dịch điện tử và đã được cơ quan 
thuế gửi tin nhắn thành công thì có phải 
đến cơ quan thuế nộp hồ sơ giấy nữa 
hay không?

Sau khi hệ thống khai thuế điện tử 
đã có thông báo về việc chấp nhận hồ 
sơ, cá nhân không phải gửi hồ sơ bản 

giấy đến cơ quan thuế.
4. Cá nhân nộp tờ khai quyết toán 

thuế lần đầu thành công, nhưng sai 
cơ quan thuế thì nộp lại tờ khai như 
thế nào?

Nếu cá nhân nộp tờ khai quyết 
toán thuế lần đầu bị sai cơ quan 
thuế nhận quyết toán, cá nhân phải 
nộp công văn đề nghị hủy tờ khai 
tại cơ quan thuế đã nộp sai. Sau khi 
cơ quan thuế hủy tờ khai quyết toán 
thuế lần đầu, cá nhân nộp lại tờ khai 
cơ quan thuế chính thức về cơ quan 
thuế đúng.

5. Cá nhân nộp tờ khai lần đầu 
thành công, nhưng sai số liệu trên 
tờ khai thì nộp lại tờ khai bổ sung 
như thế nào?

Nếu cá nhân nộp tờ khai quyết 
toán thuế lần đầu thành công nhưng 
bị sai sót về số liệu thì nộp tờ khai bổ 
sung. Lưu ý khi lập tờ khai bổ sung, 
nhớ nhập mã giao dịch điện tử của 
tờ khai lần đầu đã nộp thành công 
vào chỉ tiêu [02] - Mã giao dịch điện 
tử trên tờ khai bổ sung (01/KHBS).

TIN VẮN
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Bình Định

Truyền thông chính sách tập trung 
vào đối tượng con người; mọi chính sách 
đều hướng đến người dân, bảo đảm cho 
nhân dân sống trong độc lập, tự do, ấm 
no, hạnh phúc. Đây là chỉ đạo của Thủ 
tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị 
trực tuyến toàn quốc về truyền thông 
chính sách với chủ đề Nhận thức - Hành 
động - Nguồn lực, chiều 24.11.

Theo Bộ TT&TT, ở nước ta, công tác 
truyền thông các chủ trương, đường lối, 
chính sách luôn được Đảng và Nhà nước 
đặc biệt coi trọng với phương châm 
truyền thông phải đi trước để thống 
nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong 
toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý 
hiệu quả đối với những xu hướng thông 
tin sai lệch bản chất, không có lợi cho sự 
phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho 
thấy nhiều vấn đề nảy sinh trong cách 
thức tổ chức bộ máy và đầu tư nguồn 
lực cho công tác này, dẫn đến nhiều 
tình huống bị động, lúng túng trong 
việc chủ động cung cấp thông tin chính 
sách hoặc thực hiện công việc này chưa 
thật sự hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính nhấn mạnh, truyền 
thông chính sách là một phần quan 
trọng trong hoạt động của Đảng, Nhà 

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông 
chính sách, tập trung hướng đến người dân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.                                                                   Ảnh: QĐND

nước. Hiện nay, công tác xây dựng Nhà 
nước pháp quyền XHCN, nền dân chủ 
XHCN, nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN, xuyên suốt quá trình này 
lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục 
tiêu, động lực, phát huy tối đa năng lực, 
trí tuệ, phẩm chất, đạo đức con người 
Việt Nam.

Truyền thông chính sách tập trung 
vào đối tượng con người; mọi chính sách 

đều hướng đến người dân, bảo đảm cho 
nhân dân sống trong độc lập, tự do, ấm 
no, hạnh phúc; người dân phải tham 
gia vào quá trình xây dựng chính sách 
pháp luật; Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, người dân làm chủ theo tinh 
thần “dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, 
dân giám sát, dân thụ hưởng”. Do đó, 
công tác truyền thông phải đến được 
với người dân.                 (Theo Nhân Dân)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 
số 154/NQ-CP ngày 23.11.2022 Chương 
trình hành động của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính 
trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc 
phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình hành động nhằm cụ thể 
hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 
đã nêu tại Nghị quyết số 24-NQ/TW của 
Bộ Chính trị nhằm khai thác, phát huy 
hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của từng 
địa phương trong vùng nói riêng và 
của vùng Đông Nam Bộ nói chung, góp 
phần vào phát triển KT-XH cả nước.

Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu 
một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030: Tốc 
độ tăng trưởng GRDP bình quân giai 
đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 8 - 8,5%. 
Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu 
người theo giá hiện hành đạt khoảng  
380 triệu đồng, tương đương 14.500 USD; 
tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm 41,7% 
trong GRDP, khu vực công nghiệp và 
xây dựng 45,3% (riêng công nghiệp chế 
biến chế tạo 33%), khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản chiếm 2,3%, thuế sản 
phẩm trừ trợ cấp 10,7%; tỷ trọng kinh tế 
số trong GRDP khoảng 30 - 35%; tỷ lệ đô 
thị hóa đạt khoảng 70 - 75%; 100% số xã 
đạt chuẩn nông thôn mới…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
chỉ tiêu cụ thể nêu trên, Chính phủ yêu 
cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành 
phố vùng Đông Nam Bộ tập trung chỉ 
đạo thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm.                          (Theo Lao Động)

Chương trình 
hành động phát triển 
kinh tế - xã hội 
vùng Đông Nam Bộ

Từ kết quả điều tra ban đầu, ngày 23.11, 
Cơ quan CSĐT CA tỉnh Khánh Hòa đã ra 
Quyết định 142/QĐ-VPCQCSĐT khởi tố 
vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an 
toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật 
Hình sự, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm 
tập thể tại Trường iSchool Nha Trang, để 
tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo kết quả xét nghiệm của Viện 

Pasteur Nha Trang được công bố ngày 
22.11, có 3 loại vi khuẩn được tìm thấy 
trong mẫu cánh gà chiên của bữa ăn hôm 
đó, gồm: Salmonella spp, Escherichia 
coli, Bacillus cereus; đồng thời trong 
mẫu nước mắm cũng phát hiện vi khuẩn 
Bacillus cereus.

Trong 2 ngày 21 - 22.11, đoàn công tác 
Bộ Y tế đã tới Khánh Hòa để kiểm tra, đánh 

giá tình hình, công tác thu dung, điều trị 
cho các bệnh nhân của vụ ngộ độc tại một 
số bệnh viện; đồng thời làm việc với Sở Y tế 
Khánh Hòa để giải quyết các vấn đề chuyên 
môn trong vụ ngộ độc thực phẩm này.

Đến ngày 23.11, vẫn còn 86 trường 
hợp ngộ độc thực phẩm đang được điều 
trị, không còn trường hợp nặng.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Ngộ độc thực phẩm tại Trường iSchool Nha Trang: Khởi tố vụ án hình sự

Sáng 24.11, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ 
NN&PTNT, đã công bố hoàn thành mở 
cửa thị trường Nhật Bản cho nhãn, thị 
trường Trung Quốc cho khoai lang và 
thị trường New Zealand cho chanh, 
bưởi của Việt Nam.

Năm 2022 có thể được coi là năm 
thắng lợi nhất từ trước đến nay với 
nhiều mặt hàng nông sản có nguồn gốc 
thực vật của Việt Nam được phép tiếp 
cận đến các thị trường thế giới.

Riêng với thị trường Trung Quốc, 

trước tiên là sản phẩm chanh leo của Việt 
Nam được nhập khẩu vào thị trường này 
với các quy định tạm thời. Tiếp đến, sầu 
riêng và chuối của Việt Nam được phép 
nhập khẩu vào Trung Quốc thông qua ký 
kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch 
thực vật giữa hai nước.

Không chỉ thị trường Trung Quốc, quả 
chanh và bưởi của Việt Nam được phép 
nhập khẩu vào thị trường New Zealand 
sau khi điều kiện nhập khẩu được 2 
bên ký kết vào ngày 15.11. Mới đây, Bộ  

Nông - Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản 
(MAFF) cũng đã công bố cho phép quả 
nhãn tươi của Việt Nam được phép nhập 
khẩu vào Nhật Bản vào ngày 18.11.

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục 
Bảo vệ thực vật, cho rằng việc mở cửa 
được thị trường, ký kết các nghị định thư 
để xuất khẩu chính ngạch nông sản sẽ tạo 
điều kiện pháp lý rõ ràng minh bạch và 
cũng là động lực cho nông dân Việt Nam 
sản xuất chuyên nghiệp, bài bản và quy 
mô lớn hơn.               (Theo TTXVN/Vietnam+)

Hoàn thành mở cửa thị trường đưa nông sản 
sang Nhật Bản, Trung Quốc, New Zealand

Ngày 24.11, Viện KSND Tối cao vừa 
truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 
(Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
Công ty AIC) về các tội Đưa hối lộ và Vi 
phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả 
nghiêm trọng. Được biết trong vụ án, bà 
Nhàn cùng 7 đồng phạm vẫn đang bỏ 
trốn đều bị truy tố.

Liên quan vụ án, cựu Bí thư Đồng Nai 
Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch tỉnh 
Đinh Quốc Thái bị truy tố về tội Nhận 
hối lộ. Riêng Phan Huy Anh Vũ (cựu 
Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai) bị truy tố 

Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và Chủ tịch AIC 
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

về tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định 
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

32 bị can còn lại bị truy tố về các tội 
Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi 
hành công vụ, Vi phạm quy định về đấu 
thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu 
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 11.11, Bộ CA đã yêu cầu bà Nguyễn 
Thị Thanh Nhàn và 7 bị can khác ra đầu thú 
để được hưởng chính sách khoan hồng của 
Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa 
theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng 
hình sự năm 2015.             (Theo Tiền Phong)

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cựu bí thư Đồng 
Nai Trần Đình Thành.

 Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Triển 
lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 
(Viet Nam Defence 2022) từ ngày  
8 -10.12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Triển 
lãm nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ 
hợp tác quốc tế, đối ngoại về quốc phòng 
giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; 
quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực 
công nghệ, vũ khí trang bị do ngành công 
nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đến 
bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước.

(Theo QĐND)
 Sáng 24.11, TAND TP Hà Nội đã 

tuyên án phạt 8 bị cáo trong phiên tòa xét xử 
sơ thẩm vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát 
hơn 3,8 triệu USD mua nguyên liệu thuốc để 
phòng, chống dịch cúm A (H5N1) xảy ra tại Bộ 
Y tế và Công ty CP dược phẩm Cửu Long.

5/8 bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo của 
Bộ Y tế; trong đó, bị cáo Cao Minh Quang 
(cựu Thứ trưởng) bị tòa tuyên phạt 
30 tháng tù treo. (Theo VOV)
 Sáng 24.11, giá vàng trong nước 

tăng 200 nghìn đồng/lượng, lên mức cao 
nhất gần 1 tuần qua. Chênh lệch giữa giá 
mua và bán phổ biến là 900 nghìn - 1 triệu 
đồng/lượng. Mức giá như hiện nay cao 
nhất kể từ ngày 20.11. Diễn biến này xuất 
phát từ thị trường quốc tế. (Theo HNM)
 Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, 

trong tháng 11.2022 có 8,67 triệu khách đã 
thông qua các cảng hàng không, tăng 7% so 
với tháng 10.2022 và tăng 630% so với tháng 
11.2021. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 
1,67 triệu khách, khách nội địa đạt 7 triệu 
khách, tăng 508,9% so với tháng 11.2021. Số 
lượng hành khách nội địa có xu hướng tăng 
mạnh, đạt 81 triệu khách, tăng 191,3% so với 
cùng kỳ năm 2021. (Theo SGGP)
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CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG

THÔNG BÁO
Về nội dung, phạm vi ủy quyền các hoạt động giao dịch dân sự 

có liên quan đến 2 chi nhánh Xí nghiệp trực thuộc Công ty 
Kính gửi:  Quý Khách hàng và các đối tác kinh doanh 

Công ty chúng tôi xin thông báo đến toàn thể Quý khách hàng và các 
đối tác kinh doanh trong và ngoài tỉnh nội dung liên quan sau:

- Kể từ ngày 23.11.2022: Mọi hoạt động giao dịch dân sự phát sinh có 
liên quan đến 2 chi nhánh Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Quang 
Trung và Xí nghiệp Sản xuất & Thương mại Quang Trung trực thuộc Công 
ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung, yêu cầu bắt buộc phải có Giấy 
ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Cơ khí và Xây 
dựng Quang Trung.

- Tất cả hoạt động giao dịch dân sự do 2 chi nhánh Xí nghiệp nói trên 
thực hiện khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Người đại diện theo 
pháp luật Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung, sẽ không có 
giá trị pháp lý và 2 chi nhánh Xí nghiệp tự chịu mọi trách nhiệm và hậu 
quả xảy ra (nếu có).

Trân trọng cảm ơn.
                                                                     TỔNG GIÁM ĐỐC

      Đã ký
                                                                    CAO ĐÌNH THUẬN

    

THỨ BA, NGÀY 29.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h-16h: Các TBA CA Nhơn 
Hội, Xử lý nước thải, Hội Bình, Hội Tân 1, 2, 3, 4, Hội Giáo 1, 2, Hội Thành 2, 3, CS 
Nam Nhơn Phước. 7h15-14h: TBA Đức Thánh Trần. 13h45-16h45: TBA Hoàng 
Minh. 6h45-10h15: TBA Thành An. 10h15-12h45: TBA Quốc Khánh. 13h30-
16h45: TBA Nước Khoáng Quy Nhơn 3. H. Tuy Phước: 7h45-11h15: Thôn Cảnh  
An 2 - xã Phước Thành. 7h-15h30: Các TBA Đại Tín, Phú Mỹ, Đá Thuận Đức 2, 
3, 4. H. Phù Cát: 7h-13h30: TBA Hưng Mỹ 5. TX Hoài Nhơn: 7h15-8h45: Khu 
phố Lại Khánh - phường Hoài Đức. 7h15-10h15: Khu phố Cự Lễ - phường 
Hoài Hảo. H. Tây Sơn: 6h30-8h: Các TBA Phú Hòa 4, Gạch Trung Tín, Gạch 
Trung Tín 2, Minh Tâm, VLXD Tuấn Hùng, Long Vũ, Hiệp Hưng, Hai Cảnh, 
Thành Đạt, Thành Đạt 2, Gạch ngói An Phú, Hóc Bợm 2, Gò Đo 2, Cây Xoài 2, 
Mỹ Cúc, Hùng Vương 2, Nhà máy cơ khí Hùng Vương, Hoàng Mai, Bình Nghi 
5 và Chiếu sáng 1 - xã Bình Nghi. 6h30-9h: TBA Hóc Bợm 1 - xã Bình Nghi. 
6h30-17h30: Các TBA Phú An 4, Bãi xử lý CTR, Cầu Nước Xanh, Lucky Star, Hai 
Mai, Đồng Tiến, Gạch ngói Phú An, Tân Vạn Xuân, Thái Anh, Thuận Phát, Gốm 
Cổ và Hoàng Yến - xã Tây Xuân. 16h-17h30: Các TBA Phú Hòa 4, Gạch Trung 
Tín, Gạch Trung Tín 2, Minh Tâm, VLXD Tuấn Hùng, Long Vũ, Hiệp Hưng, Hai 
Cảnh, Hóc Bợm 1, Thành Đạt, Thành Đạt 2, Gạch ngói An Phú, Hóc Bợm 2, Gò 
Đo 2, Cây Xoài 2, Mỹ Cúc, Hùng Vương 2, Nhà máy cơ khí Hùng Vương, Hoàng 
Mai, Bình Nghi 5 và Chiếu sáng 1 - xã Bình Nghi.

THỨ TƯ, NGÀY 30.11.2022: TP Quy Nhơn: 5h45-17h15: TBA Phan Chu 
Trinh 2. 7h45-17h15: Lộ 4 TBA Nguyễn Tri Phương. H. Tuy Phước: 8h-12h: 
Các TBA Quảng Vân, Phước Thuận 30/3, Phước Thuận 2, 4, Nhân Ân, Phước 
Thuận 5, KDC Quảng Vân 1, 2. H. Phù Mỹ: 7h30-11h15: Các TBA NT Hùng 
Phát, NT thôn 9-3, NT thôn 9-4 - xã Mỹ Thắng. 14h45-16h45: Các TBA Thiện 
Hoàng 2, TBA Đông Mỹ Đức. TX Hoài Nhơn: 7h15-10h15: Khu phố Cửu Lợi  
Bắc - phường Tam Quan Nam. H. Tây Sơn: 7h-8h30: Các TBA Thuận Hạnh 2, 
Bơm Chà Rang, Suối Đục, Suối Đục 2 - xã Bình Thuận. 7h-17h: TBA Bắc Thuận 
Hạnh - xã Bình Thuận. 15h30-17h: Các TBA Thuận Hạnh 2, Bơm Chà Rang, 
Suối Đục, Suối Đục 2 - xã Bình Thuận. 6h30-14h30: Các TBA Hòa Hiệp, Hòa 
Bình, Hòa Sơn 3, Đồng Mốc - xã Bình Tường; TBA Kon Giang, Kon Giọt - Xà 
Tang, Bơm Hòa Hiệp, Dân tộc Bán trú - xã Vĩnh An. 11h30-14h30: Các TBA 
Bình Liên 2 - xã Tây Giang; Các TBA Núi Ngang và TBA Chiếu sáng số 4 - xã 
Bình Tường.

THỨ NĂM, NGÀY 1.12.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Thành 
Đạt. TX An Nhơn: 7h30-15h10: Các TBA ĐMT An Phú Thịnh, TBA Gò Quánh, 
TBA KDC Thiết Tràng. 7h-14h20: Thôn Trung Định - xã Nhơn An. H. Phù Mỹ: 
7h30-9h30: TBA Tân Phụng 2. 7h15-9h15: Lộ Bắc TBA Đông An - xã Mỹ Cát. 
TX Hoài Nhơn: 13h15-15h15: Thôn Gia An Đông - xã Hoài Châu Bắc. 

THỨ SÁU, NGÀY 2.12.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Khách sạn 
Hương Việt. 6h30-12h30: Đường Trần Đại Nghĩa từ Hòn Đá Đen đến ngã 
ba Hầm Dầu, QL1A từ ngã ba Hầm Dầu đến chi nhánh Hoàng Anh Gia Lai - 
phường Trần Quang Diệu; Các TBA CN Bia Quy Nhơn 1, 2, Gạch Block, Tân Long, 
May ABLE TECH, BLTL (Veneco 10), Bê tông tươi, Hà Thanh, Thuận Đức 3. TX An 
Nhơn: 7h30-9h10: TBA Nhạn Tháp. 9h30-11h: TBA Bến Trén. 7h-9h50: Khu 
vực Tân Hòa - phường Nhơn Hòa. H. Phù Cát: 6h30-13h30: Thôn Hòa Hội, 
thôn Mỹ Hóa - xã Cát Hanh. 6h30-16h45: TBA UBND xã Cát Nhơn. 9h-15h30: 
Xã Cát Thắng. 5h30-17h: Thôn Ngãi An, thôn An Quang - xã Cát Khánh.

THỨ BẢY, NGÀY 3.12.2022: TP Quy Nhơn: 6h-13h: QL1A từ ngã tư Duyên 
Hải đến ngã ba Long Mỹ, đường Trung tâm KCN Phú Tài từ Công ty Olam đến 
Công ty Đức Minh - phường Trần Quang Diệu và phường Bùi Thị Xuân. 6h-16h: 
Thôn Ngọc Thạnh, Cụm CN Phước An - xã Phước An. TX Hoài Nhơn: 8h15-
10h15: Khu phố Nhuận An - phường Hoài Hương. H. Hoài Ân: 9h30-10h45: 
TBA Tường Duy. 14h20-15h35: TBA Phân Trại 3 (Trại giam Kim Sơn). 

CHỦ NHẬT, NGÀY 4.12.2022: H. Tuy Phước: 13h-17h: Các TBA Đại Lễ 
2, Đại Lễ, Luật Chánh, Thi công cầu Sông Côn, Phước Hiệp 1, 2, 4, Tuân Lễ 
2, 3, Đại Lễ 3. TX An Nhơn: 6h30-17h30: Khu vực Lộc Thuận, Tịnh Hòa - xã 
Nhơn Hạnh.

THỨ HAI, NGÀY 5.12.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Viettel.  
TX Hoài Nhơn: 8h45-11h15: Khu phố An Dưỡng 1 - phường Hoài Tân. 7h15-
10h45: Thôn Túy Sơn - xã Hoài Sơn; Thôn Hy Thế - xã Hoài Châu Bắc; Thôn An 
Sơn - xã Hoài Châu. H. Hoài Ân: 8h10-9h25: TBA Vạn Long. 10h10-11h25: 
TBA Hưng Long.

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện 
trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù hợp. Đối 
với các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì Công ty Điện 
lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. 

Trung tâm CSKH: 19001909

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 48/2022 từ ngày 29.11.2022 đến ngày 5.12.2022

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 25.11.2022

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào 
rải rác và có nơi có giông, ngày có lúc nắng. Gió Đông đến Đông Nam 
cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 310C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa 

rào, ngày có lúc nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào và giông 

vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam cấp 4 - 5. Sóng cao 1 - 2 m.
  (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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Bình Định

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản thi hành án: 
* Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99160-TS; Công dụng: Khai thác thủy sản; 

Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Hải Phòng; Mẫu thiết kế: TK26-16/V-01-08; 
Cơ quan thiết kế: Công ty TNHH Thiết kế tàu thủy Bình Minh; Đặc điểm 
kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 29,10; Ltk,m: 26,05; 
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,00; Btk,m: 6,74; 
- Chiều cao mạn D,m: 3,40; Chiều chìm d,m: 2,60; Mạn khô f,m: 0,80; 
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 145,23; Sức chở tối đa, tấn: 142,7;
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 10,00; 
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy Công suất
(sức ngựa) Nơi chế tạo

  1 DOOSAN 612488 880 Hàn Quốc

MP1 DOOSAN 652877 280 Hàn Quốc

MP2 HYUNDAI GJ629124 84 Hàn Quốc

* Trang bị hàng hải: 1 máy định vị GPS HD-50C, 1 la bàn lái; Trang bị 
cứu sinh: 2 phao bè; 10 áo phao; Trang bị cứu hỏa: 3 bình CO2, 1 máy 
bơm nước; Trang bị cứu đắm: 1 bơm hút; Ngư lưới cụ: Bộ lưới chụp, cẩu, 
tăng gông, trụ chụp. 

Nơi đang neo đậu tài sản: Tại Cảng Đề Gi; Địa chỉ: Thôn An Quang 
Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.  

Giá khởi điểm của tài sản: 1.544.993.871 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 300.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Cát. 
Địa chỉ: Đường Quang Trung nối dài phía Bắc, thôn Phú Kim, xã Cát 

Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 9.12.2022 
tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 7.12.2022 
đến 17 giờ ngày 9.12.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm 
yết cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi đang neo đậu tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt 
đầu lúc 15 giờ 30 phút ngày 12.12.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, 
phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia 
đấu giá là cá nhân, doanh nghiệp, trừ các trường hợp pháp luật quy 
định không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu 
giá theo quy chế, thông báo đấu giá tài sản.  

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

    

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản thi hành án: Trạm biến áp 320 KVA và các phụ kiện đi kèm gồm: 
5 bộ xà đỡ sứ, 5 bộ xà hãm, 6 FCO sứ, 12 sứ treo PLYME, 1 xà đỡ sứ TBA,  
19 sứ đứng 24 KV, 1 đường dây điện dài 285 m loại dây nhôm AC 50 và 9 
trụ điện loại 10,5 m. Hiện trạng: Đã cũ, xuống cấp, không hoạt động được. 

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại núi Bãi Băng, xã Mỹ An, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 94.770.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
18.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 150.000 đồng; Bước giá 
10.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ.
Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 9.12.2022 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 7.12.2022 đến 
17 giờ ngày 9.12.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết 
cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi đang bảo quản và quản lý tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
15 giờ ngày 12.12.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, 
phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia 
đấu giá là cá nhân, doanh nghiệp, trừ các trường hợp pháp luật quy định 
không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo 
quy chế, thông báo đấu giá tài sản.  

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

    

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất có diện tích 200 m2 (trong đó: 113 m2 đất ở lâu dài 

tại nông thôn và 87 m2 đất trồng cây lâu năm sử dụng đến ngày 15.10.2064); 
Thửa đất số: 47; Tờ bản đồ số: 17; Địa chỉ: Thôn Kim Giao Bắc, xã Hoài Hải,  
TX Hoài Nhơn (huyện Hoài Nhơn), tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 2 tầng; Cấp: N3; Diện tích xây dựng: 
113 m2; Diện tích sàn: 192,1 m2; Kết cấu: Tường xây gạch, trần bê tông cốt 
thép, mái tole Proximăng, nền gạch hoa; Tường rào, cổng. 

Giá khởi điểm của tài sản: 930.969.776 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
180.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: QL 1A, KP 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 16.12.2022 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 14.12.2022 đến 
17 giờ ngày 16.12.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi có tài sản đang tọa lạc. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 9 giờ 
30 phút ngày 19.12.2022 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.          

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, 
phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu 
giá là cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép 
tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế, thông báo 
đấu giá tài sản.     

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029-DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

THÔNG BÁO 
Tôi tên: Nguyễn Tích Hoàn, sinh năm: 1965
Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Công Trứ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Vào ngày 3.7.2022, tại Công ty TNHH Hoàng Phát đã xảy ra sự cố 

cháy lớn làm cháy một số giấy tờ trong đó có: Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 
BA600229 do ông Nguyễn Tích Hoàn và bà Trương Thị Hồng Loan làm 
chủ sở hữu do UBND TP Quy Nhơn cấp ngày 15.7.2010.

Nay tôi xin thông báo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đã 
cháy trong vụ cháy nêu trên. Chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị các cơ 
quan chức năng để xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau 
7 ngày ra thông báo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên không 
còn giá trị.
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Nhận lời mời của Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Cộng 
hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni 
dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Uganda 
đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến 
thăm chính thức Việt Nam vào sáng 24.11.

Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống 
Yoweri Kaguta Museveni đã tiến hành 
hội đàm, tại Phủ Chủ tịch.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của 
Tổng thống Uganda là chuyến thăm cấp 
nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước, diễn 
ra vào thời điểm hai nước tiến tới kỷ 
niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 
(1973 - 2023).

Chuyến thăm nhằm tăng cường, thúc 
đẩy quan hệ song phương Việt Nam-
Uganda; trao đổi, rà soát tình hình hợp 
tác nhiều mặt giữa hai nước; đề ra biện 
pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp 
tác thời gian tới. Chuyến thăm được kỳ 
vọng mở ra nhiều không gian hợp tác 
trên các lĩnh vực giữa hai quốc gia Á - Phi 
trong tương lai.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sau lễ 
đón, hội đàm và chứng kiến lễ ký kết văn 
kiện hợp tác giữa hai nước, Tổng thống 
Uganda Yoweri Kaguta Museveni đến 
chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội 
kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính; thăm và làm việc với Tập đoàn 
FPT, Viện Khoa học và Nông nghiệp Việt 

Thúc đẩy quan hệ song phương 
giữa hai nước Việt Nam và Uganda

Nam, dự Diễn đàn DN Việt Nam - Uganda.
Hiện Uganda và Việt Nam chưa mở 

cơ quan đại diện tại thủ đô của nhau, 
thay vào đó là cơ chế kiêm nhiệm.

Theo Bộ KH&ĐT, Việt Nam có hai 
dự án đầu tư khai khoáng và xây dựng 
trị giá hơn 35 triệu USD vào Uganda. Ở 
chiều ngược lại, tính đến tháng 10.2022, 
Uganda có ba dự án đầu tư trực tiếp trị 

giá 90.000 USD tại TP HCM trong lĩnh vực 
buôn bán sỉ và lẻ, sửa chữa xe máy, ô tô.

Kim ngạch thương mại năm 2021 đạt 
14,3 triệu USD, tăng 39,8% so với năm 
2020. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sắt 
thép, sản phẩm dệt may, máy móc, thiết 
bị, điện thoại các loại và nhập khẩu thức 
ăn gia súc, cà phê, gỗ và sản phẩm gỗ.

(Theo TTXVN, TTO)

Khai trương 
văn phòng đại diện 
Tòa Trọng tài Thường 
trực tại Việt Nam

Sáng 24.11, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi 
Thanh Sơn cùng Tổng Thư ký Tòa trọng 
tài thường trực (PCA) Marcin Czepelak 
đã chính thức khánh thành Văn phòng 
đại diện của PCA tại Hà Nội và gắn biển 
tên “Ngôi nhà Hòa bình” tại 48A Trần 
Phú, Hà Nội.

Đây là văn phòng thứ 5 của PCA trên 
thế giới và thứ 2 tại châu Á. Văn phòng 
PCA tại Hà Nội có chức năng quản lý 
hành chính, cung cấp địa điểm xét xử, 
phòng họp miễn phí cho các sự việc quốc 
tế do PCA làm cơ quan hành chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bùi 
Thanh Sơn khẳng định PCA là cơ quan 
giải quyết tranh chấp có tầm quan trọng 
đặc biệt trên quy mô quốc tế, đã đóng 
góp hiệu quả và tích cực vào giải quyết 
tranh chấp giữa các quốc gia và giữa 
quốc gia với các tổ chức, bảo đảm tuân 
thủ luật pháp quốc tế, góp phần duy trì 
hoà bình và an ninh quốc tế.

(Theo VnExpress.net)

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của 
Nghị viện châu Âu hôm 23.11 giờ địa 
phương, Ủy viên Ủy ban châu Âu (EC) 
phụ trách năng lượng Kadri Simson 
tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) đã 
thay thế hoàn toàn nguồn khí đốt Nga 
bằng cách nhập khẩu khí thiên nhiên 
hóa lỏng (LNG) và các loại khí đốt khác 
từ các nhà cung cấp đáng tin cậy khác, 
theo Đài Russia Today (RT).

Khối này dự kiến sẽ thảo luận về 
đề xuất giá trần khí đốt trong cuộc họp 
Hội nghị Bộ trưởng năng lượng EU vào 
ngày 24.11 để đạt được chi phí hợp lý cho 
người tiêu dùng.

Trước đó, bà Kadri Simson thông báo 
EU đã đề xuất áp giá trần khí đốt ở mức 
275 euro (283 USD) mỗi megawatt giờ 
(MWh) để ngăn chặn tình trạng giá khí 

Ngày 24.11, Ấn Độ đã phóng thử 
thành công tên lửa đạn đạo tầm trung 
Agni-3 từ đảo A.P.J. Abdul Kalam thuộc 
bang Odisha.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra tuyên bố cho 
biết: “Cuộc thử nghiệm thành công này 
là một phần của các đợt phóng thử huấn 
luyện định kỳ được tiến hành với sự hỗ 
trợ của Bộ Tư lệnh Các lực lượng chiến 
lược. Vụ phóng được thực hiện trong giới 
hạn định trước và đã xác minh tất cả các 
thông số vận hành của hệ thống”.

Dòng tên lửa Agni tạo thành 
xương sống trong lực lượng vũ khí 
hạt nhân của Ấn Độ, trong đó có cả tên 
lửa đạn đạo tầm ngắn Prithvi và máy 
bay chiến đấu.

Ấn Độ cũng đã hoàn thành bộ ba 
vũ khí hạt nhân và vận hành khả năng 

 Trung Quốc đã báo cáo 31.444 
trường hợp dương tính mới với 
Covid-19 trong nước ngày 23.11, vượt 
xa con số 28.973 ca ghi nhận hồi 
giữa tháng 4, thời điểm trung tâm tài 
chính Thượng Hải phải phong tỏa kéo 
dài hai tháng.
 Bộ trưởng Quốc phòng Anh 

Ben Wallace ngày 23.11 thông báo 
sẽ cung cấp máy bay trực thăng cho 
Ukraine, lần đầu tiên kể từ khi Nga phát 
động chiến dịch quân sự đặc biệt tại 
nước láng giềng.
 Ngoại trưởng Mỹ Antony 

Blinken hôm 23.11 cho biết, Mỹ đã 
đồng ý viện trợ thêm quân sự cho Ukraine, 
bao gồm vũ khí, đạn dược và thiết bị 
phòng không trị giá 400 triệu USD.
 Ngày 23.11, Bộ Tài chính Mỹ 

thông báo mở rộng biện pháp trừng 
phạt đối với Iran, theo đó bổ sung 
3 quan chức an ninh Iran vào “danh 
sách đen”.

(Theo VOV.VN, TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Tổng thống Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni trước 
khi bước vào cuộc hội đàm chính thức.                             Ảnh: TTO

Ông Anwar Ibrahim là Thủ tướng Malaysia thứ 10
“Sau khi xem xét quan điểm của 

các tiểu vương, Quốc vương Malaysia 
đã đồng ý bổ nhiệm lãnh đạo đối lập 
Anwar Ibrahim là thủ tướng thứ 10 
của Malaysia”, thông báo từ Hoàng gia 
Malaysia cho biết. Ông Anwar tuyên thệ 
nhậm chức vào chiều 24.11.

Động thái trên diễn ra sau khi cuộc 
tổng tuyển cử tại Malaysia kết thúc cuối 
tuần trước mà không bên nào trong số 
hai liên minh lớn có đủ 112 ghế cần thiết 
tại quốc hội để lập chính phủ.

Liên minh Pakatan Harapan của ông 

Anwar giành được 82 ghế, còn liên minh 
Perikatan Nasional của cựu thủ tướng 
Muhyiddin Yassin thắng 73 ghế.

Ông Anwar, sinh năm 1947, từng giữ 
chức Phó Thủ tướng Malaysia giai đoạn 
1993 - 1998, được coi là người kế nhiệm 
sáng giá nhất của Thủ tướng Malaysia 
khi đó là Mahathir Mohamad. Tuy nhiên, 
lãnh đạo đối lập này phải ngồi tù gần 
một thập kỷ vì “có quan hệ đồng tính và 
tham nhũng”. Ông được Quốc vương 
Malaysia ân xá năm 2018.       

 (Theo LĐO)
Ông Anwar Ibrahim được bổ nhiệm làm Thủ tướng 
mới của Malaysia.                       Ảnh: AFP

EU tuyên bố tìm được nguồn thay thế 
hoàn toàn khí đốt từ Nga

đốt tăng quá cao, không phù hợp với xu 
hướng tăng giá trên toàn cầu.

Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời của 
các chuyên gia cho biết việc thay thế 
đường ống dẫn khí đốt của Nga xuất 
phát từ việc tăng cường mua LNG từ Mỹ.

(Theo TTO)

EU tuyên bố đã tìm được nguồn cung khác thay 
thế hoàn toàn khí đốt Nga.      Ảnh: RUSSIA TODAY

Ấn Độ phóng thành công tên lửa đạn đạo 
có thể mang đầu đạn hạt nhân

tấn công bằng vũ khí hạt nhân thứ 2 (sử 
dụng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt 
nhân INS Arihant).

(Theo Vietnam+)

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo 
Agni-3.                     Nguồn: The Hans India


