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Tổng kết công tác 
ngành VH&TT năm 2022

Công tác tuyên giáo phải “đi trước mở đường, 
đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

Người dân khám bệnh 
tại TTYT TP Quy Nhơn.          
Ảnh: H.THU
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Trước yêu cầu mới về đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính, một số 
phường, xã trong tỉnh đã “đi trước” địa 
phương khác từ sự quan tâm đầu tư cơ 
sở vật chất, tìm tòi học hỏi, thực hiện 
nhiều sáng kiến để phục vụ người dân 
tốt hơn.   
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CÔNG TÁC THU NỘP NGÂN SÁCH TẠI HOÀI NHƠN:

Thực hiện bài bản, 
hiệu quả cao 

còn nhiều vướng mắc, bất cập

Những mô hình vì dân 
trong cải cách thủ tục hành chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u8
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Bình Định

(BĐ) - Đó là phát biểu chỉ 
đạo của đồng chí Lê Kim Toàn, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, 
tại Hội nghị tổng kết công tác 
tuyên giáo năm 2022 và triển 
khai nhiệm vụ năm 2023, do 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 
sáng 29.12.

Tham dự Hội nghị còn có các 
đồng chí: Trần Văn Thọ, Chủ 
nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần 
Cang, Trưởng Ban Nội chính 
Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Phong 
Vũ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh 
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh; Huỳnh Thúy Vân, 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Báo cáo tổng kết của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá, 
năm 2022, hệ thống cơ quan 
tuyên giáo các cấp trong tỉnh 
đã nỗ lực, cố gắng tham mưu 
cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, 
triển khai thực hiện có hiệu quả 
các mặt công tác. Nổi bật là việc 
tổ chức phổ biến, tuyên truyền, 
quán triệt các nghị quyết, chỉ 
thị, kết luận của Trung ương, 
của Tỉnh ủy với nhiều hình thức 
đổi mới, hiệu quả. 

Công tác nắm bắt tình hình 
tư tưởng, định hướng dư luận 
xã hội và tham mưu, đề xuất 
cấp ủy chỉ đạo xử lý những vấn 
đề phức tạp, nhạy cảm, dư luận 
quan tâm được thực hiện kịp 
thời. Hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, báo chí, xuất bản, khoa 
giáo, lý luận chính trị, nghiên cứu, 
biên soạn, giáo dục lịch sử, truyền 
thống cách mạng, công tác thông 
tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh phản 

(BĐ) - Ngày 29.12, tại TP 
Quy Nhơn, Sở VH&TT tổ chức 
Hội nghị Tổng kết công tác 
ngành VH&TT năm 2022 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
Dự hội nghị có các đồng chí: 
Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh.

Năm 2022,  Sở VH&TT 
phối hợp thực hiện các nhiệm 
vụ bảo tồn, phát huy di sản, 
di tích lịch sử - văn hóa, cụ 
thể: Tổ chức Lễ khánh thành 
Khu đền thờ Tây Sơn tam kiệt 
(thuộc dự án Mở rộng, nâng 
cấp Bảo tàng Quang Trung); 
tiếp tục triển khai thực hiện 
Đề án Bảo vệ và phát huy giá 
trị nghệ thuật Bài chòi Trung 
bộ Việt Nam - Di sản văn hóa 
phi vật thể đại diện của nhân 
loại, giai đoạn 2019 - 2023, tổ 
chức thành công Liên hoan 
CLB Bài chòi dân gian Bình 
Định mở rộng năm 2022. Tiến 
hành các bước xây dựng hồ 
sơ khoa học “Võ cổ truyền 
Bình Định” trình UNESCO ghi 
danh vào Danh sách di sản văn 
hóa phi vật thể đại diện của 
nhân loại; Lễ hội Chùa Bà - 
Cảng thị Nước Mặn được Bộ  

VH-TT&DL quyết định đưa 
vào danh mục di sản văn hóa 
phi vật thể quốc gia. 

Sở VH&TT cũng tham 
mưu UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch số 57/KH-UBND ngày 
25.4.2022 thực hiện Đề án “Bảo 
tồn, phát huy giá trị dân ca, 
dân vũ, dân nhạc của các dân 
tộc thiểu số gắn với phát triển 
du lịch giai đoạn 2021 - 2030” 
trên địa bàn tỉnh. Thực hiện 
nhiệm vụ nghiên cứu, tuyên 
truyền, bảo tồn, phục hồi, 
quảng bá di sản nghệ thuật 
tuồng và ca kịch bài chòi… 

Năm 2022, các đội tuyển 
thể thao thành tích cao tỉnh 
Bình Định tham dự 48 giải đấu 
quốc gia và quốc tế ở nhiều 
cấp độ, giành 77 HCV, 64 HCB 
và 77 HCĐ. 16 HLV, 86 VĐV 
ở 12 môn thể thao tham gia 
Đại hội Thể thao toàn quốc 
lần thứ IX - năm 2022, đoạt  
8 HCV, 8 HCB và 12 HCĐ vượt 
9 huy chương (1 HCV, 1 HCB, 
7 HCĐ) so với Đại hội Thể thao 
lần thứ VIII năm 2018, đứng 
đầu cụm thi đua 6 tỉnh Duyên 
hải miền Trung.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang ghi nhận và biểu 

dương những kết quả ngành 
VH&TT đạt được trong năm 
2022, đồng thời lưu ý: Bên cạnh 
những kết quả đạt được, hoạt 
động văn hóa, thể thao vẫn còn 
gặp một số khó khăn do nguồn 
lực đầu tư cho lĩnh vực văn 
hóa, gia đình, thể thao, nghệ 
thuật chuyên nghiệp còn hạn 
chế, chưa xứng với nhu cầu; 
các thiết chế văn hóa, thể thao 
cơ sở được quan tâm đầu tư 
song chưa được đồng bộ nên 
chưa phát huy hết hiệu quả. 
Năm 2023, Sở VH&TT cần 
tiếp tục tăng cường phối hợp 
với các sở, ban, ngành và địa 
phương để phát huy sức mạnh 
tổng hợp triển khai thực hiện 
tốt các nhiệm vụ trọng tâm 
trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đại diện các 
tổ chức, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong lĩnh vực VHTT 
được tặng Cờ thi đua của Bộ  
VH-TT&DL, bằng khen của Bộ 
VH-TT&DL. Dịp này, các HLV, 
VĐV thể thao đoạt thành tích 
xuất sắc tại Đại hội Thể thao 
toàn quốc lần thứ IX - năm 2022 
và Giải vô địch kickboxing châu 
Á năm 2022 cũng được nhận 
bằng khen của UBND tỉnh.          

HOÀNG QUÂN

(BĐ) - Ngày 29.12, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng dự và chỉ đạo Hội 
nghị tổng kết năm 2022, triển 
khai nhiệm vụ năm 2023 của 
ngành Công Thương tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Công 
Thương, 2022 là năm đầu tiên 
ngành Công Thương tỉnh 
thực hiện vượt mức cả 3 chỉ 
tiêu của ngành trong nhiệm kỳ 
2021 - 2025, đó là: Chỉ số sản 
xuất công nghiệp tăng 7,05% 
so với năm 2021 và vượt kế 
hoạch năm đề ra; tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 
vụ tăng 19,16%, đạt 102,9% kế 
hoạch năm; kim ngạch xuất 
khẩu tăng 9,3%, đạt 114,8% 
kế hoạch năm. 

Năm 2023, ngành Công 
Thương phấn đấu đạt chỉ số 
sản xuất công nghiệp tăng từ 
7,5 - 7,7% so với năm 2022; 
tổng mức bán lẻ và doanh thu 
dịch vụ xã hội tăng 12%; kim 
ngạch xuất khẩu cả năm đạt 
1.600 triệu USD.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng đề nghị ngành 
Công Thương phát huy những 
kết quả đã đạt được, tập trung 

theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp 
thời tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc cho các DN đẩy mạnh 
sản xuất kinh doanh; thay đổi 
quan điểm, cách thức làm việc 
theo tinh thần “lấy DN làm đối 
tượng phục vụ”, tiếp tục phối 
hợp triển khai thực hiện đồng 
bộ, hiệu quả Nghị quyết của 
Chính phủ về những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia; 
tiếp tục hoàn thiện công tác quy 
hoạch, kế hoạch và chính sách 
phát triển công nghiệp - thương 
mại; tích cực phối hợp với các 
đơn vị liên quan tạo điều kiện 
thuận lợi để các dự án xây dựng 
hoàn thành đưa vào hoạt động 
đúng tiến độ đề ra, tạo ra giá 
trị mới về sản xuất công nghiệp 
trong năm 2023; phát triển thị 
trường tiêu thụ sản phẩm trong 
và ngoài nước, đẩy mạnh công 
tác xúc tiến thương mại nhằm 
hỗ trợ DN củng cố, phát triển 
thị trường truyền thống, tìm 
kiếm mở rộng thị trường, tiếp 
tục thông tin tuyên truyền, 
phổ biến Hiệp định FTA thế 
hệ mới… cho các DN.

HẢI YẾN 

Công tác tuyên giáo phải “đi trước mở đường, 
đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

bác các thông tin, quan điểm sai 
trái, thù địch gắn với việc đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh theo tinh thần Kết luận  
số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 
được chú trọng… 

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim 
Toàn đã ghi nhận, biểu dương 
những kết quả tích cực và những 
đóng góp quan trọng của ngành 
Tuyên giáo nói chung, đội ngũ 
cán bộ tuyên giáo các cấp nói 
riêng trong năm qua. Đồng thời 
phân tích, chỉ rõ thêm những 
ưu, khuyết điểm, tồn tại, hạn 
chế cần sớm được khắc phục. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác tuyên giáo trong năm 

2023, đồng chí Lê Kim Toàn yêu 
cầu với phương châm công tác 
tuyên giáo phải “đi trước mở 
đường, đi cùng thực hiện, đi sau 
tổng kết”, hệ thống Tuyên giáo 
cần bám sát, dự báo đúng tình 
hình, chủ động tham mưu, đề 
xuất các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo 
kịp thời và tích cực phối hợp với 
chính quyền, các ngành tổ chức 
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 
công tác, góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
của tỉnh.

Cần tiếp tục đổi mới, nâng 
cao chất lượng công tác tuyên 
truyền, phổ biến, triển khai 
quán triệt nghị quyết của Đảng 
đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, 
sâu rộng; đảm bảo mỗi cấp ủy, 

tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên 
hiểu rõ, nắm chắc, thấm nhuần, 
thực hiện sáng tạo, hiệu quả, 
góp phần đưa nghị quyết, chủ 
trương, đường lối của Đảng vào 
cuộc sống. Chủ động nắm bắt và 
dự báo sát, đúng, kịp thời tình 
hình tư tưởng, dư luận xã hội để 
tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải 
quyết, bảo đảm sự thống nhất 
tư tưởng trong Đảng bộ, đồng 
thuận trong nhân dân. 

Kịp thời cung cấp thông tin để 
định hướng dư luận xã hội, nhất 
là những vấn đề phức tạp, nhạy 
cảm có thể phát sinh thành “điểm 
nóng”, gây bức xúc trong nhân 
dân. Tăng cường phối hợp trong 
chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch. Phối 
hợp tham mưu đấu tranh, xử lý 
đối với cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức và người dân có 
hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin 
sai sự thật, xấu, độc trên internet, 
mạng xã hội. Chú trọng tuyên 
truyền, lan tỏa thông tin tích cực, 
chính thống trên báo chí, truyền 
thông, mạng xã hội…

Bên cạnh đó, tiếp tục tham 
mưu cấp ủy đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, các quy 
định của Trung ương về công tác 
xây dựng Đảng, gắn với thực hiện 
các quy định về trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên. Đổi 
mới nội dung và phương thức 
phối hợp giữa ban tuyên giáo các 
cấp với các ngành, các cấp trong 
việc triển khai thực hiện các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng trên các 
lĩnh vực khoa giáo...

Dịp này, Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn và 
lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy đã trao bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ và Ban 
Tuyên giáo Trung ương cho 2 
tập thể và 4 cá nhân có thành 
tích xuất sắc, tiêu biểu trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
năm 2022; Trao giấy khen của 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho 7 
tập thể có thành tích xuất sắc 
trong công tác tuyên giáo năm 
2022; trao Kỷ niệm chương “Vì 
sự nghiệp Tuyên giáo” cho 3 cá 
nhân có thành tích đóng góp vào 
quá trình xây dựng và phát triển 
sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. 

NGUYỄN HÂN

Tổng kết công tác ngành VH&TT năm 2022 Ngành Công Thương triển khai 
nhiệm vụ năm 2023  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (đầu tiên bên trái) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân 
có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.                    Ảnh: N. HÂN
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Bình Định

Hạn chế về nhân lực 
Theo báo cáo của UBND 

tỉnh, nhân lực y tế cơ sở được 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
theo đúng quy định, số lượng 
đã tăng từ 2.693 người năm 2018 
lên 3.013 người năm 2022, chiếm 
53% nhân lực ngành y tế do Sở 
Y tế quản lý. Trong đó, chủ yếu 
tăng ở tuyến huyện; nhân lực tại 
tuyến y tế cơ sở, y tế dự phòng 
vẫn chưa đủ theo số biên chế 
sự nghiệp được giao hằng năm; 
đặc biệt là bác sĩ còn rất thiếu, 
không có bác sĩ chính quy làm 
việc tại trạm y tế phường, xã… 

TTYT huyện Tây Sơn có  
4 phòng và 15 khoa (12 khoa hệ 
điều trị, 3 khoa hệ dự phòng), 
hiện có 41 bác sĩ tuyến huyện. 
Theo Phó Giám đốc TTYT huyện 
Tây Sơn Huỳnh Bá Thịnh, đơn 
vị đang thiếu bác sĩ, đặc biệt có 
những khoa chỉ có 1 bác sĩ có đủ 
điều kiện khám chữa bệnh (về 
chuyên khoa, chứng chỉ hành 
nghề…), nên số lượt khám bệnh 
tại các bàn khám vượt định mức 
quy định; không giải quyết 
được ngày nghỉ bù, nghỉ phép 
cho bác sĩ.

Bên cạnh đó, định biên của 
trạm y tế xã, phường còn thấp, 
nhiều năm qua thực hiện theo 
Thông tư liên tịch số 08/2007/
TTLT-BYT-BNV hướng dẫn 
định mức biên chế sự nghiệp 
trong các cơ sở y tế nhà nước, 
với 5 - 10 biên chế/trạm, tùy theo 
đặc điểm địa lý, KT-XH, quy mô 
dân số. Bác sĩ Trà Văn Trinh, 
Trưởng Trạm Y tế phường Đống 
Đa (TP Quy Nhơn), cho biết: 
“Hiện phường có hơn 37.000 
dân, đông gấp nhiều lần so 
với nhiều phường, xã khác của 
thành phố, nhưng cũng chỉ có  
10 nhân viên y tế. Chúng tôi 
luôn phải gánh áp lực công việc 
rất lớn, gây khó khăn thực hiện 
các nhiệm vụ y tế cộng đồng”. 

Y tế cơ sở, dự phòng còn nhiều vướng mắc, bất cập
Đoàn ĐBQH tỉnh đã hoàn thành đợt giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục 

vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” của tỉnh. 
Kết quả giám sát cho thấy, công tác phòng, chống dịch được thực hiện tốt; hoạt động y tế cơ sở, y tế dự phòng vẫn 
còn nhiều vướng mắc, bất cập. 

Về việc này, UBND tỉnh có kiến 
nghị Bộ Y tế, Bộ Nội vụ xem xét 
ban hành thông tư hướng dẫn 
định mức biên chế cho các đơn 
vị sự nghiệp y tế công lập để 
thay thế Thông tư số 08/2007.

Việc đào tạo nguồn nhân lực 
về y tế dự phòng chưa có định 
hướng rõ ràng, cụ thể; bác sĩ y 
học dự phòng có phạm vi hoạt 
động chuyên môn rất hạn chế. 
Theo Giám đốc TTYT Quy Nhơn 
Trần Kỳ Hậu, thời gian qua, 
đơn vị nỗ lực thu hút, tạo điều 
kiện cho nhiều bác sĩ y học dự 
phòng về làm việc tại các trạm 
y tế phường, nhưng lại vướng 
quy định họ không được khám 
chữa bệnh ở trạm, chỉ có y sĩ 
thực hiện nhiệm vụ này. 

Việc đào tạo, nâng cao trình 
độ chuyên môn cho bác sĩ sau 
đại học cũng khó khăn, hạn chế; 
vì thiếu bác sĩ, nếu cử người đi 

đào tạo thời gian dài thì không 
có người làm việc, có khi chuyên 
khoa đó phải bỏ trống. Các địa 
phương, TTYT kiến nghị cần 
có các văn bản hướng dẫn dưới 
luật phù hợp; xem xét sửa đổi 
thời gian thực hành và phạm 
vi hoạt động chuyên môn đối 
với bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, 
y học dự phòng… theo hướng 
giảm thời gian thực hành để cấp 
chứng chỉ hành nghề. Xem xét 
sửa đổi quy định đối với chức 
năng, nhiệm vụ của bác sĩ y học 
dự phòng ở tuyến xã, phường 
theo hướng cho phép họ được 
thực hiện khám chữa bệnh trong 
một số trường hợp. 

Bất cập về cơ chế tài chính
Kết quả giám sát cũng cho 

thấy, kinh phí chi cho y tế cơ 
sở còn hạn chế. Kinh phí thu 
từ nguồn khám, chữa bệnh 

hằng năm không nhiều, không 
đảm bảo cho hoạt động của y 
tế cơ sở. Công tác thanh toán 
chi phí khám chữa bệnh BHYT 
còn nhiều bất cập. 

Trong thời gian diễn ra dịch 
Covid-19, các TTYT cấp huyện 
đã tham gia công tác phòng, 
chống dịch của địa phương, 
làm ảnh hưởng đến hoạt động 
khám chữa bệnh. Dịch kéo dài 
dẫn đến nguồn thu giai đoạn 
2020 - 2022 sụt giảm nghiêm 
trọng, không đảm bảo cho công 
tác chi thường xuyên của đơn 
vị, nhưng hiện nay Trung ương 
vẫn chưa có hướng dẫn cơ chế 
hỗ trợ.

Giá dịch vụ y tế chưa được 
tính đúng, tính đủ dẫn đến các 
cơ sở y tế gặp nhiều khó khăn 
trong đảm bảo cân bằng thu 
chi. Chưa có văn bản quy phạm 
pháp luật nào mang tính đặc 

thù quy định về cơ chế tài chính 
của y tế cơ sở được ban hành, 
nên trong thực hiện gặp nhiều 
khó khăn, nhất là đối với mô 
hình TTYT đa chức năng như 
hiện nay. 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 
ngày 21.6.2021 của Chính phủ 
quy định cơ chế tự chủ tài chính 
của đơn vị sự nghiệp công lập 
và các thông tư hướng dẫn 
chưa đề cập đến việc tự chủ về 
tổ chức, bộ máy, biên chế đối 
với đơn vị sự nghiệp công lập. 
Vấn đề quan trọng “phát sinh” 
này được Giám đốc Sở Y tế Lê 
Quang Hùng nêu ra trong buổi 
làm việc của đoàn giám sát với 
UBND tỉnh ngày 28.12. Cụ thể, 
thực hiện theo Nghị định 60 có 
thể sẽ “vừa làm vừa sửa”, khi 
các TTYT cấp huyện có khối 
điều trị bệnh viện tạo nguồn 
thu chủ yếu sẽ phải “gánh cả” 
phần chi cho trạm y tế xã, khối 
y tế dự phòng và dân số… Gộp 
tất cả lại, tính tổng thu - chi của 
TTYT ra tỷ lệ tự chủ tài chính 
xong, nếu thiếu thì ngân sách 
mới phải bù vào. 

Từ ngày 1.1.2023 sẽ thực 
hiện điều chỉnh tăng phụ cấp 
ưu đãi đối với cán bộ y tế dự 
phòng và y tế cơ sở theo Kết 
luận số 25- KL/TW của Bộ Chính 
trị; từ ngày 1.7.2023 thực hiện 
tăng lương cơ sở cho cán bộ, 
công chức, viên chức. Theo ông 
Hùng, các khoản gánh thêm, 
tăng thêm trong năm 2023 được 
chi từ nguồn thu khối điều trị 
bệnh viện có thể khiến khối này 
“sập luôn” trong tình hình khó 
khăn như hiện nay. 

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH 
tỉnh Lý Tiết Hạnh - Trưởng 
Đoàn Giám sát, rất quan tâm 
đến vấn đề do Giám đốc Sở Y 
tế đặt ra. “Sắp tới tăng lương, 
phụ cấp thể hiện sự quan tâm 
nhiều hơn đến đội ngũ y tế, bây 
giờ lại phát sinh vấn đề này. Đề 
nghị Sở Y tế có báo cáo cụ thể, 
làm rõ hơn để Đoàn ĐBQH tỉnh 
tìm hiểu thêm, có kiến nghị cụ 
thể”, bà Hạnh yêu cầu.

HOÀI THU 

Người dân khám bệnh tại TTYT TP Quy Nhơn.                                                                                                                                                   Ảnh: H.THU

(BĐ) - Sáng 29.12, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Lê Minh Khái 
và Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam Nguyễn Thị 
Hồng chủ trì Hội nghị trực tiếp 
và trực tuyến tổng kết 20 năm 
triển khai thực hiện chính sách tín 
dụng đối với người nghèo và các 
đối tượng chính sách khác theo 
Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 
ngày 4.10.2002 của Chính phủ. 
Tại điểm cầu UBND tỉnh, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đại 
diện các sở, ngành dự Hội nghị. 

Theo đánh giá tại Hội nghị, 
qua 20 năm triển khai, chính 
sách tín dụng đối với người 
nghèo và các đối tượng chính 
sách khác theo Nghị định 
78/2002/NĐ-CP của Chính phủ 

đã đạt kết quả quan trọng. Đến 
ngày 30.11.2022, tổng nguồn 
vốn tín dụng chính sách (TDCS) 
xã hội đạt 297.738 tỷ đồng, tăng 
290.633 tỷ đồng so với năm 2002. 
Nguồn vốn TDCS đã được triển 
khai đến 100% xã, phường, thị 
trấn trên cả nước, tạo thuận lợi 
cho 42,8 triệu lượt hộ nghèo và 
đối tượng chính sách khác được 
vay vốn, doanh số cho vay trên 
830 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn 
TDCS đã hỗ trợ gần 6,3 triệu hộ 
gia đình vượt qua ngưỡng nghèo, 
giải quyết việc làm cho gần 6 triệu 
lao động; hỗ trợ hơn 3,8 triệu học 
sinh, sinh viên được vay vốn 
phục vụ học tập đi học; hỗ trợ 
xây dựng hơn 16,8 triệu công 
trình nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn..., góp phần 

giảm tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước. 
Tại Bình Định, đến ngày 

30.11, tổng nguồn vốn TDCS 
đạt 5.556 tỷ đồng, tăng 5.552 
tỷ đồng so với cuối năm 2002. 
Hiện nay, TDCS đã và đang 
triển khai thực hiện trên 17 
chương trình, tổng dư nợ đạt 
5.538 tỷ đồng với hơn 99.000 hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và các đối 
tượng chính sách đang được vay 
vốn. Doanh số cho vay từ đầu 
năm 2002 đến nay đạt 16.715 tỷ 
đồng, với hơn 736 nghìn lượt 
hộ nghèo, hộ cận nghèo và các 
đối tượng chính sách khác được 
vay vốn. Vốn tín dụng đã giúp 
hơn 121 nghìn hộ dân vượt qua 
ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc 
làm cho gần 85.000 lao động; 
góp phần giảm số xã thuộc vùng 

khó khăn, giảm tỷ lệ hộ nghèo 
và hộ cận nghèo. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê 
Minh Khái đánh giá cao kết quả 
quan trọng qua 20 năm thực hiện 
Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của 
Chính phủ; ghi nhận và biểu 
dương sự nỗ lực, quyết tâm, 
trách nhiệm của các bộ, ngành, 
địa phương trong việc triển khai 
TDCS đảm bảo mục tiêu, ý nghĩa 
của Chương trình TDCS. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, 
Phó Thủ tướng Chính phủ 
Lê Minh Khái yêu cầu ngành 
Ngân hàng và các bộ, ngành, 
địa phương cần phải xác định rõ 
TDCS xã hội là giải pháp trọng 
tâm trong giai đoạn 2021 - 2025, 
nhằm thực hiện các chủ trương, 

chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ 
của Đảng, Nhà nước về tăng 
trưởng kinh tế đi đôi với thực 
hiện công bằng xã hội, thúc đẩy 
phát triển kinh KT-XH của đất 
nước. Từ đó, tập trung rà soát, 
điều chỉnh bổ sung hoàn thiện 
cơ chế chính sách TDCS phù hợp 
với mục tiêu phát triển KT-XH 
của đất nước. Tiếp tục duy trì và 
phát huy hiệu lực, hiệu quả mô 
hình tổ chức, phương thức quản 
lý vốn TDCS xã hội đặc thù, phù 
hợp với thực tiễn của Việt Nam. 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển 
đổi số, đơn giản hóa thủ tục; tổ 
chức tốt hoạt động cho vay gắn 
với kiểm tra, giám sát, đảm bảo 
nguồn vốn đến đúng đối tượng 
và phát huy được hiệu quả. 

TIẾN SỸ

Tín dụng chính sách đã kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế 
và thực hiện công bằng xã hội
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 29.12, Cục 
Thống kê tỉnh tổ chức họp báo 
công bố số liệu thống kê KT - XH  
năm 2022. 

Theo Cục Thống kê tỉnh, 
năm 2022, mặc dù phải đối mặt 
với nhiều khó khăn, thách thức, 
song nhờ sự vào cuộc quyết liệt 
của cả hệ thống chính trị, sự 
ủng hộ của DN và nhân dân, 
tình hình KT-XH của Bình Định 
tiếp tục phát triển khá toàn diện. 
Tổng sản phẩm trên địa bàn 
(GRDP) theo giá so sánh 2010 
ước tăng 8,57% (kế hoạch của 
tỉnh tăng từ 6 - 6,5%), cao nhất 
từ trước đến nay. Trong đó, giá 
trị tăng thêm ngành nông, lâm 
nghiệp và thủy sản 3,2%; công 
nghiệp - xây dựng 8,5%; dịch 
vụ 12,6%; thuế sản phẩm trừ 
trợ cấp sản phẩm 6%.

Năm 2022, Bình Định tiếp 
tục quan tâm đầu tư phát triển 
cơ sở hạ tầng với tổng vốn đã 
thực hiện trong năm đạt trên 
46.950 tỷ đồng, tăng 10,8%, tạo 
động lực thúc đẩy KT-XH phát 
triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

đạt 94.906 tỷ đồng, tăng 19,2%; 
kim ngạch xuất khẩu đạt trên 
1,55 tỷ USD, tăng 9,3%; tổng sản 
phẩm trên địa bàn bình quân 
đầu người ước đạt 70,7 triệu 
đồng/người, tăng gần 11,6%. 
Năng suất lao động của toàn 
nền kinh tế theo giá hiện hành 
năm 2022 ước đạt 128,8 triệu 
đồng/lao động. Tổng thu ngân 
sách đạt trên 16.551 tỷ đồng, 
vượt 35,6% dự toán năm và tăng 
13,7% so với cùng kỳ. Lĩnh vực 
y tế, giáo dục, văn hóa có nhiều 
chuyển biến tích cực. Kết quả 
này sẽ tạo tiền đề cho việc thực 
hiện mục tiêu phát triển KT-XH 
năm 2023 và những năm tiếp 
theo của Bình Định.

Tại buổi họp báo, theo đề 
nghị của các cơ quan thông tấn, 
báo chí, Cục Thống kê và các sở, 
ngành đã phân tích, làm rõ thêm 
các yếu tố giúp tăng trưởng 
GDPR, tăng giá trị xuất khẩu; 
thu nhập, giải quyết việc làm 
cho người lao động từ thực tế; 
các giải pháp căn cơ phát triển  
KT-XH năm 2023…        

                                 TIẾN SỸ

Họp báo công bố số liệu  
thống kê KT - XH năm 2022

(BĐ) - Chiều 29.12, Liên hiệp 
các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức 
hội nghị tổng kết hoạt động năm 
2022 và triển khai nhiệm vụ  
năm 2023.

Năm 2022, dịch bệnh 
Covid-19 dần được kiểm soát, 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
tỉnh và các tổ chức thành viên 
triển khai nhiều hoạt động đối 
ngoại nhân dân. Cụ thể, Liên 
hiệp đã tổ chức gặp mặt, tặng 
quà, hỗ trợ kinh phí cho sinh 
viên Lào đang học tập tại tỉnh 
nhân dịp tết Nhâm Dần và tết 
Bunpimay; Triển khai chương 
trình “Ươm mầm hữu nghị” 
dành cho sinh viên Lào với một 
số nội dung như: Tham gia tình 
nguyện hè tại xã đảo Nhơn Châu 

(TP Quy Nhơn), nhận đỡ đầu 
sinh viên Lào vượt khó, vươn lên 
trong học tập, triển khai phong 
trào “Đôi bạn cùng tiến”. Tổ 
chức gặp mặt nhân ngày Quốc 
khánh nước Cộng hòa Pháp; 
bàn giao thiết bị dạy học và sân 
chơi ngoài trời cho Trường Mầm 
non Vĩnh An (huyện Tây Sơn). 
Phối hợp với tổ tư vấn tuyển 
sinh của Trường ĐH Aomori 
Chuo Gakuin (Nhật Bản) tuyển 
chọn học sinh của tỉnh du học 
tại Trường ĐH Aomori Chuo 
Gakuin với mức học bổng từ  
60 - 80% kinh phí…

Năm 2023, Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị tỉnh tiếp tục đẩy 
mạnh công tác phối hợp với 6 hội 
thành viên tổ chức các hoạt động 

nhân ngày kỷ niệm Quốc khánh 
nước bạn, Tết cổ truyền và các sự 
kiện lớn liên quan đến mối quan 
hệ hữu nghị giữa các nước; xúc 
tiến việc vận động, gặp gỡ, kết 
nối các lãnh sự quán, tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài, cơ 
quan hợp tác phát triển quốc 
tế, nhà tài trợ… nhằm góp phần 
thực hiện an sinh xã hội, thúc 
đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. 
Chuẩn bị tiến hành Đại hội thành 
lập Hội Hữu nghị Việt Nam - 
Trung Quốc tỉnh, Hội Hữu nghị 
Việt - Mỹ tỉnh; thực hiện nhiệm 
vụ đăng cai Hội nghị toàn quốc 
Công tác đối ngoại nhân dân 
năm 2023 tại TP Quy Nhơn do 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
Việt Nam tổ chức.  DƯƠNG LINH

Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân
(BĐ) - Ngày 29.12, Sở 

KH&CN tổ chức chương trình 
Demoday - lễ tốt nghiệp chương 
trình tuyển chọn và ươm tạo các 
ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo (ĐMST - mùa 2) 
và cố vấn tăng tốc dự án khởi 
nghiệp (mùa 1), năm 2022.

Cụ thể, năm 2021, chương 
trình đã tuyển chọn và ươm tạo 
11 dự án, trong đó, đã tuyển 
chọn 2 dự án vào chương trình 
cố vấn tăng tốc dự án khởi 
nghiệp năm 2022. Đó là dự án: 
“HTX Sản xuất nấm Anvies” và 
“HTX Nông dược và dịch vụ 
tổng hợp An Toàn”. 

Chương trình tuyển chọn 
và ươm tạo các ý tưởng/dự án 
khởi nghiệp ĐMST mùa 2 thu 
hút hơn 13 dự án tham gia. Sau 
vòng phỏng vấn, Ban tổ chức đã 
tuyển chọn được 5 dự án khởi 
nghiệp ĐMST, gồm: Bánh canh 
rau củ ViDaTa; hộ kinh doanh cá 
thể xưởng gỗ nhỏ - sáng tạo từ 

mộc; woodboy - mô hình robot 
lập trình và điều khiển từ xa; 
HTXNN Ngọc An và Công ty 
CP Dịch vụ Khoa học và công 
nghệ Bình Định. Các dự án được 
chọn theo tiêu chí của chương 
trình đề ra và bắt đầu ươm tạo 
thông qua các chương trình, 
như: Huấn luyện tập trung 5 
ngày về khởi nghiệp ĐMST cho 
các dự án, chương trình cố vấn 
dẫn dắt 1:1 cho từng dự án và 
hỗ trợ các dự án kết nối với các 
chuyên gia, nhà sáng lập, đối 
tác hợp tác, các cuộc thi và cơ 
hội tiếp cận đầu tư trong quá 
trình ươm tạo. 

Tại chương trình Demoday, 
đại diện các dự án đã chia sẻ 
về quá trình phát triển và hoàn 
thiện dự án sau quá trình ươm 
tạo, đồng thời kêu gọi đầu 
tư vốn mồi từ người cố vấn, 
chuyên gia, nhà đầu tư trong và  
ngoài tỉnh.

                               TRỌNG LỢI

Lễ tốt nghiệp chương trình ươm 
tạo và cố vấn tăng tốc các dự án 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 Chiều 29.12, Sở TT&TT 
tổ chức lễ bàn giao thiết bị Đài 
Truyền thanh ứng dụng công 
nghệ thông tin - viễn thông 
(CNTT-VT) cho UBND xã Canh 
Hiệp (huyện Vân Canh). Đây là 
mô hình điểm đầu tư đài truyền 
thanh ứng dụng CNTT-VT triển 
khai tại Bình Định, theo Quyết 
định số 135/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt 
Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt 
động thông tin cơ sở dựa trên 
ứng dụng CNTT”. Truyền thanh 
ứng dụng CNTT-VT là giải pháp 
công nghệ mới, hiện đại, có 
nhiều ưu điểm hơn hẳn so với 
truyền thanh không dây FM…

                                   AN NHIÊN

 Sáng 29.12, Hội CTĐ 
huyện Phù Mỹ phối hợp Trung 
tâm Huyết học - Truyền máu 
(BVĐK tỉnh) và TTYT Phù Mỹ tổ 
chức hiến máu tình nguyện đợt 

6 năm 2022, có 100 ĐVTN và 
cán bộ, công chức, viên chức, 
người dân đăng ký tham gia. 
Kết quả, Ban tổ chức thu được 
88 đơn vị máu, trong đó có 22 
đơn vị máu loại 350ml. VĂN TỐ

 Sáng 29.12, Sở TT&TT tổ 
chức lễ tổng kết và trao giải 
Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình 
Định - điểm đến lý tưởng” 
trên fanpage “Tin tức Bình 
Định” năm 2022. Ban tổ chức 
nhận hơn 350 tác phẩm của 
gần 300 tác giả và đã chọn 95 
tác phẩm (ảnh và cụm ảnh) với 
187 ảnh đăng tải lên fanpage 
“Tin tức Bình Định” và trang 
Zalo OA “Chính quyền điện tử 
tỉnh Bình Định”. Giải nhất cuộc 
thi được trao cho tác phẩm 
“Đoàn tàu ra khơi” của tác giả 
Lê Quang Hưng. Tác phẩm 
“Thành phố không ngủ” của 
tác giả Nguyễn Tiến Dũng và 

tác phẩm “Cồn chim Bình Định 
- Tìm về chốn bình yên” của tác 
giả Đinh Quốc Thích được trao 
giải nhì. Ngoài ra, còn có 3 giải 
ba và 10 giải khuyến khích.  

                                   AN NHIÊN

 Sáng 29.12, Thị đoàn 
An Nhơn phối hợp với Đoàn 
Trường CĐ Y tế Bình Định, 
CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tư 
vấn sức khỏe và tặng 100 phần 
thuốc cho các hộ dân phường 
Đập Đá; trao 20 suất quà cho 
các hộ gia đình có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn. Tổng giá trị 
hỗ trợ là 22 triệu đồng. Chiều 
cùng ngày, Phòng An ninh 
chính trị nội bộ (CA tỉnh) phối 
hợp với nhà hảo tâm cũng đã 
đi thăm và trao 20 suất quà 
tổng trị giá 12 triệu đồng cho 
20 bệnh nhi có hoàn cảnh khó 
khăn đang điều trị tại khoa Nhi 
BVĐK tỉnh. CHƯƠNG HIẾU

(BĐ) - Chiều 29.12, Bộ Nội 
vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến 
toàn quốc tổng kết công tác năm 
2022 và triển khai nhiệm vụ năm 
2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị 
tại điểm cầu Hà Nội có Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính, lãnh đạo các ban, bộ, 
ngành Trung ương. Tham dự tại 
điểm cầu Bình Định có Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
cùng lãnh đạo các sở, ngành 
chức năng của tỉnh.

Năm 2022, ngành Nội vụ đã 
đạt được nhiều kết quả quan 
trọng, đặc biệt công tác chỉ đạo, 
điều hành của ngành tiếp tục 
được đổi mới, đảm bảo thông 
suốt, thống nhất, hiệu quả. 
Công tác xây dựng, hoàn thiện 
thể chế trong lĩnh vực Nội vụ 
đạt được nhiều kết quả tích cực; 
chủ động tham mưu sắp xếp tổ 
chức bộ máy hành chính nhà 
nước tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại 
các đơn vị sự nghiệp công lập 
và tiếp tục cải cách chế độ công 
vụ, công chức. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính yêu cầu 

Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ 
năm 2023

ngành tiếp tục hoàn thiện bộ 
máy hành chính nhà nước tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả; triển khai hiệu quả Chương 
trình tổng thể cải cách hành 
chính đến năm 2030. Đổi mới 
mạnh mẽ, thực chất công tác thi 
đua, khen thưởng để thi đua, 
khen thưởng thực sự là động 
lực thúc đẩy hệ thống chính trị 
và toàn dân đoàn kết, phát huy 
ý chí tự lực, tự cường, lòng tự 
hào dân tộc và khát vọng phát 
triển đất nước hùng cường, 
thịnh vượng.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước về tín ngưỡng, tôn giáo, 
vận động chức sắc, đồng bào 
các tôn giáo tích cực tham gia 
phát triển KT-XH, bảo đảm quốc 
phòng - an ninh và phát huy 
giá trị văn hóa tốt đẹp của các 
tôn giáo. Tăng cường công tác 
thanh tra công vụ, công chức, 
góp phần nâng cao kỷ cương, 
đạo đức công vụ; đẩy mạnh 
chuyển đổi số nhằm tận dụng 
tối đa tài nguyên số phục vụ 
công tác quản lý nhà nước của 
ngành Nội vụ.                  

                                            N. QUÍ

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bình Định.                                      Ảnh: N. QUÍ

Chợ hoa xuân Quy Nhơn  
sẽ khai mạc ngày 23 tháng Chạp

(BĐ) - Ông Đỗ Đình Phương, 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Công ty CP Công viên Cây 
xanh và Chiếu sáng đô thị Quy 
Nhơn, cho biết, Chợ hoa xuân 
Quy Nhơn phục vụ tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023 sẽ diễn ra từ 
ngày 14 - 21.1.2023 (tức từ 23 - 30 
tháng Chạp năm Nhâm Dần).

Dự kiến chợ hoa xuân Quy 
Nhơn năm nay sẽ có 156 lô (mỗi 
lô có chiều rộng từ 8 - 10 m) 
được bố trí theo vỉa hè khu công 
viên Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành dọc các tuyến đường 

Nguyễn Tất Thành - Trần Thị 
Kỷ - Lê Duẩn - Trường Chinh - 
Phạm Hùng. 

Theo ông Phương, người 
bán hoa tham gia đấu giá thuê 
mặt bằng tại chợ hoa xuân Quý 
Mão 2023 chỉ đóng tiền thuê mặt 
bằng, phần điện, nước sẽ được 
Công ty cung cấp miễn phí. 
Công ty cũng sẽ cử công nhân 
dọn vệ sinh hằng ngày, đảm 
bảo mỹ quan chợ hoa xuân, tạo 
điểm đến thu hút người dân, du 
khách đến tham quan, du xuân.

ĐOAN NGỌC
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Bình Định

Người mở lối cho công nghệ Semi - Biofloc ở Bình Định 

Từ mô hình cá nhân đến  
đề tài nghiên cứu khoa học

Anh Tùng kể, việc áp dụng 
công nghệ Semi - Biofloc vào 
nuôi tôm khá tình cờ. Năm 
2017, anh tham gia vào chuyến 
học tập kinh nghiệm do Công 
ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam 
tổ chức cho các đại lý, những 
người nuôi tôm đang sử dụng 
tôm giống C.P tại Cà Mau. 
Chuyến đi này giúp anh tiếp 
cận được nhiều công nghệ mới 
trong nuôi tôm. Ở một khu nuôi 
ở Cà Mau, anh Tùng đã thấy 
được công nghệ xử lý nước - 
vấn đề quan trọng bậc nhất 
với nuôi tôm, khắc phục được 
ô nhiễm cho vùng nuôi.  

“Lúc đó tôi đi từ ngỡ ngàng 
tới hạnh phúc khi nắm bắt được 
“bí kíp”. Gọi “bí kíp” không sai 
đâu, vì thời điểm đó người nuôi 
tôm tại Bình Định, trong đó có 
gia đình tôi đang gặp khó khăn 
vì nguồn nước nuôi tôm ngày 
càng ô nhiễm. Trong khi tôi 
thấy rõ các vùng nuôi ở Cà Mau 
họ đã áp dụng được nguyên lý 
tuần hoàn, nước từ ao nuôi thải 
ra được xử lý, lọc lắng và đưa 
vào nuôi trở lại. Thấy hướng 
gỡ được vấn đề ô nhiễm nguồn 
nước, tôi thử nghiệm ngay ở 
vùng nuôi của gia đình”, anh 
Tùng hào hứng nhớ lại.

Hiểu được sự quan trọng 
của môi trường nước, anh 
Tùng học hỏi công nghệ Semi - 
Biofloc để tạo ra nguồn thức 
ăn dinh dưỡng, giảm sử dụng 
kháng sinh, đồng thời giữ sạch 
nước trong ao nuôi. Nuôi tôm 
bằng công nghệ này, hệ thống 
ao hoàn toàn khép kín từ nước - 
giống - thức ăn đều đảm bảo 
quy trình nghiêm ngặt. Tuy 
suất đầu tư ban đầu lớn hơn 
kiểu cũ, nhưng lợi nhuận lại 
tăng hơn 15%, thừa sức bù lại. 
Quan trọng là khi đã có công 

Trong 2 năm gần đây, nhiều hộ nuôi tôm ở Bình Định áp dụng công nghệ Semi - Biofloc thành công, gặt hái 
kết quả tốt. Người đầu tiên đưa công nghệ này về Bình Định là anh Nguyễn Tất Tùng (40 tuổi, quê ở Cát Minh, 
huyện Phù Cát). Từ mô hình của anh Tùng, Trung tâm Khuyến nông (Sở NN&PTNT) cùng với Sở KH&CN nghiên 
cứu xây dựng mô hoàn chỉnh, chuyển giao kỹ thuật cho các hộ có nhu cầu để nhân rộng.

 Anh Nguyễn 
Tất Tùng (bên 

phải) trong 
khu nuôi tôm 

theo công 
nghệ Semi - 
Biofloc. Ảnh 

NVCC

Hệ thống ao nuôi hoàn toàn khép kín, áp dụng công nghệ 
mới đã giúp anh Tùng điều chỉnh lịch thời vụ phù hợp, tăng 
cạnh tranh cho sản phẩm.                                         Ảnh: THU DỊU

nghệ, làm chủ được kỹ thuật, 
việc chuyển hướng nuôi trái vụ 
đem lại thu nhập cao cho người 
nuôi tôm. Đến nay, riêng diện 
tích ao tôm nuôi theo công nghệ 
Semi - Biofloc hoàn toàn khép 
kín gia đình anh Tùng đã có  
8 ha ao.

Theo ông Trần Quang Nhựt, 
Phó Giám đốc Trung tâm 

Khuyến nông, chủ nhiệm đề tài 
nghiên cứu khoa học liên quan 
đến công nghệ Semi - Biofloc 
trong nuôi tôm thẻ chân trắng, 
mô hình của anh Tùng trở 
thành địa chỉ, là thực tế nghiên 
cứu, giúp các cán bộ kỹ thuật 
tiếp cận, từ đó có những giải 
pháp phù hợp để hoàn thiện 
đề tài để có thể áp dụng vào 

nhiều vùng nuôi tôm với đặc 
thù khác nhau. 

Thành công và lan tỏa
Ngay thời điểm này, trong 

khi hầu hết các vùng nuôi tôm 
thẻ chân trắng thâm canh, bán 
thâm canh trong tỉnh đã thu 
hoạch và tạm nghỉ chờ vụ mới, 
thì anh Tùng đã xuống giống 
vụ 3 để có tôm phục vụ cho thị 
trường dịp Tết. Theo anh Tùng, 
hầu hết khách hàng của anh đều 
là những nhà hàng, khách sạn 
lớn ở các tỉnh phía Bắc, do vậy 
nhu cầu mua tôm “ô xy” (tôm 
sống vận chuyển giao tới nơi) 
rất lớn. Ở miền Nam, sản lượng 
tôm “ô xy” rất cao, tôm rất khỏe 
nhưng cung đường vận chuyển 
ra Bắc quá dài, không phù hợp; 
ngược lại vùng phía Bắc miền 
Trung tuy gần nhưng khí hậu 
quá khắc nghiệt khó áp dụng 
công nghệ Semi - Biofloc, cho 
nên tự nhiên mà vùng nuôi tôm 

của Bình Định sở hữu ưu thế 
“địa lợi”. 

Theo anh Tùng, nhờ nắm 
bắt tốt công nghệ Semi - Biofloc, 
cùng với “địa lợi”, anh có thể 
nuôi tôm trái vụ, đáp ứng nhu 
cầu đặc biệt của thị trường nên 
đạt lợi nhuận rất cao. Ngay từ 
thời điểm này, toàn bộ 48 ha 
diện tích ao nuôi - gồm 8 ha 
áp dụng hoàn chỉnh công nghệ 
Semi - Biofloc khép kín, 40 ha 
nuôi theo kiểu cũ nhưng có áp 
dụng công nghệ lọc nước - đã 
vào vụ nuôi phục vụ thị trường 
Tết. “Từ đầu năm nay, tôi thí 
điểm áp dụng thêm hệ thống 
ánh sáng xanh để điều chỉnh 
nhiệt độ ao nuôi, đảm bảo tôm 
phát triển tốt, giảm hẳn sức tác 
động của nhiệt độ bên ngoài. 
Qua 2 mùa thí điểm các ao nuôi 
có ánh sáng xanh, tôm phát rất 
tốt”, anh Tùng tiết lộ.

Thành công với hướng đi 
mới, anh Tùng không ngại 
chia sẻ kinh nghiệm cho những 
người nuôi tôm trong tỉnh và 
vùng lân cận. Anh rất cởi mở 
và chân thành chia sẻ toàn 
bộ kinh nghiệm nuôi tôm của 
mình, điều mà không nhiều 
người muốn làm khi đã thành 
công. Khi nghe tôi thắc mắc 
như thế, anh Tùng bật cười: 
“Tôi cũng đi học hỏi từ người 
khác về nên không ngại chia sẻ. 
Tôi chỉ đơn thuần nói những 
điều mình biết và đã làm. Xong 
đâu đó bà con về còn phải điều 
chỉnh sao cho phù hợp với từng 
vùng nuôi nữa mới đạt hiệu 
quả như mong muốn. Vì vậy, 
không phải là mình chia sẻ mà 
gọi đúng hơn là trao đổi kinh 
nghiệm, mỗi người đều cho 
nhau những thông tin hay và 
ngược lại. May mắn là nếu ai 
đó tham quan mô hình của tôi 
mà thành công thì tôi vui vì đã 
lan tỏa thêm được một điều tốt 
đẹp với nghề nuôi tôm. Vả lại 
khi tôi vào trong Nam học hỏi, 
bà con trong đó cũng nhiệt tình 
chia sẻ với mình, giờ tôi cứ khư 
khư giữ riêng cho mình thì coi 
sao được!”.

THU DỊU

(BĐ) - Thông tin từ Cục Thống kê 
tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và 
dịch vụ bình quân năm 2022 của tỉnh 
tăng 2,8% so với năm trước. Trong 11 
nhóm hàng hóa chính, 10 nhóm có chỉ 
số tăng, trong đó nhóm giao thông tăng 
mạnh nhất với hơn 11%; tiếp đến là 
nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 4,4%; 
may mặc, mũ nón và giày dép tăng 3,2%; 
hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống tăng 
trên 3%; nhà ở, điện nước, chất đốt và 
vật liệu xây dựng tăng 2,4%; thiết bị và 
đồ dùng gia đình tăng 2,3%; văn hóa, 
giải trí và du lịch tăng trên 2%... Ngược 
lại, nhóm giáo dục giảm gần 1,3%. 

TIẾN SỸ

Chỉ số giá tiêu dùng 
hàng hóa và dịch vụ 
bình quân năm 2022 
tăng 2,8% 

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban hành 
văn bản giao UBND huyện Tây Sơn 
làm chủ đầu tư thực hiện Dự án nạo 
vét sông Côn đoạn từ đập dâng Phú 
Phong đến khối Hòa Lạc, thị trấn Phú 
Phong và xã Tây Phú. Tổng vốn đầu 
tư thực hiện dự án là 73 tỷ đồng, từ 
nguồn thu hồi sản phẩm nạo vét làm 
vật liệu xây dựng của  dự án. 

UBND tỉnh lưu ý việc sử dụng 

sản phẩm nạo vét  phải  gắn với 
mục đích phục vụ nhu cầu vật liệu 
xây dựng Dự án xây dựng tuyến 
đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến  
QL 19 mới do Ban Quản lý dự án 
giao thông tỉnh làm chủ đầu tư và 
các công trình xây dựng hạ tầng có 
sử dụng vốn ngân sách nhà nước 
khác trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả khảo sát, đánh giá 

của huyện Tây Sơn, Dự án nạo vét 
sông Côn, đoạn từ đập dâng Phú 
Phong đến khối Hòa Lạc, thị trấn Phú 
Phong và xã Tây Phú được thực hiện 
trên diện tích 99,2ha, khối lượng nạo 
vét dự kiến khoảng hơn 1,13 triệu m³. 
Thời gian thực hiện nạo vét đến tháng 
9.2023, thời điểm đập dâng Phú Phong 
hoàn thành và đi vào hoạt động. 

MINH HẢI

Đầu tư 73 tỷ đồng thực hiện Dự án nạo vét sông Côn

Sau những đợt mưa, đến nay các 
chân ruộng bắt đầu ráo nước, thời tiết 
đã ấm hơn nên nông dân xã Mỹ Đức, 
vùng trọng điểm đậu phụng của huyện 
Phù Mỹ tập trung xuống giống đậu 
phụng vụ Đông Xuân 2022 - 2023. Năm 
nay, theo số liệu tổng hợp của xã, bà 
con nông dân xuống giống trồng đậu 
phụng khoảng 145 ha, chủ yếu tập trung 

ở thôn An Giang Tây, Hòa Tân và An 
Giang Đông.

Ông Nguyễn Văn Tuất ở thôn An 
Giang Tây cho biết: Cách đây 7 ngày, 
tôi vừa xuống giống 10 sào đậu, xong 
thì gặp trời mưa rồi lại nắng và có gió 
lạnh nên đậu chậm nảy mầm. 

Liên tiếp trên nhiều thửa đất ở thôn 
An Giang Tây, hàng chục người dân 

đang tất bật với các công việc như cày 
phân rò, vun dòng, dầm lỗ, trỉa đậu… 
không khí vô cùng náo nhiệt. Nông dân 
Nguyễn Văn Hạnh vừa cày phân rò vừa 
nói: Ở đây chúng tôi toàn làm đổi công 
chứ không thuê mướn gì, từ làm lúa 
đến làm đậu… Vụ này tôi tiếp tục trồng  
1 mẫu với hy vọng đạt năng suất cao 
như vụ vừa rồi.                          GIA BẢO

Mỹ Đức xuống giống đậu phụng vụ Đông Xuân
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Bộ cảnh phục lấy bối cảnh 
câu chuyện tại một tỉnh biên 
giới, xoáy sâu vào chủ đề chính 
ca ngợi hình tượng các chiến 
sĩ công an phòng, chống tội 
phạm ma túy - với hình ảnh 
nhân vật trung úy Lê Thanh và 
người chồng sắp cưới tên Tú 
cũng là chiến sĩ công an, cùng 
đồng đội của mình sẵn sàng 
hy sinh để mang lại cuộc sống 
bình yên cho nhân dân; đồng 
thời, phản ánh về nghịch cảnh 
của gia đình nhân vật vợ chồng 
trùm buôn ma túy là ông Lưu 
và bà Mơ khiến con cái hư hỏng 
khi dính vào ma túy.

Vở diễn mở ra với cảnh 
lực lượng CAND phục kích, 
truy bắt một đối tượng buôn 
bán ma túy. Từ đó, điều tra 
ra một đường dây buôn bán 
ma túy lớn được thể hiện qua 
các lớp kịch tiếp nối màn khai 
từ, cuốn hút khán giả theo dõi 
vở diễn.

NSND Hoài Huệ cho biết: 
Kịch bản chính có 5 lớp diễn, 
tôi đã dựng thêm 3 lớp nữa, nêu 
bật thảm cảnh của gia đình ông 
Lưu, bà Mơ khi hai con trai là 
Huy và Lê đều trở thành con 
nghiện. Huy là trợ thủ đắc lực 

VỞ CA KỊCH BÀI CHÒI “BỘ CẢNH PHỤC”: 

Ca ngợi người chiến sĩ công an 
Đoàn ca kịch bài chòi Bình 
Định (thuộc Nhà hát Nghệ 
thuật truyền thống tỉnh) vừa 
diễn báo cáo tổng duyệt vở 
ca kịch bài chòi Bộ cảnh phục 
(còn có tên gọi khác là Trả lại 
tên em, tác giả kịch bản Đỗ 
Đức Trung, tác giả chuyển 
thể bài chòi NSƯT Tấn Hào, 
đạo diễn NSND Hoài Huệ). 

của cha mẹ tham gia buôn bán 
ma túy, rồi bị nhiễm HIV/AIDS, 
tìm đến bờ sông để kết liễu 
cuộc đời - nhưng được thức 
tỉnh bởi một người vô gia cư 
sống bằng nghề nhặt phế liệu 
kiếm sống bên bờ sông. Còn Lê 
không thiết tha việc học, dẫn 
bạn bè trong lớp đến vũ trường 
ăn chơi, hút chích, rồi đua xe. 
Là trùm buôn bán ma túy, vợ 
Lưu - Mơ cũng có nhiều thủ 
đoạn mới, ngày càng tinh vi để 
điều hành đường dây chuyên 
gieo rắc “cái chết trắng”…

Chuyên trị các vai đào bi, 
đào mùi, lần này được giao 
vai bà Mơ trong vở diễn - một 
vai diễn cá tính đào lệch bi, 
nghệ sĩ Thùy Dung chia sẻ: Tôi 
từng diễn vai rất giàu cá tính là 
Tuyên phi Đặng Thị Huệ trong 
vở tuồng lịch sử Thanh gươm 
công lý. Lần này cũng được giao 
vai tương tự nhưng về đề tài xã 
hội hiện đại, tôi phải cố gắng 
rất nhiều để đặc tả được đây là 
một “bà trùm” với nhiều góc 

cạnh cá tính, nhiều sắc độ biểu 
cảm khác nhau thông qua cả kỹ 
thuật biểu diễn trong lời thoại, 
động tác của nhân vật…

Để triệt phá đường dây 
buôn bán ma túy này, lực lượng 
công an đã cài cắm trung úy Lê 
Thanh (nghệ sĩ Bích Lĩnh thủ 
vai) vào gia đình ông Lưu, bà 
Mơ làm người giúp việc để điều 
tra, cung cấp nhiều bằng chứng 
quan trọng cho đồng đội của 
mình phá án.

Lần đầu tiên được giao vai 
chính trung úy Lê Thanh, nghệ 
sĩ Bích Lĩnh đã diễn tốt, làm toát 
lên sự quả cảm của nữ chiến 
sĩ CAND khi vào tận hang ổ 
của bọn tội phạm, rồi bị làm 
nhục, đến khi phá được chuyên 
án phải hy sinh. Dù mang nỗi 
đớn đau khi không còn trong 
trắng, nhưng nữ chiến sĩ công 
an đã không chùn bước, thậm 
chí đánh đổi cả tính mạng của 
mình quyết tâm bảo vệ chuyên 
án thành công.

Bên cạnh nêu cao tinh thần 

dũng cảm, dám chấp nhận hy 
sinh của người chiến sĩ công 
an, vở diễn cũng đã chuyển 
tải thông điệp về kết cục của 
những kẻ làm ăn phi pháp, 
kiếm tiền từ buôn bán ma túy 
dẫn đến cảnh gia đình tan 
nát và bị pháp luật trừng trị 
nghiêm khắc. 

“Kết thúc vở diễn là cảnh 
một đám cưới đẹp diễn ra trong 
giấc mơ giữa nữ trung úy Lê 
Thanh và Tú trong bộ cảnh 
cảnh phục CAND như lời hẹn 
ước trước khi triển khai chuyên 
án - đôi vợ chồng trẻ nở nụ cười 
hạnh phúc bên những người 
đồng đội. Dù đã hy sinh, người 
nữ chiến sĩ ấy vẫn sống mãi 
trong ký ức của người thân, của 
đồng đội, của nhân dân. Đây 
cũng chính là điểm nhấn của vở 
diễn ca ngợi hình tượng người 
chiến sĩ CAND trong cuộc chiến 
phòng, chống tội phạm ma túy 
đầy cam go, khốc liệt”, NSND 
Hoài Huệ chia sẻ.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Một cảnh trong vở ca kịch bài chòi Bộ cảnh phục.                                      Ảnh: NGỌC NHUẬN

LỄ HỘI ĐUA THUYỀN TRUYỀN 
THỐNG TỨ LINH TẠI ĐẢO LÝ SƠN:

Thu hút đông 
đảo người dân 
và du khách

Hàng nghìn người dân và 
du khách hào hứng thưởng thức 
Lễ hội đua thuyền truyền thống 
Tứ linh tại huyện đảo Lý Sơn, 
tỉnh Quảng Ngãi chào mừng kỷ 
niệm huyện đảo tròn 30 năm tuổi 
(1.1.1993 - 1.1.2023) diễn ra vào 
chiều 28.12. 

Trải qua gần 200 năm, Hội 
đua thuyền truyền thống Tứ linh 
được cư dân đảo Lý Sơn - quê 
hương của đội hùng binh Hoàng 
Sa Bắc Hải, gìn giữ, bảo tồn gần 
như nguyên vẹn. Hội đua thuyền 
truyền thống Tứ linh thể hiện 
nghĩa cử tri ân tiền nhân kiến 
tạo bờ cõi đất Việt được tổ chức 
trong suốt 30 năm hình thành 
và phát triển của huyện đảo Lý 
Sơn. Hai năm trước, lễ hội được 
đưa vào danh mục Di sản Văn 
hóa phi vật thể quốc gia. 

Từ ngày 12.11 đến 28.12, tại 
sân bóng đá bãi biển Quy Nhơn 
vào tối thứ Bảy và Chủ nhật đã 
diễn ra Giải bóng đá bãi biển 
TP Quy Nhơn với sự tham gia 
của các cơ quan, đơn vị, DN và 
phường, xã.

Kết quả, ở khối cơ quan, đơn 
vị, DN, giải nhất thuộc về đội 
bóng CA TP Quy Nhơn, Công 
ty CP Môi trường Bình Định 
đạt giải nhì, Công ty CP Công 
viên, Cây xanh và Chiếu sáng đô 
thị Quy Nhơn đạt giải ba, Văn 
phòng đăng ký đất đai đạt giải 
phong cách. Ở khối các phường, 
xã, đội bóng phường Trần Phú 
đạt giải nhất, xã Nhơn Lý đạt 
giải nhì, phường Trần Hưng Đạo 
đạt giải ba, phường Ghềnh Ráng 
đạt giải phong cách. Ban tổ chức 
đã trao Cúp, huy chương, cờ, 
phần thưởng cho các đội và giải 
thưởng cầu thủ xuất sắc nhất và 
thủ môn xuất sắc nhất của giải. 

Giải bóng đá bãi biển thành 
phố do Trung tâm VH-TT&TT 
TP Quy Nhơn phối hợp với 
Thành đoàn Quy Nhơn tổ chức 
lần đầu tiên áp dụng theo Luật 

Sôi nổi Giải bóng đá bãi biển thành phố Quy Nhơn

bóng đá bãi biển mỗi trận thi đấu 
3 hiệp, mỗi hiệp thi đấu 12 phút 
và nghỉ giữa hiệp 3 phút. Mặc dù 
thời tiết không thuận lợi, nhưng 
cầu thủ các đội bóng thi đấu rất 
nhiệt tình và đã cống hiến nhiều 
trận đấu hay. 

Ông Lê Minh Nguyên, trọng 
tài điều hành giải đấu cho biết: 
Việc thi đấu trên sân cát khác hẳn 
với sân cỏ, nên ngoài kỹ thuật, 
đòi hỏi các cầu thủ phải có sức 
khỏe và tinh thần thi đấu cao. 

Tôi cho rằng, Giải đã chinh phục 
được người hâm mộ bởi lượng 
cổ động viên đông đảo, đã “tiếp 
sức” cho các cầu thủ qua mỗi 
trận đấu. 

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, 
Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT 
TP Quy Nhơn cho biết: Giải được 
tổ chức góp phần quảng bá du 
lịch biển. TP Quy Nhơn rất có 
lợi thế để phát triển mạnh mẽ 
môn thể thao này. 

NGUYỄN NGUYỆT

Bức tranh panorama Trận 
chiến Điện Biên Phủ - rộng hơn 
3.000 m2 tái hiện 4.500 nhân vật 
giữa chiến trận bi tráng 56 ngày 
cuối cùng của trận Điện Biên Phủ 
tại Bảo tàng Chiến thắng Điện 
Biên Phủ của hơn 200 họa sĩ đã 
được trao giải nhất Giải thưởng 
Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2022.

Với chất liệu acrylic trên nền 
vải toan, bức tranh được vẽ liên 
hoàn theo một vòng tròn trong 
không gian 360 độ, cao 20,5 m, 
dài 132 m, đường kính 42 m, kết 
hợp nghệ thuật phù điêu và sắp 
đặt hiện vật. Đây là thành quả 
của gần hai năm miệt mài lao 
động của hơn 200 họa sĩ, trong đó 
chủ đạo là nhóm tám họa sĩ của 
Công ty TNHH MTV Bảo tồn di 
sản văn hóa (Hà Nội) thực hiện, 
giám đốc công ty là ông Nguyễn 
Văn Mạc phụ trách chung. 

Tác phẩm Trận chiến Điện 
Biên Phủ được chia làm bốn 
trường đoạn: Toàn dân ra trận, 

Ban Tổ chức trao giải nhất (khối phường, xã) cho đội bóng phường Trần Phú. 
Ảnh: NGUYỄN NGUYỆT

Tranh panorama Trận chiến 
Điện Biên Phủ được trao giải nhất
Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam

Khúc dạo đầu hùng tráng, Cuộc 
đối đầu lịch sử, Chiến thắng, tạo 
nên một pho sử hoành tráng, 
sống động bằng tranh về chiến 
dịch Điện Biên Phủ. 

Ngoài giải nhất, Giải thưởng 
Hội Mỹ thuật năm nay trao hai 
giải ba cho tác giả Lê Phương Dung 
(Hà Nội) cho tranh lụa Lễ chùa và 
Hoàng Minh Đức (Thái Nguyên) 
cho tranh sơn dầu Xóm vắng. 
Ngoài ra hội còn trao 113 Giải 
thưởng triển lãm mỹ thuật khu 
vực, Giải thưởng ngành phê bình 
mỹ thuật.                      (Theo TTO)

Trích đoạn tác phẩm Trận chiến Điện 
Biên Phủ. 

Ông Bùi Tá Thanh, Trưởng 
Ban Khánh tiết Đình làng An 
Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng 
Ngãi cho biết, đua thuyền truyền 
thống Tứ linh là lễ hội mang 
đậm văn hóa tâm linh đặc sắc 
của người dân Lý Sơn. Lễ hội 
mừng huyện tròn 30 năm thành 
lập bà con rất phấn khởi và tự 
hào vì sự đổi thay vượt bật, bà 
con đi xem đông đủ, cầu mong 
mưa thuận gió hòa, trời yên biển 
lặng, mùa màng bội thu.

(Theo VOV)

Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh 
tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
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Bình Định

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Theo Chủ tịch UBND phường Hoài Đức Trần Văn Cường, trong 

năm 2022, địa phương tổ chức hội nghị tuyên truyền cho cán bộ từ 
phường đến khu phố, ĐVTN về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4. Hướng dẫn cách lập và tạo tài khoản công dân trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia cho cán bộ, công chức, viên chức, các hội viên, 
đoàn viên và người dân tại 10 khu phố trên địa bàn phường. Nhờ 
đó, qua 11 tháng đầu năm 2022, toàn phường phát sinh 1.845 hồ sơ 
trực tuyến mức độ 3, 4; trong khi cả năm 2021 chỉ vỏn vẹn 84 hồ sơ. 

Tại phường Hoài Tân, có 2.193 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4 (năm 2021 có 1.865 hồ sơ). 

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

Bí thư chi bộ tận tâm, gương mẫu, trách nhiệm 
Nhiệt huyết, trách nhiệm với 

công việc; gương mẫu, đi đầu 
trong các phong trào thi đua; gần 
gũi, chia sẻ, giúp đỡ bà con nhân 
dân lúc khó khăn, hoạn nạn… là 
những nhận xét của đảng viên và 
quần chúng nhân dân dành cho ông 
Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Chi bộ, 
Trưởng thôn An Thái (xã Nhơn 
Phúc, TX An Nhơn).

Ông Sơn luôn trăn trở, quan tâm 
đến việc làm sao để xây dựng quê 
hương ngày càng giàu đẹp, nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân. Quán triệt tinh thần chỉ 
đạo của Đảng ủy xã Nhơn Phúc, 
thời gian qua, ông Sơn cùng với tập 
thể Chi ủy, Ban Nhân dân thôn, Mặt 
trận và các đoàn thể tích cực vận 
động, tuyên truyền cán bộ, đảng 
viên và nhân dân cùng chung sức, 
đồng lòng xây dựng thành công  
nông thôn mới kiểu mẫu. 

Ông Sơn đã vận động thành công 
3 gia đình hiến hơn 94 m2 và đóng 
góp 497 triệu đồng để mở rộng, xây 
dựng hệ thống thoát nước, bó vỉa 
hè, trải thảm nhựa chiều dài 800 m 
tuyến tỉnh lộ 636 (đoạn từ cây xăng 
Hữu Chính đến giáp ngã tư tỉnh lộ 
638). Cùng với đó, vận động 8 gia 
đình khác hiến 130 m2 đất vườn để 

Bộ phận một cửa “xịn sò”
Lần đầu đến Bộ phận Một 

cửa (BPMC) phường Hoài Đức 
(TX Hoài Nhơn) vào đầu tháng 
12.2022, chúng tôi không khỏi bất 
ngờ. Địa phương này đã quan 
tâm đầu tư bài bản để BPMC 
có trang thiết bị thuộc loại “xịn 
sò” hàng đầu trong khối các xã, 
phường. Từ năm 2018 đến nay, 
BPMC phường Hoài Đức đã 
được đầu tư, trang bị đầy đủ 
trang thiết bị, có đến 9 máy tính 
đời mới, cùng các máy in, fax, 
scan, photocopy, trang bị cả hệ 
thống máy lạnh... 

“BPMC phường có 9 cán bộ, 
công chức ở các lĩnh vực chuyên 
môn khác nhau, dưới sự phụ 
trách, chỉ đạo, điều hành trực 
tiếp của Chủ tịch UBND phường. 
Trong phòng làm việc của BPMC 
còn có camera để Chủ tịch UBND 
phường thường xuyên giám sát 
các công chức phục vụ người 
dân”, ông Nguyễn Văn Duy, 
công chức Văn phòng - Thống 
kê phường Hoài Đức, cho biết. 

Trong khi đó, BPMC phường 

Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

(BĐ) - Ngày 26.12, UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 4434/QĐ-UBND về Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Theo đó, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh 
là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 
Nội vụ; tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ 
thực hiện chức năng quản lý tài liệu lưu trữ 
lịch sử của tỉnh và thực hiện cung cấp dịch 
vụ công và dịch vụ lưu trữ theo quy định 
của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực 
tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của 
Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, 
hướng dẫn về nghiệp vụ của Cục Văn thư và 
Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có 
con dấu, tài khoản và trụ sở riêng. Lãnh đạo 
Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 
2 phó Giám đốc. Các phòng thuộc Trung 
tâm gồm Phòng Hành chính - Quản trị và 
Phòng Nghiệp vụ. Trung tâm thực hiện cơ 
chế tự chủ về tài chính theo Nghị định số 
60/2021/NĐ-CP ngày 21.6.2021 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của 
đơn vị sự nghiệp công lập và theo quy định 
của pháp luật.

Quyết định này thay thế Quyết định số 
1236/QĐ-UBND ngày 7.4.2020 của Chủ tịch 
UBND tỉnh ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 
động của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh. M.LÂM

mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ 
Dốc 5 Phổ đến Công ty may Triệu Hảo; 
vận động 13 hộ hiến hơn 418 m2 đất 
trồng lúa để mở rộng tuyến đường từ 
cống Bà Long đến giáp nhà ông Dư… 

Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Phúc 
Nguyễn Thanh Tư đánh giá: Ông Sơn 
đã có nhiều phương pháp và cách thức 
sáng tạo trong tuyên truyền, vận động 
nhân dân cùng chung sức, đồng lòng 
xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 
Nhờ vậy, đến nay, thôn An Thái đã 
được công nhận là khu dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu, góp phần cho xã 

sớm hoàn thành 
các tiêu chí đô 
thị để được công 
nhận là phường 
trong thời gian tới. 

Bằng sự nỗ lực, 
tâm huyết, Bí thư 
Nguyễn Ngọc Sơn 
đã cùng tập thể 
Chi bộ phát huy 
được vai trò lãnh 
đạo, chỉ đạo, quy 
tụ, tập hợp được 
cán bộ, đảng viên 
và nhân dân tích 
cực tham gia các 
phong trào thi 
đua của xã phát 

động; chất lượng sinh hoạt chi bộ 
ngày càng được nâng lên; Chi ủy 
Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất. 
Chi bộ thôn An Thái nhiều năm liền 
được đánh giá xếp loại hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy 
xã tặng giấy khen. Ông Sơn nhiều 
năm liền được xếp loại hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, được UBND TX 
An Nhơn khen thưởng vì có thành 
tích xuất sắc trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh.       

    N. HÂN

Bí thư Chi bộ thôn An Thái Nguyễn Ngọc Sơn (trái) tuyên truyền, vận động 
người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Ảnh: N.H

Những mô hình vì dân 
trong cải cách thủ tục hành chính 

Trước yêu cầu mới về đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, một số phường, xã 
trong tỉnh đã “đi trước” địa 
phương khác từ sự quan tâm 
đầu tư cơ sở vật chất, tìm 
tòi học hỏi, thực hiện nhiều 
sáng kiến để phục vụ người 
dân tốt hơn.   

Hoài Tân (một trong những địa 
phương đi đầu trong cải cách 
thủ tục hành chính của TX Hoài 
Nhơn) trong năm 2022 cũng “lột 
xác”, với hệ thống quầy kính 
mới, ghế mới. Ngoài hệ thống 
máy lạnh, camera, tivi…, còn có 
cả các máy tính bảng đặt trước 
mỗi quầy để hỗ trợ người dân 
đến thực hiện thủ tục hành chính. 

Phục vụ tận tình, 
hiệu quả nhất 

Thực tế, một số loại TTHC 
thời gian giải quyết theo quy 
định còn dài; các loại biểu mẫu 
giấy tờ cần cung cấp thông tin 
với nhiều nội dung, người dân 
lần đầu thực hiện còn lúng túng; 
trình độ một bộ phận người dân 
còn hạn chế, việc kê khai thông 
tin vào các biểu mẫu hay bị sai 
sót và mất nhiều thời gian… Do 
đó, UBND xã An Tân (huyện 

An Lão) đã triển khai mô hình 
“Ngày thứ năm không hẹn, 
không viết” tại BPMC xã từ 
đầu tháng 3.2022. 

Theo đó, đội ngũ cán bộ, 
công chức xã An Tân hướng 
dẫn, hỗ trợ công dân kê khai các 
loại biểu mẫu, giấy tờ, tiếp nhận 
và trả kết quả ngay trong buổi/

ngày làm việc đối với 13 TTHC 
trên lĩnh vực chứng thực, hộ tịch. 
Chị Hoàng Mỹ Tâm, công chức 
Văn phòng - Thống kê xã, cho 
biết: “Qua 8 tháng triển khai, 
chúng tôi đã giải quyết hồ sơ 
kịp thời ngay trong buổi làm 
việc cho 459 trường hợp. Nhờ 
đó, góp phần giảm thời gian đi 

lại, chờ đợi cho công dân”. 
Mô hình “4 xin, 4 luôn” tại 

BPMC phường Hoài Đức được 
thực hiện từ tháng 7.2020 đến 
nay. Trong giao tiếp với người 
dân, cán bộ, công chức thực hiện 
xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, 
xin phép; luôn mỉm cười, luôn 
nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn 
giúp đỡ. 

Ông Cái Đình Duyên (người 
dân khu phố Lại Đức, phường 
Hoài Đức) chia sẻ: “Tôi nhiều 
lần đến làm thủ tục tại BPMC 
phường. Cùng với đầu tư cơ 
sở vật chất, trang thiết bị; tinh 
thần làm việc, thái độ phục vụ 
của công chức xã cũng thêm tốt 
hơn khi có mô hình “4 xin, 4 
luôn”. Người dân chúng tôi rất 
hài lòng”.   

Tại phường Hoài Tân, mô 
hình “4 xin, 4 luôn, 5 không” 
tại BPMC phường được ra mắt 
vào tháng 6.2021. Chị Trần Thị 
Minh Thảo, công chức Văn 
phòng - Thống kê phường, cho 
biết trong mô hình này, ngoài 
“4 xin, 4 luôn” như ở phường 
khác, thì còn bổ sung “5 không” 
(không cửa quyền, hách dịch, 
gây khó khăn, phiền hà; không 
quan liêu vô cảm, vô trách nhiệm; 
không tham nhũng, lãng phí, lợi 
ích nhóm; không xu nịnh, chạy 
chọt, gian dối; không lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn trong thực 
thi công vụ). Qua đó, góp phần 
từng bước nâng cao chỉ số cải 
cách hành chính, chỉ số hài lòng 
của người dân và DN. 

HOÀI THU 

BPMC phường Hoài Đức (TX Hoài Nhơn) được đầu tư đầy đủ trang thiết bị, góp phần quan trọng để công chức hoàn thành 
tốt nhiệm vụ.                             Ảnh: H.THU
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CÔNG TÁC THU NỘP NGÂN SÁCH TẠI HOÀI NHƠN:

Thực hiện bài bản, hiệu quả cao  
Cùng với việc hỗ trợ giúp cộng đồng DN, người dân khắc phục khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất kinh 

doanh, TX Hoài Nhơn tổ chức tốt công tác quản lý, thu ngân sách, chống thu ngân sách. Nhờ vậy, năm 2022 tổng 
thu ngân sách trên địa bàn thị xã đạt hơn 1.113 tỷ đồng, vượt 71% dự toán tỉnh giao.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho UBND TX Hoài Nhơn vì đã 
thực hiện tốt công tác thu ngân sách năm 2022.                          Ảnh: TIẾN SỸ

TX Hoài Nhơn xác định, để 
nuôi dưỡng nguồn thu ngân 
sách bền vững, phải tập trung 
phát triển kinh tế địa phương, 
đảm bảo “sức khỏe” của DN, 
cơ sở, hộ sản xuất. Trên tinh 
thần đó, lãnh đạo UBND thị 
xã đã dành nhiều thời gian 
đi kiểm tra thực tế hoạt động 
sản xuất kinh doanh (SXKD) 
của DN, HTX, các cơ sở, hộ 
SXKD; đồng thời, tổ chức đối 
thoại nhằm thu thập thêm 
thông tin, chủ động hỗ trợ 
tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc cho các đơn vị và người 
dân. Bên cạnh đó, chỉ đạo các 
ngành chức năng tập trung 
đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính trên các 
lĩnh vực, đảm bảo các chính 
sách hỗ trợ của Nhà nước đến 
từng DN và người dân, tạo 
động lực đầu tư phát triển 
SXKD. 

Nhờ đó đến nay, trên địa 
bàn thị xã có 10.538 cơ sở, 
DN có giấy phép đăng ký 
kinh doanh đang hoạt động 
SXKD, tăng 850 cơ sở, DN so 
cùng kỳ năm trước. Giá trị sản 
xuất công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp làng nghề đạt 
gần 11.530 tỷ đồng; doanh 
thu thương mại, dịch vụ đạt 
23.065 tỷ đồng; giá trị sản xuất 
nông, ngư, lâm nghiệp ước đạt 
hơn 5.613 tỷ đồng. 

Kinh tế phát triển, hoạt 
động SXKD của DN và người 
dân tốt hơn sẽ tạo nguồn thu 

cho địa phương. Kết quả thu 
thuế tốt cũng sẽ tạo nguồn lực 
để TX Hoài Nhơn đầu tư phát 
triển. Vì vậy, ngay từ đầu năm 
2022, UBND TX Hoài Nhơn 
đã tổ chức họp Ban chỉ đạo 
chống thất thu ngân sách thị 
xã để đánh giá các sắc thuế, 
khoản thu, dư địa phát sinh. 
Cùng với đó, giao cho Phòng 
TN&MT, Đội Quản lý đô thị, 
Ban quản lý dự án Đầu tư xây 
dựng và Phát triển quỹ đất, 
Phòng Quản lý đô thị, Phòng 
Tài chính - Kế hoạch, CA, 
chính quyền các địa phương, 

tùy theo chức năng, nhiệm vụ 
phối hợp chặt chẽ với cơ quan 
Thuế thực hiện công tác chống 
thất thu và đôn đốc thu nộp 
ngân sách. 

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND TX Hoài Nhơn Phạm 
Văn Chung cho biết: Hằng 
quý, chúng tôi họp Ban chỉ 
đạo chống thất thu ngân 
sách để đánh giá, đề ra giải 
pháp khắc phục khó khăn 
đối với một số chỉ tiêu đạt 
thấp, chưa đạt kế hoạch đề 
ra. Hằng tháng, hội đồng tư 
vấn thuế các xã, phường cũng 

phải họp đánh giá kết quả, 
kịp thời phản ánh, kiến nghị 
cơ quan Thuế và UBND thị 
xã để chỉ đạo kịp thời. Số thu 
nộp ngân sách hằng tháng, 
hằng quý là cơ sở để xem xét 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
của các đơn vị. 

Về phía cơ quan Thuế đã 
chủ động rà soát, nắm chắc 
danh sách các DN, hộ kinh 
doanh và các khoản thu; phân 
tích, đánh giá các nguồn thu 
và khả năng thu. Cùng với 
việc khai thác các nguồn thu 
còn tiềm năng, dư địa thu, 

kết hợp mở rộng thêm các 
nguồn thu mới từ hoạt động 
khai thác đất, cát phục vụ 
xây dựng; đầu tư xây dựng 
cơ bản; kinh doanh trên nền 
tảng số, kinh doanh thương 
mại điện tử; chuyển nhượng 
bất động sản… đảm bảo thu 
đúng, thu đủ, thu thuế văn 
minh. Ông Phạm Minh Tuấn, 
Chi cục trưởng Chi Cục thuế 
khu vực Hoài Nhơn - Hoài 
Ân - An Lão, cho hay: Tất cả 
giải pháp đã được chúng tôi 
duy trì xuyên suốt từ đầu năm 
đến cuối năm với quyết tâm 
cao, cộng với sự tham gia, hỗ 
trợ tích cực của các ngành 
chức năng, và sự tự giác của 
người nộp thuế đã giúp công 
tác thu nộp ngân sách thuận 
lợi, hiệu quả. 

Năm 2022, tổng thu ngân 
sách trên địa bàn thị xã đạt 
hơn 1.113 tỷ đồng, vượt 71% 
dự toán tỉnh giao và vượt 31% 
so dự toán của thị xã, tăng 
41% so cùng kỳ năm trước. 
Đáng chú ý là 9/9 khoản thu, 
sắc thuế trong năm 2022 đều 
đạt và vượt dự toán, trong đó 
thu thuế công thương nghiệp 
ngoài quốc doanh đạt vượt 
38,7% so với dự toán. Đây 
là nguồn thu bền vững nhất 
trong các nguồn thu ngân 
sách. Điều này phản ánh rõ 
nét những tác động tích cực 
của các chính sách hỗ trợ khôi 
phục phát triển kinh tế của 
Nhà nước; sự năng động của 
cộng đồng DN, người dân và 
hiệu quả từ các giải pháp thu 
ngân sách, chống thất thu của 
TX Hoài Nhơn.

PHẠM TIẾN SỸ

Cảnh báo DN có dấu hiệu 
rủi ro cao về hóa đơn 

(BĐ) - Chi cục Thuế TP Quy Nhơn vừa phát 
đi thông báo cảnh báo DN có dấu hiệu rủi 
ro cao về hóa đơn. Đó là trường hợp Công 
ty TNHH Xây dựng tổng hợp Khải Phong, 
địa chỉ đăng ký kinh doanh tại khu phố 7, 
phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. Ngày 
19.12.2022, Chi cục Thuế TP Quy Nhơn phối 
hợp với UBND phường Nhơn Bình tiến hành 
xác minh tình trạng hoạt động người nộp 
thuế tại địa chỉ đã đăng ký đối với DN nói 
trên. Qua đó đã xác lập biên bản người nộp 
thuế không hoạt động kinh doanh tại địa 
chỉ đã đăng ký. Theo Chi cục Thuế TP Quy 
Nhơn, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp 
Khải Phong còn tồn hóa đơn đã phát hành 
nhưng chưa sử dụng và không có giá trị sử 
dụng từ ngày 1.7.2022 trở về sau. DN cũng 
chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo 
Thông tư 78/2021 của Bộ Tài chính và đến 
ngày 19.12.2022 còn nợ tiền thuế. 

Nhằm kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi tình 
trạng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất 
hợp pháp, gian lận trong kê khai thuế giá trị 
gia tăng, hạch toán chi phí đầu vào để trốn 
thuế, Chi cục Thuế TP Quy Nhơn đề nghị 
các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp rà 
soát các DN có sử dụng hóa đơn của Công 
ty TNHH Xây dựng tổng hợp Khải Phong thì 
tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm 
(nếu có) theo quy định.      T. SỸ

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH THUẾ

Kê khai giảm trừ người phụ thuộc kê khai thuế thu nhập cá nhân
Câu hỏi: Đề nghị Cục Thuế cho 

biết nội dung tóm tắt về kê khai giảm 
trừ người phụ thuộc khi kê khai thuế 
thu nhập cá nhân?

Trả lời:  Theo quy định tại   
Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC 
ngày 15.8.2013 của Bộ Tài chính về 
kê khai giảm trừ người phụ thuộc 
như sau:

1.Về đối tượng: 
Người phụ thuộc (NPT) được 

tính giảm trừ gia cảnh bao gồm: 
Cha mẹ, vợ chồng, con cái và NPT 
khác không nơi nương tựa mà 
người nộp thuế (NNT) trực tiếp 
nuôi dưỡng.

2.Về điều kiện, nguyên tắc 
giảm trừ:  

NNT có thu nhập từ 11 triệu 
đồng/tháng trở lên được tính giảm 
trừ cho NPT 4,4 triệu đồng/tháng/ 
người nếu đã đăng ký thuế và được 
cấp mã số thuế cho NPT. 

NPT trong độ tuổi lao động phải 
là người khuyết tật, không có khả 
năng lao động, phát sinh thu nhập 

(nếu có) không vượt quá 1 triệu/tháng; 
nếu ngoài độ tuổi lao động thì  thu nhập 
không vượt quá 1 triệu đồng/tháng.

Con đang theo học tại Việt Nam 
hoặc nước ngoài từ trung cấp đến bậc 
Đại học không có thu nhập hoặc thu 
nhập không quá 1 triệu đồng/tháng.

Mỗi NPT chỉ được tính giảm trừ 
một lần vào một NNT trong năm. 

Nếu chưa tính giảm trừ cho NPT 
thì được tính kể từ tháng nuôi dưỡng 
khi NNT thực hiện quyết toán thuế và 
có đăng ký giảm trừ cho NPT. Riêng 
đối với NPT không phải là cha mẹ, vợ 
chồng, con cái thì thời hạn đăng ký 
giảm trừ chậm nhất là 31.12.

3. Về hồ sơ chứng minh NPT: 
Đối với con: Dưới 18 tuổi hồ sơ 

gồm Giấy khai sinh và CMND (nếu 
có); nếu trên 18 tuổi có thêm giấy xác 
nhận khuyết tật theo quy định; con 
đang theo học gồm: Giấy khai sinh, 
thẻ sinh viên hoặc giấy tờ khác chứng 
minh đang theo học.

Đối với vợ chồng/cha mẹ: CMND, 
sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận kết 
hôn đối với vợ chồng. Đối với cha mẹ: 
CMND, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh. 

Nếu trong độ tuổi lao động thì có 
thêm giấy xác nhận khuyết tật, hồ 
sơ bệnh án đối với người mắc bệnh 
không có khả năng lao động.

Đối với NPT không phải là vợ 
chồng, cha mẹ, con cái: CMND 
hoặc giấy khai sinh; giấy tờ hợp 
pháp để xác định trách nhiệm nuôi 
dưỡng; nếu trong độ tuổi lao động 
thêm giấy xác nhận khuyết tật, hồ 
sơ bệnh án đối với người mắc bệnh 
ko có khả năng lao động.

Đối với NNT làm việc trong các 
tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính 
sự nghiệp có NPT đã khai rõ trong 
lý lịch thì hồ sơ NPT như trên hoặc 
chỉ cần tờ khai đăng ký NPT có xác 
nhận của Thủ trưởng đơn vị. 

* Thời hạn nộp hồ sơ NPT cho 
Đơn vị chi trả thu nhập là 3 tháng kể 
từ ngày nộp tờ khai đăng ký NPT.

4- Về đăng ký giảm trừ NPT
Hiện nay, cá nhân đăng ký NPT 

theo mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN và nộp 
2 bản cho đơn vị trả thu nhập, đơn 
vị trả thu nhập giữ 1 bản và nộp 1 
bản cho Cơ quan thuế cùng mẫu 07/
THĐK-NPT-TNCN. 
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Bình Định

Việt Nam tăng 7 bậc 
về chỉ số sẵn sàng 
trí tuệ nhân tạo 
toàn cầu 2022

Báo cáo mới nhất về chỉ số sẵn sàng 
trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy Việt Nam 
xếp hạng 55 toàn cầu (tăng 7 bậc so với 
với năm 2021) và xếp thứ 6/10 trong 
ASEAN.

Theo thông tin từ Bộ KH&CN, kết 
quả trên vừa được công bố trong báo 
cáo “Chỉ số sẵn sàng AI của Chính phủ 
(Government AI Readiness Index) năm 
2022” do Oxford Insights (Vương quốc 
Anh) thực hiện. Đây là lần thứ 5 báo 
cáo chỉ số sẵn sàng AI toàn cầu được 
xuất bản, sau bốn lần vào năm 2017, 
2019, 2020 và 2021.

Phương pháp đánh giá năm 2022 
sử dụng 39 chỉ số trên ba trụ cột 
(Chính phủ, trình độ công nghệ, hạ 
tầng và dữ liệu) với 10 khía cạnh 
thuộc nhóm cơ sở hạ tầng, tính sẵn 
sàng của dữ liệu, tính đại diện của 
dữ liệu, nguồn nhân lực, năng lực 
đổi mới, quy mô, khả năng thích ứng, 
năng lực kỹ thuật số, quản trị và đạo 
đức, tầm nhìn.

Trong lần đánh giá này, Việt Nam 
đứng thứ 55 trên thế giới và đứng  
thứ 6 trong ASEAN (tăng 7 bậc so với 
năm 2021 theo xếp hạng trên thế giới là 
62/160). Điểm trung bình của Việt Nam 
đạt mức 53.96 (tăng so với năm 2021 
là 51.82), vượt qua ngưỡng trung bình 
của thế giới (44.61).              (Theo VGP)

Đặt mục tiêu Việt Nam thuộc nhóm quốc gia đảm bảo 
an ninh nguồn nước hiệu quả

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa 
ký Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 
27.12.2022 phê duyệt Quy hoạch tài 
nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050, đặt mục tiêu: Phấn đấu đến 
năm 2050 nâng chỉ số an ninh nguồn nước 
quốc gia lên nhóm các quốc gia đảm bảo 
an ninh nguồn nước hiệu quả trên thế giới.

Quan điểm là quy hoạch tài nguyên 
nước phải mang tính chiến lược, đảm bảo 
tầm nhìn dài hạn, định hướng tổng thể, 
điều hòa, phân phối tài nguyên nước đáp 
ứng các mục tiêu của Chiến lược phát 
triển KT-XH 10 năm 2021-2030, ưu tiên 
đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt, ổn định 
an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, hài 
hòa với yêu cầu phát triển của từng ngành, 
từng địa phương và cộng đồng, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, phù hợp với chức 

năng và khả năng đáp ứng của nguồn 
nước trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, 
100% lưu vực sông lớn, quan trọng có quy 
hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh; 
đảm bảo nguồn nước góp phần nâng tỷ 
lệ sử dụng nước sạch cho mục đích sinh 
hoạt của dân cư đô thị đạt 95% - 100% 
và 65% dân số nông thôn được sử dụng 
nước sạch.

Đến năm 2030, thu gom, xử lý nước 
thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
trước khi xả ra môi trường đạt từ 30% 
tổng lượng nước thải tại các đô thị loại 
II trở lên và 10% tại các đô thị từ loại V 
trở lên. Điều hòa, phân phối tài nguyên 
nước công bằng, hợp lý giữa các ngành, 
địa phương, các đối tượng khai thác, sử 
dụng nước theo quy hoạch tổng hợp lưu 

vực sông liên tỉnh, đảm bảo chiến lược 
phát triển kinh tế, an sinh xã hội. 

Phấn đấu đến năm 2050 nâng chỉ số 
an ninh nguồn nước quốc gia lên nhóm 
các quốc gia đảm bảo an ninh nguồn nước 
hiệu quả trên thế giới. Hướng tới chủ động 
về nguồn nước trong mọi tình huống, dự 
báo, điều tiết nước, phòng ngừa lũ lụt, 
hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm, suy 
thoái, cạn kiệt nguồn nước, ứng phó với 
biếnđổi khí hậu.

6 giải pháp thực hiện Quy hoạch gồm 
giải pháp về pháp luật, chính sách; giải 
pháp về tài chính, đầu tư; giải pháp về 
khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế; 
tuyên truyền nâng cao nhận thức; đào tạo, 
tăng cường năng lực; tổ chức và giám sát 
thực hiện quy hoạch. 

(Theo Lao Động, Báo Đầu Tư)

Trung tâm đăng kiểm không được tự ý đóng cửa
Chiều 28.12, Cục Đăng kiểm Việt Nam 

yêu cầu các trung tâm đăng kiểm trên cả 
nước không tự đóng cửa, không ngừng 
hoạt động.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong 
bối cảnh nhu cầu kiểm định xe cơ giới 
tăng dịp Tết và một số trung tâm đăng 
kiểm bị tạm dừng hoạt động, Cục đã 
chỉ đạo các trung tâm phục vụ tốt người 
dân. Tuy nhiên, tình trạng phương tiện 
ùn ứ, xếp hàng dài vẫn xuất hiện tại đơn 
vị đăng kiểm.

Để khắc phục, ngoài yêu cầu các đơn 
vị đăng kiểm không tự ý đóng cửa, Cục 

sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm trường hợp 
vi phạm. Với phương tiện có các hạng 
mục kiểm tra được đánh giá thuộc khiếm 
khuyết, hư hỏng không quan trọng, không 
ảnh hưởng tới an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường, các đơn vị đăng kiểm cấp 
giấy chứng nhận theo đúng quy định.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng khuyến 
cáo người dân kiểm tra, bảo dưỡng xe 
trước khi đưa đi kiểm định để hạn chế nội 
dung không đạt, phải đi lại nhiều lần gây 
quá tải, ách tắc tại các đơn vị.

Trước đó, CA TP HCM đã điều tra 
đường dây đưa nhận hối lộ, giả mạo 

trong công tác tại 9 trung tâm đăng kiểm 
trên địa bàn TP HCM và các tỉnh Long 
An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp. 
Kết quả điều tra bước đầu xác định, lãnh 
đạo các trung tâm đã nhận tiền của chủ 
70.000 phương tiện, thông qua “cò” đưa 
xe đến kiểm định, thu lợi bất chính gần 
10 tỷ đồng.

Ngày 28.12, CA TP HCM phối hợp 
CA Hà Nội cùng nhiều đơn vị nghiệp 
vụ Bộ CA khám xét Phòng Kiểm định 
xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam 
thu giữ một số tài liệu, hồ sơ về hoạt 
động đăng kiểm.                        (Theo VnE)

 Báo cáo của Tổng cục Thống kê 
cho biết trong năm 2022, cả nước có 
208 nghìn DN đăng ký thành lập mới 
và quay trở lại hoạt động, tăng 30% so 
với năm 2021. Như vậy, bình quân một 
tháng có 17,4 nghìn DN gia nhập thị 
trường. Số DN đóng cửa là 143 nghìn 
DN, tăng 19,5% và bình quân một 
tháng có 11,9 nghìn DN rút lui khỏi thị 
trường. (Theo Vietnam+)

 Theo số liệu thống kê vừa được 
công bố cho thấy tổng số khách quốc 
tế đến Việt Nam trong năm 2022 đạt 
3,66 triệu lượt, khách đến bằng đường 
hàng không đạt 3,27 triệu lượt người, 
chiếm 89,5%. Khách tới Việt Nam bằng 
đường bộ chỉ đạt 380.900 lượt, chiếm 
10,4% và bằng đường biển đạt 3.100 
lượt, chiếm 0,1%. (Theo SGGP)

 Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa 
quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi 
3 sản phẩm tẩy trang Bioderma được 
sản xuất tại Pháp với lý do hai công ty 
chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 
trường không trung thực về tài liệu 
giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố sản 
phẩm mỹ phẩm. Việc thu hồi các sản 
phẩm này nhằm bảo đảm an toàn cho 
người sử dụng. (Theo HNM)

 Lực lượng chức năng vừa triệt 
phá thành công Chuyên án A2 - 1222, 
bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái 
phép 3 kg ma túy trong đường dây liên 
tỉnh từ Thừa Thiên Huế đi Đà Nẵng.

(Theo Vietnamnet)

 Năm 2022, trên địa bàn Hà Nội 
xảy ra 386 vụ cháy (7 vụ cháy lớn, 12 
vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 2 
vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, 
156 vụ cháy trung bình, 198 vụ cháy 
nhỏ, 11 vụ cháy rừng), làm 23 người 
chết, 17 người bị thương; thiệt hại về 
tài sản ước tính 19 tỷ đồng.

(Theo HNM)

TIN VẮN

Khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia 
về cán bộ, công chức, viên chức

Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ 6 từ phải qua) cùng các Bộ trưởng, Thứ trưởng ấn nút khai trương hệ 
thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ 
quan nhà nước được Bộ Nội vụ đưa vào 
hoạt động, chiều 29.12.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công 
chức, viên chức trong các cơ quan nhà 
nước dự kiến quản lý khoảng 2,5 triệu 
bộ hồ sơ điện tử; cung cấp thông tin kịp 
thời, chính xác, đầy đủ về đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức trên cả nước, phục 
vụ quản lý biên chế và quản lý, sử dụng 
cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Bộ Nội vụ, hệ thống cơ sở dữ 
liệu này là một trong những cấu phần 
quan trọng của tiến trình xây dựng 
Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh 
tế số, xã hội số.

Theo Quyết định số 06 của Thủ tướng 
về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 
định danh và xác thực điện tử phục vụ 
chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 
2025, tầm nhìn đến năm 2030, vai trò của 
Bộ Nội vụ là chủ trì xây dựng cơ sở dữ 
liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên 
chức; kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư.

Sau gần hai năm chuẩn bị, hồi 
tháng 5, Bộ Nội vụ đã hợp tác xây 
dựng Cơ sở Dữ liệu quốc gia với Tập 
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
(VNPT). Đến nay, cơ sở dữ liệu quốc 
gia về cán bộ, công chức, viên chức đã 
hoàn thành xong các giai đoạn thiết kế, 
xây dựng phần mềm, lắp đặt thiết bị 
hạ tầng, cài đặt hệ thống, đào tạo và 
triển khai trên phạm vi toàn quốc (96 
Bộ, ngành, địa phương). Bộ Nội vụ đã 
triển khai thí điểm tại TP Đà Nẵng, 

tỉnh Bến Tre để làm cơ sở hoàn thiện hệ 
thống, danh mục dữ liệu dùng chung 
và biểu mẫu.

Sau khi tổ chức đào tạo, tập huấn 
trên toàn quốc, hệ thống bắt đầu triển 
khai chính thức vào cuối tháng 11, đầu  
tháng 12 và đến nay đã tích hợp, đồng 
bộ được dữ liệu của 35 Bộ, ngành, địa 
phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về 
cán bộ, công chức, viên chức trong các 
cơ quan nhà nước.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh 
Trà, với sự phối hợp của Bộ Thông tin 
và Truyền thông, Bộ Nội vụ đang tiếp 
tục kết nối, đồng bộ dữ liệu từ các Bộ, 
ngành, địa phương còn lại và bổ sung, 
làm giàu dữ liệu để đảm bảo Cơ sở dữ 

liệu quốc gia đầy đủ, cập nhật theo tiêu 
chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Thời gian tới, cơ sở dữ liệu quốc gia 
về cán bộ, công chức, viên chức sẽ được 
khai thác trên toàn quốc, phục vụ mục 
tiêu sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay 
thế sơ yếu lý lịch giấy, từng bước số hóa 
thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy 
truyền thống.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ mong muốn có 
sự chung tay triển khai của toàn ngành 
Nội vụ và các bộ, ban, ngành, địa phương, 
để dữ liệu được cập nhật thường xuyên, 
kết nối mọi lúc, mọi nơi, giữa tất cả các 
cơ quan và kết nối, liên thông với cơ sở 
dữ liệu quốc gia về Dân cư, cơ sở dữ liệu 
về BHXH Việt Nam.                  (Theo VnE)
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Bình Định

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI
 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 

ông Nguyễn Xuân Trường và bà Trần Thị Thanh Trang; 
theo Thông báo số: 13231/CNVPĐKĐĐ ngày 23.12.2022  
của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX Hoài Nhơn

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX Hoài Nhơn nhận hồ sơ đề 
nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Xuân 
Trường và bà Trần Thị Thanh Trang do nhận chuyển nhượng một phần 
quyền sử dụng đất của hộ ông Lê Quang Minh và bà Nguyễn Thị Chín, 
địa chỉ thường trú khu phố 5, phường Bồng Sơn, theo giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất số vào sổ CH00061 do UBND huyện (nay là thị xã) 
Hoài Nhơn cấp ngày 22.2.2010, tại một phần thửa đất số 308, tờ bản đồ 
số (27 - bản đồ năm 1997) tương ứng với bản đồ (VN - 2000) thửa đất 
số 124, tờ bản đồ 69 (bản đồ VN - 2000), thuộc khu phố Trung Lương, 
phường Bồng Sơn, diện tích ông Nguyễn Xuân Trường và bà Trần Thị 
Thanh Trang nhận chuyển nhượng theo đo đạc thực tế 137,8 m2 đất 
trồng cây hằng năm khác. 

Để giải quyết vấn đề nêu trên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai TX Hoài Nhơn phối hợp UBND phường Bồng Sơn, tổ chức niêm yết 
công khai, lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông 
Nguyễn Xuân Trường và bà Trần Thị Thanh Trang.

Thời gian niêm yết: 30 ngày, kể từ ngày đăng thông tin.
Trong thời gian niêm yết, đề nghị nhân dân theo dõi nếu có ý kiến 

phản ánh, kiến nghị gửi bằng văn bản về UBND phường Bồng Sơn hoặc 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX Hoài Nhơn (Địa chỉ: Số 04 
đường 28/3, phường Bồng sơn,  TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) để xem 
xét giải quyết theo quy định. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông 
báo mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai TX Hoài Nhơn tiến hành giải quyết theo quy 
định của pháp luật.

THÔNG BÁO
QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN
Ngày 19.12.2022, TAND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 

số 02/2022/QĐST-TBPS về việc tuyên bố phá sản đối với Công ty 
TNHH Sản xuất và thương mại Tiến Phát; Địa chỉ: 04 đường Hải 
Thượng Lãn Ông, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

TAND tỉnh Bình Định thông báo theo quy định tại khoản 1  
Điều 43 và khoản 1 Điều 109 Luật Phá sản 2014.

THÔNG BÁO
Tổ chức chợ hoa xuân năm 2023

Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị 
Quy Nhơn tổ chức chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Quý Mão 
năm 2023 tại đường Nguyễn Tất Thành và đường Hùng Vương,  
TP Quy Nhơn.

Kính mời khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá lô bán hoa.
Đăng ký: Từ ngày 3.1.2023 đến hết 17 giờ, ngày 5.1.2023.
Tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 8 giờ, ngày 8.1.2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: 
PHÒNG KẾ HOẠCH - VẬT TƯ CÔNG TY 

Địa chỉ: Số 294 Phan Bội Châu - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
                                         Điện thoại: 0256.3820894    

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI MINH
THÔNG BÁO

Phát hành hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội
Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh kính thông báo phát hành hồ 

sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội 
Tân Đại Minh 2 (Lamer 2) - đợt 6, với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 1.1.2023 đến 28.2.2023.
- Số lượng căn hộ: 674 căn, diện tích từ 54,44 m2 đến 70 m2.
- Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng kinh doanh công ty -  

Số 363 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Giờ, ngày làm việc: Giờ hành chính, tất cả các ngày trong tuần.
- Điện thoại: 02563 847 999.
- Hướng dẫn và tư vấn hồ sơ đăng ký: Tại văn phòng kinh doanh 

Công ty.
Vậy Công ty kính thông báo để mọi người dân, đủ điều kiện và có 

nhu cầu mua được biết và liên hệ nhận hồ sơ và đăng ký mua, thuê 
mua theo quy định. Sau thời gian trên, Công ty sẽ tổng hợp tổ chức 
kiểm tra xét duyệt hồ sơ theo quy định.

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 30.12.2022

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa và mưa rào, có nơi 
mưa vừa. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, ven biển có lúc cấp 5.

Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 200C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa và mưa rào. Gió Đông 

Bắc cấp 3 - 4, có lúc cấp 5.
Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào rải rác 

và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió 
giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. 
Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Sóng 
cao 2 - 5 m.                                                        (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

NHÀ - ĐẤT
Cần bán nhà:  Số 47/32 đường 1 tháng 5, TP Quy Nhơn.  Diện tích:  

35 m2, diện tích sử dụng gần 90 m2, nhà 1 mê có 1 phòng làm việc, 
1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ, 2 WC, để 
lại nội thất, sổ đỏ chính chủ. Giá bán: 1 tỷ 900 triệu đồng. 

Liên hệ: 0941 289 717 - 0983 455 927



11THỨ SÁU, 30.12.2022 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

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

Tài sản thi hành án: 
1. Công trình xây dựng gắn liền với đất: Nhà làm việc và nhà nghỉ công 

nhân, diện tích 750 m2; Xưởng luyện thép số 2, diện tích 1.714 m2; Xưởng luyện 
thép số 1, diện tích 735,9 m2; Xưởng cán thép, diện tích 1.656 m2; Nhà bảo vệ, 
diện tích 12,5 m2; Mái hiên xưởng luyện thép số 2, diện tích 195,3 m2; Mái hiên 
xưởng luyện thép số 1, diện tích 107,4 m2; Mái hiên xưởng cán thép, diện tích 
158,4 m2; Nhà kho số 1, diện tích 6 m2; Đài nước số 3, diện tích 10,4 m2; Đài nước 
số 4, diện tích 10,4 m2; Trạm điện, diện tích 9,2 m2; Nhà kho số 2, diện tích 86,8 m2; 
Móng trạm biến áp, diện tích 25,3 m2; Móng trạm biến áp 1, diện tích 38,6 m2; Bể 
lọc nước, diện tích 174,7 m2;  Trạm bơm nước làm mát, diện tích 10,2 m2; Bể nước 
tuần hoàn, diện tích 109,1 m2;  Trạm cấp nước kết hợp cứu hỏa, diện tích 9,6 m2; 
Trạm cân điện tử, diện tích 39,4 m2;  Bể nước tuần hoàn, diện tích 180,3 m2; Tường 
rào, cổng ngõ gồm: Mặt trước 226,65 m, các mặt còn lại 523,34 m); Cống thoát 
nước mưa, mương nước tuần hoàn, có đường ống nhựa: 1 hệ thống; Khung sắt 
(phía sau xưởng cán thép), diện tích 78 m2;  Hệ thống móng nhà công nhân, 
diện tích 280 m2; Móng máy nhà luyện thép số 2 gồm: 3 móng máy phía trước  
(7 m  x  7 m  x  1,7 m), 3 móng máy phía sau (7,1 m  x  7,3 m x  1,56 m).  

2. Máy móc thiết bị: Máy cán sắt; Khuôn gang (khuôn phôi); Lò luyện thép; 
Máy ép sắt; Máy cắt sắt; Ray, ghi trượt; Máy hút bụi; Mainboard IQ 355 và cân điện 
tử 80T; Hệ thống camera; Máy bơm; Máy phát điện.

Toàn bộ hạng mục công trình xây dựng gắn liền với thửa đất số 241, tờ bản đồ 
số 11, địa chỉ thửa đất: Lô D2 (nay là lô BI-5), Khu công nghiệp Long Mỹ, xã Phước 
Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Diện tích: 33.589,08 m2; Mục đích sử dụng đất: 
Đất khu công nghiệp; Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 31.12.2048; Nguồn gốc sử 
dụng đất: Thuê đất của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định; Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất số A0 751008, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất số T01369 do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 5.12.2008. 

Giá khởi điểm của tài sản: 7.234.618.700 đồng (không bao gồm thuế GTGT; 
Nộp khoản tiền đặt trước 1.400.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 
500.000 đồng; Bước giá 50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.
Địa chỉ: Số 21 đường Nguyễn Văn, phường Ghềnh Ráng, TP Quy 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 27.1.2023 tại Trụ sở Công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Trong thời hạn 3 ngày làm 
việc trước ngày mở cuộc đấu giá, 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 có tài sản đang tọa lạc. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
14 giờ 30 phút ngày 30.1.2023 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 doanh nghiệp, có năng lực tài chính, 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

Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99245-TS; Công dụng: Khai thác 
thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Hải Phòng; Mẫu thiết kế: TK 26-16/V-01-07;  
Cơ quan thiết kế: Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt Nam; 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 612458 880 Hàn Quốc

MP1 DOOSAN Không tìm ra số máy 280 Hàn Quốc

MP2 HYUNDAI GJ629127 84 Hàn Quốc

Nơi đang neo đậu tài sản: Tại thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, 
tỉnh Bình Định. 

Giá khởi điểm của tài sản: 1.330.374.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
260.000.000 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 Mỹ.
Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, TT Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, 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 13.1.2023 tại Trụ sở Công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 11.1.2023 đến  
17 giờ ngày 13.1.2023, 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 16.1.2023 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 

1. Trạm trưởng Trạm y tế: 1 người.
- Mô tả công việc: 
+ Công tác khám chữa bệnh thông thường cho người lao động, sơ cứu, cấp cứu 

các trường hợp tai nạn lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại cơ sở 
lao động,... đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Phối hợp kiểm tra việc chấp hành điều lệ an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao 
động, phòng chống dịch tại cơ sở lao động; Hướng dẫn các biện pháp phòng tránh 
dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp.

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động y tế trong năm theo đúng kế hoạch; Quản lý hồ 
sơ vệ sinh lao động và môi trường lao động; Lập báo cáo công tác y tế liên quan đến 
khám, điều trị, cấp phát thuốc,...

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công.
- Yêu cầu công việc:
+ Độ tuổi: Không quá 40 tuổi.
+ Ưu tiên các ứng viên Nam; Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm chịu được 

áp lực, cường độ cao, bao quát hiện trường tốt.
+ Trình độ chuyên môn: Đại học y khoa trở lên hoặc tương đương và có chứng chỉ 

hành nghề (bác sĩ, y sĩ).
+ Nắm vững các kiến thức chuyên môn Y - Dược, sơ cấp cứu tại chỗ; Có khả năng 

xử lý ban đầu các tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe người lao động; Có kỹ 
năng khám, chữa bệnh và xử lý tình huống tốt.

+ Nắm vững các quy định của pháp luật Nhà nước về An toàn - Vệ sinh lao động; 
Bảo hộ lao động, môi trường và điều kiện làm việc.

+ Có mối quan hệ với chính quyền địa phương, Sở Y tế và BVĐK tỉnh.
+ Thành thạo chương trình ứng dụng xử lý văn bản.
+ Có khả năng đọc tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.
2. Thợ máy: 1 người.
- Mô tả công việc: 
+ Thực hiện tốt tác nghiệp sửa chữa cơ khí phần máy của thiết bị, phương tiện 

cơ giới.
+ Nhận kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hằng ngày, tuần, tháng; Thực hiện công tác 

bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện cơ giới được giao đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật, 
đúng tiến độ đề ra.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công.
- Yêu cầu công việc:
+ Độ tuổi: Từ 25 - 40 tuổi.
+ Trình độ chuyên môn: Sơ cấp kỹ thuật ô tô hoặc tương đương.
+ Ưu tiên: Có ít nhất 3 năm làm việc trong các cơ sở tư nhân hoặc các đơn vị sửa 

chữa đúng nghề; Có kinh nghiệm về sửa chữa động lực của các loại phương tiện cơ 
giới nặng (xe tải, đầu kéo, xe ủi, xúc, đào...)

+ Chịu khó học hỏi, tuân thủ kỷ luật lao động, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có ý thức 
trách nhiệm trong công việc, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

3. Yêu cầu về hồ sơ:
+ Đơn xin việc có dán ảnh 4×6; CV (Curriculum Vitae); Bản sao y CMND/CCCD, sổ 

hộ khẩu.
+ Giấy khám sức khỏe có xác nhận cơ quan y tế có thẩm quyền thời hạn không 

quá 6 tháng.
+ Bản sao các văn bằng, bằng nghề/chứng chỉ nghề tương ứng.
+ Hồ sơ gửi về: Số 02 Phan Chu Trinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và qua 

Email: qnp.hr@quynhonport.vn. Ứng viên đăng ký dự tuyển quét mã QR Code 
cuối trang.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 30.12.2022 đến hết ngày 15.1.2023.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

TIN VẮN

Mỹ, EU ra tuyên bố chung bày tỏ 
quan ngại về quan hệ giữa Kosovo 
và Serbia, kêu gọi hai bên kiềm chế 
và lập tức xuống thang căng thẳng.

“Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm 
chế tối đa, lập tức hành động vô điều 
kiện để hạ nhiệt căng thẳng, không 
khiêu khích hay đe dọa”, Mỹ và Liên 
minh châu Âu (EU) cho biết trong 
tuyên bố chung ngày 28.12.

Theo tuyên bố chung, Mỹ và EU 
đang phối hợp với Tổng thống Serbia 
Aleksandar Vucic và lãnh đạo Kosovo 
Albin Kurti để tìm giải pháp chính trị 
cho căng thẳng hiện tại.

Căng thẳng bùng phát sau khi giới 
chức Kosovo ngày 10.12 bắt cựu cảnh 
sát người Serbia Dejan Pantic, cáo 
buộc liên quan đến các vụ tấn công 
nhằm vào các cảnh sát người Albania. 
Cộng đồng người Serbia ở Kosovo đã 
tổ chức biểu tình, dựng rào chắn để 
phản đối.

Mỹ, EU kêu gọi Kosovo, Serbia 
hạ nhiệt căng thẳng

Một số vụ tấn công nhằm vào 
cảnh sát Kosovo và lực lượng gìn giữ 
hòa bình quốc tế xảy ra. Bộ trưởng Quốc 
phòng Serbia Milos Vucevic ngày 26.12 

Serbia triển khai pháo đến phía Nam, gần ranh giới với Kosovo vào ngày 25.12. Ảnh: Bộ Quốc phòng Serbia.

thông báo Tổng thống Vucic đã lệnh cho 
quân đội nước này chuyển sang trạng thái 
sẵn sàng chiến đấu cao.

(Theo VnExpress.net)

Triều Tiên tập trung 
nâng cao vai trò 
của các tổ chức 
cơ sở đảng

Ngày 29.12, truyền thông nhà nước 
Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Triều 
Tiên Kim Jong-un đã chỉ ra các cách thức 
để nâng cao vai trò của các tổ chức cơ 
sở đảng thuộc Đảng Lao động Triều 
Tiên (WPK).

Ông Kim Jong-un trình bày nội dung 
trên khi tham dự phiên họp trong ngày 
làm việc thứ ba của Hội nghị toàn thể 
mở rộng lần thứ 6 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên 
khóa VIII.

Theo hãng thông tấn T rung ương 
Triều Tiên (KCNA), trong cuộc họp 
trên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn 
mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy “hiệu 
quả chiến đấu” của các tổ chức cơ sở 
đảng và thực hiện các nhiệm vụ của 
Đảng Lao động Triều Tiên theo cách 
mới mẻ hơn.

Ngoài ra, ông Kim Jong-un cũng nêu 
bật sự cần thiết phải tăng cường vai trò 
của đảng ủy cấp tỉnh, các bí thư trong 
nỗ lực giúp thực hiện các quyết sách của 
Đảng Lao động Triều Tiên.   (Theo TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại 
Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 6. 

Ảnh: Yonhap/TTXVN

 Tổng Thư ký Antonio Guterres 
ngày 28.12 thông báo bổ nhiệm ông 
Abdullah Abdul Samad Dashti người 
Kuwait làm điều phối viên mới của LHQ 
cho Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

 Hãng tin Sputnik dẫn thông 
báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết 
Bộ trưởng Quốc phòng nước này cùng 
những người đồng cấp Syria và Thổ 
Nhĩ Kỳ đã có cuộc đàm phán ba bên tại 
Moskva ngày 28.12, thảo luận về cuộc 
khủng hoảng tại Syria.

 Chính quyền TP Seoul (Hàn 
Quốc) đã quyết định tổ chức Lễ đánh 
chuông và lễ hội chào Năm mới 2023 
quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 
100 nghìn người vào đêm 31.12 tới.

 Chính quyền TP Jakarta của 
Indonesia sẽ đóng cửa hai tuyến 
đường chính là Sudirman và 
Thamrin vào tối 31.12 tới cho sự 
kiện “Đêm không ô tô” để đón mừng 
năm mới 2023.

 Các lực lượng của Nga đã xóa sổ 
950 pháo phản lực phóng loạt và gần 
400 hệ thống tên lửa đất đối không 
của Ukaine kể từ khi bắt đầu chiến dịch 
quân sự, Người phát ngôn Bộ Quốc 
phòng Nga Igor Konashenkov cho hay 
ngày 28.12.            (Theo VOV.VN, TTXVN)

Nhật Bản ghi nhận 415 ca chết do 
Covid-19 trong ngày 28.12, mức cao nhất 
từ trước đến nay từng ghi nhận trong 
một ngày. Chính quyền Nhật đang tăng 
cường các biện pháp kiểm dịch khi nước 
này đối mặt làn sóng lây nhiễm thứ tám.

Số liệu được Bộ Y tế Nhật Bản công bố 
chiều tối 28.12 cho thấy nước này ghi nhận 
hơn 216 nghìn ca nhiễm Covid-19 mới 
trong ngày, trong đó có 415 ca tử vong.

Đây là số người chết nhiều nhất từng 
được ghi nhận trong một ngày tính từ 

đầu dịch, vượt qua đỉnh của làn sóng lây 
nhiễm thứ bảy vào mùa hè năm 2022, 
theo Đài NHK.

Số giường bệnh cấp cứu tại các bệnh 
viện trên toàn nước Nhật hiện đang 
giảm dần, đặt hệ thống y tế nước này 
vào tình trạng căng thẳng.

Trong 7 ngày qua, Nhật Bản có số ca 
nhiễm Covid-19 được xác nhận nhiều 
nhất thế giới và số ca chết nhiều thứ hai 
sau Mỹ, theo thống kê của Tổ chức Y tế 
thế giới (WHO).                       (Theo TTO)

Nhật Bản ghi nhận 415 ca chết vì Covid-19 trong 1 ngày

Người dân Tokyo (Nhật Bản) đeo khẩu trang khi 
ra ngoài năm 2021.                                    Ảnh: REUTERS

“Ngày 29.12, hơn 120 tên lửa đã được 
Nga phóng khắp Ukraine nhằm phá hủy 
các cơ sở hạ tầng quan trọng”, Cố vấn 
của Tổng thống Ukraine cho hay.

Âm thanh của các cuộc không kích 
được nghe thấy trên khắp Ukraine 
sáng 29.12, các quan chức Ukraine cho 
hay, đồng thời thông báo các hệ thống 
phòng không đã được kích hoạt ở Kiev, 

Ukraine cáo buộc Nga phóng hơn 120 tên lửa tập kích
Kharkiv, Mykolaiv, Zhytomyr, Poltava 
và các thành phố khác.

Các nhà chức trách ở Kiev cho biết 
một số cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy trong 
khi Thị trưởng TP Lviv cho biết 90% 
thành phố này mất điện sau các cuộc 
không kích của Nga.

Trong khi đó, quân đội Ukraine 
thông báo nước này đã bị Nga tập 

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 
khoảng 30 người khác bị thương trong 
vụ hỏa hoạn tại khu phức hợp sòng bạc - 
khách sạn ở Poipet (Campuchia).

Theo Sky News, vụ cháy tại sòng 
bạc Grand Diamond City bùng phát lúc 
nửa đêm 28.12 ở Poipet (Campuchia) 
nhưng lực lượng cứu hỏa từ Thái Lan 
cũng được điều đến hỗ trợ.

Trang web Cambodianess dẫn 
lời tướng Sithi Loh - quan chức cảnh 
sát tỉnh Banteay Meanchey cho biết  
30 người đã bị thương.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho 
thấy nhiều người treo mình bên ngoài 

kích tên lửa quy mô lớn, bao gồm cả 
thủ đô Kiev.

“Ngày 29.12. Một cuộc tấn công tên 
lửa quy mô lớn đã diễn ra. Đối phương 
đang tấn công Ukraine từ nhiều hướng 
bằng tên lửa phóng từ trên không và từ 
biển”, Không quân Ukraine cho hay.

Nga chưa bình luận về thông tin của 
phía Ukraine.                      (Theo VOV.VN)

Cháy lớn tại sòng bạc ở Campuchia, khoảng 40 người 
thương vong

cửa sổ hoặc bị mắc kẹt bên trong tòa nhà.
Một số nguồn tin cho biết khoảng 

400 người đã làm việc tại casino vào 
thời điểm xảy ra vụ cháy. Trong casino 
cũng được cho là có người nước ngoài.

Một nguồn tin Bộ Ngoại giao  
Thái Lan tiết lộ cơ quan này đang 
phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 
phương. Những người bị thương đã 
được chuyển đến các bệnh viện ở tỉnh 
Sa Kaeo của Thái Lan.

Nguyên nhân vụ cháy đang được 
điều tra.

Poipet là một thành phố thuộc 
tỉnh Banteay Meanchey ở phía Tây 
Campuchia, trên biên giới với Thái Lan.

(Theo TPO)

Hiện trường vụ cháy.                                                  Ảnh: AFP


