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Ưu tiên thu hút nhân lực phù hợp với 
yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh

Trao hỗ trợ cho các gia đình khó khăn 
do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
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Hành khách e dè, 
nhà xe cẩn trọng

Dù được “bật đèn xanh” cho phép hoạt 
động trở lại, nhưng tình hình hoạt động 
của nhiều tuyến vận tải hành khách vẫn 
còn ở mức cầm chừng, khi hành khách 
lẫn nhà xe vẫn e dè.
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Phù Cát tập trung phát triển 
toàn diện nông nghiệp 
Thời gian qua, huyện Phù Cát đã triển khai nhiều giải pháp, 
từng bước phát triển nông nghiệp bền vững, đẩy mạnh liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tích cực áp dụng khoa 
học công nghệ… góp phần nâng cao thu nhập và đời sống 
của dân cư ở nông thôn. 

“Bình thường mới” 
trong hoạt động 
văn hóa

Phối hợp quản lý, thu thuế 
kinh doanh thương mại điện tử

Cán bộ ngành Thuế hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản kinh doanh TMĐT trên trang https://thuedientu.gdt.gov.vn của ngành Thuế bằng 
hình thức trực tuyến.                                                                                                                                          Ảnh: TIẾN SỸ

NGÀNH THUẾ VÀ NGÂN HÀNG:

u7

Định hình 
nền văn hóa mới 
Việt Nam - “Dân tộc,
khoa học, đại chúng” 
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TÌNH TRẠNG CHIẾM DỤNG ĐẤT, 
TRỒNG KEO TRÁI PHÉP Ở 
MỸ TRINH, PHÙ MỸ:

Cần sớm xử lý 
dứt điểm 

Trao 40 giải thưởng
báo chí tỉnh Bình Định 
năm 2021 u2
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 11.11, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long - Trưởng Ban 
Chỉ đạo thực hiện Chương trình 
hành động của Tỉnh ủy về nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực 
tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 chủ trì 
cuộc họp Ban Chỉ đạo. 

Theo đồng chí Nguyễn Phi 
Long, kết quả thực hiện Chương 
trình hành động của Tỉnh ủy về 
nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 có 
vai trò quan trọng, quyết định 
thành công của các chương trình 
hành động còn lại, bởi nhân lực 
là cái gốc của mọi vấn đề.

Để triển khai thực hiện hiệu 
quả Chương trình hành động, 
Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn 
mạnh cần tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống tổ chức bộ máy, đổi mới 
phương thức quản lý, nâng cao 
chất lượng đào tạo của các cơ sở 
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 

lực của tỉnh; nâng cao năng lực, 
hiệu lực và hiệu quả hoạt động 
bộ máy quản lý về phát triển 
nguồn nhân lực. 

Đồng thời, tiếp tục đổi mới 
căn bản, toàn diện GD&ĐT, 
nâng cao chất lượng dạy và học; 
củng cố và nâng cao chất lượng 
phổ cập giáo dục; đẩy mạnh 
giáo dục hướng nghiệp và định 
hướng phân luồng trong giáo 
dục phổ thông; tiếp tục đẩy 
mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa 
các loại hình đào tạo. Đổi mới, 
nâng cao chất lượng công tác 
đào tạo nghề theo hướng gắn 
với nhu cầu của người sử dụng 
lao động và yêu cầu phát triển 
KT-XH của tỉnh. Tập trung nâng 
cao chất lượng đào tạo nghề đối 
với một số lĩnh vực theo định 
hướng phát triển của tỉnh như: 
Du lịch, nông nghiệp công nghệ 
cao, công nghệ thông tin, kỹ 
thuật công nghệ, công nghiệp 

công nghệ cao,… và phục vụ 
lao động xuất khẩu. Mặt khác, 
phải có cơ chế, chính sách để tạo 
sự liên kết, phối hợp giữa cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp với DN 
trong đào tạo, bồi dưỡng nghề.

Cùng với đó là xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình 
đào tạo cụ thể theo danh mục 
ngành nghề phù hợp với tiêu 
chuẩn chức danh cán bộ lãnh 
đạo, quản lý, công chức, viên 
chức; ưu tiên thu hút cán bộ 
có trình độ cao, chuyên ngành 
phù hợp với yêu cầu phát triển 
KT-XH của tỉnh về công tác tại 
các cơ quan Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận và các đoàn thể. Tiếp 
tục thực hiện có hiệu quả các cơ 
chế, chính sách phát triển nguồn 
nhân lực hiện hành; xây dựng 
cơ chế, chính sách mới đủ mạnh 
để thu hút, đào tạo nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực…

                                MAI LÂM
Ngày 11.11, Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh tổ chức chương trình trao 
kinh phí, sổ tiết kiệm hỗ trợ 
các gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn do ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19. 

Tham dự chương trình có 
các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn 
Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, 
đồng chí Hồ Quốc Dũng thay 
mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời chia 
buồn sâu sắc đến các gia đình 
có người thân mất do Covid-19 
và chia sẻ với gia đình bị thiệt 
hại, ảnh hưởng bởi dịch bệnh; 
đồng thời cho biết, chính quyền 
các cấp trong tỉnh đã và đang 
tập trung thực hiện đồng bộ các 
biện pháp phòng, chống dịch. 
Tính đến nay, ngân sách tỉnh 
đã chi hỗ trợ cho trên 44.500 
người thuộc nhóm lao động tự 
do và một số đối tượng đặc thù 
với tổng kinh phí trên 66,8 tỷ 
đồng; MTTQ các cấp trong tỉnh 
đã tích cực vận động, quyên 
góp, hỗ trợ kịp thời cho các đối 
tượng với tổng số tiền trên 31 

tỷ đồng cùng 885 tấn hàng hóa 
nhu yếu phẩm…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
cũng đề nghị MTTQ Việt Nam 
các cấp trong tỉnh tiếp tục quan 
tâm phối hợp chặt chẽ với các 
ngành, địa phương đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận 
động trong phòng, chống dịch 
Covid-19; nắm chắc tình hình 
trong nhân dân và chủ động đề 
xuất các biện pháp giải quyết 
nhanh, kịp thời những khó 
khăn của nhân dân. Tiếp tục tổ 
chức có  hiệu quả các mô hình, 
hoạt động hỗ trợ người dân bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19… 
để giúp người dân ổn định 
đời sống, tạo sự yên tâm, tin 
tưởng, thúc đẩy mỗi người 
dân nâng cao ý thức về phòng,  
chống dịch… 

Tại chương trình, đồng 
chí Hồ Quốc Dũng và đồng 
chí Nguyễn Thị Phong Vũ đã 
trao kinh phí cho 11 huyện, thị 
xã, thành phố với tổng số tiền 
1.349.500.000 đồng để hỗ trợ 
người dân có hoàn cảnh khó 
khăn về từ TP Hồ Chí Minh, các 
tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình 
Dương và trao sổ tiết kiệm (mỗi 
sổ trị giá 30 triệu đồng) cho 14 
hộ gia đình có người thân mất 
do nhiễm Covid-19, có con nhỏ, 
trong độ tuổi đến trường, có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

ANH PHƯƠNG

Ưu tiên thu hút nhân lực phù hợp với 
yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh

Trao hỗ trợ cho các gia đình 
khó khăn do ảnh hưởng  
bởi dịch Covid-19

Đồng chí Hồ Quốc Dũng và đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ trao sổ tiết kiệm và 
quà cho các hộ gia đình có người thân mất do nhiễm Covid-19, có con nhỏ trong 
độ tuổi đến trường, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
                                                                                                                                    Ảnh: ANH PHƯƠNG

(BĐ) - Ngày 11.11, kỳ họp 
thứ 2, Quốc hội khóa XV tiếp 
tục với phiên chất vấn và trả lời 
chất vấn. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 
Nguyễn Kim Sơn lần đầu đăng 
đàn trả lời chất vấn của các 
ĐBQH xung quanh nhiều vấn 
đề nóng: Thực trạng dạy thêm, 
học thêm; chất lượng sách giáo 
khoa (SGK); học sinh thiếu thiết 
bị học tập; thiếu giáo viên; học 
sinh không thích học lịch sử...

Tham gia tranh luận, đại 
biểu Nguyễn Lân Hiếu (Giám 
đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, 
thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh 
Bình Định) nêu vấn đề: Bộ 
trưởng khẳng định chương 
trình giáo dục phổ thông mới 
là đúng hướng, tốt, nhưng để 
đánh giá hiệu quả chương trình 
phổ thông thì bắt buộc phải qua 
SGK. SGK của chúng ta trong 2 
năm vừa qua đưa vào áp dụng 
trên đại trà mới chỉ thực hiện 
một quy trình rút gọn, nghĩa 
là chỉ dạy thử nghiệm 10% số 
tiết học, không dạy trên phạm 
vi hẹp như các SGK trước đây. 
“Theo Bộ trưởng, có cần quy 

trình bất di bất dịch trong việc 
quyết định sử dụng những bộ 
SGK trong tương lai: Không rút 
ngắn, thay đổi vì bất cứ nguyên 
nhân gì. Bộ trưởng đã có nghiên 
cứu khách quan, tổng kết việc 
triển khai SGK mới trong thời 
gian vừa qua hay chưa?”, đại 
biểu Hiếu đặt vấn đề.

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 
Nguyễn Kim Sơn, SGK đang 
biên soạn và sử dụng để phục 
vụ chương trình giáo dục phổ 
thông năm 2018 so với SGK 
chương trình cũ có sự khác nhau 
về tính chất, cách thức sử dụng. 
Chương trình 2018 có tính chất 
pháp điển, là chỗ dựa, yêu cầu 
để kiểm tra đánh giá. SGK bây 
giờ được xem là học liệu, là căn 
cứ để xã hội hóa, triển khai có 
nhiều bộ sách khác nhau.

Tuy nhiên, quan điểm của 
Bộ là bất cứ tài liệu nào dù là 
học liệu mà được đưa vào giảng 
dạy trong nhà trường cũng phải 
đạt chuẩn mực, tính khoa học, 
tính sư phạm. “Chủ trương của 
chúng tôi là cố gắng có những 
sản phẩm giáo khoa tốt nhất”, 

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.
Về việc thực nghiệm, do đây 

là tài liệu nên quá trình triển 
khai thiên về việc giáo viên 
sử dụng thế nào, thực hành ra 
sao để thực hiện được chương 
trình. Còn tính khoa học, chính 
xác đúng sai như thế nào thuộc 
trách nhiệm của Hội đồng thẩm 
định quốc gia. Thông tư 33 (về 
tiêu chuẩn quy trình biên soạn 
chỉnh sửa SGK) trước đây không 
nêu tỷ lệ thực nghiệm bao nhiêu 
%, mà chỉ quy định hồ sơ trình 
nộp có mô tả minh chứng về việc 
thực nghiệm. Khi sửa Thông tư 
33 nhằm tăng cường chất lượng 
SGK, Bộ nêu mức tối thiểu thực 
nghiệm là 10%, 15%, 20% cho 
SGK có đặc điểm khác nhau.

“Việc này còn đang xin ý 
kiến; và ý kiến của đại biểu 
Nguyễn Lân Hiếu cũng là một 
trong các ý kiến quan trọng, 
chúng tôi sẽ xem xét trong 
quá trình hoàn thiện thông tư 
này trước khi ký ban hành”, 
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn  
cho biết.

HOÀI NHÂN

Bộ GD&ĐT luôn cố gắng để có những sản phẩm 
giáo khoa tốt nhất

(BĐ) - Ngày 11.11, Hội Nhà 
báo Việt Nam tỉnh phối hợp 
với Sở TT&TT tổ chức Lễ trao 
giải thưởng báo chí tỉnh Bình 
Định năm 2021; trao kỷ niệm 
chương Vì sự nghiệp báo chí 
Cách mạng Việt Nam và giấy 
khen cho hội viên có thành tích 
xuất sắc trong công tác tuyên 
truyền phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19. Tham dự lễ trao giải 
có Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang.

Ban tổ chức Giải thưởng 
Báo chí tỉnh năm 2021 đã nhận 
được 83 tác phẩm, chùm tác 
phẩm thuộc 5 loại hình báo 
chí (19 tác phẩm báo in, 29 tác 
phẩm báo điện tử; 18 tác phẩm 

báo hình, 9 tác phẩm phát 
thanh và 8 tác phẩm ảnh báo 
chí) tham dự giải. Nhìn chung, 
chất lượng các tác phẩm dự 
giải đạt yêu cầu về chính trị 
tư tưởng, nội dung tốt, có tính 
phát hiện, nêu được vấn đề 
mới, vấn đề dư luận đang quan 
tâm. Bên cạnh biểu dương và 
ghi nhận những mô hình, cá 
nhân điển hình tiên tiến trong 
lao động sản xuất, phát triển 
kinh tế, thực hành tiết kiệm, 
công tác xây dựng Đảng, học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
một số tác phẩm đạt giải đã 
phản ánh, đề cập đến những 
vấn đề tiêu cực, những tồn tại 

Trao 40 giải thưởng báo chí tỉnh Bình Định năm 2021

trong đời sống xã hội, đề xuất 
những giải pháp giúp cấp ủy, 

chính quyền và cơ quan chức 
năng có hướng chỉ đạo, xử lý, 

khắc phục, góp phần quan 
trọng phát triển KT-XH, củng 
cố niềm tin của nhân dân đối 
với Đảng, Nhà nước... 

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức 
đã trao giải thưởng cho 40 tác 
phẩm của các tác giả. Trong 
đó, có 5 giải A, 11 giải B, 13 
giải C và 11 giải khuyến khích; 
3 hội viên được trao kỷ niệm 
chương “Vì sự nghiệp báo chí 
cách mạng Việt Nam”. Bên 
cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam 
tỉnh đã trao giấy khen cho Chi 
hội nhà báo thường trú tại Bình 
Định và 6 hội viên có thành tích 
xuất sắc trong công tác tuyên 
truyền phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19.            NGỌC QUỲNH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao giải A cho các nhà báo đoạt giải. 
Ảnh: NGỌC NHUẬN
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Bình Định

THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

Hành khách e dè, 
nhà xe cẩn trọng

Sau khi nhận được sự đồng 
thuận và có ý kiến cùng thống 
nhất hoạt động trở lại các tuyến 
vận tải hành khách cố định liên 
tỉnh có đối lưu với tỉnh Bình 
Định, ngày 3.11, Sở GTVT có 
thông báo cập nhật hoạt động 
trở lại các tuyến vận tải hành 
khách cố định liên tỉnh từ Bình 
Định đi, đến 16 tỉnh, thành phố 
và ngược lại, gồm: TP Hồ Chí 
Minh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, 
Kon Tum, Phú Yên, Lâm Đồng, 
Thừa Thiên Huế, TP Cần Thơ, 
Đắk Nông, Tiền Giang, Quảng 
Nam, Bình Dương, Bình Thuận, 
TP Hà Nội, Nghệ An, Bà Rịa - 
Vũng Tàu.

Vắng vẻ
Dù đã được cho phép hoạt 

động trở lại, nhưng các tuyến 
vận tải hành khách cố định 
có số chuyến xe lẫn lượng 
khách đi lại rất thấp. Theo 
ông Nguyễn Đức Nhân, Giám 
đốc Công ty CP Bến xe Bình 
Định, tính từ đầu tháng 11 đến 
hết ngày 8.11, có 14 đơn vị vận 
tải tham gia các tuyến liên tỉnh 
với 24 chuyến thực hiện; tổng 
khách đến là 89, khách đi là 
127. Tuyến “sôi động” nhất là 
Quy Nhơn - Bến xe miền Đông 
(TP Hồ Chí Minh) cũng chỉ có 6 
đơn vị tham gia với 12 chuyến, 
vỏn vẹn 64 khách đến và 94  

khách đi. 
“Các quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19 đã 
“thoáng” hơn nhiều so với thời 
điểm trước đó, nhưng người 
dân vẫn còn lo lắng trước tình 
hình số ca mắc mới còn nhiều. 
Đây là lý do chính khiến lượng 
hành khách đi lại liên tỉnh rất 
hạn chế”, ông Nhân nhận định. 

Là một trong những đơn 
vị có “thâm niên” trên tuyến 
đường Quy Nhơn - Bến xe miền 
Đông, nhưng nhà xe Hùng Nga 
cũng không tránh khỏi tình 
trạng “chợ chiều” ở thời điểm 
hiện tại. Mỗi buổi chiều, đón 
khách từ Phước Sơn (huyện 
Tuy Phước) đến Quy Nhơn, 
chiếc xe duy nhất hoạt động 
của nhà xe này cũng chỉ có 
chừng 5 - 6 khách. 

“Trong 6 xe, chúng tôi chọn 
ra chiếc mới nhất, khang trang, 
sạch sẽ để phục vụ khách trong 
giai đoạn này. Tuy nhiên, lượng 
khách vẫn rất hạn chế. Cũng 
may là lượng hàng hóa nhận 
2 chiều gần đây tăng lên, phần 
nào bù lỗ cho chuyến xe”, ông 
Phan Thanh Hùng, Giám đốc 
Công ty TNHH Dịch vụ vận tải 
Hùng Nga, chia sẻ.

Trong khi đó, với đội xe 
hùng hậu gồm 10 chiếc (4 xe 
phòng nằm và 6 xe giường 
nằm), nhà xe Hoàng Dũng cũng 

chỉ “rục rịch” mở bến với 1 xe 
phòng nằm. Theo ông Phạm 
Nguyễn Quốc Huy, chủ nhà xe 
Hoàng Dũng, xe phòng nằm chỉ 
có 22 chỗ, ít hơn một nửa so với 
xe giường nằm, vừa phục vụ tốt 
hành khách, vừa đảm bảo yêu 
cầu giãn cách phòng dịch. Tuy 
nhiên, lượng khách mỗi chuyến 
bình quân cũng không đạt nửa 
số chỗ. 

“Tình hình chỉ khá khẩm 
hơn một chút vào chiều thứ Sáu 
ở chiều Sài Gòn - Quy Nhơn và 
chiều Chủ nhật ở chiều ngược 
lại. Bên cạnh xe khách mới hoạt 
động trở lại, chúng tôi vẫn 
duy trì xe tải chở hàng hóa để 
kiếm thêm chi phí bù lỗ, nhất 
là khi xăng dầu liên tục tăng 
giá những ngày qua”, ông Huy 
thông tin thêm. 

Thực tế cho thấy, việc mở lại 
các tuyến vận tải hành khách 
liên tỉnh có ý nghĩa rất quan 
trọng, kịp thời phục vụ nhu 
cầu đi lại của người dân. Từ 
Ninh Thuận ra Quy Nhơn thi 
công dự án điện gió, anh Phạm 
Hoàng Phúc “kẹt” ở đây hơn 
3 tháng; đến tối 9.11, anh mới 
lên xe khách trở về. Hay như 
chị L. (ở huyện Tuy Phước), bị 
ung thư tuyến giáp, lịch hẹn 
tái khám tại Bệnh viện Ung 
bướu TP Hồ Chí Minh từ tháng 
6.2021, nhưng do tình hình dịch 

bệnh cứ lần lữa mãi. “Tôi mới 
tiêm 1 mũi vắc xin, hơi lo lắng 
nhưng vẫn phải lên xe đi tái 
khám vì đã hết thuốc điều trị”, 
chị L. chia sẻ. 

An toàn là trên hết
Dù số chuyến xe và lượng 

khách đi lại rất ít ỏi, nhưng 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 vẫn được quan 
tâm đặc biệt trên các tuyến  
liên tỉnh. 

Ông Phạm Nguyễn Quốc 
Huy cho biết, ở chiều Quy 
Nhơn - Sài Gòn, hành khách 
không cần kết quả xét nghiệm 
âm tính, nhưng phải tuân thủ 
nghiêm ngặt quy định 5K, nhất 
là đeo khẩu trang suốt đường 
đi và khai báo y tế nghiêm túc. 
Ở chiều ngược lại, khách phải 
có kết quả xét nghiệm âm tính 
mới được lên xe, cả đội ngũ tài 
xế, phụ xe cũng phải chấp hành 
quy định này. 

“Cách đây mấy ngày, gần 
đến giờ xuất bến tại Bến xe miền 
Đông, phụ xe gọi điện thì khách 
nói mới xét nghiệm dương tính, 
phải ở lại điều trị xong mới về 
được. Nếu chúng ta không 
kiểm tra kỹ, lọt người dương 
tính lên xe, về địa phương thì 
hậu quả biết đâu mà lường”, 
ông Huy nói.

Tương tự, nhà xe Hùng Nga 
cũng yêu cầu hành khách từ  
TP Hồ Chí Minh về phải có kết 
quả test nhanh âm tính; không 
đón khách vãng lai dọc đường, 
không dừng ở các trạm nghỉ 
chân để khách ăn uống, mọi 
người phải ăn tối trước khi lên 
xe. Nhà xe chi tiền để tài xế, phụ 
xe kiểm tra sức khỏe định kỳ. 

Không chỉ các nhà xe 
nghiêm ngặt trong giai đoạn 
mới mở cửa, các hành khách 
cũng ý thức tầm quan trọng 
của việc tuân thủ các quy định 
phòng, chống dịch Covid-19. 
“Dù đã được tiêm 2 mũi  
vắc xin, nhưng tôi biết nguy cơ 
mắc bệnh vẫn còn. Vào TP Hồ 
Chí Minh thăm người thân, trở 
về tôi sẽ đi xét nghiệm nghiêm 
túc mới lên xe”, chị Dương Thị 
Mỹ Nga, hành khách từ Nhơn 
Lý (TP Quy Nhơn) đi TP Hồ 
Chí Minh, tâm sự.

NGUYỄN VĂN TRANG

Các nhà xe chạy tuyến Quy Nhơn - Bến xe miền Đông hoạt động chủ yếu cầm chừng để giữ khách.                              Ảnh: N.V.T

(BĐ) - Tối 10.11, tại Hà Nội, 
Bộ KH&CN, Liên hiệp các Hội 
KH&KT Việt Nam, Tổng LĐLĐ 
Việt Nam và Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ 
trao Giải thưởng sáng tạo khoa 
học công nghệ Việt Nam, Giải 
thưởng WIPO năm 2020. 

Tại lễ trao giải, Bình Định 
có 2 công trình được vinh 
danh, gồm 1 giải nhất và 1 giải 
khuyến khích. Giải nhất thuộc 
về công trình nghiên cứu “Tổ 
hợp lai các giống gà nội (MD1.
BĐ; MD2.BĐ; MD3.BĐ)” của 
ông Lê Văn Dư, Giám đốc 
Công ty TNHH Giống gia cầm 
Minh Dư, ở xã Phước Nghĩa, 
huyện Tuy Phước, thuộc lĩnh 
vực sinh học phục vụ sản xuất 
và đời sống. Ông Lê Văn Dư 
cũng vinh dự được Thủ tướng 
Chính phủ tặng Bằng khen. 
Giải khuyến khích là công trình 
“Nghiên cứu hoàn thiện quy 
trình sản xuất giống cây bần 
trắng (sonneratia alba) và mắm 
trắng (avicennia alba) tại vườn 
ươm giống thuộc khu sinh thái 
Cồn Chim - đầm Thị Nại, tỉnh 
Bình Định” của Th.S Vũ Đình 
Điệp, Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh Bình Định.

Giải thưởng sáng tạo khoa 
học công nghệ Việt Nam, Giải 
thưởng WIPO năm 2020 thu hút 
nhiều tác giả và đồng tác giả 
tham gia với 133 công trình trên 
6 lĩnh vực. Hội đồng giám khảo 
đã xem xét, đánh giá các công 
trình và chọn trao giải thưởng 
cho 45 công trình, bao gồm: 5 
giải nhất, 11 giải nhì, 13 giải ba, 
16 giải khuyến khích. Cùng với 
giải thưởng trên, 9 tác giả là chủ 
nhiệm và đồng chủ nhiệm của 
5 công trình đoạt giải nhất đã 
được Thủ tướng Chính phủ tặng 
Bằng khen.    TIẾN SỸ - HỒNG HÀ

GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
VIỆT NAM, GIẢI THƯỞNG 
WIPO NĂM 2020: 

Ông Lê Văn Dư 
đoạt giải nhất

Thực hiện kế hoạch huấn 
luyện chiến đấu năm 2021, 
từ ngày 6 - 11.11, Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh tổ chức kiểm tra bắn 
đạn thật đối với tất cả sĩ quan, 
quân nhân chuyên nghiệp, hạ 
sĩ quan, chiến sĩ thuộc khối cơ 
quan và các đơn vị cơ sở trong 
BĐBP tỉnh.

Kết quả kiểm tra, 100% đạt 
yêu cầu; trong đó trên 80% đạt 
khá và giỏi. Quá trình kiểm tra 
bảo đảm tuyệt đối an toàn về 
người, vũ khí trang bị và bảo đảm 
phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả kiểm tra là cơ sở 
đánh giá kết quả huấn luyện 
của từng đơn vị; đồng thời, rèn 
luyện bản lĩnh, kỹ năng chiến 
đấu của cán bộ, chiến sĩ trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ biên giới.

THANH BÌNH 

BĐBP tỉnh 
kiểm tra bắn 
đạn thật 2021

(BĐ) - Hưởng ứng chương 
trình “Sóng và máy tính cho 
em”, ngày 11.11, tại Trường 
Phổ thông dân tộc bán trú 
Tiểu học và THCS Vĩnh Kim 
(xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh 
Thạnh),  Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn Việt Nam - Chi nhánh 

tỉnh Bình Định (Agribank 
Bình Định) tổ chức trao tặng 
máy vi tính, thiết bị học tập 
cho nhà trường. Các thiết 
bị Agribank Bình Định trao 
tặng gồm 4 bộ máy vi tính, 
1 bộ máy in, tổng trị giá 50  
triệu đồng. 

Đây là một trong 3 trường 

ở vùng khó khăn của tỉnh 
được đơn vị chọn hỗ trợ trong 
chương trình hoạt động “Thêm 
con chữ, bớt đói nghèo”, với 
mong muốn giúp các em học 
sinh có điều kiện tiếp cận với 
tri thức, khoa học, công nghệ 
hiện đại. 

Đại diện Agribank Bình 

Định cho biết, trong tháng 11 
này, đơn vị tiếp tục triển khai 
chương trình “Thêm con chữ, 
bớt đói nghèo” năm 2021 tại 2 
trường ở hai huyện Phù Mỹ và 
Tây Sơn. 

Tổng trị giá cho hoạt động 
này tại 3 trường học là 150 triệu 
đồng.                      MAI HOÀNG

Agribank Bình Định trao tặng thiết bị học tập cho học sinh xã Vĩnh Kim

Dù được “bật đèn xanh” cho phép hoạt động trở lại, nhưng tình hình hoạt động 
của nhiều tuyến vận tải hành khách vẫn còn ở mức cầm chừng, khi hành khách lẫn 
nhà xe vẫn e dè.
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Bình Định

THƯ ĐI - TIN LẠI

Xảy ra việc này là bởi người dân 
cho rằng Ban Quản lý rừng phòng hộ 
(QLRPH) huyện Phù Mỹ giao khoán 
bảo vệ, chăm sóc rừng sản xuất tại tiểu 
khu 160b và 166 không đúng thẩm 
quyền, sai đối tượng.    

Cụ thể, khi rà soát, điều chỉnh 3 
loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc 
dụng và rừng sản xuất), UBND tỉnh 
quy định giao diện tích rừng sản xuất 
cho địa phương cấp xã quản lý. Ngoài 
ra, theo quy định của Luật Lâm nghiệp 
năm 2017, ban QLRPH chỉ được giao 
quản lý đối với diện tích rừng sản xuất 
xen kẽ trong diện tích rừng đặc dụng, 
rừng phòng hộ. Trong khi toàn bộ rừng 
sản xuất tại tiểu khu 160b, 166 mà Ban 
QLRPH huyện Phù Mỹ quản lý không 
xen kẽ trong rừng phòng hộ. Như vậy 
đơn vị này không được giao quản lý 
diện tích rừng nói trên, mà phải lập 
thủ tục chuyển cho UBND xã Mỹ Trinh 
quản lý theo đúng quy định.

Bên cạnh đó,  Nghị định số  
168/2016/NĐ-CP ngày 27.12.2016 của 
Chính phủ quy định hộ gia đình, cá 
nhân nhận khoán bảo vệ rừng sản 
xuất phải đang cư trú hợp pháp tại địa 
phương (xã, phường, thị trấn) nơi có 
rừng sản xuất. Thế nhưng, nhiều trường 
hợp không cư trú tại xã Mỹ Trinh vẫn 
được Ban QLRPH huyện Phù Mỹ “ưu 
ái” hợp đồng giao khoán bảo vệ, chăm 
sóc rừng tại tiểu khu 160b và 166. 

Ông Võ Thanh Hoàng, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Trinh, cho 
biết: Sau khi phát hiện người dân tự 
ý trồng keo tại tiểu khu 160b và 166, 
UBND xã mời làm việc, giải thích việc 
làm này là trái quy định pháp luật, yêu 
cầu họ không được tiếp tục vi phạm. 
Việc giao khoán chăm sóc, bảo vệ rừng 
sản xuất có đúng đối tượng hay không 
thuộc trách nhiệm của Ban QLRPH 
huyện Phù Mỹ.

Theo xác nhận của Ban QLRPH 
huyện Phù Mỹ, sau khi rừng keo tại 

Quảng trường Quy Nhơn (tiếp giáp 
4 tuyến đường Nguyễn Tất Thành - 
Trường Chinh - Lê Duẩn - Trần Thị Kỷ) 
được nhà nước đầu tư xây dựng, đưa 
vào sử dụng đến nay hơn một năm. Dự 
án do Công ty CP Cây xanh và Chiếu 
sáng đô thị (CX&CSĐT) Quy Nhơn đại 
diện UBND TP Quy Nhơn làm chủ đầu 
tư, giao cho Công ty TNHH Công nghệ 
và Xây dựng Nam Ngân thi công phần 
lát đá granite lối đi và xung quanh quảng 
trường, các hạng mục còn lại như: Điện 
chiếu sáng, nước tưới và trồng cỏ… do 
Công ty CP CX&CSĐT Quy Nhơn đảm 
nhận thi công trên diện tích 15.000 m2. 

Tuy nhiên, hiện nhiều hạng mục 
Quảng trường bắt đầu xuất hiện vấn đề, 
như đá lát lối đi bị nứt gãy, nước tưới 
cây bị nhiễm phèn nên một số khu vực 
đá bị ố vàng, đặc biệt là phải trồng lại 
cỏ toàn bộ quảng trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Đình 
Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP 
CX&CSĐT Quy Nhơn (đơn vị đại diện chủ 

Gửi đơn tới Báo Bình Định, ông 
Phạm Văn Thâu, ở thôn Hiển Đông, xã 
Canh Hiển (huyện Vân Canh), trình bày: 
Gia đình ông trồng keo, bạch đàn trên 
khoảnh đất diện tích hơn 337 m2 , liền kề 
về phía Tây nhà ông (thôn Hiển Đông) 
từ năm 2009. 

Thời gian qua, giữa gia đình ông 
Thâu và gia đình bà Nguyễn Thị Thế 
(cùng ở thôn Hiển Đông) xảy ra tranh 
chấp đối với thửa đất này. Bà Thế cho 
rằng thửa đất này do gia đình bà khai 
hoang từ năm 1992.

TÌNH TRẠNG CHIẾM DỤNG ĐẤT, TRỒNG KEO TRÁI PHÉP Ở MỸ TRINH, PHÙ MỸ:

Cần sớm xử lý dứt điểm 
Khoảng giữa tháng 9.2021, nhiều người dân ở thôn Chánh Thuận (xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ) 

tự ý “xí phần” gần 14 ha đất rừng sản xuất tại tiểu khu 160b và 166, thôn Chánh Thuận rồi mang 
cây keo tới trồng. 

tiểu khu 160b và 166 khai thác xong, 
đơn vị phát dọn thực bì chuẩn bị trồng 
lại thì có 29 người dân ở thôn Chánh 
Thuận tự ý chiếm dụng, trồng keo trái 
phép tại đây với tổng diện tích hơn  
13,9 ha. Ban đã phối hợp với chính 
quyền địa phương mời những người 
dân này làm việc, đề nghị họ tự nhổ 
bỏ số cây keo đã trồng; nhưng tới nay 
họ vẫn chưa chấp hành.

Giải thích việc giao khoán chăm 
sóc, bảo vệ rừng sản xuất tại tiểu khu 
160b và 166 cho đối tượng không cư trú 
tại xã Mỹ Trinh, ông Bùi Văn Thăng, 
Giám đốc Ban QLRPH huyện Phù Mỹ, 
cho rằng: Việc giao khoán chăm sóc, 
bảo vệ rừng sản xuất diễn ra vào các 
năm 2004, 2005 và 2009. Thời điểm đó 
chưa có quy định phải giao khoán cho 
người dân đang cư trú hợp pháp tại 
địa phương nơi có rừng sản xuất như 
Nghị định số 168/2016/NĐ-CP. “Các 
trường hợp giao khoán trước kia, họ 
đã bỏ nhiều công lao chăm sóc, bảo vệ 
rừng, nếu đột ngột cắt hợp đồng thì 

gây thiệt thòi không nhỏ. Do vậy, Ban 
tiếp tục giao khoán cho họ chăm sóc, 
bảo vệ rừng dù không phải đối tượng 
cư trú tại địa phương như quy định tại 
Nghị định số 168/2016/NĐ-CP”, ông  
Thăng nói. 

Cũng theo ông Thăng, còn việc 
đến nay Ban QLRPH huyện Phù Mỹ 
chưa giao diện tích rừng sản xuất tại 
tiểu khu 160b và 166 cho UBND xã Mỹ 
Trinh là do năm 2019, ngành chức năng 
của tỉnh có văn bản tạm dừng việc giao 
rừng sản xuất cho các xã, phường, thị 
trấn quản lý. “Tới đây, Ban QLRPH sẽ 
tham mưu UBND huyện Phù Mỹ xử 
lý dứt điểm việc người dân tự ý trồng 
keo. Nếu người dân không tự nhổ bỏ 
số cây keo đã trồng thì Ban sẽ phối hợp 
với chính quyền địa phương và ngành 
chức năng liên quan nhổ bỏ. Sau đó lập 
các thủ tục giao toàn bộ diện tích rừng 
sản xuất tại tiểu khu 160b và 166 cho 
UBND xã Mỹ Trinh quản lý theo đúng 
quy định”, ông Thăng cho hay.                

CÔNG LUẬN

Người dân thôn Chánh Thuận tự ý “xí phần” đất tại tiểu khu 160b và 166 để trồng keo trái phép. 
Ảnh: CÔNG LUẬN

Một bản án cần được 
xem xét lại

Thửa đất 2D, tờ bản đồ 04 ông Thâu và bà Thế 
đang tranh chấp hiện do UBND xã Canh Hiển 
quản lý.                                                      Ảnh: CÔNG LUẬN

Trồng lại mặt cỏ Quảng trường Quy Nhơn 
do chưa đạt chất lượng

đầu tư), cho biết: Dự án đầu tư xây dựng 
Công trình Quảng trường Quy Nhơn 
khởi công từ đầu năm 2020, sau 5 tháng 
thi công một số hạng mục công trình đã 
hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng; 
riêng phần trồng cỏ theo quy định phải 1 
năm sau mới bàn giao. Tuy nhiên, hiện 

nay một số hạng mục đã 
hư hỏng hoặc không đạt 
chất lượng theo yêu cầu, 
nên cần phải sửa chữa để 
cuối năm nay bàn giao. 

Đối với những khu 
vực lối đi được lát đá 
granite bị nứt, gãy, bể, 
đơn vị đã yêu cầu DN 
thi công sửa chữa, thay 
thế. Riêng phần nước 
tưới tại quảng trường bị 
nhiễm phèn nặng nên 
trong quá trình tưới cây 
đã làm ố vàng cả thân 
cây xanh và đá granite, 
Công ty đã nhiều lần 

khắc phục bằng cách mời các kỹ sư địa 
chất đến thăm dò, đóng lại giếng sâu 
hơn 25 mét tại nhiều vị trí khác nhau 
nhưng vẫn không xử lý dứt điểm được. 
“Để khắc phục tình trạng trên, hằng 
tháng Công ty cho công nhân tẩy rửa 
đá bị nhiễm phèn để giảm bớt màu ố 

vàng trên đá”, ông Phương cho hay. 
Về việc trồng lại cỏ, theo ông 

Phương, trước khi triển khai trồng giống 
cỏ nhung của Nhật, Công ty đã làm mặt 
bằng rất kỹ, nhổ bỏ cỏ ống. Tuy nhiên, 
sau khi trồng cỏ nhung thì cỏ ống mọc 
lên quá nhiều, xử lý nhiều lần vẫn không 
dứt điểm, nên hiện nay phải lật mặt cỏ 
lên, nhổ bỏ cỏ ống; đồng thời khắc phục 
bằng cách lót bạt nhựa rồi mới trồng cỏ 
nhung lên, để hạn chế cỏ ống phát triển. 
Việc này tốn nhiều thời gian và tiền bạc, 
nhưng Công ty làm chưa đạt phải làm 
lại. Còn chi phí là do các đội thi công 
trong Công ty nhận thầu trước đây phải 
chịu trách nhiệm. 

“Việc trồng cây xanh, theo quy định 
phải duy trì 1 năm mới bàn giao. Lẽ ra 
công trình này đã bàn giao từ tháng 
6.2021, nhưng do dịch Covid-19 và 
thảm cỏ không đủ điều kiện nên chúng 
tôi cần xử lý lại, đến cuối tháng 11 này 
phải xong để bàn giao”, ông Phương cho  
biết thêm.                                   VĂN LƯU

Toàn bộ mặt cỏ quảng trường đã được lật lên và trồng lại. 
Ảnh: VĂN LƯU

Mới đây, TAND huyện Vân Canh đưa 
vụ tranh chấp đất giữa ông Thâu và bà 
Thế ra xét xử. Tòa tuyên buộc ông Thâu 
trả lại cho bà Thế hơn 337 m2 đất thuộc 
thửa đất 2D, tờ bản đồ 04. 

Theo xác định của UBND xã Canh 
Hiển, phần đất gia đình ông Thâu và bà 
Thế đang tranh chấp thuộc thửa đất 2D,  
tờ bản đồ 04, diện tích hơn 337 m2. Thửa 
đất này chưa ai đứng tên trong sổ địa 
chính, hiện do UBND xã Canh Hiển quản 
lý. UBND huyện Vân Canh cũng khẳng 
định, thửa đất 2D, tờ bản đồ 04 chưa được 
cấp sổ đỏ cho bất kỳ ai.

Ông Phan Văn Hùng, trợ giúp viên 
pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý Nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp), phân tích: 
Theo bản đồ địa chính, sổ mục kê và sổ 
địa chính của xã Canh Hiển thì thửa đất 
2D, tờ bản đồ 04 chưa giao quyền sử dụng 
cho ai. Điều này đồng nghĩa với việc thửa 
đất hiện do UBND xã Canh Hiển quản 
lý. Do đó, căn cứ khoản 1, Điều 164 Luật 
Đất đai năm 2013, việc TAND huyện Vân 
Canh tuyên buộc ông Thâu trả đất cho bà 
Thế là không có cơ sở. Bởi đất hiện do Nhà 
nước quản lý thì tòa không thể tuyên trả 
cho bất cứ cá nhân nào.             CÔNG LUẬN
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Bình Định

Đến năm 2021, giá trị sản xuất nông lâm - thủy sản toàn 
huyện ước đạt gần 4.946 tỷ đồng, trong đó: Nông nghiệp hơn 
2.928 tỷ đồng; lâm nghiệp hơn 152 tỷ đồng; thủy sản hơn 1.865 
tỷ đồng; giá trị sản xuất 1 ha canh tác đạt 120,8 triệu đồng/năm; 
thu nhập bình quân đầu người đạt 50,7 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ 
nghèo giảm còn 2,88%… 

Ngày 10.11, UBND huyện 
Phù Mỹ tổ chức Hội nghị trực 
tuyến sơ kết sản xuất nông 
nghiệp năm 2021, triển khai kế 
hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 
năm 2021 - 2022. 

Theo đánh giá, sản xuất 
nông nghiệp năm 2021 của 
huyện Phù Mỹ đạt được nhiều 
kết quả trên tất cả các lĩnh vực, 
duy trì được mức tăng trưởng 
ổn định. Tổng diện tích lúa cả 
năm đạt 15.854,5 ha (93,3% kế 
hoạch), năng suất bình quân ước 
đạt 58,7 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha. Đã 
chuyển đổi 650 ha đất lúa sang 
trồng cây trồng cạn, tăng 50 ha 
so năm 2020. Toàn huyện thực 
hiện 21 cánh đồng mẫu lớn và 
75 cánh đồng tiên tiến với tổng 
diện tích gần 2.000 ha; năng 
suất bình quân mô hình ước đạt 
70,28 tạ ha. 

Về cây trồng cạn, nhiều loại 
giảm diện tích so với cùng kỳ, 
nhất là rau dưa các loại giảm 
mạnh, tuy nhiên nhờ đầu tư, 
thâm canh tốt nên năng suất đạt 
khá cao, đều tăng so với cùng kỳ. 

Về chăn nuôi, tuy dịch bệnh 
viêm da nổi cục trên trâu, bò 
gây ảnh hưởng lớn đến hộ chăn 
nuôi, tuy nhiên, huyện đã sớm 
kiểm soát được dịch; ngành 
chăn nuôi tiếp tục duy trì phát 
triển. Các lĩnh vực khác như 
khai thác nuôi trồng thủy sản, 
chăm sóc rừng… đều đạt nhiều 
kết quả khả quan.

Theo kế hoạch, vụ Đông 
Xuân  2021 - 2022, huyện Phù 
Mỹ sản xuất 7.000 ha lúa, phấn 
đấu đạt năng suất 68,1 tạ/ha; 
chủ động dịch chuyển thời điểm 
gieo sạ khi có dự báo mưa lớn; 
về cây trồng cạn, tiếp tục chú 
trọng phát triển các loại cây 
trồng quen thuộc như: Bắp (450 
ha), đậu phụng (1.600 ha), mì 
(2.000 ha), ớt (800 ha)…

THANH TRỌN

Theo kế hoạch phát triển, 
trong tháng 11 và 12.2021, Dự 
án Rau an toàn Bình Định tập 
trung vào quảng bá, tiếp thị 
rau an toàn Bình Định - nhãn 
hiệu Lá Lành trên kênh trực 
tuyến. Đồng thời, Dự án triển 
khai xây dựng và hoàn thiện 
chức năng bán hàng trên 
website lalanh.com; tổ chức 
hướng dẫn đào tạo cho HTX, 
nhóm cùng sở thích kỹ năng 
bán hàng, tiếp thị sản phẩm 
trực tuyến.

Ông Phạm Tấn Phát, điều 
phối viên Dự án cho hay: Bên 
cạnh việc đào tạo về kỹ thuật 
canh tác, sơ chế, đóng gói sản 
phẩm, chúng tôi còn hỗ trợ kỹ 
năng tiếp cận khách hàng, giúp 
các HTX, nhóm cùng sở thích 
quen dần với việc bán hàng 
trực tuyến. 

Phù Mỹ 
triển khai 
sản xuất 
vụ Đông Xuân 

DỰ ÁN RAU AN TOÀN BÌNH ĐỊNH: 

Đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ rau Lá Lành

Nói về việc tiếp thị, bán 
hàng trên kênh trực tuyến, ông 
Phạm Long Thăng, Giám đốc 
HTXNN Phước Hiệp (huyện 
Tuy Phước), chia sẻ: Rau an 
toàn Lá Lành của HTXNN 
Phước Hiệp đã vào nhiều siêu 
thị, cửa hàng kinh doanh ở 

chợ truyền thống, khu du lịch 
Trung Lương ở xã Cát Tiến, 
huyện Phù Cát; dù vậy kênh 
trực tuyến vẫn hết sức quan 
trọng và theo tôi đây là hướng 
đi tất yếu mà tất cả các DN, 
người bán hàng không sớm 
thì muộn cũng sẽ phải tham 

gia. Chúng tôi coi đây là cơ 
hội để mau chóng mở rộng thị 
trường, dễ dàng áp sát nhu 
cầu, lắng nghe phản hồi để 
phục vụ khách hàng tốt nhất. 

Theo ông Trương Minh Trị, 
Giám đốc Công ty TNHH Quy 
Nhơn Adv - đơn vị phụ trách 

xây dựng, thiết kế website, 
fanpage Lá Lành, hiện đơn vị 
hoàn thiện chức năng bán hàng 
trên website, dự kiến sẽ đưa 
vào sử dụng vào cuối tháng 
11.2021. Thời gian qua, để 
tăng tương tác với khách hàng 
fanpage Lá Lành, Công ty phối 
hợp với Văn phòng Điều phối 
Dự án Rau an toàn Bình Định 
xây dựng nhiều chủ đề quảng 
bá rau Lá Lành. Trong tháng 12 
tới đây, hướng dẫn cho nhân 
viên phụ trách khâu tiếp thị 
của các HTX về kỹ năng bán 
hàng, giao nhận hàng, quản 
lý thông tin, chăm sóc khách 
hàng… Hiện, trang fanpage Lá 
Lành - https://www.facebook.
com/rauantoanlalanh - có gần 
11.200 người thích, 12.380 
người theo dõi.

QUANG BẢO

Fanpage Lá Lành đến nay đã có khá đông người theo dõi.
Ảnh: T.DỊU

Nông dân Dự án Rau an toàn Bình Định thu hoạch rau. 
Ảnh: Dự án Rau an toàn Bình Định

Theo đó, huyện đã tập trung 
chuyển đổi diện tích từ sản xuất 
3 vụ lúa/năm sang 2 vụ lúa ăn 
chắc, lũy kế đến nay đạt hơn 
3.492 ha, sử dụng giống lúa xác 
nhận, nguyên chủng đạt gần 
100%. Đồng thời, việc ứng dụng 
các quy trình sản xuất tiên tiến 
như SRI, ICM, IPM… đã mang 
lại hiệu quả, đưa năng suất, chất 
lượng lúa và các loại cây trồng 
đều tăng. Đến nay, 100% diện 
tích đất sản xuất nông nghiệp 
được cơ giới hóa từ khâu làm 
đất đến thu hoạch. Phù Cát 
cũng là địa phương gặt hái 
nhiều thành công bậc nhất tỉnh 
trong chuyển đổi cây trồng cạn 
trên đất lúa thiếu nước và đất 
màu kém hiệu quả sang trồng 
các loại cây trồng cạn như: Đậu 
phụng, ớt, hành, dưa, mè… với 
diện tích chuyển đổi hàng năm 
khoảng 2.900 ha, đem lại năng 
suất, hiệu quả kinh tế cao hơn. 

Bên cạnh đó, huyện cũng 
đã từng bước chuyển từ chãn 
nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi gia 
trại; đẩy mạnh lai hóa đàn bò, 
nạc hóa đàn heo, triển khai đề 
án chăn nuôi bò thịt chất lượng 
cao tại nông hộ; ứng dụng công 
nghệ cao trong sản xuất giống 

Phù Cát tập trung phát triển 
toàn diện nông nghiệp 

Thời gian qua, huyện Phù 
Cát đã triển khai nhiều giải 
pháp, từng bước phát triển 
nông nghiệp bền vững, 
đẩy mạnh liên kết sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm, tích 
cực áp dụng khoa học công 
nghệ… góp phần nâng cao 
thu nhập và đời sống của dân 
cư ở nông thôn. 

gia cầm... Đến nay, đàn bò của 
huyện có gần 53.000 con với trên 
97% là bò lai; đàn heo có gần 
82.500 con, đàn gia cầm có 2,176 
triệu con. Trên địa bàn huyện 
đã xuất hiện nhiều cơ sở chăn 
nuôi tập trung, quy mô lớn, điển 
hình là: Công ty TNHH Giống 
gia cầm Cao Khanh có các cơ sở 
sản xuất quy mô lớn, tổng diện 
tích lên đến hơn 60 ha, sử dụng 
công nghệ quản lý, sản xuất hiện 
đại, đồng bộ, khép kín, mỗi năm 
cung cấp ra thị trường khoảng 
30 triệu con gà giống thương 
phẩm 1 ngày tuổi; Công ty 
TNHH Giống - Chăn nuôi Việt 
Thắng Bình Định xây dựng trại 
chăn nuôi heo giống ứng dụng 
công nghệ cao với hơn 16.000 
con nái và mỗi năm cung cấp 
hơn 300 nghìn con heo giống 
thương phẩm cho thị trường. 

Trên lĩnh vực thủy sản, toàn 
huyện có 870 chiếc tàu, với tổng 
công suất 195.552 CV; trong đó, 
có 370 tàu có chiều dài từ 15 m 
trở lên. Sản lượng khai thác, 
đánh bắt hằng năm khoảng 
45.000 tấn. Diện tích nuôi thủy 
sản 1.060 ha; trong đó, nuôi thủy 
sản nước lợ 220 ha, nuôi thủy 
sản nước ngọt trong các hồ chứa 

thủy lợi 840 ha; mô hình nuôi cá 
lồng trong hồ thủy lợi cũng phát 
triển mạnh. Huyện đã tập trung 
phát triển nuôi trồng thủy sản 
theo hướng bền vững, ổn định 
diện tích nuôi thâm canh, đa 
dạng các phương thức nuôi gắn 
với bảo vệ môi trường trên diện 
tích nuôi quảng canh cải tiến, 
thả giống đúng lịch thời vụ, 
đúng quy trình phòng, chống 
dịch bệnh thủy sản. Xây dựng 
và thực hiện thành công 3 mô 
hình nuôi thủy sản theo hướng 
an toàn sinh học, đạt hiệu quả 
kinh tế.

Ngoài ra, toàn huyện còn có 
hơn 39.686 ha đất lâm nghiệp. 
Trong đó diện tích đất có rừng  
hơn 28.463 ha; sản lượng gỗ 
khai thác hằng năm đạt trên 
28.000 tấn; có 12 cơ sở sản 
xuất, kinh doanh giống cây lâm 
nghiệp, năng lực cung cấp mỗi 

năm hơn 14 triệu hom giống 
keo lai và giống cây lâm nghiệp 
nuôi cấy mô.

Các hình thức tổ chức sản 
xuất ở nông thôn tiếp tục duy 
trì, đổi mới và phát triển, kinh 
tế trang trại, kinh tế tập thể 
mà nòng cốt là các HTXNN có 
nhiều đóng góp tích cực sau 
khi đổi mới, góp phần thúc đẩy 
kinh tế phát triển, tạo nhiều 
việc làm cho người lao động; 
liên kết sản xuất, chế biến, tiêu 
thụ sản phẩm giữa nông dân và 
DN đã hình thành và được nhân 
rộng trên một số lĩnh vực. Các 
HTXNN ngoài làm các dịch vụ 
nông nghiệp còn vươn ra hoạt 
động sản xuất, kinh doanh các 
ngành nghề khác như: Dịch vụ 
xăng dầu, nước sạch, tín dụng 
nội bộ… góp phần tăng thu 
nhập cho thành viên.

TRƯỜNG GIANG

 Đến nay, 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở huyện Phù Cát được cơ giới hóa từ khâu làm đất đến thu hoạch. 
- Trong ảnh: Nông dân ở xã Cát Trinh thu hoạch lúa.                               Ảnh: TRƯỜNG GIANG
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NGHE HIỆN VẬT KỂ CHUYỆN

Ba tuần qua, Thư viện tỉnh đã mở 
cửa phục vụ bạn đọc trở lại theo khung 
giờ từ 7 - 11 giờ và 13 giờ 30 phút - 16 
giờ 30 phút mỗi ngày. Theo đánh giá 
của ông Võ Văn Nhiếng, Giám đốc Thư 
viện tỉnh, số lượng bạn đọc đến thư 
viện mượn tài liệu hoặc đọc sách tại 
phòng đọc tổng hợp còn khá ít, chủ yếu 
là mượn sách đem về nhà. Điều này 
xuất phát từ tâm lý dè dặt của bạn đọc 
khi nhận thấy tình hình dịch bệnh tại 
một số địa phương trong tỉnh, đặc biệt 
ở TP Quy Nhơn vẫn còn khá phức tạp.

Tuy vậy, với mục tiêu “thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
bệnh Covid-19”, Thư viện tỉnh đã thực 
hiện nghiêm ngặt các yêu cầu, điều kiện 
đảm bảo phòng dịch khi hoạt động trở 
lại. Cụ thể, đơn vị sắp xếp lại bàn, ghế 
đảm bảo yêu cầu giãn cách; bạn đọc 
đến thư viện tỉnh đều phải check mã 
QR hoặc phải khai báo y tế, sát khuẩn 
tay và thực hiện 5K. 

“Thư viện hoạt động tối đa 50% công 
suất; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ, giúp bạn đọc tiếp cận các 
cuộc thi trực tuyến, đăng ký mượn và 
trả sách theo thời gian quy định, tránh 
tập trung đông người cùng lúc…” - ông 
Nhiếng chia sẻ thêm về biện pháp chống 
dịch khi thư viện hoạt động trở lại.

Các hoạt động văn hóa, thể thao 
ngoài trời ở các không gian công cộng 
trên địa bàn tỉnh cũng dần trở lại. Tại 
quảng trường Nguyễn Tất Thành, công 
viên ven biển Quy Nhơn, vào mỗi sáng 
sớm hay chiều tà, có khá nhiều người 
tham gia các hoạt động văn hóa, TDTT, 
mọi người đều giữ khoảng cách, đeo 
khẩu trang khi tập luyện hoặc đi bộ. 

Các di tích, danh lam thắng cảnh 
trên địa bàn tỉnh như: Bảo tàng tỉnh, 
tháp Đôi, tháp Bánh Ít, tháp Dương 
Long… cũng mở cửa đón khách tham 
quan. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông 
Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, vẫn 
còn rất ít người đến. Ở các địa điểm 
này, đơn vị quản lý đều bố trí khu vực 

“Bình thường mới” 
trong hoạt động văn hóa

Sau thời gian tạm thời dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19, từ ngày 15.10, các cơ sở văn hóa, thể thao, 
thư viện, tín ngưỡng, tôn giáo, các di tích, danh lam thắng cảnh… trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại. Tuy 
nhiên, các hoạt động này đều phải đảm bảo an toàn phòng dịch, thực hiện tốt mục tiêu “thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

sát khuẩn, dán thông báo nội dung yêu 
cầu của tỉnh về các biện pháp phòng 
dịch Covid-19. 

Các tổ chức tôn giáo trong tỉnh đã 
hướng dẫn các vị chức sắc và đồng bào 
có đạo thực hiện các hoạt động tôn giáo 
phù hợp với tình hình mới theo đúng 
hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, 
đảm bảo các quy định về phòng, chống 
dịch Covid-19. Theo đó, các vị chức sắc, 
tín đồ, cơ sở thờ tự tôn giáo thực hiện 
nghiêm quy định về phân loại cấp độ 
dịch của chính quyền. Đối với cấp độ 
1, chức sắc, tín đồ khi tham gia các hoạt 
động tôn giáo tại cơ sở thờ tự phải tuân 
thủ 5K. Hoạt động tôn giáo tập trung 
phải đảm bảo quy định về số lượng, 
quy mô, thời gian, phạm vi hoạt động 
theo hướng dẫn của chính quyền tại địa 
phương. Ở cấp độ 2 và cấp độ 3, hạn chế 
hoạt động tôn giáo đông người không 
thực sự cần thiết tại cơ sở thờ tự. Riêng 
cấp độ 4, ngừng triệt để mọi hoạt động 
tôn giáo. 

Ngành Văn hóa đã có văn bản gửi 

các đơn vị trực thuộc ngành, các phòng 
VH&TT, trung tâm VH-TT&TT các 
huyện, thị xã, thành phố, yêu cầu đẩy 
mạnh các biện pháp tuyên truyền phòng 
dịch Covid-19 bằng hình thức trực quan 
(pa nô, băng rôn, áp phích, xây dựng 
các chương trình nghệ thuật trực tuyến, 
video clip…) nhằm tuyên truyền kết 
quả trong công tác phòng, chống dịch, 
tạo hiệu ứng tích cực, phát huy tinh 
thần đoàn kết chia sẻ khó khăn, cùng 
nhau chống dịch của nhân dân. 

“Đi cùng công tác này, Sở VH&TT 
còn chỉ đạo Thanh tra Sở, các bộ phận 
chuyên môn thường xuyên giám sát, 
đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp 
thời những hạn chế, bất cập nảy sinh 
trong thời gian các hoạt động văn hóa, 
thể thao mở cửa trong điều kiện “bình 
thường mới”, trong đó đặc biệt quan 
tâm đến công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 ở các di tích, danh lam thắng 
cảnh, bảo tàng, rạp chiếu phim, thư 
viện…”, Giám đốc Sở VH&TT Tạ Xuân 
Chánh nhấn mạnh.                TRỌNG LỢI

Quảng trường Nguyễn Tất Thành trở về trạng thái “bình thường mới”, người dân tản bộ.   Ảnh: T. LỢI

Nhà tù lầu ông Tánh - một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng
Địa điểm Nhà tù lầu ông Tánh - 

hiện ở địa chỉ số 213, QL 1A, khu phố 
4, phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn - 
trước kia là ngôi nhà hai tầng xây dựng 
trên thửa đất diện tích 265,6 m2 của 
ông Tánh, một thương nhân. Từ tháng 
2.1966 - 3.1975, ngôi nhà này được 
chính quyền Mỹ - ngụy sử dụng làm 
nhà tù giam giữ, tra tấn cán bộ, chiến 
sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước trong 
tỉnh, chủ yếu là người ở huyện Hoài 
Nhơn, Hoài Ân, An Lão. Sau giải phóng, 
nơi đây được giao cho Công ty Thương 
nghiệp quản lý và sử dụng, nhưng ngôi 
nhà bị xuống cấp nên DN này cho hạ 
giải. Kể từ đó tới nay, địa điểm này vẫn 
còn là đất trống do Nhà nước quản lý, 
không xây dựng công trình gì. 

Đứng tại khoảnh đất trống trước 

kia là nhà tù từng giam giữ mình, cụ Đinh 
Lăm (90 tuổi, ở khu phố 2, phường Tam 
Quan) xúc động kể lại: “Tôi tham gia nuôi 

giấu cán bộ cách mạng, bọn chỉ điểm báo 
cho địch và chúng bắt tôi vào giam tại 
Nhà tù lầu ông Tánh. Tại đây, chúng dùng 
đủ mọi hình thức tra trấn dã man tôi cũng 
như những tù nhân khác nhưng không 
khai thác được gì, sau đó chúng chuyển 
tôi xuống giam tại nhà tù Quy Nhơn vài 
năm nữa, cho đến ngày giải phóng tôi 
mới được trở về nhà”. 

Không cầm được nước mắt khi đứng 
tại nơi mà trước đây đồng đội mình bị 
địch tra tấn dã man, cụ Mai Hồng (83 tuổi, 
ở khu phố 4, phường Tam Quan) - Chủ 
tịch Hội Cựu tù chính trị TX Hoài Nhơn, 
chia sẻ: “Địa điểm Nhà tù lầu ông Tánh là 
chứng tích chiến tranh ghi lại tội ác của 
giặc, đồng thời là nơi khắc ghi tinh thần 
kiên cường của quân và dân Bình Định 
nói chung, Hoài Nhơn nói riêng trong sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước. Với ý nghĩa đó, chúng tôi thiết 
tha đề nghị UBND tỉnh sớm công nhận 
di tích lịch sử Nhà tù lầu ông Tánh”.

Ông Hồ Khắc Cầu, Phó Giám đốc 
Trung tâm VH-TT&TT  TX Hoài Nhơn, 
cho biết: Theo danh mục nhà tù và 
những nơi được coi là nhà tù trong các 
thời kỳ kháng chiến ban hành kèm theo 
Thông tư 02 ngày 8.1.2019 của Bộ LĐ-
TB&XH thì trên địa bàn tỉnh Bình Định 
có 27 địa danh là nhà tù hoặc được coi 
là nhà tù của địch; trong đó, có Nhà tù 
lầu ông Tánh. Năm 2019, chúng tôi đã 
phối hợp Bảo tàng tỉnh lập hồ sơ khoa 
học di tích Nhà tù lầu ông Tánh và trình 
UBND tỉnh đề nghị xếp hạng, nhưng 
đến nay còn chờ công nhận. 

NGỌC NHUẬN

Cán bộ, nhân dân Hoài Nhơn rất mong địa điểm 
Nhà tù lầu ông Tánh được tỉnh công nhận là di 
tích lịch sử.                             Ảnh: NGỌC NHUẬN

(BĐ) - Ngày 10.11, Ban tổ chức Cuộc thi 
nhiếp ảnh quốc tế “Nụ cười thế giới” nửa 
đầu năm 2021 đã công bố kết quả các tác giả 
có tác phẩm đạt giải. Theo đó, ở hạng mục 
Mở, bộ ảnh “Vẻ đẹp của lưới đánh cá” (7 
tấm) của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Phước 
Hoài (hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật 
Bình Định, hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp 
ảnh Việt Nam) nhận giải thưởng xuất sắc. 

Cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế “Nụ cười 
thế giới” nửa đầu năm 2021 do Liên đoàn 
Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế tổ chức 
trong thời gian từ ngày 1.3 - 31.8.2021. 
Cuộc thi dành cho các nhiếp ảnh gia 
nghiệp dư và chuyên nghiệp trên toàn thế 
giới từ 18 tuổi trở lên, ở 4 hạng mục: Thời 
gian hạnh phúc; Vẻ đẹp thiên nhiên; Ảnh 
tư liệu và du lịch; Mở.               AN NHIÊN

CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2021:

Một học sinh Bình Định
đạt giải khuyến khích

(BĐ) - Ngày 10.11, tại Bảo tàng Hồ Chí 
Minh (TP Hà Nội) diễn ra lễ tổng kết và 
trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 
2021, do Bộ VH-TT&DL tổ chức. 

Sau 9 tháng phát động và triển khai 
đã có hơn 870 nghìn học sinh, sinh viên 
của gần 6.900 trường tiểu học, trung học 
cơ sở, trung học phổ thông, đại học và học 
viện trong toàn quốc tham gia cuộc thi.

Kết quả, Ban tổ chức Cuộc thi đã trao 
3 giải Đại sứ, 8 giải nhất, 16 giải nhì, 52 
giải ba, hơn 200 giải khuyến khích cùng 
giải chuyên đề cho các bài thi xuất sắc 
nhất. Tại cuộc thi này, học sinh Phạm Thị 
Hồng Nguyệt (lớp 12A3, Trường THPT 
Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) đạt giải 
khuyến khích hạng mục “Bài thơ khuyến 
đọc hay nhất” dành cho khối trung học 
phổ thông.             ĐẠI NAM

Một tác phẩm trong bộ ảnh đạt giải của nghệ sĩ nhiếp 
ảnh Nguyễn Phước Hoài.         Ảnh: Ban tổ chức cuộc thi

CUỘC THI NHIẾP ẢNH QUỐC TẾ 
“NỤ CƯỜI THẾ GIỚI ” NĂM 2021:

Nghệ sĩ nhiếp ảnh
Nguyễn Phước Hoài
nhận giải thưởng xuất sắc
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Bình Định

Ngày 24.11.1946, Hội nghị 
Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất 
khai mạc tại Nhà hát TP Hà Nội, 
với sự tham dự của hơn 200 nhà 
hoạt động văn hóa đại diện cho 
phong trào văn hóa toàn quốc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: 
Nhiệm vụ của văn hóa mới là 
phải lấy hạnh phúc của đồng 
bào, sự nghiệp đấu tranh của 
dân tộc làm nội dung phản ánh; 
đồng thời phải tiếp thu những 
kinh nghiệm của văn hóa xưa 
và nay để xây dựng nền văn hóa 
mới Việt Nam với 3 tính chất: 
Dân tộc, khoa học, đại chúng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng 
chỉ ra vị trí, ảnh hưởng của văn 
hóa nghệ thuật trong việc giáo 
dục thế hệ trẻ, xây dựng con 
người Việt Nam yêu nước, độc 
lập, tự cường, tự chủ. Văn hóa 
có liên lạc mật thiết với chính 
trị; vấn đề đặt ra là phải làm cho 
văn hóa “vào sâu” trong tâm lý 
của quốc dân, nghĩa là văn hóa 
phải sửa đổi được tham nhũng, 
lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn 
hóa phải làm cho ai cũng có lý 
tưởng tự chủ, độc lập, tự do; 
làm cho quốc dân có tinh thần 
vì nước quên mình, vì lợi ích 
chung mà quên lợi ích mình. 

“Tôi mong chúng ta đem văn 
hóa lãnh đạo quốc dân để thực 
hiện độc lập, tự cường và tự 
chủ”, Người bày tỏ.

Năm 1948, tại Hội nghị Văn 

Định hình nền văn hóa mới Việt Nam   
“Dân tộc, khoa học, đại chúng” 

Cách đây đúng 75 năm, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức đã để lại những dấu ấn đặc biệt 
trong tiến trình phát triển của văn hóa nước nhà. Từ đây, nhiệm vụ, phương hướng phát triển văn hóa được định 
hình, tạo nền tảng cho những bước tiến dài về sau.

Trải qua 75 năm kể từ lần 
tổ chức đầu tiên, Hội nghị Văn 
hóa toàn quốc đã trở thành 
một diễn đàn quan trọng để 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực 
tiếp lắng nghe tâm tư, tình 
cảm, những ý kiến tâm huyết 
của các văn nghệ sĩ, người làm 
công tác văn hóa... Qua đó, 
giúp cho lãnh đạo nắm bắt, 
nhìn nhận chân xác những vấn 
đề từ đời sống văn hóa, văn 
nghệ, nhất là những bất cập, 
vướng mắc để điều chỉnh chính 
sách phù hợp với thực tiễn. 

hóa toàn quốc lần thứ hai, nhiều 
nội dung quan trọng khác đã 
được đề cập: Văn hóa soi đường 
quốc dân đi; văn hóa là một mặt 
trận, anh chị em văn nghệ sĩ là 
những chiến sĩ trên mặt trận 
đó; Chủ nghĩa Mác và văn hóa  
Việt Nam... 

Hội nghị Văn hóa toàn quốc 
lần thứ nhất năm 1946 và lần 
thứ hai năm 1948 diễn ra trong 

bối cảnh hết sức đặc biệt, khi 
cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp vẫn đang hồi quyết 
liệt. Dù vậy, lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, nhất là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vĩ đại vẫn dành thời 
gian, công sức để tổ chức sự kiện 
mang tầm vóc lâu dài. Mục tiêu 
cao nhất là thống nhất về mặt tư 
tưởng, khơi dậy sức mạnh văn 
hóa, ý chí và nghị lực của đội 

ngũ văn nghệ sĩ và những nhà 
văn hóa, góp sức động viên, cổ 
vũ toàn dân tích cực tham gia 
vào cuộc kháng chiến trường 
kỳ, gian khổ chống thực dân 
Pháp xâm lược; xa hơn là bảo 
vệ thành quả cách mạng, xây 
dựng Tổ quốc XHCN.

Được tổ chức sau 75 năm kể 
từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc 
đầu tiên, trong bối cảnh cả nước 

đang dồn tâm sức vượt qua “rào 
cản” mang tên Covid-19, phấn 
đấu thực hiện thành công Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XIII, Hội nghị Văn hóa toàn 
quốc năm 2021 (theo kế hoạch, 
diễn ra vào ngày 24.11) hứa hẹn 
sẽ mở ra bước ngoặt mới trong 
mục tiêu chấn hưng và phát triển 
văn hóa, con người Việt Nam, 
đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh 
và bền vững đất nước. 

Tin tưởng rằng, qua Hội 
nghị quan trọng này, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và sự quản lý 
của Nhà nước, đội ngũ trí thức, 
văn nghệ sĩ, những người làm 
công tác văn hóa nước nhà sẽ 
có thêm động lực mới, mạnh mẽ 
hơn, nhiệt thành hơn để tham 
gia vào sự nghiệp phát triển văn 
hóa, xứng đáng với nhiệm vụ, 
vai trò, sứ mệnh mà Đảng đã 
giao phó.                      MAI LÂM

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các văn nghệ sĩ.                                                                                                                                                      Ảnh tư liệu

(BĐ) - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình 
Định đã có kế hoạch tổ chức cho 
các ĐBQH tiếp xúc cử tri (TXCT) 
sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội  
khóa XV.

Theo đó, từ ngày 15 - 17.11, 
các ĐBQH đơn vị tỉnh sẽ tiếp xúc 
với Mặt trận và các tổ chức thành 
viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh; tiếp xúc chuyên đề với cán 
bộ, công chức, viên chức, người 
lao động ngành y tế (bằng hình 
thức trực tuyến từ Sở Y tế đến 
các cơ sở khám chữa bệnh và các 

TTYT cấp huyện) và cử tri tại các 
xã, phường, thị trấn trong tỉnh 
(riêng tại TP Quy Nhơn, do diễn 
biến phức tạp của dịch Covid-19, 
Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức tiếp 
xúc trực tiếp tại hội trường 
UBND thành phố, kết nối trực 
tuyến đến các xã, phường của  
thành phố). 

Để hoạt động TXCT của 
các ĐBQH đạt hiệu quả, Đoàn 
ĐBQH tỉnh Bình Định đề nghị 
Thường trực HĐND tỉnh, lãnh 
đạo UBND tỉnh và cấp huyện 

tham dự, tiếp thu, trả lời ý kiến, 
kiến nghị của cử tri thuộc thẩm 
quyền; Thường trực MTTQ Việt 
Nam tỉnh và cấp huyện, thị xã, 
thành phố chủ trì tổ chức các 
buổi TXCT của ĐBQH tại cấp 
tỉnh và các địa phương. Sở Y tế 
phối hợp với Ban Thường trực 
MTTQ Việt Nam tỉnh và Văn 
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 
tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc 
chuyên đề với cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động 
ngành Y tế.                MINH QUANG

Từ ngày 15 - 17.11, ĐBQH tiếp xúc cử tri  
sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 91 
năm Ngày Thành lập Mặt trận 
Dân tộc Thống nhất Việt Nam - 
Ngày Truyền thống Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 
18.11.2021), Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh sẽ tặng bằng khen cho 
59 tập thể và 65 cá nhân thuộc 11 
huyện, thị xã, thành phố trong 
tỉnh về những đóng góp nổi bật 
cho cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh” và phòng, 
chống dịch Covid-19.

Cụ thể, tặng bằng khen cho 
21 tập thể (khu dân cư) và 21 cá 
nhân (trưởng ban công tác Mặt 
trận tại khu dân cư) đã có thành 
tích xuất sắc trong thực hiện 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh” và phòng, chống 
dịch Covid-19. Tặng bằng khen 
cho 38 tập thể (là các tổ Covid-19 

cộng đồng, tổ vận động, điều 
phối, hỗ trợ phòng, chống dịch 
Covid-19, tổ tự quản phòng, 
chống dịch Covid-19…) và 44 
cá nhân (là cán bộ Mặt trận cơ 
sở, đại diện các đoàn thể chính 
trị - xã hội tại cơ sở, bí thư chi bộ, 
trưởng thôn, tổ trưởng, tổ phó 
các tổ vận động, tự quản…) đã 
có thành tích xuất sắc trong thực 
hiện công tác phòng, chống dịch 
Covid-19.                                N.M

CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” 
VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19:

Biểu dương các tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật

Ngày 11.11, Huyện ủy Phù 
Cát tổ chức Hội nghị triển khai 
thực hiện Quy định 02-QĐ/TU 
ngày 29.4.2021 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về phân công ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
phụ trách theo dõi địa bàn 
huyện và lãnh đạo các cơ quan 
cấp tỉnh theo dõi các xã, thị trấn 
của huyện Phù Cát (ảnh). 

Theo đó, có 18 đồng chí là 
lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh 
được phân công phụ trách 18 xã, 
thị trấn trên địa bàn huyện Phù 
Cát, nhằm giúp Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy thường xuyên, kịp 
thời nắm bắt việc triển khai thực 
hiện các chủ trương, nghị quyết 
của Trung ương, của Tỉnh ủy ở 
các địa phương để lãnh đạo, chỉ 

đạo toàn diện, sâu sát nhiệm vụ 
phát triển KT-XH, quốc phòng, 
an ninh, xây dựng hệ thống 
chính trị trên địa bàn.

Dịp này, lãnh đạo Huyện ủy 
Phù Cát báo cáo khái quát về 
tình hình phát triển KT-XH, an 
ninh, quốc phòng và xây dựng 
hệ thống chính trị trên địa bàn; 
kết quả qua 2 năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 để 
các đại biểu nắm bắt; đồng thời, 
chỉ đạo các xã, thị trấn chia sẻ 
thông tin về tình hình KT-XH 
của từng địa phương cũng như 
tạo điều kiện thuận lợi để các 
đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh hoàn 
thành nhiệm vụ theo Quy định 
02-QĐ/TU.        TRƯỜNG GIANG

Huyện ủy Phù Cát triển khai  
Quy định 02-QĐ/TU 
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NGÀNH THUẾ VÀ NGÂN HÀNG: 

Phối hợp quản lý, thu thuế 
kinh doanh thương mại điện tử

Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa ngành Thuế và Ngân 
hàng, công tác quản lý, 
thu thuế trên lĩnh vực kinh 
doanh thương mại điện tử, 
kinh doanh trên nền tảng số 
có chuyển biến cực. 

Cán bộ ngành Thuế hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản kinh doanh TMĐT trên trang https://thuedientu.
gdt.gov.vn của ngành Thuế bằng hình thức trực tuyến.                                                                                                                    Ảnh: TIẾN SỸ

Phối hợp chặt chẽ
Năm 2021, ngành Thuế tiếp 

tục tăng cường công tác quản 
lý, thu thuế trên lĩnh vực kinh 
doanh trên nền tảng số, kinh 
doanh thương mại điện tử 
(TMĐT), trong đó đặc biệt quan 
tâm đến các tổ chức, cá nhân 
là đối tác của các tập đoàn lớn 
như: Google, Facebook và các 
DN nước ngoài đang cung ứng 
dịch vụ đặt phòng trực tuyến tại 
Việt Nam như: Agoda, Booking... 
Đây là 2 nhóm đối tượng thường 
xuyên có giao dịch tín dụng phát 
sinh và có doanh thu lớn.

Ở Bình Định, công tác quản 
lý thuế và thu thuế trên lĩnh vực 
kinh doanh trên nền tảng số, 
kinh doanh TMĐT có sự hỗ trợ 
tích cực của ngành Ngân hàng. 
Ông Nguyễn Trà Dương, Giám 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định, 
cho hay: Chúng tôi đã ban hành 
văn bản chỉ đạo và hướng dẫn 
các tổ chức tín dụng trên địa bàn 
tỉnh phối hợp, cung cấp thông 
tin liên quan đến giao dịch ngân 
hàng của các tổ chức, cá nhân có 
hoạt động kinh doanh trên nền 
tảng số, kinh doanh TMĐT cho 
Cục Thuế tỉnh theo đúng quy 
định. Hầu hết các đơn vị đã phối 
hợp, cung cấp cho ngành Thuế 
tỉnh nhiều thông tin quan trọng 
về các giao dịch phát sinh của các 
tổ chức, cá nhân kinh doanh trên 
nền tảng số, kinh doanh TMĐT. 

Theo ông Nguyễn Hữu Danh, 

Trưởng phòng Tin học (Cục Thuế 
tỉnh), với sự hỗ trợ của ngành 
Ngân hàng, trong 10 tháng đầu 
năm 2021, trong số 400 tài khoản 
hoạt động kinh doanh trên nền 
tảng số, kinh doanh TMĐT mà 
ngành Thuế tỉnh đề nghị xác 
định và cung cấp bảng sao kê, các 
ngân hàng đã cung cấp 300 bảng 
sao kê của 121 tổ chức, cá nhân với 
tổng số tiền giao dịch phát sinh 
hơn 1.175 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, 
ngành Thuế tỉnh phân loại các loại 
hình kinh doanh, dòng tiền phát 
sinh để tính toán các khoản thuế 
phải thu.

Hướng dẫn người nộp thuế 
kê khai thuế và thu thuế

Theo quy định, đối tượng 
kinh doanh trên nền tảng số, 
kinh doanh TMĐT trong lĩnh 
vực thương nghiệp phải nộp 
1,5% tổng doanh thu, lĩnh vực 
sản xuất là 4,5% và lĩnh vực dịch 

vụ là 7%. Hiện ngành Thuế đã 
và đang rà soát, phân loại các 
khoản doanh thu, hướng dẫn các 
tổ chức, cá nhân kê khai và thu 
thuế. Thời gian qua đã có nhiều 
tổ chức, cá nhân đến cơ quan 
Thuế kê khai, nộp thuế. 

Có doanh thu lớn từ hoạt 
động kinh doanh hàng điện tử, 
ông Đ.M.C (ở TX Hoài Nhơn) đã 
kê khai, nộp tổng cộng 675 triệu 
đồng tiền thuế tại Chi cục Thuế 
khu vực Hoài Nhơn - Hoài Ân - 
An Lão. Tương tự, ông N.H.L (ở 
phường Đập Đá, TX An Nhơn) 
kinh doanh quần áo TMĐT cũng 
đã nộp 200 triệu đồng tiền thuế 
tại Chi cục Thuế An Nhơn; bà 
T.T.T.T (ở xã Phước Lộc, huyện 
Tuy Phước) kinh doanh hàng mỹ 
phẩm, quần áo TMĐT cũng đã 
kê khai và nộp 50 triệu đồng tiền 
thuế tại Chi cục Thuế Tuy Phước- 
Vân Canh. Đề cập đến hoạt động 
kinh doanh và nộp thuế, ông 

Tổng dư nợ 
cho vay tăng 10% 
so với cùng kỳ 

(BĐ) - Theo Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam - Chi nhánh 
tỉnh Bình Định, cùng với việc 
cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ 
nguyên nhóm nợ cho khách 
hàng, các ngân hàng thương 
mại và tổ chức tín dụng trên 
địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh cho 
vay để khách hàng duy trì 
và phát triển sản xuất kinh 
doanh. Tổng dư nợ đến ngày 
31.10.2021 đạt 87.440 tỷ đồng, 
tăng 10% so với cùng kỳ năm 
trước. Nhiều ngân hàng đã 
điều chỉnh giảm lãi suất đối 
với dư nợ vay đã có từ 0,1 - 
2%/năm; giảm lãi suất cho vay 
mới từ 1 - 1,5%… 

Qua đó góp phần giúp 
khách hàng khắc phục khó 
khăn, duy trì phát triển sản 
xuất kinh doanh.      MINH HẢI

  Ngân hàng Ngoại thương 
Việt Nam - Chi nhánh Bình 
Định vừa tổ chức lễ ra mắt đồng 
thời triển khai nhiệm vụ mô hình 
tổ tự quản về an ninh trật tự và 
an toàn Covid-19. Mô hình có 34 
thành viên, chia thành 5 tổ tự 
quản tại trụ sở chính và 5 phòng 
giao dịch của Vietcombank Bình 
Định trên địa bàn TP Quy Nhơn, 
TX Hoài Nhơn. T. SỸ
  Sở Tài chính và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố 
đã đăng tải danh sách 7.462 cá 
nhân sản xuất kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ trên trang thông tin 
điện tử của Sở Tài chính và của 
địa phương, đồng thời thông tin, 
đôn đốc các cá nhân thực hiện kê 
khai giá hàng hóa, dịch vụ theo 
đúng quy định hiện hành. Trong 
số các cá nhân sản xuất kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ nói trên, 
có 2.081 cá nhân phải thực hiện 
kê khai giá hàng hóa, dịch vụ tại 
UBND TP Quy Nhơn; các cá nhân 
còn lại kê khai ở UBND các huyện 
và thị xã trong tỉnh.  MINH HẰNG

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH THUẾ

Câu hỏi: Khi chuyển sang áp dụng 
hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo NĐ123/2020 
từ tháng 11.2021 theo quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính, DN cần làm gì?

Trả lời:  Khi chuyển sang áp dụng HĐĐT 
theo NĐ123/2020 từ tháng 11.2021 theo 
quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, DN 
cần lưu ý 6 nội dung:

1- Xác định đơn vị thuộc diện đăng ký 
áp dụng HĐĐT có mã hay HĐĐT không 
mã của cơ quan thuế để khai vào Mẫu 
01ĐKTĐ/HĐĐT.

+ 2 trường hợp được đăng ký áp dụng 
HĐĐT không mã:

- Nếu không có trong danh sách cơ 
quan thuế Thông báo DN thuộc diện rủi 
ro về hóa đơn và đơn vị có phần mềm kế 
toán, phần mềm lập HĐĐT đáp ứng lập, 
tra cứu, lưu trữ, truyền dữ liệu đến người 
mua, cơ quan thuế.

- Nếu không có trong danh sách cơ 
quan thuế Thông báo thuộc diện rủi ro về 
hóa đơn và đơn vị thuộc ngành nghề sau: 
Điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, 
nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y 
tế, thương mại, kinh doanh siêu thị, vận tải.

+ Nếu không thuộc diện 2 trường hợp 
trên thì đơn vị đăng ký HĐĐTcó mã.

Lưu ý khi kê khai Mẫu 01 ĐKTĐ/HĐĐT: 
+ Trường hợp thuộc diện miễn phí sử 

dụng HĐĐT một năm, điều kiện phải đăng 
ký HĐĐT có mã: 

- DN nhỏ và vừa tại địa bàn có điều kiện 
KTXH khó khăn và đặc biệt khó khăn: Tuy 
Phước, Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù 
Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão 

- DN nhỏ và vừa tại địa bàn Hoài Nhơn, 
An Nhơn và Quy Nhơn theo đề nghị của 
UBND tỉnh, trừ DN hoạt động tại các khu 
kinh tế, khu công nghiệp.

+ Nếu đơn vị có xuất khẩu thì đăng ký 
thêm loại Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển 
nội bộ để xuất hàng đi đường.

2- Hủy HĐ tồn trước đây kể cả điện tử 
(theo Thông tư 32) sau khi được cơ quan thuế 
chấp nhận đăng ký HĐĐT theo thông báo 
mẫu 01/TB-ĐKĐT, thời hạn hủy sau 30 ngày 
kể từ khi gửi thông báo cho cơ quan thuế. 
Đơn vị vào ứng dụng báo cáo hóa đơn, chọn 
Mẫu thông báo hủy hóa đơn để thực hiện. 
Tại chỉ tiêu “phương pháp hủy HĐ”:

- Đối với HĐ giấy: Ghi cắt góc

- Đối với HĐĐT: Ghi hủy điện tử
3- Trường hợp đơn vị áp dụng HĐĐT 

không mã, phải chuyển dữ liệu hóa đơn 
bán ra cho cơ quan thuế, thường là chuyển 
qua tổ chức dịch vụ (chuyển trực tiếp vào 
Cổng thông tin của Tổng cục Thuế phải 
đáp ứng điều kiện và được Tổng cục có 
văn bản đồng ý).

+ Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn: 
- Chuyển theo Bảng tổng hợp nếu 

thuộc các ngành nghề: Bưu chính viễn 
thông, điện, nước sạch, tài chính, ngân 
hàng, bảo hiểm, vận tải hàng không, 
chứng khoán. Thời điểm chuyển dữ liệu: 
Chuyển cùng lúc với Tờ khai mẫu 01/GTGT

- Chuyển đầy đủ nội dung từng HĐ nếu 
không thuộc ngành nghề trên. Thời điểm 
chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế: Sau khi 
chuyển cho người mua.

Riêng đối với kinh doanh xăng dầu, 
người bán tổng hợp HĐ bán trong ngày 
theo từng mặt hàng trên bảng tổng hợp 
dữ liệu HĐĐT và chuyển ngay trong ngày.

4- Thời điểm lập HĐ đối với một số 
ngành đặc thù, thực hiện theo Điều 9 
NĐ123/2020. Lưu ý: Thực hiện HĐĐT theo 

NĐ 123/2020 thì khi xuất khẩu hàng hóa, 
dịch vụ vẫn phải xuất hóa đơn.

5- Sửa chữa hóa đơn khi sai sót:
- Trường hợp đã chuyển/chưa chuyển 

HĐ cho khách hàng: Khi có sai sót đều phải 
lập Mẫu 04/SS-HĐĐT gửi cơ quan thuế; 

Trường hợp chỉ sai tên, địa chỉ người 
mua thì không phải lập lại HĐ.

- Trường hợp chưa chuyển HĐ cho 
khách hàng thì lập HĐ mới, ký số rồi gửi 
cho người mua, hoặc gửi cơ quan thuế cấp 
mã để gửi cho người mua.

- Trường hợp đã chuyển HĐ cho khách 
hàng, 2 bên mua bán phải có văn bản thỏa 
thuận ghi rõ sai sót và lập lại HĐ. Đơn vị 
được lựa chọn một trong hai cách: Lập lại 
hóa đơn mới điều chỉnh hóa đơn sai sót 
hoặc hóa đơn mới thay thế hóa đơn sai sót, 
ký số rồi gửi cho người mua, hoặc gửi cơ 
quan thuế cấp mã để gửi cho người mua.

6- Báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử: 
Khi được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký 
HĐĐT theo thông báo mẫu 01/TB-ĐKĐT, 
thì đơn vị chính thức chuyển sang áp dụng 
HĐĐT theo NĐ123/2020, đơn vị không 
phải báo cáo sử dụng HĐ.

TIN VẮN

Đ.M.C. nói ngắn gọn: “Tôi kinh 
doanh sản phẩm hàng hóa công 
khai, minh bạch, thu nhập chính 
đáng và luôn xác định nộp thuế 
là quyền và nghĩa vụ, nên đã chủ 
động kê khai, nộp thuế đầy đủ”.

Ông Nguyễn Đẩu, Cục 
trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: 
Nguồn thu từ lĩnh vực kinh 
doanh TMĐT, kinh doanh trên 
nền tảng số vẫn còn rất nhiều 
tiềm năng, nếu khai thác tốt sẽ 
bổ sung đáng kể vào ngân sách 
nhà nước. Bởi vậy tới đây, ngành 
Thuế tiếp tục tăng cường công tác 
quản lý thuế đối với các tổ chức, 
cá nhân kinh doanh trên nền tảng 
số, kinh doanh TMĐT; phối hợp 
tốt với ngành Ngân hàng rà soát 
đối tượng kinh doanh, xác minh 
dòng tiền và gửi cảnh báo sai 
phạm về thuế, đồng thời hướng 
dẫn các nhóm đối tượng thực 
hiện việc kê khai, nộp thuế theo 
quy định.                  PHẠM TIẾN SỸ
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Bình Định

Sẽ phân bổ đủ 2 liều vắc xin Covid-19 
cho trẻ từ 12 - 17 tuổi

Bộ Y tế vừa có Công văn khẩn số 9495/
BYT-DP gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về 
việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 và báo cáo kết quả tiêm cho trẻ 
từ 12 - 17 tuổi.

Dự kiến, trong tháng 11 và 12.2021, 
Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được số lượng 
lớn vắc xin phòng Covid-19 và phân bổ 
để tiêm chủng đủ 2 liều vắc xin cho toàn 
bộ người từ 12 tuổi trở lên.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước 
đã phân bổ được 81 đợt vắc xin Covid-19 
với tổng số hơn 112 triệu liều. Trên Cổng 
thông tin tiêm chủng Covid-19 đã công 
bố, đến sáng 11.11, cả nước đã tiêm được 
hơn 95,6 triệu mũi; tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều  
vắc xin là 85,5% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều 
vắc xin là 43,1% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Hiện, một số tỉnh, thành phố có độ bao 
phủ vắc xin cao đã xây dựng kế hoạch 
và bắt đầu triển khai tiêm chủng cho đối 
tượng trẻ từ 12 - 17 tuổi theo hướng dẫn 
của Bộ Y tế.

Đến nay, có 12 tỉnh, thành phố triển 
khai tiêm được hơn 1,1 triệu liều vắc xin 
Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là: TP Hồ 
Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên 
Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, 
Đà Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lạng 
Sơn, Lào Cai.

Để đáp ứng kịp thời tiến độ cung ứng 

Đèo Khánh Lê sạt lở 
nghiêm trọng, đường 
Nha Trang - Đà Lạt ách tắc

Khoảng 10 giờ ngày 11.11, đèo Khánh 
Lê, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) tại 
các điểm km 54+500, km 55+620, km41+320 
bị sạt lở nghiêm trọng, khiến tuyến đường 
Nha Trang - Đà Lạt ách tắc hoàn toàn.

Tại hiện trường, một lượng lớn đất đá 
từ trên núi đổ xuống, chắn hết đường. 
Đất đá tràn ra mặt đường, sạt lấp cống... 
Ước tính có khoảng 9.000 m3 đất đá tràn 
lấp xuống đường.

Khu vực sạt lở có nước chảy xiết 
cộng với đất đá đổ dồn, nên nhà thầu 
bảo dưỡng đường đã cắt cử người đứng 
chốt chặn, cảnh báo các phương tiện lưu 
thông qua đây.

Đơn vị bảo trì đang huy động máy 
móc để hốt dọn đất đá trên đường, bảo 
đảm cho phương tiện lưu thông thuận 
lợi trong thời gian sớm nhất.  (Theo TTO)

Hà Nội: Giải cứu 4 người bị mắc kẹt trong đám cháy ở khu tập thể

Vụ cháy bốc khói nghi ngút.                          Ảnh: VTC

Khoảng hơn 14 giờ ngày 11.11, người 
dân tại ngõ 10 đường Nguyên Hồng, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà 
Nội phát hiện lửa bốc lên từ khu tập thể 
Thành Công.

Ngọn lửa bắt nguồn từ căn hộ 301 
ở tầng 3 khu G1 tập thể Thành Công, 
sau đó lan lên các tầng 4, 5 của khu tập 
thể. Ngay sau khi nhận được tin báo từ 
người dân, lực lượng PCCC&CNCH đã 
huy động lực lượng tới hiện trường để 
khống chế đám cháy, không để lan rộng. 
Nguyên nhân vụ cháy nghi do chập điện.

Khu G1 tập thể Thành Công là tòa 
nhà 5 tầng nằm trong khu vực có đông 
hộ dân sinh sống, nhà cửa liền kề, cầu 
thang nhỏ nên việc tiếp cận hiện trường 
khá khó khăn.

Lực lượng PCCC&CNCH sau khi tiếp 
cận hiện trường đã hướng dẫn người dân 
ở các tầng trên thoát hiểm, đồng thời giải 
cứu thành công 4 người dân mắc kẹt trong 
đám cháy.

Đến khoảng 15 giờ, đám cháy đã được 
khống chế. Hiện chưa có thống kê về thiệt 
hại của vụ cháy. (Theo TTXVN/Vietnam+)

Phá đường dây đánh bạc hơn 1.500 tỷ đồng, bắt 24 đối tượng
Ngày 11.11, CA TP Vinh (Nghệ An) 

cho biết vừa phá thành công chuyên án, 
khởi tố, bắt tạm giam 24 bị can về các tội 
danh đánh bạc và cho vay lãi nặng trong 
giao dịch dân sự, làm rõ số tiền đánh bạc 
hơn 1.500 tỷ đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 9.2021, CA 
TP Vinh phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ 
An nổi lên đường dây có biểu hiện nghi 
vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng 
trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc 
và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng 
đá trực tuyến qua mạng internet.

Qua điều tra, cơ quan CA xác định 
Nguyễn Trọng Linh (SN 1990), trú tại xã 
Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nghệ An là đối 
tượng cầm đầu đường dây này. Nguyễn 
Văn Bá (SN 1985), trú tại xã Hưng Thông, 
huyện Hưng Nguyên, Nghệ An là đối 
tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong 
giao dịch dân sự. Cơ quan CA xác định 
11 đối tượng (9 ở Nghệ An, 2 trú Hà Tĩnh) 
là đại lý cấp dưới và con bạc tham gia cá 
cược trực tiếp vào đường dây của Linh. 

Mở rộng điều tra, ban chuyên án nhận 
định đường dây tổ chức cá độ bóng đá 

còn liên quan đến các đối tượng tại tỉnh 
Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Thanh Hóa 
nên đã lập các tổ công tác trực tiếp vào 
tỉnh Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh để bắt 
giữ các đối tượng.

Như vậy, đến ngày 11.11, CA TP Vinh 
đã bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ nhiều 
tang vật vụ án.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 
các đối tượng trong đường dây tham gia 
đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ 
tháng 5.2021 đến ngày 20.10 với tổng số 
tiền hơn 1.500 tỷ đồng.(Theo nld.com.vn)

Ngày 11.11, Cơ quan An ninh điều tra 
Bộ CA đề nghị Viện KSND Tối cao truy 
tố 14 bị can.

Có 9 bị can bị đề nghị truy tố về 
tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa 
bệnh”, gồm: Nguyễn Minh Hùng, Võ 
Mạnh Cường, Phạm Anh Kiệt, Nguyễn 
Trí Nhật, Ngô Anh Quốc, Phan Cẩm Loan, 
Lê Thị Vũ Phương, Phạm Quỳnh Trang, 
Nguyễn Thị Quyết.

Các bị can Lê Đình Thanh, Nguyễn 
Việt Hùng và Trương Quốc Cường (Thứ 
trưởng Bộ Y tế) bị truy tố về tội “Thiếu 
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

2 bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm 
Hồng Châu bị truy tố về tội “Lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết luận điều tra, ông Trương 
Quốc Cường, thời điểm đó là Cục trưởng 
Cục Quản lý dược, Phó Chủ tịch thường 
trực Hội đồng xét duyệt thuốc, có trách 
nhiệm là người đứng đầu khi để xảy ra 
vi phạm trong thẩm định, xét duyệt 2 
hồ sơ thuốc H2K Levofloxacin và H2K 
Ciprofloxacin, gây thiệt hại 50,6 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, quá trình điều 
tra, ông Trương Quốc Cường có thái độ 
hợp tác, thành khẩn khai báo, thừa nhận 
trách nhiệm là người đứng đầu khi để xảy 
ra các sai phạm tại Cục Quản lý dược.

(Theo laodong.vn)

6 bệnh nhân Covid-19 
bỏ trốn khỏi bệnh viện

Chiều 11.11, cơ quan chức năng huyện 
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã tìm thấy 6 
bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trốn khỏi 
nơi điều trị và đưa trở lại BVĐK khu vực 
Ngọc Hồi.

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa cùng 
ngày, 6 bệnh nhân Covid-19 từ 16 - 19 
tuổi, cùng ở thôn Măng La, xã Ngọc Bay, 
TP Kon Tum, rủ nhau bỏ trốn khi đang 
được điều trị tại BVĐK khu vực Ngọc Hồi.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cơ 
quan chức năng liền tổ chức truy tìm. 
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cơ quan 
chức năng đã phát hiện 6 bệnh nhân trên 
đang lẩn trốn tại vườn cao su gần bệnh 
viện. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã 
đưa những bệnh nhân này về bệnh viện 
tiếp tục điều trị, đồng thời truy vết yếu 
tố dịch tễ liên quan. (Theo nld.com.vn)

Thứ trưởng Bộ Y tế 
Trương Quốc Cường gây 
thiệt hại 50,6 tỷ đồng

Gia Lai thu hơn 3.600 lít thuốc bảo vệ thực vật chứa chất cấm

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm đếm hàng hóa 
vi phạm.

Ngày 10.11, Đội Quản lý thị trường 
số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia 
Lai) phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế 
(CA tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra 
đột xuất đại lý Phượng chuyên bán 
thuốc bảo vệ thực vật do ông Nguyễn 
Văn Anh làm chủ (địa chỉ kinh doanh 
tại xã An Phú, TP Pleiku).

Tại nơi bán hàng, đoàn kiểm tra 
phát hiện đại lý này đang bày bán 7 
chai thuốc trừ sâu loại 500 ml, thành 
phần ghi trên nhãn có chứa hoạt chất 

Chlorpyrifos ethyl; 20 chai thuốc trừ cỏ 
loại 900 ml thành phần ghi trên nhãn 
có chứa hoạt chất Glyphosate, là loại 
cấm sử dụng tại Việt Nam.

Tiếp tục kiểm tra kho chứa hàng, 
đoàn kiểm tra đã phát hiện thêm 12 
sản phẩm. Qua kiểm đếm từ 10 giờ 
đến 16 giờ cùng ngày, đoàn kiểm tra 
đã tạm giữ tổng cộng 3.643,85 lít và 
94 kg thuốc bảo vệ thực vật có chứa 2 
hoạt chất nêu trên. 

(Theo Nhân Dân)

Học sinh trường THPT Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng) được tiêm vắc xin ngừa Covid-19.            Ảnh: SGGP

vắc xin trong 2 tháng cuối năm nay, Bộ Y 
tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ 
đạo các đơn vị đẩy nhanh việc tiêm chủng 
cho người từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho 
các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) bảo đảm 
an toàn, hiệu quả. Từ đó, nhanh chóng đạt 
được độ bao phủ mũi 1 cho 100% dân số 
từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 cho những 
đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Cùng với đó, sở y tế các tỉnh, thành phố 
căn cứ tiến độ cung ứng vắc xin, tình hình 

dịch và độ bao phủ vắc xin cho đối tượng 
từ 18 tuổi trở lên tại địa phương để triển 
khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 
em từ 12 - 17 tuổi theo lộ trình đã được Bộ 
Y tế hướng dẫn, đồng thời thực hiện báo 
cáo hằng ngày kết quả tiêm chủng đối với 
nhóm tuổi này.

Theo rà soát của Bộ Y tế, cả nước hiện 
có trên 8 triệu trẻ từ 12 - 17 tuổi, với số 
lượng vắc xin cần để tiêm 2 mũi là khoảng 
16 triệu liều.                             (Theo HNM)



THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH
Công ty TNHH Giám định C&S thông báo mời chào giá mua thanh lý 

2.258 tấm pin năng lượng mặt trời bị hư hỏng, cụ thể như sau:
- 351 tấm pin bị đứt dây, hỏng hộp kết nối
- 1907 tấm pin bị vỡ mặt kính
- Kích thước mỗi tấm: 1960 mm x 992 mm x 40 mm.
- Trọng lượng mỗi tấm: 22.1kg
1. Bên mời chào giá: Công ty TNHH Giám định C&S.
2. Bên mời chào giá mời các nhà thầu tham gia nộp chào giá mua thanh 

lý 2.258 tấm pin năng lượng mặt trời bị hư hỏng.
3. Nhà thầu quan tâm tham gia chào giá muốn tìm hiểu thông tin chi 

tiết có thể liên hệ Công ty TNHH Giám định C&S, phòng 16, tầng 3A, tòa C2 
D’capitale Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (điện thoại liên hệ: 
024 710 58899, anh Phạm Quốc Việt 0868. 696.169) /hoặc đến xem hàng 
hóa tại địa chỉ Nhà máy điện mặt trời Fujiwara Bình Định, Khu kinh tế Nhơn 
Hội, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (liên hệ: Anh Trương Quang Trưởng - điện 
thoại: 0972.272.959).

4. Thời gian nộp chào giá: Từ thời điểm thông tin được đăng chính thức 
trên Báo Bình Định đến 16 giờ ngày 18.11.2021.

5. Địa điểm nộp chào giá: Tại văn phòng Công ty TNHH Giám định C&S, 
phòng 16, tầng 3A, tòa C2 D’capitale Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, 
Hà Nội/ hoặc gửi trước chào giá qua email (vietpq@cs-adj.com).

Giá chào là giá trọn gói/ hoặc chào đơn giá từng tấm (không bao gồm 
VAT), đã bao gồm chi phí bốc xếp tại nơi nhận hàng. Thư chào giá cần có đủ 
chữ ký/dấu của người đại diện pháp luật của nhà thầu chào giá.

Trân trọng.

Dự báo 
THỜI TIẾT

 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và 
giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển có lúc cấp 4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra 
lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và giông. Gió 

Đông Bắc cấp 3 - 4. 
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Tầm 

nhìn xa từ 4 - 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6; biển động nhẹ. Trong mưa giông 
có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.                                 (Nguồn TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 12.11.2021

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích  

108 m2; thửa đất số 918; tờ bản đồ số 05; địa chỉ thửa đất: Khu phố 1 
(khối 1), phường Tam Quan (thị trấn Tam Quan), TX Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định. Giá khởi điểm của tài sản: 922.259.520 đồng (Nộp khoản 
tiền đặt trước 180.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 
đồng; Bước giá 15.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn
Địa chỉ: QL 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn,  

tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả 

giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 03.12.2021 
tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm 
nộp khoản tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 03.12.2021, tài 
khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho 
đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu 
giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 06.12.2021 tại Trụ 
sở Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.  

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

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

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: 0914 024 837

Website: www.daugiataisandongduong.com

THÔNG BÁO 
MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tôi tên: Võ Kế Quá - sinh năm 1963
Địa chỉ: Thôn Liêm Lợi, xã Nhơn Phong, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định 
Nguyên tôi có làm mất giấy chứng nhận QSD đất số 00629/QSDĐ/I6 

mang tên Võ Kế Quá do UBND huyện An Nhơn (nay là UBND TX An Nhơn) 
cấp ngày 27.11.1996. Vậy ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc 
số ĐT: 0343 703309, tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

Nếu không tìm được giấy chứng nhận QSD đất, tôi sẽ có văn bản 
đề nghị các cơ quan chức năng để xin cấp lại giấy chứng nhận QSD 
đất. Sau 30 ngày ra thông báo, giấy chứng nhận QSD đất gốc trên 
không còn giá trị.

THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC
Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định đang tiến hành giải quyết tố 

giác về tội phạm của: Ông Nguyễn Tấn Tài (SN 1993) - trú tại khu vực 
Liêm Trực, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nội dung tố giác tội phạm: Ông Nguyễn Tấn Tài tố cáo ông Dương 
Quốc Huy (SN 1990) - trú tại 692 Trần Phú, khu vực Liêm Trực, phường 
Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định, có hành vi lạm dụng tín nhiệm 
chiếm đoạt tài sản của ông Tài với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng.

Vậy, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định thông báo: Yêu cầu ông 
Dương Quốc Huy đến Văn phòng Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định 
(địa chỉ: Số 41, đường Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để 
giải quyết. 

Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này mà ông Dương Quốc 
Huy không đến giải quyết, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định sẽ xử lý 
theo quy định của pháp luật.

10 THỨ SÁU, 12.11.2021
quangcaobaobinhdinh@gmail.com
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Bình Định

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHAI GIẢNG GHI CHÚ

Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo 
dục Thể chất, SP Toán, SP Ngữ văn, SP Tin học, 
SP Tiếng Anh, SP Mỹ thuật, SP Âm nhạc

04.12.2021
Học vào 
thứ Bảy, Chủ 
nhật và kỳ hè

Kỹ thuật cấp thoát nước,  Kỹ thuật xây dựng

04.12.2021

- Học vào 
thứ Bảy và 
Chủ nhật

- Học 
E-learning

Quản trị kinh doanh,  Kế toán

Lưu trữ - Quản trị văn phòng

Ngôn ngữ Anh,  Quản lý nhà nước

Quản lý đất đai,  Quản lý văn hóa

LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ
Nghiệp vụ sư phạm

Liên tục khai 
giảng khi đủ số 
lượng đăng ký

- Học online

- Học trực tiếp

Quản lý giáo dục
Chức danh nghề nghiệp giáo viên
Nghiệp vụ đấu thầu
Hướng dẫn viên Du lịch nội địa
Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế
Công tác thủ quỹ;  Công tác văn thư
Kế toán viên,  Kế toán viên chính
Kế toán trưởng
Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 25.12.2021

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHAI GIẢNG GHI CHÚ

Liên hệ: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định, số 107A Thanh Niên, TP Quy Nhơn
         ĐT: (0256)3892319 - 0914031999;  website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn

Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất ở 
đợt 1/2021 gồm 06 lô đất xã Ân Nghĩa, 13 lô đất xã Ân Hữu và Quyền sử dụng đất ở 
đợt 2/2021 gồm 133 lô đất tại các khu dân cư xã Ân Mỹ, Ân Tín, Ân Hảo Tây, Ân Hảo 
Đông, Ân Thạnh, Ân Đức, Ân Tường Đông, Ân Nghĩa và thị trấn Tăng Bạt Hổ huyện 
Hoài Ân. Quỹ đất do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện 
Hoài Ân quản lý.

1. Tổng số lô đất đưa ra tổ chức đấu giá: 152 lô; Tổng diện tích: 23.904,31 m2.
2. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 90.834.285.000 đồng.
Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá của 

từng lô đất (cụ thể tại thông báo số 24/2021/TB-ĐGT&T ngày 11.11.2021 của Công ty 
Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định). 

- Hình thức đấu giá: Đấu giá từng lô đất. Kết hợp bỏ phiếu gián tiếp khi nộp hồ 
sơ đấu giá và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá: 
Trả giá lên. 

3. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và địa điểm tổ 
chức đấu giá: Chia làm 5 phiên đấu giá:
	Phiên đấu giá thứ 1: Gồm: 
* Khu dân cư thị trấn Tăng Bạt Hổ: 12 lô, tổ chức đấu giá vào lúc 8 giờ  

ngày 09.12.2021 tại UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân.
- Thời gian nộp hồ sơ: 
+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm 

yết đến 17 giờ ngày 04.12.2021;
+ Tại UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16giờ 30 phút  

ngày 06.12.2021.
* Khu dân cư xã Ân Đức: 03 lô, tổ chức đấu giá vào lúc 14 giờ phút  

ngày 09.12.2021 tại Hội trường UBND xã Ân Đức, huyện Hoài Ân.
- Thời gian nộp hồ sơ:  
+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm 

yết đến 17giờ ngày 04.12.2021.
+ Tại UBND xã Ân Đức, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút  

ngày 06.12.2021.
	Phiên đấu giá thứ 2: Gồm: 
* Khu dân cư xã Ân Mỹ: 23 lô, tổ chức đấu giá vào lúc 8 giờ  ngày 10.12.2021 

tại Nhà sinh hoạt cộng đồng xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân.
- Thời gian nộp hồ sơ: 
+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm 

yết đến 17giờ ngày 06.12.2021.
+ Tại Nhà sinh hoạt cộng đồng xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 

phút ngày 07.12.2021.
* Khu dân cư xã Ân Thạnh: 10 lô, tổ chức đấu giá vào lúc 14 giờ ngày 

10.12.2021 tại Hội trường UBND xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân.
- Thời gian nộp hồ sơ:  
+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm 

yết đến 17 giờ ngày 06.12.2021.
+ Tại UBND xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút  

ngày 07.12.2021.
	Phiên đấu giá thứ 3: Gồm: 
* Khu dân cư xã Ân Tín: 41 lô, tổ chức đấu giá vào lúc 8 giờ ngày 17.12.2021 

tại Hội trường UBND xã Ân Tín, huyện Hoài Ân.
- Thời gian nộp hồ sơ: 
+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm 

yết đến 17 giờ ngày 13.12.2021.
+ Tại Hội trường UBND xã Ân Tín, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút 

ngày 14.12.2021.
	Phiên đấu giá thứ 4: Gồm: 
* Khu dân cư xã Ân Hảo Đông: 27 lô, tổ chức đấu giá vào lúc 8 giờ  

ngày 23.12.2021 tại Hội trường UBND xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân.

- Thời gian nộp hồ sơ: 
+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm 

yết đến 17 giờ ngày 18.12.2021
+ Tại Hội trường UBND xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 

phút ngày 20.12.2021.
* Khu dân cư xã Ân Hảo Tây: 06 lô, tổ chức đấu giá vào lúc 14 giờ  

ngày 23.12.2021 tại Hội trường UBND xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân.
- Thời gian nộp hồ sơ:  
+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm 

yết đến 17 giờ ngày 18.12.2021.
+ Tại UBND xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút  

ngày 20.12.2021.
	Phiên đấu giá thứ 5: Gồm: 
* Khu dân cư xã Ân Nghĩa: 15 lô (06 lô đất đợt 1/2021 và 09 lô đất 

đợt 2/2021), tổ chức đấu giá vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 24.12.2021 tại  
Hội trường UBND xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân.

- Thời gian nộp hồ sơ: 
+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm 

yết đến 17 giờ ngày 20.12.2021
+ Tại Hội trường UBND xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút 

ngày 21.12.2021.
* Khu dân cư xã Ân Hữu: 13 lô (đợt 1/2021) tổ chức đấu giá vào lúc  

10 giờ ngày 24.12.2021 tại Hội trường UBND xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân.
- Thời gian nộp hồ sơ: 
+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm 

yết đến 17 giờ ngày 20.12.2021
+ Tại Hội trường UBND xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút 

ngày 21.12.2021.
* Khu dân cư xã Ân Tường Đông: 02 lô , tổ chức đấu giá vào lúc 14 giờ 30 phút 

ngày 24.12.2021 tại Hội trường UBND xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân.
- Thời gian nộp hồ sơ:  
+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể từ ngày niêm 

yết đến 17 giờ ngày 20.12.2021.
+ Tại UBND xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút  

ngày 21.12.2021.
	 Tiền đặt trước được nộp riêng từng lô đất đấu giá chậm nhất trước  

16 giờ 30 phút ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký đấu giá.
Kết thúc 05 phiên nêu trên nếu vẫn còn các lô không thành, thì sẽ được thông 

báo bổ sung ngày tổ chức đấu giá trên báo, đài truyền thanh xã/ thị trấn - nơi có 
tài sản đấu giá.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ trước 
ngày tổ chức cuộc đấu giá.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, cá nhân, 
hộ gia đình thuộc diện được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua 
hình thức đấu giá, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham 
gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá đầy đủ và khoản tiền đặt trước theo 
đúng quy định.

Khách hàng cần biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH T&T BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: Lô 03 khu BA1, Khu đô thị xanh Vũng Chua, phường Ghềnh Ráng, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc Căn SH01.12 Chung cư Thịnh Phát, số 388 Nguyễn Thái 
Học, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Điện thoại: 0935.300.368 - 0385.077.999
Hoặc người có tài sản đấu giá: 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PTQĐ HUYỆN HOÀI ÂN
Địa chỉ: Số 04 Lê Duẩn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH T&T BÌNH ĐỊNH 
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
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Hội nghị thượng đỉnh DN APEC 
2021 được tổ chức ngày 11 - 12.11 tại 
TP Aukland, New Zealand, theo hình 
thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp 
với sự tham dự của 4.500 đại biểu là 
lãnh đạo các DN hàng đầu khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
được mời phát biểu chính, định hướng 
cho thảo luận tại phiên đầu tiên của 
hội nghị về phát triển bền vững và 
biến đổi khí hậu, theo thông cáo của 
Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước đánh giá cao vai 
trò của APEC trong tiên phong quản 
lý ứng phó thiên tai, phát triển năng 
lượng sạch, bảo tồn đa dạng sinh học, 
thương mại hàng hóa môi trường. Chủ 
tịch nước khẳng định phát triển bền 
vững ứng phó biến đổi khí hậu là vấn 
đề có ý nghĩa chiến lược và là trách 
nhiệm chung của tất cả quốc gia, nền 
kinh tế và DN, đòi hỏi sự chung tay 
hành động.

Chủ tịch nước nêu các đề xuất hành 
động, trong đó đề nghị mỗi DN xây 
dựng kế hoạch và lộ trình cắt giảm khí 
thải theo mục tiêu, chỉ số quy định của 
quốc gia về kiểm soát phát thải khí 
nhà kính, xanh hoá các ngành kinh tế, 
lối sống và tiêu dùng.

Hướng tới các dự án năng lượng 
sạch, phát triển công nghệ mới với “giá 
trị xanh” ngày càng cao, xây dựng nền 
nông nghiệp xanh thông minh là cách 
để đầu tư cho tương lai, theo Chủ tịch 
nước. Cộng đồng DN APEC cũng cần 
hình thành các chuỗi cung ứng xanh 
và khuyến khích người tiêu dùng thay 
đổi hành vi thân thiện với môi trường.

Việt Nam kêu gọi APEC chung tay 
ứng phó biến đổi khí hậu

Chủ tịch nước đề xuất Hội đồng tư 
vấn kinh doanh APEC xây dựng “Bộ 
hướng dẫn thúc đẩy kinh doanh bền 
vững APEC” với trọng tâm là DN vừa 
và nhỏ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
khẳng định Việt Nam cam kết hành 
động quyết liệt để chuyển đổi mô hình 
kinh tế sang tăng trưởng xanh và ứng 
phó toàn diện với biến đổi khí hậu, tin 
tưởng những chính sách trên cùng thị 
trường 100 triệu dân và mạng lưới 14 
hiệp định thương mại tự do là cơ hội, 
điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu 
tư quốc tế đến với Việt Nam để cùng 
hợp tác, chia sẻ lợi ích và phát triển 
bền vững.

Tại hội nghị thượng đỉnh về biến 
đổi khí hậu COP26, Việt Nam cam 
kết đến năm 2050 đạt cân bằng phát 
thải, nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên 
trên 30% trong tổng nguồn cung năng 
lượng sơ cấp và tỷ lệ che phủ rừng ổn 
định ở mức 43%, phát triển xanh lấy 
con người làm trung tâm. Trong quá 
trình này, Việt Nam luôn mong muốn 
tăng cường hợp tác với các thành viên 
APEC, quốc gia, DN trong nước và 
quốc tế.

Hội nghị thượng đỉnh DN APEC 
là một phần của Tuần lễ cấp cao Diễn 
đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương (APEC) lần thứ 28 diễn ra từ 
ngày 5.11 đến 12.11.(Theo VnExpress.net)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh DN APEC 2021.                            Ảnh: BNG

Ngày 11.11, Bộ Quốc phòng Hàn 
Quốc cho biết nước này và Nga đã nhất 
trí thiết lập đường dây nóng quân sự 
giữa hai nước để tăng cường liên lạc 
nhằm ngăn chặn tình huống xảy ra va 
chạm bất ngờ trên biển và trên không.

Theo hãng tin Yonhap, Tổng Giám 
đốc phụ trách chính sách quốc tế của Bộ 
Quốc phòng Hàn Quốc Kim Sang-jin và 
Phó Giám đốc Trung tâm chỉ huy quốc 
phòng Liên bang Nga (NDCC) Viktor 
Kalganov, đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) 
nhằm thiết lập đường dây nóng giữa lực 
lượng hải quân và không quân hai nước.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Quốc 
phòng Hàn Quốc cho biết: “Thông qua 
Biên bản ghi nhớ này, Hàn Quốc hy 
vọng hai nước có thể ngăn chặn những 
va chạm bất ngờ trên không và trên biển 
bằng việc tăng cường niềm tin và thúc 
đẩy liên lạc giữa các cơ quan quân sự 
hai bên. Biên bản ghi nhớ dự kiến cũng 
sẽ góp phần giảm thiểu căng thẳng và 
thiết lập hòa bình trong khu vực”.

Một trong hai đường dây nóng sẽ kết 
nối Bộ Tư lệnh Hạm đội Hàn Quốc và 
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, trong 
khi đường dây còn lại kết nối Trung tâm 
báo cáo và chỉ huy của Không quân Hàn 
Quốc và Lực lượng Phòng không - Không 
quân của Nga.                         (Theo TTXVN)

Bộ Quốc phòng 
Hàn Quốc - Nga 
thiết lập đường dây 
nóng quân sự

Ông Kim Sang-jin (phải) và ông Viktor Kalganov 
tại lễ ký kết.                                   Nguồn: Defense Ministry

Malaysia sẽ mở cửa biên giới để 
đón du khách nước ngoài muộn nhất 
là vào ngày 1.1.2022. Đây là thông tin 
mới được Hội đồng Cố vấn chương 
trình hồi phục kinh tế cho Chính phủ 
Malaysia đưa ra ngày 11.11.

Trong nỗ lực nhằm khôi phục kinh 
tế sau thời gian gián đoạn vì các biện 
pháp hạn chế để phòng dịch Covid-19, 
quốc gia Đông Nam Á đã từng bước 
mở cửa trong vài tuần gần đây. Thời 
gian qua, tỷ lệ mắc mới tại Malaysia 
giảm dần trong khi chương trình tiêm 
chủng toàn quốc được tăng tốc với 
hơn 75% trong tổng số 32 triệu dân 
nước này đã được tiêm phòng.

Malaysia lên kế hoạch mở cửa đón du khách quốc tế

Phát biểu với phóng viên trên 
cương vị Chủ tịch hội đồng chuyên 
trách chương trình phục hồi kinh tế 

quốc gia, cựu Thủ tướng Malaysia 
Muhyiddin Yassin cho rằng, khi mở 
cửa đón du khách quốc tế, giới chức 
Malaysia sẽ tiếp tục thực hiện các biện 
pháp kiểm soát dịch bệnh như xét 
nghiệm Covid-19 và xác định những 
nhóm được phép nhập cảnh dựa trên 
tình hình dịch bệnh tại quốc gia xuất 
phát và các yếu tố khác. Tuy nhiên, 
ông không nêu rõ thời điểm Malaysia 
công bố kế hoạch mở cửa với du khách 
nước ngoài. Hiện các cơ quan y tế và 
an ninh trong nước vẫn đang phối hợp 
để xây dựng kế hoạch cụ thể trước khi 
đưa ra quyết định cuối cùng.   

(Theo Vietnam+)

Khách du lịch tới đảo Langkawi, Malaysia, ngày  
16.9.2021.                                                         Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ lâm thời do Taliban 
thành lập tại Afghanistan vừa thông 
báo thành lập một tòa án quân sự để 
thực thi luật Hồi giáo Shariah.

Trong một tuyên bố ra ngày 
10.11, phó phát ngôn viên của 
Taliban Enamullah Samangani cho 
biết, tòa án này được lập ra theo 
lệnh của Lãnh tụ Tối cao Hibatullah 
Akhundzada để thực thi “hệ thống 

Shariah, các sắc lệnh thần thánh và 
cải cách xã hội”.

Theo chính quyền Taliban, tòa án 
sẽ có thẩm quyền giải thích các phán 
quyết của Shariah, ban hành các sắc 
lệnh liên quan đến Luật dân sự Hồi 
giáo và kiến   nghị chống lại các quan 
chức Taliban và thành viên của các 
đơn vị cảnh sát, quân đội và tình báo.

Kể từ khi giành quyền kiểm soát 

Mưa lớn trên khắp miền Nam Ấn Độ 
và Sri Lanka đã khiến ít nhất 41 người 
thiệt mạng, theo công bố từ giới chức 
ngày 11.11. 

Theo thông tin từ các quan chức, mưa 
lớn đã khiến 25 người thiệt mạng tại đảo 
quốc Sri Lanka, hầu hết đều bị chết đuối. 
Có 5 người bị thương do lở đất.

Người đứng đầu cơ quan quản lý thảm 
họa KKSSR Ramachandran cho biết 16 
người đã thiệt mạng ở Tamil Nadu, Ấn Độ.

Nhiều khu vực của thủ phủ Chennai 
của bang Tamil Nadu - trung tâm sản 
xuất ô tô của Ấn Độ - bị ngập úng buộc 
phải sử dụng máy bơm để thoát nước 
cho một số cộng đồng mắc kẹt trong 
nước lũ sâu đến thắt lưng. Hàng nghìn 
người dân ở các khu vực trũng thấp đã 
được sơ tán đến nơi an toàn.

Nhiều trường học và cao đẳng ở Tamil 
Nadu vẫn đóng cửa trong khi một số dịch 
vụ xe lửa đang tạm dừng hoạt động.

Gió mùa đông bắc ở Ấn Độ thường 
diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12, mang 
theo mưa lớn, đặc biệt là ở phía Nam.

(Theo LĐO)

Mưa lớn ở Ấn Độ, 
Sri Lanka khiến 
41 người thiệt mạng

Taliban lập tòa án quân sự để thực thi Luật Hồi giáo Shari
hoàn toàn đất nước, chính phủ do 
Taliban lập ra tuyên bố đã bắt giữ 
ít nhất 600 thành viên của Tổ chức 
Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên 
khắp cả nước. Trong số này còn có 
cả các lãnh đạo của nhóm khủng bố 
này. Theo Taliban, những phần tử 
khủng bố IS bị bắt có liên quan đến 
các hành động lật đổ và giết người.               

(Theo VOV.VN)


