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CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU KÉP
CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN BÌNH ĐỊNH

Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng
Giáng sinh tại Tòa Giám mục Quy Nhơn
u3

Công trình tổ hợp lai các giống gà nội
Minh Dư đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh

u2

10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/TW:

Giải pháp thiết thực,
hiệu quả rõ nét

Trung tâm Hội nghị
tỉnh Bình Định nhận
giải Vàng Giải thưởng
Kiến trúc quốc gia u 4

u7

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2.2.2008 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, công tác xây dựng
tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp
đột phá, mang lại hiệu quả rõ nét.

An Nhơn linh hoạt
tuyên truyền
phòng, chống dịchu 3

Một gia đình
hạnh phúc tiêu biểu

Anh Lê Văn Bạn (bên trái) - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hòa Trung, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn - trò chuyện cùng tài xế xe tải đường dài để
nắm tình hình phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Ảnh: N.V.T

QUY ĐỊNH TẠM NỘP 75% SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 126/2020:

Nhiều doanh nghiệp gặp khó

Theo cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
diễn biến phức tạp ảnh hưởng chung đến nền kinh tế, quy định tạm nộp
75% số thuế thu nhập DN của năm 2021 theo Nghị định 126/2020 của
Chính phủ gây khó khăn cho DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng
như việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.
u8

“Một gia đình thật sự hạnh phúc là khi các
thành viên luôn yêu thương, quan tâm
nhau và tất cả đều có ý thức vun vén cho
tổ ấm của mình”, đó là chia sẻ của gia đình
chị Mai Ngọc Nhã Trang (ở 267 Trần Phú,
phường Bình Định, TX An Nhơn) về điều cốt
lõi để xây dựng gia đình hạnh phúc. u 6
PHÒNG CHỐNG DỊCH CHO ĐÀN VẬT NUÔI
DỊP CUỐI NĂM:

Đảm bảo an toàn,
đáp ứng nhu cầu
thị trường dịp Tết u 5
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Bình Định

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả
công tác tuyên giáo trong tình hình mới Đổi mới tư duy triển khai

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI; TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO;
PHÂN GIỚI CẮM MỐC VÀ QUẢN LÝ BIÊN GIỚI:

côngtácthôngtin,tuyêntruyền

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bình Định. 					
(BĐ) - Sáng 23.12, tại Hà Nội,
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ
chức Hội nghị toàn quốc tổng
kết công tác tuyên giáo năm
2021, triển khai nhiệm vụ năm
2022 theo hình thức trực tiếp
kết hợp trực tuyến. Ủy viên Bộ
Chính trị, Thường trực Ban Bí
thư Võ Văn Thưởng dự và phát
biểu chỉ đạo Hội nghị. Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban
Tuyên giáo Trung ương Nguyễn
Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Ban
Tuyên giáo Trung ương chủ trì
Hội nghị.
Tham dự Hội nghị tại điểm
cầu Bình Định có đồng chí Lê
Kim Toàn - Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn
ĐBQH tỉnh; Huỳnh Thanh Xuân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành
liên quan.
Trong năm 2021, với tinh
thần chủ động, quyết tâm cao,
nỗ lực lớn, bám sát sự chỉ đạo
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và
các cấp ủy, toàn ngành Tuyên
giáo đã đổi mới phương thức,
triển khai toàn diện các lĩnh vực
công tác, hoàn thành tốt nhiệm
vụ công tác tuyên giáo năm 2021,
góp phần quan trọng thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ chính

trị của các cấp ủy, chính quyền,
MTTQ và các tổ chức chính trị
- xã hội.
Cụ thể, toàn ngành Tuyên
giáo đã chủ động, tích cực tham
mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ
chức nghiên cứu, học tập, quán
triệt, tuyên truyền và triển khai
thực hiện nghị quyết đại hội
đảng bộ các cấp và Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng. Đổi mới,
nâng cao hiệu quả công tác lý
luận chính trị, đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh
và công tác lịch sử Đảng. Đổi
mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo,
định hướng tuyên truyền, báo
chí, xuất bản, thông tin đối ngoại
bảo đảm khách quan, chính xác,
có trọng tâm, trọng điểm. Tăng
cường nắm bắt tình hình tư
tưởng, dư luận xã hội và bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu
tranh phản bác các quan điểm
sai trái, thù địch. Định hướng
các hoạt động văn hóa - nghệ
thuật, góp phần nâng cao đời
sống tinh thần của nhân dân…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị,
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn
Thưởng thống nhất với phương
hướng, nhiệm vụ công tác của
ngành Tuyên giáo thời gian tới,
đồng thời yêu cầu ngành Tuyên

Ảnh: N. HÂN
giáo tiếp tục đẩy mạnh việc
nghiên cứu học tập, quán triệt,
tuyên truyền, triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội XIII và
các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,
quy định của Đảng, đi cùng là
tăng cường kiểm tra, đôn đốc,
kịp thời phát hiện, biểu dương
những địa phương, đơn vị làm
tốt, hiệu quả, uốn nắn, chấn
chỉnh những nơi làm chưa tốt.
Đồng chí Võ Văn Thưởng
nhấn mạnh: Ngành Tuyên giáo
cần tập trung triển khai thực
hiện Kết luận 21 của Ban Chấp
hành Trung ương về xây dựng,
chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị, thực hiện tốt các nhiệm
vụ đã được phân công nêu trong
Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị.
Trước mắt là nghiên cứu, ban
hành hướng dẫn đợt sinh hoạt
chính trị sâu rộng trong toàn
quốc về xây dựng, chỉnh đốn
Đảng và hệ thống chính trị;
hướng dẫn theo dõi, đánh giá
việc tổ chức hội nghị nghiên cứu,
quán triệt kết luận và kế hoạch
thực hiện ở các cấp, các ngành.
Tập huấn cho đội ngũ báo cáo
viên, tuyên truyền viên các cấp
về tuyên truyền Kết luận 21 và
kế hoạch thực hiện trong cán bộ,
đảng viên và nhân dân.
NGUYỄN HÂN

Công trình tổ hợp lai các giống gà nội Minh Dư
đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh
(BĐ) - Theo thông tin từ Bộ
KH&CN, công trình nghiên cứu
khảo nghiệm, lai tạo, chọn giống
“3 tổ hợp lai các giống gà nội
Minh Dư Bình Định (MD1.BĐ,
MD2.BĐ, MD3.BĐ)” của ông
Lê Văn Dư, Giám đốc Công ty
TNHH Giống gia cầm Minh
Dư (xã Phước Nghĩa, huyện
Tuy Phước) đã được Hội đồng
cấp Nhà nước xét trao tặng Giải
thưởng Hồ Chí Minh.
Các giống gà ta MD1.BĐ,
MD2.BĐ, MD3.BĐ là giống gà
nội mới hoàn toàn, được lai
tạo lần đầu tiên ở trong nước,
với những đặc điểm vượt trội
cả về ngoại hình, năng suất và
chất lượng thịt, được người chăn
nuôi trong cả nước ưa chuộng
nhất hiện nay. Ưu điểm nổi trội
của giống gà này là sinh trưởng
và phát triển tốt, dễ nuôi, phù
hợp với nhiều phương thức

Sản xuất già giống tại Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư.
chăn nuôi, điều kiện chuồng trại
cũng như khí hậu các vùng miền
khác nhau.
Giải thưởng Hồ Chí Minh về
KH&CN là giải thưởng cao quý
được Nhà nước trao tặng cho
tác giả công trình có giá trị cao

Ảnh: T.SỸ

về KH&CN và thực tiễn. Đây
là công trình đầu tiên của Bình
Định đoạt Giải thưởng Hồ Chí
Minh kể từ năm 1975. Lễ công
bố chính thức dự kiến sẽ được
tổ chức trong những ngày tới.
HỒNG HÀ

(BĐ) - Chiều 23.12, tại Hà
Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương
tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn
quốc tổng kết công tác thông tin
đối ngoại; tuyên truyền biển,
đảo; phân giới cắm mốc và quản
lý biên giới năm 2021, triển khai
nhiệm vụ năm 2022. Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên
giáo Trung ương Nguyễn Trọng
Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo công
tác thông tin đối ngoại, dự và chỉ
đạo Hội nghị.
Tham dự tại điểm cầu Bình
Định có các đồng chí: Lê Kim
Toàn - Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH
tỉnh; Huỳnh Thanh Xuân - Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ
tịch Thường trực UBND tỉnh;
cùng đại diện lãnh đạo các cơ
quan liên quan.
Ban Tuyên giáo Trung ương
đánh giá, trong năm 2021, dù
dịch bệnh Covid-19 trong nước
cũng như trên thế giới diễn biến
hết sức phức tạp, công tác thông
tin đối ngoại; tuyên truyền biển,
đảo; phân giới, cắm mốc và quản
lý biên giới trên đất liền đạt được
những kết quả quan trọng. Công
tác thông tin đối ngoại được triển
khai đồng bộ, toàn diện, gắn kết
với thông tin đối nội, góp phần
giữ vững môi trường hòa bình,
gắn với kiên quyết, kiên trì đấu
tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ,
thúc đẩy hội nhập quốc tế và thu
hút các nguồn lực phục vụ phát
triển đất nước. Công tác tuyên
truyền biển, đảo và quản lý biên
giới trên đất liền được thực hiện
thường xuyên, liên tục, góp phần
nâng cao nhận thức của cán bộ,
đảng viên và quần chúng nhân
dân về các vấn đề liên quan đến
biên giới, biển, đảo, tạo điều kiện

để tranh thủ sự ủng hộ của cộng
đồng quốc tế, củng cố quan hệ
hữu nghị, hợp tác với các quốc
gia có chung đường biên giới,
bảo vệ vững chắc chủ quyền
thiêng liêng của Tổ quốc.
Tại Hội nghị, các ý kiến tham
luận của đại biểu một số bộ,
ngành, cơ quan thông tấn báo
chí, địa phương đã tập trung làm
rõ những kết quả đạt được và
trao đổi kinh nghiệm trong công
tác thông tin đối ngoại; tuyên
truyền biển, đảo; phân giới, cắm
mốc, quản lý biên giới.
Phát biểu kết luận Hội nghị,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung
ương Nguyễn Trọng Nghĩa
nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng
tâm cần thực hiện trong năm
2022 và yêu cầu phải đổi mới
tư duy triển khai công tác thông
tin đối ngoại, tuyên truyền biển,
đảo và công tác biên giới đất liền
gắn với quan điểm, đường lối
mà Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng và Hội nghị Đối ngoại toàn
quốc đề ra, bảo đảm cao nhất
lợi ích quốc gia - dân tộc, góp
phần nâng cao uy tín và vị thế
Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt
Nam trên trường quốc tế. Cần
phát huy tính chủ động, sáng
tạo, linh hoạt của các lực lượng
làm công tác thông tin đối ngoại,
tuyên truyền biển, đảo và công
tác biên giới đất liền. Nâng cao
năng lực phân tích, dự báo, chủ
động các kế hoạch truyền thông
đáp ứng nhu cầu, xu thế thông
tin. Đẩy mạnh đa dạng hóa các
phương thức thông tin, góp
phần tạo môi trường trong nước
và quốc tế thuận lợi để bảo vệ
vững chắc chủ quyền biên giới,
lãnh thổ, biển đảo, giữ gìn hòa
bình, ổn định, chủ động và tích
cực hội nhập quốc tế, phát triển
đất nước.
NGUYỄN QUÝ

Đảm bảo chất lượng
và tiến độ đối với các nhiệm vụ
cải cách hành chính
(BĐ) - Đó là yêu cầu của
UBND tỉnh đối với việc tổ chức
triển khai thực hiện Kế hoạch
số 122/KH-UBND ngày 20.12
về công tác cải cách hành chính
(CCHC) năm 2022 của tỉnh.
Kế hoạch đặt ra 38 nhiệm vụ
trọng tâm của công tác CCHC,
trong đó có một số nhiệm vụ
thể hiện rõ sự quyết tâm nâng
cao năng lực hoạt động của bộ
máy hành chính để góp phần
nâng cao chất lượng phục vụ
hành chính cho DN, tổ chức,
công dân. Điển hình như: Tổ
chức khảo sát đánh giá Chỉ
số năng lực cạnh tranh các sở,
ngành, địa phương (DDCI) năm
2022; ban hành đề án “Thí điểm
triển khai mô hình chính quyền
thân thiện phục vụ công dân thực
hiện thủ tục hành chính giai đoạn
2022 - 2025”; ban hành giải pháp
nâng cao chất lượng công tác
giải quyết thủ tục phê duyệt kết

quả đấu giá đất và trường hợp
giao đất tái định cư; đề án thi
tuyển cạnh tranh vào các vị trí
quản lý cấp phòng, các đơn vị
sự nghiệp công lập trực thuộc
các sở, ban, ngành...
UBND tỉnh yêu cầu thủ
trưởng các cơ quan Trung ương
đóng trên địa bàn tỉnh, các sở,
ban, ngành thuộc tỉnh; chủ tịch
UBND các huyện thị xã, thành
phố tổ chức thực hiện đúng, đầy
đủ, đảm bảo chất lượng và tiến
độ đối với các nhiệm vụ được
phân công. Đẩy mạnh công
tác thông tin, tuyên truyền về
nhiệm vụ CCHC tại cơ quan,
đơn vị, địa phương; nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác
kiểm tra, tự kiểm tra CCHC,
tăng cường công tác kiểm tra
đột xuất. Kịp thời chấn chỉnh,
khắc phục những tồn tại, hạn
chế trong công tác CCHC của
đơn vị, địa phương. MAI LÂM

Bình Định
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Bí thư Tỉnh ủy thăm,
chúc mừng Giáng sinh
tại Tòa Giám mục Quy Nhơn

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

An Nhơn linh hoạt tuyên truyền
phòng, chống dịch
Bằng sự linh hoạt, chủ động trong nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, định hướng
thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, công tác tuyên giáo ở TX An
Nhơn đã chung tay, góp sức phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng hoa, chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục
Giáo phận Quy Nhơn và Giám mục Nguyễn Văn Khôi.
Ảnh: NGUYỄN MUỘI
(BĐ) - Ngày 23.12, đồng chí
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh - đến thăm, chúc
mừng Giáng sinh Tòa Giám
mục Giáo phận Quy Nhơn và
Giám mục Giáo phận Nguyễn
Văn Khôi. Cùng đi thăm có các
đồng chí: 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; Phó Chủ tịch HĐND
tỉnh Huỳnh Thúy Vân.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc
Dũng đã thông tin nhanh đến
Giám mục Giáo phận Quy Nhơn
Nguyễn Văn Khôi cùng các vị
linh mục về tình hình KT-XH,
quốc phòng, an ninh của tỉnh
năm 2021, đánh giá cao việc
nhân dân trong tỉnh, trong đó
có bà con giáo dân đã nỗ lực
vượt khó, duy trì sản xuất, kinh
doanh, đồng lòng cùng tỉnh thực
hiện các quy định, giải pháp
phòng, chống dịch Covid-19.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND,
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc
Dũng chúc Giám mục, các vị linh
mục, chức sắc, chức việc, tu sĩ
cùng toàn thể đồng bào Công
giáo tỉnh đón một mùa Giáng
sinh an lành, bác ái; mong các vị
tiếp tục dẫn dắt, động viên giáo
dân phát huy truyền thống kính
Chúa yêu nước, đoàn kết lương giáo, thực hiện tốt các phong trào
thi đua yêu nước, các cuộc vận
động, chung sức cho sự nghiệp
phát triển KT-XH của tỉnh.
Thay mặt các linh mục, chức
sắc, chức việc và toàn thể đồng
bào giáo dân, Giám mục Giáo
phận Quy Nhơn Nguyễn Văn
Khôi trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy,
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh, các vị lãnh đạo
tỉnh đã dành sự quan tâm đối với

Giáo phận Quy Nhơn; bày tỏ sự
vui mừng trước những kết quả
phát triển KT-XH, quốc phòng,
an ninh mà tỉnh đạt được trong
năm 2021. Đồng thời khẳng định
sẽ tiếp tục động viên giáo dân
chấp hành tốt các chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước, tích cực tham gia
các phong trào thi đua yêu nước
sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần
xây dựng Bình Định ngày càng
phát triển.
l Chiều cùng ngày, đồng chí
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 cùng đại diện các tổ chức thành
viên Mặt trận đi thăm, chúc
mừng Giáng sinh một số tổ chức,
chức sắc tiêu biểu của đạo Công
giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh.
Đoàn đã đến thăm và tặng
hoa, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết
Công giáo tỉnh; Ban đại diện Hội
thánh Tin lành Việt Nam (miền
Nam) tỉnh và Mục sư Nguyễn
Ngọc Bình - Trưởng Ban đại
diện Hội thánh; Dòng Nữ tỳ
Chúa Giê su Tình Thương - Tu
viện Làng Sông; tặng quà một
số linh mục hưu dưỡng tại Tu
viện Làng Sông.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ
đã ghi nhận sự đóng góp, đồng
lòng của bà con giáo dân, tín
hữu vào những thành tựu nổi
bật về KT-XH của tỉnh trong năm
2021; chúc các vị chức sắc tôn
giáo cùng toàn thể giáo dân, tín
hữu đón một mùa Giáng sinh
an lành, nhiều sức khỏe; tiếp tục
đoàn kết lương - giáo, hưởng
ứng các phong trào thi đua yêu
nước, các cuộc vận động, chung
sức cho các nhiệm vụ của tỉnh
trong năm 2022.
NGUYỄN MUỘI

Tôn vinh tập thể, cá nhân
hiến máu tình nguyện tiêu biểu
(BĐ) - Ngày 23.12, Ban Chỉ
đạo vận động hiến máu tình
nguyện tỉnh tổ chức tôn vinh
tập thể, gia đình và cá nhân
hiến máu tình nguyện tiêu biểu
năm 2021.
Tại buổi lễ, 1 tập thể, 3 cá
nhân và 12 gia đình có thành
tích xuất sắc trong công tác vận

động và tham gia hiến máu
tình nguyện năm 2021 đã vinh
dự được nhận bằng khen của
Trung ương Hội CTĐ Việt Nam.
10 gia đình, 6 cá nhân có thành
tích xuất sắc trong tham gia hiến
máu tình nguyện từ 20 lần trở
lên nhận Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh.
NGỌC TÚ

Lực lượng cựu chiến binh TX An Nhơn tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại một chợ truyền thống trên
địa bàn thị xã. 					
				
Ảnh: N. HÂN

Chủ động vào cuộc

Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy
An Nhơn Trần Thiện Ngôn cho
hay: Ban luôn bám sát, nắm chắc
sự chỉ đạo của Thị ủy, Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 của
tỉnh và thị xã để tham mưu, chỉ
đạo, định hướng các hoạt động
tuyên truyền bảo đảm kịp thời,
hiệu quả, đúng định hướng.
Năm 2021, Ban Tuyên giáo
Thị ủy An Nhơn đã đổi mới về
nội dung và hình thức của Bản tin
thông báo nội bộ định kỳ hằng
tháng; ứng dụng mạng xã hội qua
Zalo nhóm, trang Thông tin điện
tử thị xã, cung cấp tài liệu tuyên
truyền, định hướng dư luận xã
hội kịp thời, thông tin cập nhật
về diễn biến tình hình dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn và các biện
pháp phòng, chống dịch của cơ
quan chức năng. Bên cạnh đó,
yêu cầu Trung tâm VH-TT&TT
thị xã, cơ quan tuyên giáo, tuyên
huấn các địa phương, đơn vị,
hệ thống đài truyền thanh các
phường, xã xây dựng các chuyên
trang, chuyên mục, tăng cường
thời lượng, dung lượng, kịp thời
thông tin các biện pháp phòng,
chống dịch.
Từ sự định hướng thông tin
của Ban Tuyên giáo Thị ủy An
Nhơn, nhiều địa phương đã có
cách làm hiệu quả như tuyên
truyền bằng ô tô lưu động, xe gắn
máy lưu động, tuyên truyền trực
quan bằng pa nô, băng rôn, khẩu
hiệu, loa cầm tay, loa di động,
phát tờ rơi đến tận gia đình, giúp
người dân cập nhật thông tin dịch
bệnh kịp thời.
Giám đốc Trung tâm VHTT&TT TX An Nhơn Đoàn Văn
Chư cho biết: “Trong công tác
phòng, chống dịch Covid-19,
kênh tuyên truyền đài phát
thanh đã phát huy hiệu quả. Để
tăng thời lượng, tần suất tuyên

truyền, Đài Truyền thanh đã mở
chuyên mục về phòng, chống
dịch Covid-19, hằng ngày các
chuyên mục phát cách nhau từ
30 phút - 1 giờ để liên tục cập
nhật thông tin đến nhân dân”.
Năm 2021, Đài Truyền thanh
thị xã đã phát hơn 600 chương
trình chuyên đề với hơn 2.500
tin, bài viết tuyên truyền về công
tác phòng, chống dịch. Hàng
chục cụm pa nô tuyên truyền,
áp phích kích cỡ lớn được lắp đặt
tại hầu hết các tuyến đường, với
các hình ảnh phòng, chống dịch
trực quan thu hút sự chú ý, dễ
hiểu, dễ nhớ đối với người dân.
Bên cạnh đó, công tác thông tin,
tuyên truyền trên trang Thông
tin điện tử thị xã, mạng xã hội
Facebook, hệ thống đài truyền
thanh cơ sở đã tạo sự thống
nhất về nhận thức, tư tưởng và
hành động trong toàn dân, cùng
hướng tới mục tiêu đẩy lùi dịch
bệnh Covid-19.
Ông Nguyễn Hoàng Long,
cán bộ phụ trách công tác tuyên
giáo - dân vận phường Nhơn
Hưng, chia sẻ: Xác định công tác
thông tin, tuyên truyền có ý nghĩa
quan trọng trong công tác phòng,
chống dịch, bám sát sự chỉ đạo,
định hướng của Ban Tuyên giáo
Thị ủy An Nhơn, đội ngũ tuyên
truyền viên trên địa bàn phường
đã đẩy mạnh các hoạt động thông
tin, tuyên truyền. Thời điểm dịch
Covid-19 bùng phát, phường
phải thực hiện giãn cách xã hội
để phòng, chống dịch, lực lượng
làm công tác tuyên truyền đã sử
dụng loa cầm tay, loa di động
đi xe máy đến từng ngõ hẻm,
khu dân cư để tuyên truyền các
biện pháp phòng, chống dịch.
Tổ chức in, cấp phát hơn 3.370
tờ rơi tuyên truyền; góp phần
nâng cao ý thức phòng, chống
dịch trong nhân dân.

Hiệu quả thiết thực

Theo ông Trần Thiện Ngôn,
công tác thông tin, tuyên truyền
được đẩy mạnh, đúng định
hướng đã góp phần nâng cao
hiệu quả công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn TX
An Nhơn. Từ đó, ngăn chặn các
thông tin sai sự thật, tin giả gây
hoang mang dư luận. Từ nguồn
thông tin chính thống, chính xác
của cơ quan chức năng, nhân
dân cảm thấy yên tâm, tin tưởng
và chung sức, đồng lòng cùng
chính quyền phòng, chống dịch
bệnh. Đến nay, tình hình dịch
bệnh trên địa bàn thị xã được
kiểm soát tốt, các hoạt động sản
xuất, kinh doanh trở lại trạng
thái bình thường mới.
Ông Trần Văn Bích, một
người dân ở đường Lê Hồng
Phong, phường Bình Định, chia
sẻ: Khi dịch bệnh Covid-19 bắt
đầu bùng phát trên địa bàn
phường, chúng tôi rất lo lắng,
tâm lý bất an. Tuy nhiên, khi
nắm bắt được các thông tin phát
liên tục trên hệ thống loa phát
thanh và thông tin lưu động,
người dân đã nắm rõ diễn biến
dịch và các biện pháp phòng,
chống. Từ đó, hợp tác với cơ
quan chức năng để lấy mẫu test
nhanh tầm soát, khai báo sức
khỏe, tiêm ngừa Covid-19... Bây
giờ hầu hết người dân không
còn tâm lý hoang mang, lo sợ
dịch bệnh như trước nữa.
Có thể thấy, công tác thông
tin, tuyên truyền, nâng cao
ý thức của nhân dân trong
phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn TX An Nhơn mang
lại hiệu quả cao. Nhờ vậy đã
khống chế dịch bệnh, bảo vệ sức
khỏe nhân dân, góp phần khôi
phục và phát triển KT-XH tại
địa phương.
NGUYỄN HÂN
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Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định nhận
giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc quốc gia

Công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định.
(BĐ) - Tác phẩm Trung
tâm hội nghị tỉnh Bình Định
do kiến trúc sư Jean Francois
Milou và các cộng sự ở Studio
Milou (có trụ sở tại Pháp và
Singapore) thiết kế đã đạt giải
Vàng Giải thưởng Kiến trúc
quốc gia năm 2020 - 2021.
Trung tâm Hội nghị tỉnh
được xây trên diện tích của
khu đất trung tâm TP Quy
Nhơn gần 25.000 m 2; tổng diện
tích sàn xây dựng là 25.530 m2;
khu khán phòng có sức chứa
1.170 chỗ với trang thiết bị
hiện đại và đa chức năng.
Giải thưởng Kiến trúc quốc
gia được Thủ tướng Chính

phủ giao cho Hội Kiến trúc sư
Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ
VH-TT&DL tổ chức. Năm nay,
Hội đồng giải thưởng trao
5 giải Vàng. Đây là giải thưởng
uy tín cao nhất được Nhà nước
Việt Nam công nhận về kiến
trúc tại Việt Nam, là cơ sở để
xét tặng Giải thưởng Nhà nước
về văn học nghệ thuật, Giải
thưởng Hồ Chí Minh cũng
như các giải thưởng quốc tế
về thành tựu kiến trúc.
Được biết, Giải thưởng Kiến
trúc quốc gia 2020 - 2021 với
chủ đề “Khai thác bản địa - Kết
nối công nghệ” nhằm tạo môi
trường sống thích ứng tốt nhất

Ảnh: NGUYỄN DŨNG
cho người sử dụng mỗi vùng,
miền, địa phương. Qua đó, đề
cao trách nhiệm của kiến trúc
sư đối với văn hóa và xã hội
bản địa, thúc đẩy phát triển
kiến trúc ứng dụng công nghệ
tiên tiến, hướng tới tương lai.
Dịp này, Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng các công trình
dân dụng và công nghiệp tỉnh
vinh dự nhận danh hiệu Nhà
đầu tư thông minh của Hội
đồng Giải thưởng Kiến trúc
quốc gia 2020 - 2021.
Giải thưởng sẽ được Hội
đồng trao vào ngày 29.12, tại
Nhà hát lớn Hà Nội. CÔNG HIẾU

Hội thảo khoa học về phát triển du lịch
huyện Vĩnh Thạnh
(BĐ) - Chiều 23.12, Sở Du lịch
tổ chức Hội thảo khoa học về đề
án “Phát triển du lịch huyện
Vĩnh Thạnh đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030”.
Thời gian qua, Sở Du lịch
phối hợp với các ngành chức
năng của tỉnh, UBND huyện
Vĩnh Thạnh xây dựng đề án
“Phát triển du lịch huyện Vĩnh
Thạnh đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030” nhằm
khai thác tài nguyên du lịch
địa phương, đưa Vĩnh Thạnh
trở thành điểm đến du lịch hấp
dẫn của Bình Định.

Theo đó, xây dựng cụm du
lịch Tây Sơn - Vĩnh Thạnh và
tuyến du lịch Quy Nhơn - An
Nhơn - Tây Sơn - Vĩnh Thạnh;
lập danh mục các dự án kêu
gọi đầu tư phát triển về du
lịch; xây dựng các loại hình,
sản phẩm du lịch đặc trưng để
kết nối tour, tuyến du lịch giữa
Vĩnh Thạnh với các vùng phụ
cận, nhằm thúc đẩy phát triển
KT-XH, tạo việc làm, ổn
định sinh kế cho người dân
của huyện...
Đến nay, Sở Du lịch đã
xây dựng hoàn chỉnh dự thảo

đề án nói trên, gồm phần mở
đầu và 3 phần chính: Đánh
giá thực trạng nguồn nhân
lực phát triển du lịch huyện
Vĩnh Thạnh; phát triển du lịch
huyện Vĩnh Thạnh đến năm
2025, định hướng đến năm
2035; giải pháp và tổ chức
thực hiện.
Tại hội thảo, các chuyên
gia, đại diện các sở, ngành liên
quan đã thảo luận, đóng góp
ý kiến để Sở Du lịch tiếp tục
hoàn chỉnh đề án, trình UBND
tỉnh phê duyệt và triển khai
thực hiện.
NGỌC NHUẬN

Xã Cát Khánh đạt chuẩn đô thị loại V
Ngày 21.12, UBND tỉnh
ban hành Quyết định số 5094
công nhận xã Cát Khánh,
huyện Phù Cát là đô thị loại V.
Cát Khánh là xã đồng bằng
ven biển nằm về phía Đông
của huyện Phù Cát, cách
trung tâm huyện lỵ khoảng
21 km. Xã có nhiều lợi thế về
thiên nhiên, có cảng cá Đề Gi
là điều kiện để hình thành
và phát triển đô thị du lịch
biển hiện đại trong tương lai.

Xã Cát Khánh có diện tích
tự nhiên hơn 3.073 ha, gồm
8 thôn.
Theo quy hoạch xây dựng
vùng tỉnh Bình Định đến năm
2035 và quy hoạch chung xây
dựng tỷ lệ 1/5.000 khu vực
phía Nam đầm Đề Gi, đến
năm 2035, Cát Khánh hình
thành thị trấn, phát triển hoàn
chỉnh không gian đô thị du
lịch biển hiện đại, có sức hút
đầu tư lớn, phát triển trung

tâm nghề cá và một số chức
năng về giáo dục, y tế, TDTT
cao cấp gắn với du lịch, góp
phần quan trọng trong phát
triển kinh tế biển của tỉnh
Bình Định.
Với vị trí và vai trò quan
trọng như vậy, việc Cát Khánh
đạt chuẩn đô thị loại V sẽ góp
phần xây dựng hoàn chỉnh hệ
thống đô thị của tỉnh đã được
UBND tỉnh phê duyệt.
XUÂN NGUYÊN

Bình Định

Kết nối cung cầu hàng hóa giữa
Bình Định với các tỉnh, thành phố
(BĐ) - Ngày 23.12, tại TP
Quy Nhơn, Sở Công Thương
Bình Định tổ chức Hội nghị
trực tuyến kết nối cung cầu
hàng hóa giữa tỉnh Bình Định
với TP Hà Nội và các tỉnh Vĩnh
Long, Hậu Giang, Tây Ninh,
Sóc Trăng. Dự hội nghị có đại
diện Cục Thương mại điện tử và
Kinh tế số (Bộ Công Thương),
lãnh đạo sở, ban, ngành các
tỉnh và 130 DN, HTX, cơ sở
sản xuất, nhà phân phối. Hội
nghị được tổ chức theo hình
thức trực tiếp tại Bình Định kết
nối trực tuyến với điểm cầu các
tỉnh, thành phố.
Phát biểu tại hội nghị, bà
Trần Ánh Tuyết, Phó Giám đốc
Sở Công Thương Bình Định,
cho biết: “Do tình hình dịch
bệnh phức tạp thời gian qua,
chuỗi cung ứng hàng hóa trong
nước bị gián đoạn. Việc tổ chức
hội nghị này nhằm giúp tỉnh
đẩy mạnh kết nối cung cầu
hàng hóa, tìm kiếm thị trường
tiêu thụ sản phẩm tại các thị
trường lớn tiềm năng. Qua đó,

các cơ sở, HTX, DN có cơ hội
giao lưu, trao đổi kinh nghiệm”.
Tại hội nghị, đại diện Cục
Thương mại điện tử và Kinh tế
số chia sẻ những định hướng,
cách thức đưa sản phẩm lên sàn
thương mại điện tử trong và
ngoài nước. Đặc biệt, hội nghị
có các nhà phân phối lớn như
đại diện siêu thị Co.opmart Hà
Nội, chuỗi cửa hàng nông sản
sạch Bác Tôm, sàn thương mại
điện tử Sendo… đã giới thiệu về
nhu cầu, tiêu chuẩn, cách thức
tiếp cận và công tác hỗ trợ của
các đơn vị phân phối để DN,
HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh
có cái nhìn tổng quát hơn về thị
trường tiêu thụ hiện nay.
Hơn 100 DN, HTX, cơ sở
sản xuất, nhà phân phối tại
các điểm cầu Bình Định, Vĩnh
Long, Hậu Giang, Tây Ninh,
Sóc Trăng đã ký kết biên bản
ghi nhớ hợp tác cung cầu
hàng hóa của DN giữa các địa
phương với hệ thống siêu thị,
nhà phân phối trên địa bàn
TP Hà Nội.
HẢI YẾN

Có 5 DN được khoanh nợ
tiền thuế hơn 16 tỷ đồng
(BĐ) - Ngày 21.12, Cục Thuế
Bình Định đã ban hành quyết
định khoanh nợ tiền thuế kể
từ ngày 1.7.2020 đối với 4 DN
thuộc địa bàn TP Quy Nhơn
(Công ty CP Dinh dưỡng
sinh học RAPID Việt Nam,
tại Khu kinh tế Nhơn Hội;
Công ty TNHH Chín Hào, ở
phường Lý Thường Kiệt; Công
ty TNHH Khoáng sản Thuận
Phú Bình Định, ở phường Lý
Thường Kiệt; Công ty CP Thể
thao Bình Định, ở phường

Lê Hồng Phong) và Công ty
TNHH Thương mại Phước
Thịnh, ở xã Cát Hanh, huyện
Phù Cát.
Theo Cục Thuế tỉnh, các DN
nói trên thuộc đối tượng được
khoanh nợ tiền thuế theo quy
định tại khoản 5 Điều 4 Nghị
quyết số 94/2019 của Quốc hội
về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ
tiền phạt chậm nộp, tiền chậm
nộp đối với người nộp thuế
không còn khả năng nộp ngân
sách nhà nước.
TIẾN SỸ

TIN VẮN
l Ngày 23.12, CA tỉnh tổ
chức bàn giao 2 ngôi nhà tình
nghĩa cho ông Phan Văn Thân
(ở xã Nhơn An, TX An Nhơn)
và ông Võ Văn Cần (ở xã Phước
Thuận, huyện Tuy Phước). Ông
Thân là em ruột và là người
thờ cúng liệt sĩ CA Phan Văn
Khanh; ông Cần là thương binh
CA và nhiễm chất độc da cam,
suy giảm sức lao động. Cả 2 gia
đình hiện đang có cuộc sống
rất khó khăn. Mỗi ngôi nhà
được hỗ trợ 100 triệu đồng để
xây dựng từ Quỹ Nghĩa tình
đồng đội của Bộ CA.
DANH NHÂN
l Sáng 23.12, LĐLĐ huyện
Tây Sơn tổ chức đi thăm và
tặng 50 suất quà cho đoàn viên
công đoàn là đồng bào dân tộc
thiểu số gặp khó khăn do dịch
Covid-19 ở 5 làng của xã Vĩnh
An, làng Cam (xã Tây Xuân) và
làng M6 (xã Bình Tân). Mỗi suất
quà trị giá 150 nghìn đồng.
ĐÀO MINH TRUNG
l Hưởng ứng chương trình
Tháng tri ân khách hàng năm
2021 của Tập đoàn Điện lực Việt
Nam (EVN), từ tháng 12.2021
đến 1.2022, Công ty Điện lực

Bình Định tổ chức chương trình
“Phiếu quà tặng miễn phí dịch
vụ điện” cho 150 khách hàng là
các DN bị ảnh hưởng trực tiếp
bởi dịch Covid-19. Chương trình
sẽ miễn phí lắp đặt công tơ, vệ
sinh, bảo dưỡng trạm biến áp
và các thiết bị điện của khách
hàng; hướng dẫn khách hàng
sử dụng điện an toàn, tiết kiệm
và hiệu quả. ĐÌNH PHƯƠNG
l Tiếp tục triển khai
chương trình “Mẹ đỡ đầu” do
Trung ương Hội LHPN Việt Nam
phát động, ngày 22 - 23.12, Hội
Phụ nữ CA tỉnh đã thăm, tặng
22 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá
5 triệu đồng cho trẻ mồ côi do
Covid-19 (ảnh), có hoàn cảnh
khó khăn tại TX An Nhơn, TX
Hoài Nhơn và các huyện Phù
Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân. L.DƯƠNG

Ảnh: LINH DƯƠNG
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Đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu
thị trường dịp Tết
Những ngày này, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT) tăng cường hướng dẫn các địa phương phòng chống
dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, đáp ứng nhu cầu của thị trường dịp
tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trước tình hình dịch bệnh
trên đàn gia súc, gia cầm (dịch
tả heo châu Phi, lở mồm long
móng, cúm gia cầm, viêm da
nổi cục) đang bùng phát ở một
số địa phương, UBND tỉnh chỉ
đạo ngành Nông nghiệp cùng
với các địa phương triển khai
các giải pháp phòng chống
dịch, đảm bảo an toàn cho đàn
vật nuôi dịp cuối năm. Trên
cơ sở chỉ đạo chung từ UBND
tỉnh, Sở NN&PTNT giao Chi
cục Chăn nuôi và Thú y, các địa
phương triển khai tiêm vắc xin
cho đàn vật nuôi, tổ chức giám
sát từng địa bàn, phối hợp với
các trung tâm dịch vụ nông
nghiệp hướng dẫn người dân
chăm sóc đàn vật nuôi đúng
cách trong tình hình thời tiết
phức tạp, dịch bệnh gia tăng
như hiện nay.
Ghi nhận tại Hoài Ân, một
trong những địa phương có đàn
vật nuôi lớn của tỉnh, công tác
triển khai phòng chống dịch, tái
đàn dịp cuối năm đã triển khai
kịp thời, hỗ trợ tốt cho người
chăn nuôi. Đến nay, toàn huyện
thực hiện tiêm phòng 2 đợt
vắc xin đạt tỷ lệ 83% trên tổng
đàn gia súc, gia cầm. Theo đó,
tiêm vắc xin lở mồm long móng
trâu bò được 19.071 con/23.090
con; vắc xin viêm da nổi cục
được 18.526 con/20.486 con;
vắc xin cúm gia cầm 120 nghìn
con và 15.120 liều dịch tả heo
châu Phi. Bên cạnh đó, người
chăn nuôi tự tiêm phòng các

Người chăn
nuôi ở
Phù Mỹ được
hỗ trợ vay
vốn đầu tư
tái đàn bò
sau dịch
bệnh viêm
da nổi cục,
từng bước
khôi phục
đàn vật nuôi.
Ảnh:
THU DỊU
bệnh truyền nhiễm khác: 65.725
liều vắc xin cho đàn heo; 110.235
liều cho đàn gia cầm; 280 liều
cho trâu bò…
Theo ông Nguyễn Thanh
Vương, Giám đốc Trung tâm
Dịch vụ nông nghiệp huyện
Hoài Ân, cùng với công tác
tiêm phòng của ngành chức
năng, người chăn nuôi trên địa
bàn ngày càng ý thức cao hơn
trong việc chăm sóc bảo vệ đàn
vật nuôi. Khi người chăn nuôi ý
thức về việc bảo vệ tài sản, cùng
chung tay với cơ quan chức
năng, công tác phòng chống
dịch đạt kết quả tốt hơn nhiều.
Cùng với đó, Hoài Ân ngày
càng chú trọng việc phát triển
chăn nuôi tập trung theo quy
mô lớn, an toàn vệ sinh thực

phẩm, từng bước hỗ trợ người
chăn nuôi chuyển hướng sang
chăn nuôi an toàn sinh học.
“Giai đoạn 2021 - 2025, Hoài Ân
tập trung vào phát triển chăn
nuôi tập trung. Cụ thể, huyện
quy hoạch, phát triển vùng chăn
nuôi tập trung, chăn nuôi công
nghệ cao; phát triển các cơ sở
chăn nuôi an toàn dịch bệnh tiến
đến xây dựng vùng chăn nuôi an
toàn dịch bệnh huyện Hoài Ân;
tổ chức đăng ký, kê khai cơ sở
chăn nuôi theo quy định; hỗ trợ
phát triển chuỗi giá trị sản phẩm
chăn nuôi an toàn thực phẩm
trên địa bàn, nhất là đẩy mạnh
phát triển các HTX chăn nuôi
liên kết tiêu thụ; tuyên truyền,
giáo dục pháp luật về Luật Chăn
nuôi cho người dân”, Phó Chủ

tịch Thường trực UBND huyện
Hoài Ân Nguyễn Xuân Phong
cho hay.
Tương tự, hiện Trung tâm
Dịch vụ nông nghiệp TX An
Nhơn triển khai các giải pháp
phòng chống dịch cho đàn vật
nuôi dịp cuối năm. Theo ông
Huỳnh Văn Thạnh, cán bộ
kỹ thuật chăn nuôi thú y của
Trung tâm, cùng với các giải
pháp như thực hiện tiêm phòng
vắc xin cho đàn vật nuôi, vệ
sinh chuồng trại, chăm sóc đàn
vật nuôi nhằm giảm nguy cơ lây
bệnh, ngành chăn nuôi và thú y
địa phương chú trọng vào hỗ
trợ người dân chuyển đổi sang
chăn nuôi theo hướng an toàn
sinh học. Theo đó, Trung tâm
phối hợp với các địa phương

tổ chức tập huấn, hướng dẫn
kỹ thuật, trực tiếp xuống các hộ
chăn nuôi chuyển giao kỹ thuật
chăn nuôi an toàn sinh học;
kỹ thuật xây dựng hệ thống
chuồng trại và vệ sinh môi
trường trong chăn nuôi. Đồng
thời, Trung tâm tuyên truyền
để người chăn nuôi có ý thức
trong việc bảo vệ đàn vật nuôi,
phối hợp với chính quyền địa
phương trong công tác tiêm
phòng dịch. Hiện, tỷ lệ tiêm
vắc xin cho tổng đàn vật nuôi
trên địa bàn TX An Nhơn đảm
bảo (80 - 85% tổng đàn).
Đến hết tháng 11.2021, toàn
tỉnh có tổng đàn bò 297.753 con,
tăng 0,4%; đàn heo 657.012 con,
giảm 1,3%; đàn gia cầm gần
8,7 triệu con, tăng 4% so với
cùng kỳ năm ngoái. Công tác
phòng chống dịch bệnh trên gia
súc, gia cầm và thực hiện các giải
pháp phát triển đàn gia cầm, bò
thịt chất lượng cao, chính sách
hỗ trợ tái đàn heo, bò… được
triển khai đạt kết quả tốt.
Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Phó
Chi cục trưởng Chi cục Chăn
nuôi và Thú y, cho hay: “Giai
đoạn này người chăn nuôi ổn
định đàn để phục vụ thị trường
tết, do đó công tác phòng chống
dịch chú trọng tối đa. Ngành
Chăn nuôi và Thú y đã chỉ đạo
các địa phương, cử cán bộ thú
y đứng chân giám sát địa bàn,
đôn đốc, phối hợp triển khai
tốt công tác phòng, chống dịch;
đảm bảo tái đàn hiệu quả, ổn
định, tạo điều kiện người chăn
nuôi hồi phục sau dịch. Tỷ lệ
tiêm phòng đạt trên 80% tổng
đàn vật nuôi”.
THU DỊU

Nuôi heo rừng theo hướng an toàn sinh học Kéo dài thời gian thực hiện
DỰ ÁN RAU AN TOÀN BÌNH ĐỊNH:

Trại nuôi heo rừng của anh
Võ Thành Đạt, ở xã Cát Hưng,
huyện Phù Cát hiện có hơn 20
con được nuôi theo hướng an
toàn sinh học nên sinh trưởng
tốt, đem lại cho gia đình mỗi
năm gần 100 triệu đồng tiền lãi.
Anh Đạt chia sẻ: Giống heo
rừng sống trên núi Bà được
người dân trong xã thuần hóa,
nuôi dưỡng nhiều năm nay.
Giống này có nhiều ưu điểm là
sức đề kháng cao, ít bệnh tật,
ăn được nhiều loại thức ăn;
thịt heo thơm ngon, nhiều nạc,
được thị trường ưa chuộng. Vài
năm gần đây, tôi áp dụng nuôi
heo hướng an toàn sinh học,
hiệu quả mang lại cao hơn và
thu nhập cũng ổn định hơn.
Mô hình nuôi heo theo
hướng an toàn sinh học được
anh Đạt áp dụng là cho heo ăn
thức ăn khô (bắp, khoai, cám
gạo) kết hợp nguồn đạm (đậu
các loại, trùn quế, cá khô) và
rau xanh (thân cây bắp, chuối,
các loại rau, đu đủ), đặc biệt bổ
sung các loại thảo dược (hoàng
ngọc, nhọ nồi, khổ sâm) để heo

động một số bà
con tham gia. Đến
nay ở Cát Hưng
đã có khoảng
20 hộ nuôi heo
rừng theo hướng
an toàn sinh học
tương tự anh Đạt.
Anh Nguyễn
Thanh Duy, người
ở cùng xã, chia sẻ:
Giống heo rừng
núi Bà rất khỏe,
phàm ăn, giờ
được chăm sóc
Anh Võ Thành Đạt chăm sóc đàn heo con được nuôi theo kỹ hơn nên heo
hướng an toàn sinh học.
Ảnh: HỒNG HÀ sinh trưởng và
phát triển nhanh.
có sức đề kháng tốt. Bên cạnh Nuôi heo theo quy trình an toàn
đó, heo được nuôi trên đệm lót sinh học tận dụng được các phụ
sinh học làm từ men vi sinh, phẩm nông nghiệp nên giảm
trấu và bột mì, giúp tạo vi đáng kể chi phí chăn nuôi và
khuẩn có lợi và giảm thiểu ô công chăm sóc.
nhiễm môi trường. Nhờ vậy,
Nhằm tìm đầu ra ổn định
đàn heo được bảo đảm an toàn cho heo rừng địa phương, anh
trong các đợt dịch vừa qua.
Đạt liên kết với các hộ chăn nuôi
Từ thực tế chăn nuôi của để cung cấp con giống, chuyển
mình, anh Đạt xây dựng quy giao kỹ thuật nuôi heo rừng và
trình chăn nuôi heo rừng theo bao tiêu sản phẩm.
hướng an toàn sinh học và vận
HỒNG HÀ

đến ngày 31.5.2022
(BĐ) - Ngày 22.12, ông
Phạm Tấn Phát, Điều phối viên
dự án Rau an toàn Bình Định,
cho biết, UBND tỉnh đã đồng ý
kéo dài thời gian thực hiện dự
án Rau an toàn Bình Định và
các hoạt động hỗ trợ cho nông
dân của dự án từ ngày 1.1.2022
đến 31.5.2022.
Theo đó, dự án tiếp tục hỗ

trợ nông dân Bình Định phát
triển sản xuất rau an toàn Bình
Định hợp chuẩn VietGAP nhãn hiệu Lá Lành; hỗ trợ
công tác quảng bá tiếp thị sản
phẩm; đào tạo chuyên sâu cho
cán bộ ngành Nông nghiệp địa
phương, tập huấn kỹ thuật cho
nông dân các vùng mở rộng
của dự án.
QUANG BẢO

Tây Giang liên kết sản xuất
bắp sinh khối
Vụ Đông Xuân 2021 - 2022,
HTXNN Thượng Giang, xã Tây
Giang, huyện Tây Sơn phối hợp
với Trung tâm Khuyến nông
tỉnh thực hiện mô hình sản
xuất bắp sinh khối trên diện tích
1 ha, sử dụng giống bắp SSC 586;
người tham gia thực hiện mô
hình được Trung tâm Khuyến
nông tỉnh hỗ trợ 50% chi phí
mua giống, 50% phân bón và

đã tổ chức tập huấn, nâng cao
kỹ thuật canh tác để đảm bảo
năng suất bắp sinh khối của mô
hình từ 65 - 70 tấn/ha.
“HTX cũng đã ký kết hợp
đồng thu mua bắp sinh khối
với Trang trại bò sữa Vinamilk
ở xã Nhơn Tân, TX An Nhơn”,
ông Trần Đình Thọ, Giám đốc
HTXNN Thượng Giang cho
biết thêm.
ĐÀO MINH TRUNG

6

VĂN HÓA - XÃ HỘI

THỨ SÁU, 24.12.2021

ktvhxhbbd@gmail.com

Một gia đình hạnh phúc
tiêu biểu

NGHE HIỆN VẬT KỂ CHUYỆN

Mô hình thuyền Định Quốc
của thủy quân Tây Sơn

“Một gia đình thật sự hạnh phúc là khi các thành viên luôn yêu thương, quan tâm nhau và tất cả đều có ý
thức vun vén cho tổ ấm của mình”, đó là chia sẻ của gia đình chị Mai Ngọc Nhã Trang (ở 267 Trần Phú, phường
Bình Định, TX An Nhơn) về điều cốt lõi để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Từ năm 2000 đến nay, gia đình chị
Trang là một trong những gia đình hạnh
phúc tiêu biểu của TX An Nhơn. Đặc biệt,
năm 2019, gia đình chị vinh dự được Chủ
tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành
tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào
thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao
động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh
phúc” và 2 cuộc vận động “Rèn luyện
phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng,
trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia
đình 5 không, 3 sạch” từ năm 2016 - 2018.
Cá nhân chị Trang còn được Hội LHPN
tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất
sắc trong phong trào thi đua yêu nước
giai đoạn 2015 - 2020, và nhiều giấy khen
do UBND TX An Nhơn tặng.
Chị Trang chia sẻ: Tôi nghĩ để gia
đình được hạnh phúc thì bố, mẹ phải
bồi đắp, nuôi dưỡng tình thương yêu
cho các con. Vợ chồng phải hòa thuận,
biết lắng nghe, tôn trọng, san sẻ cho
nhau trong công việc hằng ngày; cùng
có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng
và giáo dục con cái về nhân cách sống,
học tập chăm ngoan, biết vâng lời ông
bà, cha mẹ.
Là gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều
năm nay, vợ chồng chị luôn ý thức được
rằng, nền tảng để xây dựng được một
gia đình hạnh phúc bền vững, trước tiên
phải có kinh tế ổn định. Hiện tại, chị
Trang gắn bó với nghề thêu. Anh Bùi
Trần Thừa (chồng chị Trang) mua bán,
kinh doanh gas, bếp gas. Công việc vợ,
chồng tuy khác biệt, song cả hai luôn có
sự trao đổi, bàn bạc và lắng nghe để cùng
thống nhất hướng kinh doanh phù hợp.
Không chỉ được nhiều người biết đến là
cháu thảo, dâu hiền, chị Trang luôn chu
toàn thời gian chăm lo, nuôi dạy con cái.
Cả hai người con của vợ chồng chị đều
ngoan hiền, học giỏi; trong đó cháu Bùi
An Ninh (18 tuổi) đang học năm thứ
nhất Trường ĐH Công nghệ Thông tin
và Truyền thông Việt Hàn (thuộc ĐH Đà
Nẵng); cháu Bùi Ngọc Bảo Trân (17 tuổi)
học lớp 12, Trường THPT An Nhơn 1.
“Với gia đình, tôi lấy chữ hiếu làm
đầu và giáo dục các cháu kính trên

Gia đình chị Mai Ngọc Nhã Trang.

Ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch
UBND TX An Nhơn, nhận xét: “Gia đình
chị Trang là một trong những gia đình
gương mẫu, tiêu biểu của thị xã trong
phong trào xây dựng nếp sống văn hóa.
Ngoài việc thực hiện đầy đủ và chấp
hành các quy định của Nhà nước, đi
đầu trong các phong trào do khu vực,
phường phát động, gia đình chị Trang
còn tích cực tham gia các hoạt động
tập thể, luôn hòa đồng, thân thiện và
giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó
khăn trong khu vực”.
nhường dưới, lễ phép với người trên,
nhường nhịn người ít tuổi. Tôi cũng
khuyên dạy các con phải tích cực học
tập để có tri thức vững chắc áp dụng
vào thực tế cuộc sống, lao động và luôn
đề cao lối sống chuẩn mực về đạo đức
để trở thành người có ích cho xã hội”,
anh Thừa tâm sự.

Bình Định

Ảnh: A.N
Không chỉ là gia đình hạnh phúc tiêu
biểu, gia đình chị Trang luôn gương
mẫu chấp hành tốt các chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước; hương ước, quy ước khu dân cư;
nghiêm túc chấp hành việc đóng góp các
loại phí, quỹ ở địa phương và vận động
bà con đóng góp các khoản theo quy
định... Chị Trang còn tích cực tham gia
học tập và đăng ký thực hiện các phong
trào thi đua yêu nước do địa phương
phát động. Trong vai trò Chi hội trưởng
Phụ nữ khu vực Trần Phú, hơn 11 năm
qua, chị Trang tham gia và vận động
chị em phụ nữ tại địa phương tham gia
các buổi sinh hoạt “CLB gia đình hạnh
phúc”, “CLB phụ nữ không sinh con thứ
3”, góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ 3,
trẻ em suy dinh dưỡng trong khu dân
cư. Bên cạnh đó, chị vận động các gia
đình, phụ nữ trong khu phố ra quân dọn
vệ sinh ở những điểm công cộng, góp
phần giữ gìn vệ sinh môi trường, xây
dựng tuyến phố văn minh đô thị tại địa
phương.
TRỌNG LỢI

Tại Bảo tàng Quang Trung có trưng
bày mô hình thuyền Định Quốc - một
loại tàu chiến của thủy quân Tây Sơn,
sách sử nhà Nguyễn gọi là thuyền Đại
Hiệu (ảnh).

Trong hồi ký của mình viết về trận
thủy chiến giữa quân Nguyễn Ánh và Tây
Sơn vào năm 1801, Chaigneau và Barizy
là các sĩ quan người Pháp trực tiếp hỗ
trợ Nguyễn Ánh giáp mặt thủy quân Tây
Sơn đã phải thừa nhận sự tồn tại ngoài
sức tưởng tượng khi chứng kiến các
chiến hạm Tây Sơn. Chaigneau là người
từng chỉ huy chiếc tàu kiểu châu Âu
lớn nhất trong thủy quân Nguyễn Ánh
khi đó, nhưng chỉ có 32 khẩu đại bác và
rất bất ngờ khi tận mắt chứng kiến tàu
chiến Tây Sơn trang bị tới 50 - 60 súng
đại bác cỡ lớn.
Còn Barizy kể lại rằng, thủy quân Tây
Sơn khi đó do Đô đốc Võ Văn Dũng chỉ
huy có ba loại tàu trang bị nhiều pháo,
gồm: Loại lớn nhất có 9 tàu, mỗi tàu có
66 đại bác và 700 thủy binh; loại thứ hai
có 5 tàu, mỗi tàu có 50 đại bác và 600
thủy binh; loại thứ ba có 40 tàu, mỗi tàu
có 16 đại bác và 200 thủy binh. Cùng
nhiều thuyền chiến, xuồng gắn pháo,
tàu buồm khác gắn 1 - 3 khẩu đại bác
hạng nặng ở mũi thuyền.
“Số pháo, lính trên các chiến hạm
Tây Sơn tương đương với các hạng chiến
hạm lớn nhất ở châu Âu đương thời.
Các tàu chiến này vượt xa loại tàu mà
Pháp, Bồ Đào Nha cung cấp cho Nguyễn
Vương (tức Nguyễn Ánh)”, Barizy kể lại
trong thư.
Theo các nhà sử học, vương triều
Tây Sơn không những đạt nhiều thành
tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,
mà trình độ kỹ thuật quân sự cũng phát
triển vượt bậc. Chỉ tiếc rằng, Hoàng đế
Quang Trung đã sớm băng hà, vua con
là Nguyễn Quang Toản kế thừa không
thành công đã khiến đại nghiệp nhà Tây
Sơn nhanh chóng sụp đổ dù sở hữu sức
mạnh quân sự được thế giới thừa nhận.
BẢO MINH

PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở HUYỆN AN LÃO:

Lan tỏa rộng, góp phần giữ gìn bản sắc

Không dừng lại ở việc gắn kết tình
làng nghĩa xóm, giữ gìn và lan tỏa
những giá trị bản sắc văn hóa, 21 năm
qua (2000 - 2021), phong trào Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở
huyện An Lão đã tạo được khí thế thi
đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất
lượng cuộc sống, gìn giữ, bảo tồn bản
sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện.
Sau 21 năm thực hiện, phong trào
lan tỏa sâu rộng đến từng xóm, làng,
thôn, hộ gia đình ở huyện An Lão.
Sự cộng hưởng và tinh thần tham gia
tích cực của người dân địa phương
đã minh chứng cho tính thiết thực
và hiệu quả của phong trào. Thông
qua phong trào, những giá trị văn
hóa truyền thống tốt đẹp của dân
tộc, của quê hương được gìn giữ và
phát huy, góp phần củng cố tình làng
nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn

Chất lượng các
danh hiệu văn hóa
ngày càng được nâng
cao, như riêng trong
năm 2021, toàn huyện
có 93,47% số hộ đạt
danh hiệu gia đình
văn hóa, 57/57 khu
dân cư đạt khu dân
cư văn hóa, 50/53 cơ
quan, đơn vị đạt chuẩn
văn hóa, 26/27 trường
học đạt chuẩn văn hóa;
Nghệ thuật cồng chiêng được gìn giữ và phát huy khá tốt ở huyện 100% các khu dân cư
xây dựng và thực hiện
An Lão.
hiệu quả hương ước,
kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh quy ước. Từ phong trào này, các hoạt
tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật động như: Lễ hội văn hóa cồng chiêng,
tự an toàn xã hội, không ngừng nâng các nghi lễ cưới, cúng làng, cúng con
cao đời sống vật chất và tinh thần của nước, hát ca lêu, ca choi, hát dân ca bài
nhân dân.
chòi, các trò chơi dân gian… có thêm cơ

hội được gìn giữ và phát huy.
Đến nay, 10/10 địa phương ở huyện
An Lão có trung tâm văn hóa xã, thị
trấn; toàn bộ 57 xã đã có nhà văn hóa
(đạt 100%). Các thiết chế được khai
thác, phát huy hiệu quả, khi trở thành
điểm sinh hoạt cộng đồng, giao lưu,
hưởng thụ các giá trị văn hóa và luyện
tập TDTT của người dân. Ngoài ra,
những nội dung triển khai hoạt động
của phong trào cũng giúp giảm tệ nạn
xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Ông Đinh Văn Phú, Phó Chủ tịch
UBND huyện An Lão chia sẻ, những
thành quả trong thực hiện phong trào
là động lực quan trọng cho hành trình
phát triển nhanh, bền vững, gắn với
những mục tiêu cụ thể theo Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện An Lão lần thứ
XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
DIỆP THỊ DIỆU

Bình Định
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10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/TW:

Giải pháp thiết thực, hiệu quả rõ nét
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2.2.2008
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và
chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, công tác xây dựng tổ
chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh đã có
nhiều giải pháp đột phá, mang lại hiệu quả rõ nét.
Phân công,
phân nhiệm rõ ràng

Một trong những nét mới
nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh
ủy đã xây dựng, triển khai thực
hiện Quy định số 02-QĐ/TU
ngày 29.4.2021 về việc phân
công Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn
huyện, thị xã, thành phố, cán
bộ các cơ quan cấp tỉnh theo
dõi địa bàn xã, phường, thị
trấn. Cụ thể, đã phân công 11
đồng chí Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy phụ trách 11 đảng
bộ huyện, thị xã, thành phố; 31
đồng chí Tỉnh ủy viên và 113
cán bộ lãnh đạo các cơ quan
cấp tỉnh theo dõi 159 đảng bộ
xã, phường, thị trấn.
Trong khi đó, căn cứ
vào tình hình cụ thể của địa
phương, đơn vị, các cấp ủy cấp
huyện ban hành các văn bản
chỉ đạo, trong đó 100% đảng
bộ cấp huyện đã phân công ủy
viên ban thường vụ, ủy viên
ban chấp hành tham gia sinh
hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố.
Giới thiệu 10.689 đảng viên
đang công tác tại cơ quan,
đơn vị với cấp ủy nơi cư trú
để phân công phụ trách 6.413
hộ gia đình; phân công 30.388
đảng viên ở thôn, khu phố phụ
trách 375.679 hộ gia đình.
Cùng với phân công gắn
với phân nhiệm rõ ràng đối
với từng đảng viên, một trong
những yếu tố quan trọng nâng
cao sức mạnh của tổ chức cơ
sở đảng là việc đánh giá, xếp
loại chất lượng thực chất, sát

với kết quả thực hiện nhiệm
vụ chính trị của từng địa
phương, cơ quan, đơn vị và
từng đảng viên.
Phó Bí thư Thường trực
Huyện ủy Tây Sơn Huỳnh Hồ
Hoài Nam cho biết: “Việc thực
hiện đánh giá, xếp loại chất
lượng tổ chức đảng và đảng
viên hằng năm bảo đảm đúng
thực chất, không chạy theo
thành tích, sát, đúng với kết
quả thực hiện nhiệm vụ nên
ngày càng tác động tích cực
đến việc khắc phục hạn chế,
phát huy ưu điểm ở từng tập
thể, cá nhân”. Bình quân hằng
năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng
của Đảng bộ huyện Tây Sơn đạt
tiêu chuẩn trong sạch, vững
mạnh là 51,5%, hoàn thành
tốt nhiệm vụ là 43,9%, hoàn
thành nhiệm vụ là 4,3%, yếu
kém là 0,04%.
Bên cạnh đó, việc rà soát,
sàng lọc, đưa đảng viên không
còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
được thực hiện nghiêm túc,
chặt chẽ, thận trọng. Chỉ tính
riêng năm 2020, các đảng bộ
trực thuộc Tỉnh ủy đã tiến
hành rà soát, sàng lọc, xóa tên
270 đảng viên, trong đó có 164
đảng viên chính thức, 106 đảng
viên dự bị; cho ra khỏi Đảng
62 đảng viên. “Việc rà soát,
sàng lọc đưa những đảng viên
không còn đủ tư cách ra khỏi
Đảng là yêu cầu tất yếu khách
quan, là công việc thường
xuyên. Thực hiện hiệu quả việc
này góp phần quan trọng trong
việc không ngừng nâng cao

Việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm bảo đảm đúng thực chất, không chạy
theo thành tích, sát, đúng với kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Trong ảnh: Anh Lê Văn Bạn (bên trái) - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hòa Trung, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn - trò
chuyện cùng tài xế xe tải đường dài để nắm tình hình phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Ảnh: N.V.T
năng lực lãnh đạo, sức chiến
đấu của tổ chức cơ sở đảng và
chất lượng đội ngũ đảng viên”,
Bí thư Huyện ủy An Lão Phạm
Văn Nam khẳng định.

Đổi mới, sáng tạo,
đồng bộ

Để có được những kết quả
đó, theo Trưởng Ban Tổ chức
Tỉnh ủy Nguyễn Giờ, Tỉnh ủy,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các
cấp ủy trong tỉnh đã chủ động
ban hành kịp thời, đồng bộ các
nghị quyết, chỉ thị, quy chế,
quy định, đề án, kế hoạch, kết
luận về công tác xây dựng
tổ chức cơ sở đảng và đảng
viên bảo đảm đúng quy định,
phù hợp với tình hình thực
tiễn của tỉnh.
“Trong tổ chức thực hiện
đã có nhiều đổi mới, sáng tạo,
bảo đảm đồng bộ giữa chủ
trương của cấp ủy với cơ chế,
chính sách và nhiệm vụ, giải

Gắn công tác nghiên cứu,
biên soạn lịch sử Đảng với thực hiện
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Sáng 23.12, Học viện Chính
trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ
chức Hội nghị trực tuyến toàn
quốc sơ kết 3 năm công tác
nghiên cứu, biên soạn lịch sử
Đảng theo Chỉ thị 20-CT/TW
của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về “Tiếp tục tăng cường,
nâng cao chất lượng nghiên
cứu, biên soạn, tuyên truyền,
giáo dục lịch sử Đảng” (Chỉ
thị 20). Đồng chí Nguyễn
Xuân Thắng - Ủy viên Bộ
Chính trị, Chủ tịch Hội đồng
Lý luận chính trị Trung ương,
Giám đốc Học viện Chính trị
Quốc gia Hồ Chí Minh - chủ
trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội
nghị. Tham dự tại điểm cầu
Bình Định có đại diện lãnh
đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Trường Chính trị tỉnh.
Qua 3 năm thực hiện Chỉ

thị 20, công tác nghiên cứu,
biên soạn lịch sử Đảng đạt
nhiều kết quả quan trọng.
Viện Lịch sử Đảng đã tổ chức
nghiên cứu, biên soạn và hoàn
thành, xuất bản nhiều công
trình lịch sử Đảng, như Lịch
sử Đảng Cộng sản Việt Nam,
tập I (1930 - 1954), quyển I,
quyển II… Ban tuyên giáo các
tỉnh, thành ủy trong cả nước
tổ chức nghiên cứu, biên soạn,
xuất bản 2.526 công trình lịch
sử Đảng.
Phát biểu kết luận Hội
nghị, đồng chí Nguyễn Xuân
Thắng khẳng định công tác
nghiên cứu, biên soạn lịch sử
Đảng tạo luận cứ vững chắc
để phản bác các quan điểm
sai trái, luận điểm phản động
bôi nhọ lịch sử, phủ định vai
trò lãnh đạo của Đảng và con

pháp cụ thể của chính quyền
các cấp; thường xuyên đổi mới
tác phong công tác, lề lối làm
việc theo hướng sâu sát, cụ thể,
quyết liệt, có trọng tâm, trọng
điểm; chủ động nghiên cứu
những vấn đề nổi cộm, bức xúc
ở cơ sở để ban hành văn bản
lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp
thời, hiệu quả các vấn đề thực
tiễn đặt ra”, đồng chí Nguyễn
Giờ đánh giá.
Hầu hết các cấp ủy, tổ chức
đảng trong tỉnh đã có những
giải pháp thiết thực để xây
dựng tổ chức cơ sở đảng trong
sạch, vững mạnh và nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ,
đảng viên. Tập trung kiện
toàn, củng cố những tổ chức
đảng không hoàn thành nhiệm
vụ. Công tác bồi dưỡng cho bí
thư, cấp ủy viên sau mỗi kỳ đại
hội được các cấp ủy quan tâm.
Chất lượng của đội ngũ cấp ủy,
bí thư được nâng lên về trình

độ, năng lực thực tiễn và tinh
thần trách nhiệm.
Đáng chú ý, các cấp ủy đã
xây dựng quy chế làm việc và
tuân thủ nghiêm túc quy chế
đã ban hành, phân công cấp
ủy viên phụ trách các lĩnh vực
công tác, theo dõi địa bàn, đảm
bảo lãnh đạo toàn diện nhiệm
vụ chính trị của địa phương,
đơn vị, phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ từng loại hình tổ
chức đảng. Thực hiện nghiêm
túc chế độ sinh hoạt, phân công
cá nhân phụ trách, góp phần
nâng cao năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của tổ chức đảng
và chất lượng đội ngũ cán bộ,
đảng viên.
Đặc biệt, các cấp ủy đã thực
hiện tốt công tác kiểm tra, giám
sát nên đã kịp thời phát hiện,
khắc phục những hạn chế thiếu
sót, xử lý nghiêm những tổ
chức đảng, đảng viên vi phạm.
MAI LÂM

MTTQ huyện Phù Mỹ phát huy
sức mạnh toàn dân trong phòng,
chống dịch Covid-19
đường đi lên CNXH ở Việt
Nam của các thế lực thù địch.
Việc nghiên cứu, biên soạn
lịch sử Đảng sẽ tiếp tục khẳng
định, tôn vinh vai trò lãnh đạo
của Đảng là nhân tố quyết
định mọi thắng lợi của cách
mạng Việt Nam từ năm 1930
đến nay; đúc kết nhiều bài học
kinh nghiệm quý từ thực tiễn
lịch sử, góp phần làm sáng tỏ
những vấn đề lý luận và thực
tiễn cho quá trình hoạch định,
bổ sung, phát triển đường lối
của Đảng trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng
nhấn mạnh, công tác nghiên
cứu, biên soạn lịch sử Đảng
theo Chỉ thị 20-CT/TW cần
được triển khai gắn với Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng
và Kết luận Hội nghị Trung
ương 4 khóa XIII. N.H.HUYỆN

Năm 2021, Ủy ban MTTQ
Việt Nam huyện Phù Mỹ đã phát
động, kêu gọi toàn dân tham
gia đóng góp kinh phí, vật tư,
trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm
phòng, chống dịch Covid-19 với
tổng trị giá trên 6,7 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ
Việt Nam huyện đã tích cực phối
hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan liên quan
và MTTQ các xã, thị trấn thực
hiện trên 3.200 cuộc tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19 tại
các khu dân cư bằng nhiều hình
thức. Đến nay, đã thành lập và
kiện toàn 619 tổ Covid-19 cộng
đồng với 3.088 thành viên; xây
dựng và nhân rộng các mô hình
có hiệu quả như: Bảo vệ vùng
xanh, Bữa cơm nghĩa tình, Gia
đình an toàn, Đi chợ giúp dân, Đội
hình shipper áo xanh, Giải cứu

nông sản, Tiếng loa thanh niên...
MTTQ Việt Nam huyện phối
hợp với Ban CHQS huyện, Lữ
đoàn pháo binh 572 và các
tổ chức chính trị - xã hội vận
động và trao hơn 840 suất quà,
tổng trị giá hơn 140 triệu đồng
tại chương trình “Gian hàng 0
đồng” hỗ trợ nhân dân khó khăn
do ảnh hưởng dịch Covid-19
trên địa bàn huyện. Song song
đó, MTTQ các xã, thị trấn cũng
đã vận động các tổ chức, nhà
hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ cho
những người nghèo, người có
hoàn cảnh khó khăn, người từ
vùng dịch trở về 4.277 suất quà,
ước tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng;
hỗ trợ cho các lực lượng tuyến
đầu tham gia phòng, chống dịch
Covid-19 tại các địa phương hơn
150 suất quà, tổng trị giá hơn 75
triệu đồng.
BẢO NGÂN

8

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

THỨ SÁU, 24.12.2021

ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

QUY ĐỊNH TẠM NỘP 75% SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 126/2020:

Nhiều doanh nghiệp gặp khó

xuống, theo cá nhân tôi
Theo cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng chung giảm
thì tầm 30 - 45% là hợp lý.
đến nền kinh tế, quy định tạm nộp 75% số thuế thu nhập DN của năm 2021 theo Nghị định 126/2020 của Chính phủ
gây khó khăn cho DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Ngành Thuế: Trong khi

chờ quy định mới vẫn cứ
phải áp dụng quy định
còn hiệu lực!

Nghị định 126/2020 của
Chính phủ quy định, DN phải
tạm nộp tiền thuế thu nhập DN
3 quý đầu năm không thấp hơn
75% số thuế cả năm và chậm
nhất trước ngày 30.10 hằng
năm phải nộp số thuế trên.
Trường hợp nộp thiếu so với
số thuế phải tạm nộp, DN phải
nộp tiền chậm nộp tính trên số
thuế nộp thiếu và sẽ bị phạt tiền
chậm nộp. Theo cộng đồng DN
trên địa bàn tỉnh, quy định nói
trên là chưa hợp lý và gây khó
khăn cho DN.

Doanh nghiệp: Đang lúc
khó khăn, thu như thế
thì cao quá!

Tổng Công ty PISICO Bình
Định là một trong những DN
luôn chấp hành tốt nghĩa vụ
nộp thuế. Theo bà Đồng Thị
Ánh, Tổng Giám đốc DN này
đồng thời là Chủ tịch Hội
Nữ doanh nhân Bình Định, 3
quý đầu năm 2021 dịch bệnh
Covid-19 diễn biến phức tạp,
nhiều DN bị ảnh hưởng, doanh
thu không nhiều trong khi phải
đầu tư nhiều vốn để duy trì
sản xuất kinh doanh và phòng
chống dịch, việc phải thực hiện
nghĩa vụ thuế theo quy định
trên đã gây áp lực lớn cho DN.
Hơn nữa, đến quý IV/2021, cả
nước chuyển sang trạng thái
bình thường mới, các DN hoạt
động trở lại, doanh thu tốt hơn
các quý khác trong năm, việc
tính tiền thuế thu nhập DN 3
quý đầu năm để áp cho cả năm
là không hợp lý.

Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định cũng gặp khó khăn khi thực hiện quy định tại Nghị định 126/2020 của
Chính phủ.
Ảnh: TIẾN SỸ
“Trong bối cảnh đại dịch
Covid-19 đang diễn biến phức
tạp, DN đang gặp nhiều khó
khăn đặc biệt là về tài chính, có
lẽ ngành Thuế nên tham mưu
Bộ Tài chính đề xuất Chính
phủ tính toán lại hạn mức tạm
nộp thuế thu nhập DN 3 quý
đầu năm 2021 theo hướng thấp
hơn quy định tại Nghị định
126/2000 của Chính phủ, nhằm
tạo điều kiện hỗ trợ cho các
DN khôi phục sản xuất kinh
doanh và nuôi dưỡng nguồn
thu. Đồng thời tiếp tục thực

hiện các chính sách giảm thuế
thu nhập DN, giảm thuế giá trị
gia tăng…”, bà Đồng Thị Ánh
kiến nghị.
Thống nhất thu thuế thu
nhập DN là để bổ sung vào
ngân sách phục vụ chi cho
đầu tư phát triển, là việc làm
cần thiết, nhưng ông Đỗ Xuân
Lập, Chủ tịch Hội đồng quản
trị, Tổng Giám đốc Công ty
CP kỹ nghệ Gỗ Tiến Đạt - Chủ
tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản
Việt Nam phân tích: Quy định
DN tạm nộp thuế thu nhập 3

quý đầu năm 2021 không thấp
hơn 75% số thuế phải nộp cả
năm là quá cao. Với định mức
này, DN gặp rất nhiều khó
khăn về vốn để khôi phục sản
xuất. Trường hợp trong quý
IV, DN có kết quả kinh doanh
tốt hơn các quý trước thì lại
đối mặt với rủi ro bị phạt tiền
chậm nộp, điều này làm giảm
động lực phát triển kinh doanh
của DN. Trong tình hình cộng
đồng DN đang gặp khó khăn,
Nhà nước nên sớm điều chỉnh
hạn mức tạm nộp theo hướng

Phát huy Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX
Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX
Bình Ðịnh do Liên minh HTX
tỉnh quản lý chính thức vận
hành từ tháng 3.2019, hoạt
động không vì mục đích lợi
nhuận, chủ yếu là để tạo thêm
kênh hỗ trợ vốn cho các HTX,
giúp HTX có thêm điều kiện
đầu tư cho hoạt động sản xuất,
kinh doanh.
Đầu năm 2020, HTX Gạch
ngói Phú Phong, ở xã Tây Xuân,
huyện Tây Sơn là đơn vị đầu
tiên được vay 800 triệu đồng từ
Quỹ để thực hiện dự án nâng
cao chất lượng sản phẩm gạch
ngói. Có thêm thiết bị, máy
móc mới, HTX có điều kiện
phát triển thêm các sản phẩm
ngói lợp, gạch nung giả cổ có
giá trị kinh tế cao hơn, chất
lượng sản phẩm tốt hẳn lên,
hiệu quả kinh tế cao thấy rõ.
Năm 2020, HTX sản xuất và bán
4,2 triệu viên gạch ngói các loại
cho khách hàng trong và ngoài
tỉnh, doanh thu 3,8 tỷ đồng;
năm 2021 dù gặp khó khăn bởi
dịch bệnh Covid-19, nhưng 11
tháng đầu năm HTX sản xuất
và tiêu thụ được 3,9 triệu viên,
doanh thu 3,5 tỷ đồng.

HTX Gạch ngói Phú Phong (huyện Tây Sơn) đã đầu tư dây chuyền thiết bị phục vụ
sản xuất gạch, ngói.
Ảnh: MINH HẢI
Ông Trình Văn Thịnh, Chủ
tịch Hội đồng quản trị HTX,
chia sẻ: Nếu mình không đầu tư
nâng cao chất lượng sẽ không
đủ sức cạnh tranh. Hơn nữa,
đất nguyên liệu sản xuất mà
HTX sử dụng chủ yếu là đất
đồi khá cứng, cần phải có công
nghệ cán nhuyễn, tăng độ kết
dính và tăng độ nén mới cho ra
được các sản phẩm gạch, ngói
có hình thức đẹp, chất lượng
cao. Vì vậy, ngoài 800 triệu
đồng vay từ Quỹ Hỗ trợ phát

triển HTX Bình Ðịnh, chúng
tôi đầu tư thêm 400 triệu đồng
mua 2 máy cán đất, 2 máy trộn
đất, 2 băng tải, 1 bình hạ thế
560 KVA.
Theo Liên minh HTX tỉnh,
hiệu quả của dự án đầu tư bổ
sung công nghệ nâng cao chất
lượng sản phẩm gạch, ngói của
HTX Gạch ngói Phú Phong là
cơ sở để tỉnh cấp thêm vốn cho
Quỹ, đồng thời cho phép tăng
hạn mức vay tùy nhu cầu và
quy mô dự án.

Nhờ thế tháng 12.2021 nhiều
HTX được vay vốn từ Quỹ,
đơn cử có: HTX Sản xuất kinh
doanh hải sản Hương Thanh
Nhơn Lý (xã Nhơn Lý, TP Quy
Nhơn) được vay 800 triệu đồng;
HTX Nông Công Thương An
Nhơn (xã Nhơn Mỹ, TX An
Nhơn) được vay 700 triệu đồng
và HTX Vận tải cơ giới 19/5 Tuy
Phước (thị trấn Diêu Trì, huyện
Tuy Phước) được vay 1 tỷ đồng
để đầu tư mở rộng quy mô sản
xuất kinh doanh.
Ông Phạm Văn Thụy,
Trưởng phòng Kinh tế - Chính
sách, Liên minh HTX tỉnh,
kiêm Giám đốc Quỹ Hỗ trợ
phát triển HTX Bình Định,
cho biết: Phần lớn các dự án
HTX đầu tư đang phát huy
hiệu quả tích cực. Hiện Liên
minh HTX tỉnh đang chuẩn bị
giải ngân 650 triệu đồng cho
HTX Sản xuất đá Bình Đê,
TX Hoài Nhơn để thực hiện dự
án bổ sung thiết bị phục vụ khai
thác đá. Dựa trên kết quả của
các dự án, tỉnh sẽ tính toán và
cấp thêm ngân sách cho Quỹ,
tăng cơ hội tiếp cận vốn cho
các HTX.
MINH HẢI

Theo cộng đồng DN trên địa
bàn tỉnh, 3 quý đầu năm 2021,
nhiều địa phương, trong đó có
Bình Định thực hiện giãn cách
xã hội, các DN phải nỗ lực gấp
nhiều lần so với bình thường
mới có thể duy trì sản xuất
kinh doanh. Bước sang quý
IV/2021, cả nước chuyển sang
trạng thái bình thường mới,
các DN cần vốn để đầu tư khôi
phục hoạt động, nhưng lại phải
chi nộp 75% thuế thu nhập DN
cả năm trước ngày 30.10, điều
này gây áp lực về tài chính rất
lớn. Nhiều chủ DN tha thiết
đề nghị, trong thời điểm DN
đang gặp nhiều khó khăn, Nhà
nước cần quan tâm hỗ trợ DN
nhiều hơn.
Trao đổi với chúng tôi về
vấn đề trên, ông Phạm Xuân
Vinh, Trưởng phòng Tuyên
truyền - Hỗ trợ người nộp
thuế, Cục Thuế tỉnh, cho biết:
Trước những ý kiến, kiến nghị
của các hội và hiệp hội trong
nước nói chung, Bình Định
nói riêng, Bộ Tài chính đã có
văn bản báo cáo, kiến nghị
Chính phủ cho phép tạm thời
chưa thực hiện định mức 75%
tạm nộp thuế thu nhập DN
3 quý đầu năm 2021. Nhưng
trong thời gian chờ đợi Chính
phủ đồng ý, ngành Thuế vẫn
phải tạm thu thuế thu nhập
DN theo quy định cũ và tạm
thời chưa xử phạt tiền thuế
nộp chậm.
PHẠM TIẾN SỸ

Có 3.838 DN đã
sử dụng hóa đơn
điện tử mới
(BĐ) - Theo Cục Thuế tỉnh,
tổng số DN trên địa bàn tỉnh
thuộc diện chuyển sang sử
dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT)
theo Thông tư 78/2021 của Bộ
Tài chính là 7.183 DN, trong
đó có 250 DN sử dụng HĐĐT
không có mã của cơ quan thuế,
6.933 DN sử dụng HĐĐT có
mã của cơ quan thuế. Từ ngày
21.11 đến nay, qua hướng dẫn
của cơ quan thuế tỉnh, có 3.838
DN trên địa bàn tỉnh đăng ký
thành công và đang sử dụng
HĐĐT theo Thông tư 78/2021
của Bộ Tài chính, đạt 53,43%
kế hoạch đề ra, xếp thứ 2 trong
6 tỉnh thực hiện giai đoạn 1 hệ
thống HĐĐT. Các DN đều phản
hồi tích cực về sự tiện ích của
HĐĐT. Hiện ngành Thuế tỉnh
đang tích cực tư vấn, hướng
dẫn quy trình thủ tục đăng
ký, sử dụng hóa đơn mới cho
các DN, phấn đấu đến ngày
31.3.2022, đảm bảo 100% DN
đăng ký và sử dụng HĐĐT
mới.
MINH HẰNG
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THÔNG BÁO DI DỜI MỒ MẢ
Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế thông báo
kê khai, di dời mồ mả bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện xây dựng dự án
Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội theo chủ trương
của UBND tỉnh.
Vị trí mồ mả bị ảnh hưởng bởi dự án: Khu phố Phú Hậu, thị trấn Cát
Tiến, huyện Phù Cát (tục danh: Khu nghĩa địa sau dốc Ông Quang), có
giới cận sau:
- Phía Bắc, phía Tây giáp khu dân cư hiện hữu;
- Phía Nam giáp tuyến đường nối đường ĐT639 và đường trục Khu
kinh tế (QL 19B);
- Phía Đông giáp đường trục Khu kinh tế (Quốc lộ 19B).
Thông báo cho các thân chủ có mồ mả tọa lạc vị trí nêu trên liên hệ
với Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế (ông Nguy,
điện thoại 0979.18.10.10) hoặc UBND thị trấn Cát Tiến (ông Kiên - cán
bộ Địa chính, điện thoại: 0984.580.583) để kê khai, di dời theo quy định.
Thời gian kê khai, đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày
28.01.2022; sau thời gian thông báo, số mộ không có thân chủ kê khai,
di dời thì Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế sẽ phối
hợp với UBND thị trấn Cát Tiến lập thủ tục, tổ chức di dời và cải táng lại
theo quy định.
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 24.12.2021

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây,
ngày nắng yếu, đêm có mưa rào vài nơi . Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây,
ngày nắng yếu, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa
rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5.
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

1900 90 95

THỨ SÁU, 24.12.2021

Bình Định

Bình Định

Chuyện tử tế
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quangcaobaobinhdinh@gmail.com

CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN
Địa chỉ: KCN Phú Tài - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

THÔNG BÁO

MỜI CHÀO GIÁ CUNG ỨNG CHẤT ĐỐT CHO LÒ HƠI TẦNG SÔI
Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn trân trọng
kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện đến tham
gia chào hàng cạnh tranh gói thầu “ Cung ứng chất đốt cho lò hơi tầng sôi ”
tại CN Công ty CP Bia Sài Gòn- Miền Trung tại Quy Nhơn theo hình thức chào
hàng cạnh tranh, cụ thể:
Thông tin về chào giá và yêu cầu chào giá theo hình thức chào giá cạnh tranh:
1. Tên gói thầu: “ Cung ứng chất đốt cho lò hơi tầng sôi ”tại Chi nhánh Quy Nhơn.
2. Số lượng tạm tính: 7.500 tấn/15 tháng +10%, ( bình quân 500 tấn/tháng )
3. Số lượng hơi sản xuất (dự kiến): 25.000 tấn hơi/15 tháng ± 10%,
(bình quân: 1.666 tấn/tháng).
4. Đơn giá mời thầu: 310.000 đồng/tấn hơi (chưa bao gồm thuế VAT).
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01.02.2022 đến 30.4.2023.
6. Địa điểm: Tại Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại
Quy Nhơn - KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
7. Nội dung chủ yếu của gói thầu: Theo hồ sơ yêu cầu.
8. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: 9 giờ ngày 22.12.2021 đến trước
9 giờ ngày 31.12.2021.
Thời gian nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất: Trước 9 giờ ngày 31.12.2021.
Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 31.12.2021.
Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 31.12.2021.
9. Đảm bảo dự thầu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).
10. Địa điểm phát hành và nộp Hồ sơ dự thầu: Phòng Tổng hợp Chi
nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn - KCN Phú Tài, TP
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Chi tiết xin liên hệ: Ông Diệp Bảo Hạnh - Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Điện thoại: 0903520128 Fax: 0256.3841520
Email: hanhdb@biasaigonmt.com
Trân trọng. 							
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UBND PHƯỜNG ĐỐNG ĐA

THÔNG BÁO

UBND phường Đống Đa sẽ tổ chức đấu thầu, kinh doanh, khai
thác và quản lý Chợ Nam sông Hà Thanh, phường Đống Đa.
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, vui lòng liên hệ UBND phường
Đống Đa - số 877 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn để mua Hồ sơ
mời thầu.
Thời gian bán và nộp hồ sơ mời thầu: Kể từ ngày thông báo đến
trước 8 giờ ngày 27.12.2021 (trong giờ hành chính).
Chi tiết liên hệ: Đ/c Da.
Điện thoại: 0256.3792.806 - 0984336656

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ
Tài sản đấu giá: Thanh lý các tài sản cố định, CCLĐ đợt 1, năm 2021 gồm:
xe ô tô chở tiền, máy phát điện và 05 máy ATM đã qua sử dụng. (Chi tiết về
tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, hồ sơ đấu giá, thời gian, địa điểm tổ
chức,… khách hàng xem tại thông báo số 59/TB-ĐGKV ngày 24.12.2021 của
Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt).
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh
Bình Định; địa chỉ: Số 66C Lê Duẩn, P. Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định
Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 8 giờ 30 ngày 12.01.2022 (thứ Tư)
Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách
nhiệm xem xét về tình trạng, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham
gia đấu giá. Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí tháo dỡ, vận
chuyển, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật liên quan.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT
Địa chỉ: Lô 01 Võ Duy Dương, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định
ĐT: 0256.350.2279
Website: www.daugiakieuviet.com.vn

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản thi hành án:
* Tài sản gắn liền với đất:
- Tài sản gắn liền với đất trong hợp đồng thế chấp: Nhà làm
việc, diện tích 190,4m2; Xưởng bao bì, diện tích 2.208m2; Nhà ăn
ca, diện tích 62,2m2; Kho vật tư, diện tích 38,8m2; Kho phế liệu,
diện tích 82,8m2; Xưởng sản xuất giấy, diện tích 896,2m2; Mái che
hành lang, diện tích 135m2; Nhà vệ sinh, diện tích 12m2; Trạm xử
lý nước thải, diện tích 83,9m2; Nhà bảo vệ, diện tích 9,4m2; Phân
xưởng xay bột giấy, diện tích 190,7m2; San lấp mặt bằng, diện tích
6.581,5m2;
- Tài sản gắn liền với đất không thế chấp: Mái hiên sau lưng
nhà làm việc, diện tích 529,35m2; Sân nền bê tông, diện tích
838m2; Tường rào, cổng ngõ: 353m; Nhà vệ sinh sau lưng nhà
ăn, diện tích 8m2; Hệ thống dây điện dẫn từ trạm biến áp vào
nhà xưởng;
Toàn bộ tài sản gắn liền với đất được xây dựng trên thửa
đất số: 430; Tờ bản đồ số: 26; Địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài,
phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Diện
tích: 6.581,5m 2; Mục đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp
(XD nhà máy sản xuất giấy và bao bì carton); Thời hạn sử dụng
đất: Đến ngày 31.12.2048; Nguồn gốc sử dụng: Thuê đất của
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định; Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất số BL 593059, số vào sổ cấp GCN: CT01519, cấp
ngày 13.12.2012, nơi cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Bình Định.
* Hệ thống máy móc phục vụ sản xuất trong hợp đồng thế chấp:
- Dây chuyền sản xuất giấy carton 03 lớp, 05 lớp, 07 lớp;
- Lò hơi Balong.
Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Công ty TNHH

Hiệp Phát; Địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài, phường Trần Quang
Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.		
Giá khởi điểm của tài sản: 11.900.257.692 đồng (Nộp khoản
tiền đặt trước 2.000.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá
500.000 đồng; Bước giá 50.000.000 đồng).
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP
Quy Nhơn
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ,
TP Quy 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
14.01.2022 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 14.01.2022, 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 14 giờ 30 phút ngày
17.01.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.
Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián
tiếp theo phương thức trả giá lên.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham
gia đấu giá là tổ chức, 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: 091.4024837
Website: www.daugiataisandongduong.com
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Châu Âu chạy đua ứng phó với
biến thể Omicron trước lễ Giáng sinh
Lễ Giáng sinh đang đến gần nhưng
số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng mạnh
tại nhiều quốc gia châu Âu, đặc biệt là
Pháp và Anh. Nhiều nước đã cân nhắc
áp đặt thêm các biện pháp hạn chế trước
và sau lễ Giáng sinh.
Theo Cơ quan Y tế công Pháp, số ca
mắc Covid-19 hôm 22.12 tiếp tục tăng
lên hơn 84.000 trường hợp, tiến sát kỷ
lục về số ca mắc trong ngày tại Pháp ghi
nhận được trong làn sóng dịch thứ 2 vào
cuối năm 2020.
Người phát ngôn Chính phủ Pháp
Gabriel Atttal cảnh báo, số ca nhiễm sẽ
vượt mốc 100 nghìn ca vào cuối tháng
này do khả năng lây lan mạnh của biến
thể Omicron.
Trong khi đó, nước Anh ngày 22.12
ghi nhận con số kỷ lục kể từ đầu đại
dịch với hơn 106 nghìn ca nhiễm mới.
Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố
sẽ tái áp đặt thêm một số biện pháp hạn
chế như bắt buộc mang khẩu trang, làm
việc từ xa nhưng cân nhắc thời điểm khi
chỉ còn 1 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh.
Chính phủ Anh đã quyết định rút ngắn
thời gian cách ly từ 10 ngày xuống còn
7 ngày đối với những ca mắc Covid-19
có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần để
tạo điều kiện cho người dân sum họp
gia đình và tránh tham gia các sự kiện
đông người.
Tại Bỉ, sau khi ghi nhận 27% số ca

TIN VẮN
l Cố đô Tây An, miền Tây Bắc Trung
Quốc, nơi sinh sống của khoảng 13 triệu
dân, đã thắt chặt kiểm soát đi lại và đóng
cửa các khu dân cư sau khi số ca Covid-19
cộng đồng ở đây tăng nhanh. Trong khi đó,
Đông Hưng, thành phố giáp Móng Cái của
Việt Nam, đã yêu cầu người dân ở trong
nhà vì dịch.
l Cơ quan Quản lý Thực phẩm và
Dược phẩm Philippines (FDA) ngày 23.12
đã phê chuẩn vắc xin Pfizer cho trẻ em từ
5 đến 11 tuổi.
l Ngày 22.12, Bộ Tài chính Mỹ đã
thông báo quyết định đưa vào danh sách
trừng phạt đối với 3 cá nhân và 2 công ty ở
Brazil vì có hành động hỗ trợ tài chính cho
mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.
l Ngày 22.12, Hải quân Mỹ xác
nhận, Hạm đội 5 đã thu giữ khoảng
1.400 khẩu súng trường tấn công AK-47 và
ít nhất 226 nghìn viên đạn từ một tàu đánh
cá không rõ quốc tịch đang ở phía Bắc
biển Arab.
(Theo VOV.VN, TTXVN)

Trung Quốc, Myanmar
hợp tác sản xuất
vắc xin Covid-19

Lễ ký kết thỏa thuận cung cấp vắc xin Covid-19 bán
thành phẩm giữa Trung Quốc và Myanmar. Ảnh: CNBG

Người dân ngắm nhìn cây thông Noel làm từ rác thải ở thủ đô Riga, Latvia.
nhiễm Covid-19 mới là do biến thể
Omicron, Thủ tướng Alexandre Croo
tuyên bố sẽ dừng tất cả các sự kiện và
hoạt động diễn ra trong nhà như rạp
chiếu phim, trình diễn nghệ thuật, hội
nghị… kể từ Chủ nhật tới (ngày 26.12).
Tây Ban Nha yêu cầu người dân bắt
buộc mang khẩu trang nơi công cộng từ
hôm 23.12 sau khi số ca nhiễm lên hơn
60.000 trường hợp trong ngày 22.12;

Ảnh: GETTY IMAGES

đồng thời xem xét rút ngắn thời hạn
hiệu lực của giấy thông hành y tế xuống
còn 9 tháng kể từ ngày 1.2.2022.
Các nước như Thụy Điển, Phần
Lan, Đan Mạch, Bồ Đào Nha, Ireland,
Cyprus, Litva, Italia, Hy Lạp và Áo yêu
cầu khách du lịch đến từ châu Âu phải
có xét nghiệm âm tính ngay cả khi đã
tiêm đầy đủ vắc xin kể từ đầu tuần tới.
(Theo VOV.VN)

Lào sẽ thí điểm mở lại trường học từ tháng 1.2022

Học sinh độ tuổi từ 12 - 17 của Lào đang chờ quét
mã QR để tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Ảnh: TTXVN

Bình Định

Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa
đưa ra các biện pháp và hướng dẫn
cho việc mở cửa an toàn các trường
học trên cả nước, trong bối cảnh dịch
bệnh Covid-19 đang có diễn biến
phức tạp.
Theo đó, các trường học sẽ được
phép mở cửa thí điểm trở lại sau khi
ấn định thời khóa biểu cụ thể, kế hoạch
kiểm soát dịch bệnh và cung cấp các
vật chất cần thiết cho việc phòng ngừa
lây nhiễm.

Kế hoạch phòng ngừa Covid-19 và
mở lại lớp học của mỗi trường sẽ được
cơ quan y tế thẩm định và phê duyệt
trước khi triển khai. Các lớp học sẽ
được thí điểm mở lại bắt đầu từ ngày
10.1.2022 đối với các trường học đạt
tối thiểu 70% tiêu chí đánh giá của
Bộ Y tế. Mỗi địa phương sẽ tiến hành
thẩm định trường học trên địa bàn
mỗi tuần 2 lần để xác định phương
hướng kiểm soát tiếp theo.
(Theo TTXVN)

AstraZeneca “khoe” liều thứ 3
chống được Omicron
Ngày 23.12, AstraZeneca dẫn
nghiên cứu (hiện chưa được công bố
và bình duyệt) cho biết vắc xin của
hãng giúp tăng mạnh mức kháng thể
chống lại biến thể Omicron sau khi
được tiêm liều thứ 3.
“Việc tiêm vắc xin tăng cường
liều thứ ba đã vô hiệu hóa biến thể
Omicron ở mức độ tương tự... sau
liều thứ hai đối với biến thể Delta”,
Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của
AstraZeneca. Theo đó, mức độ kháng
thể trung hòa sau liều thứ 3 cũng cao
hơn ở người mắc và tự khỏi bệnh.
Nghiên cứu được thực hiện bởi các
nhà khoa học thuộc ĐH Oxford, là tổ
chức đã giúp AstraZeneca phát triển
vắc xin vào năm ngoái và dựa trên
phân tích các mẫu máu lấy từ những
người bị nhiễm Covid-19, những

người được tiêm ngừa 3 liều vắc xin.
Trong số này có 41 người được tiêm
3 liều vắc xin AstraZeneca.
“Thật đáng khích lệ khi các loại
vắc xin hiện tại có khả năng chống
lại Omicron sau khi tiêm liều thứ
3. Những kết quả này củng cố quan
điểm đưa liều thứ 3 thành một phần
của chiến lược vắc xin quốc gia, đặc
biệt là để hạn chế sự lây lan của
các biến thể đáng lo ngại, bao gồm
cả Omicron”, GS John Bell của ĐH
Oxford, một trong những người tham
gia nghiên cứu, cho biết.
Trước đó, các hãng dược Pfizer
và Moderna cũng đã khẳng định
vắc xin của mình có thể giúp bảo vệ
khỏi biến thể Omicron khi tiêm liều
bổ sung.
(Theo TTO)

Trung Quốc và Myanmar vừa ký kết
thỏa thuận hợp tác đóng gói sản xuất
vắc xin Covid-19 tại Myanmar.
Thỏa thuận cung cấp vắc xin
Covid-19 bán thành phẩm vừa được
ký kết giữa Công ty công nghệ sinh
học Trung Quốc (CNBG) thuộc Tập
đoàn Sinopharm và Bộ Công nghiệp
Myanmar qua hình thức trực tuyến
tại Bắc Kinh, Trung Quốc và Yangon,
Myanmar.
Theo đó, vắc xin Covid-19 do
Myanmar đóng gói sản xuất sẽ được sử
dụng tại quốc gia này và cung cấp cho
các nước láng giềng, nhằm đóng góp
vào việc phòng chống và chấm dứt đại
dịch ở khu vực và trên thế giới.
Tính đến nay, Trung Quốc đã cung
cấp cho Myanmar 40 triệu liều vắc xin
Covid-19, chiếm hơn 90% số vắc xin hiện
có của nước này, trong đó có 30,6 triệu
liều của Sinopharm. Hiện Myanmar đã
cơ bản hoàn thành mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm
chủng cho 50% các đối tượng mục tiêu
vào trước cuối năm nay. (Theo VOV.VN)

1.200 lính Nga
diễn tập nhảy dù
gần Ukraine

Lính dù Nga và Belarus tham gia diễn tập trên dãy
Gozhsky ngày 12.11.
Ảnh: BQP Belarus
Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.12
thông báo điều động hơn 1.200 binh sĩ,
cùng hơn 250 phương tiện cơ giới và
máy bay cho đợt diễn tập tại các thao
trường ở bán đảo Crimea giáp miền
Nam Ukraine và tỉnh Krasnodar gần đó.
Các lực lượng sẽ mô phỏng nội dung đổ
bộ, giành quyền kiểm soát khu vực của
đối phương trong khuôn khổ chiến dịch
tiến công quy mô lớn.
Thông báo được đưa ra trong bối
cảnh Mỹ cáo buộc Nga tiếp tục tăng
quân ở biên giới Ukraine, đồng thời
cảnh báo Moskva sẽ “trả giá đắt” nếu
có hành động quân sự với Kiev. Phương
Tây trước đó cho rằng Nga đã điều
khoảng 100 nghìn quân tới biên giới với
Ukraine, bày tỏ lo ngại nước này có thể
phát động một cuộc chiến tổng lực vào
quốc gia láng giềng.
(Theo VnExpress.net)
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