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Đoạt 4 giải thưởng cao nhất ở cuộc thi Đại sứ Văn 
hóa đọc tỉnh Bình Định năm 2022, Trường THCS 
Quang Trung (Quy Nhơn) đoạt giải tập thể có 
nhiều thí sinh đạt giải nhất. Đây chỉ là một trong 
những thành quả của nhà trường trên hành trình 
bền bỉ gieo mầm, khuyến khích và khơi gợi phát 
triển niềm say mê sách cho học sinh.

Gieo mầm và phát triển 
niềm say mê sách cho học sinh

l
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Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ 
thiết thực cho người lao động

l
. . . . . . . .u6

TỪ GIẢI CÚP CÁC CLB VÕ CỔ TRUYỀN TOÀN QUỐC NĂM 2022:

Bình Định tạm yên tâm 
trước kỳ Đại hội toàn quốc

TX Hoài Nhơn tổ chức dâng hoa tại
Di tích Chiến thắng Chợ Cát  u2

l Hoài Nhơn: Hiệu quả từ 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng. . . . . .u8

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 
tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Hướng đến bền vững 
trong phát triển kinh tế - xã hội

u2&3

Các đại biểu thảo luận tổ 
vào chiều 19.7. Ảnh: H.PHÚC

Tiếp tục phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIII vào chiều 19.7, nhiều vấn đề trong phát triển 
KT-XH và dự thảo các chính sách quan trọng được các đại biểu quan tâm, phân tích, đóng góp cụ thể để góp phần 

khắc phục hạn chế, phát huy hiệu quả thiết thực, bền vững hơn. 
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 19.7, tại Hà Nội, 
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị 
trực tuyến sơ kết công tác tư 
pháp 6 tháng đầu năm và triển 
khai công tác 6 tháng cuối năm 
2022; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê 
Thành Long chủ trì Hội nghị. Tại 
điểm cầu Bình Định, Phó Giám 
đốc Sở Tư pháp Trương Đình Hy 
và Phạm Dân đồng chủ trì.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, 
6 tháng đầu năm 2022, Bộ được 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ giao thực hiện 94 nhiệm 
vụ; đã hoàn thành 63 nhiệm vụ, 
đang tiếp tục thực hiện 31 nhiệm 
vụ, không có nhiệm vụ quá hạn. 
Các bộ, ngành đã xây dựng, trình 
ban hành hoặc ban hành theo 
thẩm quyền 255 văn bản quy 
phạm pháp luật (VBQPPL); các 
địa phương ban hành hơn 1.500 
VBQPPL cấp tỉnh, hơn 1.300 
VBQPPL cấp huyện và gần 500 
VBQPPL cấp xã.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp tổ 
chức thẩm định 8 đề nghị xây 
dựng văn bản và 78 dự án, dự 

thảo VBQPPL; tổ chức pháp chế 
các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm 
định 236 dự thảo; các sở tư pháp 
thẩm định 142 đề nghị xây dựng 
nghị quyết của HĐND và gần 
2.220 dự thảo VBQPPL. Các bộ, 
ngành, địa phương tổ chức gần 
275 nghìn cuộc tuyên truyền 
pháp luật cho gần 20 triệu lượt 
người; tổ chức gần 3.000 cuộc 
thi cho 2,5 triệu lượt người dự 
thi; phát miễn phí hơn 25 triệu 
tài liệu tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác thi 
hành án dân sự, theo dõi thi 
hành án hành chính; hộ tịch, 
quốc tịch, chứng thực; bổ trợ tư 
pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ 
pháp lý cho DN nhỏ và vừa, hòa 
giải ở cơ sở; thanh tra, tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và phòng, chống tham nhũng… 
cũng được Bộ Tư pháp, các bộ, 
ngành, địa phương tổ chức thực 
hiện hiệu quả.

Tại Bình Định, 6 tháng 
đầu năm 2022 đã ban hành  

70 VBQPPL của HĐND, UBND; 
Sở Tư pháp tham gia góp ý 67 
dự thảo VBQPPL, thẩm định 53 
dự thảo VBQPPL. Công tác tư 
pháp được triển khai có trọng 
tâm, trọng điểm; các nhiệm vụ 
trọng tâm được triển khai sớm, 
toàn diện, đồng bộ và đạt nhiều 
kết quả tích cực. UBND tỉnh chỉ 
đạo ngành Tư pháp thực hiện 
bảo đảm chất lượng, tiến độ các 
nhiệm vụ theo chương trình, kế 
hoạch đã đề ra từ đầu năm cũng 
như các nhiệm vụ phát sinh.

Đồng thời, công tác phổ biến 
giáo dục pháp luật được các 
cơ quan, đơn vị, địa phương 
trong tỉnh thực hiện với nhiều 
hình thức, nội dung đa dạng, 
phong phú, thu hút sự tham 
gia của đông đảo các tầng lớp 
nhân dân. Công tác hành chính, 
bổ trợ tư pháp tiếp tục chuyển 
biến, ngày càng đi vào chiều sâu, 
hiệu quả và nền nếp, góp phần 
giải quyết các thủ tục hành chính 
của tổ chức, cá nhân được nhanh 
chóng, kịp thời.                VĂN LỰC

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 
6 tháng đầu năm 2022

Thăm, tặng quà Trung tâm chăm sóc và 
điều dưỡng người có công tỉnh

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 
27.7.2022), ngày 19.7, thừa ủy 
quyền của Đảng ủy - Bộ CHQS 
tỉnh, đại tá Nguyễn Văn Phước -  
Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ 
CHQS tỉnh đã đến thăm, tặng 
quà Trung tâm Chăm sóc và điều 
dưỡng người có công tỉnh (phường 
Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn).

Tại nơi đến thăm, đại tá 
Nguyễn Văn Phước đã gửi lời 
chúc sức khỏe đến các thương 
binh, bệnh binh và người có 
công đang điều dưỡng tại 
Trung tâm; mong các thương 
binh, bệnh binh và người có 
công tiếp tục phát huy truyền 
thống, giáo dục, động viên con 
cháu thực hiện tốt chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước. Đồng thời, động 
viên cán bộ, nhân viên Trung 
tâm khắc phục mọi khó khăn, 
tận tụy chăm sóc đối tượng 
chính sách, người có công, thể 
hiện tốt đạo lý uống nước nhớ 

nguồn của dân tộc. 
Đại tá Nguyễn Văn Phước 

đã tặng quà của Bộ Quốc phòng 
và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho 
Trung tâm và người có công  trị 
giá gần 60 triệu đồng.

ANH TUẤN

Tặng quà thương binh, bệnh binh và người có công đang điều dưỡng tại Trung 
tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có công tỉnh.                                         Ảnh: ANH TUẤN

Đầu tư cho miền núi 
phải mang lại hiệu quả 
thiết thực

Tại phiên thảo luận, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh Hồ Quốc Dũng có những 
định hướng, nhắc nhở về việc 
thực hiện các chương trình 
phát triển KT-XH vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền 
núi thời gian tới, trong đó tập 
trung vào huyện nghèo An Lão. 
Để thực hiện hiệu quả, huyện 
An Lão không dàn trải đầu tư 
nhiều công trình; cần xác định 
được những mục tiêu cụ thể, 
lồng ghép, kết hợp các nguồn 
vốn để tập trung vào đầu tư 
những công trình thực sự cần 
thiết, góp phần nâng cao đời 
sống người dân, như về y tế, 
giáo dục, giao thông ở những 
vùng sâu vùng xa, còn nhiều 
khó khăn, thiếu thốn. 

Bên cạnh đó, các đại biểu 
(ĐB) HĐND tỉnh rất quan tâm 
đến báo cáo kết quả giám sát 
về “Tình hình thực hiện chính 
sách đầu tư các công trình thủy 
lợi, nước sinh hoạt đối với vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi từ năm 2019 đến năm 
2021” của Ban Dân tộc HĐND 
tỉnh. Báo cáo nêu thực trạng: 
Trên địa bàn các huyện miền 
núi và vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, có 94 công trình cấp 
nước, qua giám sát chỉ có 1 
công trình được đánh giá hoạt 
động bền vững, 72 công trình 
hoạt động kém bền vững và 21 
công trình không hoạt động.

Theo ĐB Trần Kim Vũ (đơn 
vị Vân Canh), sau khi công 
trình nghiệm thu, UBND các 
xã được giao trách nhiệm quản 
lý, vận hành; cộng đồng dân cư 
sử dụng nước sạch có cam kết 
trách nhiệm quản lý công trình. 
Tuy nhiên, cả cấp ủy, chính 

Hướng đến  bền vững trong phát triển 
kinh tế - xã hội

Tiếp tục phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa 
XIII vào chiều 19.7, nhiều vấn đề trong phát triển KT-XH và dự 
thảo các chính sách quan trọng được các đại biểu quan tâm, 
phân tích, đóng góp cụ thể để góp phần khắc phục hạn chế, 
phát huy hiệu quả thiết thực, bền vững hơn.  

Xóa bỏ các cụm công nghiệp 
hoạt động không hiệu quả 

Hỗ trợ ngư dân bám biển
ĐB Văn Thanh Gia (đơn vị Hoài Nhơn) bày tỏ lo lắng khi giá 

xăng dầu tăng cao khiến người dân có thu nhập thấp, ngư dân 
bị ảnh hưởng lớn, buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chi tiêu. 

“Với khoảng 2.300 tàu thuyền, hoạt động đánh bắt thủy sản 
là hoạt động kinh tế mang lại thu nhập cao cho ngư dân Hoài 
Nhơn. Tuy nhiên, khi giá xăng dầu trong nước liên tục tăng cao 
khiến hoạt động đánh bắt của ngư dân vốn đã khó khăn do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19, giờ lại càng thêm khó khăn. Hiện 
có hơn 60% tàu cá của ngư dân phải nằm bờ vì không kham nổi 
chi phí cho mỗi chuyển biển. Vì vậy, cần có cơ chế, chính sách 
hỗ trợ hợp lý cho ngư dân để họ có thể vươn khơi, bám biển, 
ổn định cuộc sống”, ông Gia kiến nghị.

TIN VẮN

l Nhân kỷ niệm 75 năm 
ngày Thương binh - Liệt sĩ 
(27.7.1947 - 27.7.2022), ngày 
19.7, Hội Cựu tù chính trị cách 
mạng TP Quy Nhơn đã đến 
thăm và tặng 36 suất quà cho 
các hội viên tuổi cao sức yếu, 
ốm đau không đi lại được trên 
địa bàn thành phố. Tổng trị giá 
quà tặng 10,5 triệu đồng. 

ĐẶNG VIỆT
l Ngày 19.7, ông Lê Đức Phái 

(TP Hồ Chí Minh) phối hợp với 
Hội CTĐ tỉnh đã đến thăm và tặng 
180 suất quà cho bà con nghèo ở 
xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, mỗi 
suất quà trị giá 500 nghìn đồng. 
Dịp này, Hội CTĐ tỉnh cũng đã 
trao 2 triệu đồng cho bà Nguyễn 
Thị Thọ (xã Cát Trinh) có con chết 
do TNGT thuộc diện khó khăn.                 

QUỲNH NGÂN
l Hội LHPN thị trấn Phù 

Mỹ (huyện Phù Mỹ) tổ chức ra 

mắt mô hình “Hạn chế sử dụng 
túi ny lông, bảo vệ môi trường” 
tại khu phố Trà Quang Nam, 
chiều 18.7. Dịp này, Hội LHPN 
thị trấn tặng mỗi thành viên 
Ban chủ nhiệm mô hình 1 chiếc 
giỏ nhựa để sử dụng hằng ngày, 
nhằm hạn chế dùng túi ny lông 
và góp phần tuyên truyền nâng 
cao nhận thức cho hội viên về 
việc không dùng túi ny lông.  

VĂN TỐ

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 
27.7.2022) và 73 năm Ngày chiến 
thắng Chợ Cát (20.7.1949 - 
20.7.2022), ngày 19.7, Thị ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TX Hoài Nhơn tổ chức 
Lễ dâng hoa tại Di tích Chiến 
thắng Chợ Cát. 

Tại đây, đại biểu đã dâng hoa 

và thành kính nghiêng mình 
trước anh linh của các anh hùng, 
liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
đến các cán bộ lão thành, cán bộ 
tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam 
anh hùng, thương bệnh binh, 
gia đình có công với nước. 

Di tích chiến thắng Chợ Cát 
thuộc khu phố Tấn Thạnh 1, 
phường Hoài Hảo, nơi có cây 

bàng lịch sử với ngọn cờ Đảng 
xuất hiện đầu tiên năm 1930 
để hiệu triệu quần chúng theo 
Đảng làm cách mạng. Nơi đây 
in đậm những chiến công hiển 
hách của quân và dân TX Hoài 
Nhơn trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ, 
tiêu biểu nhất là trận đánh ngày 
20.7.1949.        THÁI NGÂN

TX Hoài Nhơn tổ chức dâng hoa tại 
Di tích Chiến thắng Chợ Cát

quyền địa phương và người 
dân chưa thực hiện tốt trách 
nhiệm; điều kiện tự nhiên, địa 
hình… cũng góp phần khiến 
các công trình không phát huy 
hiệu quả. Bên cạnh đó,  UBND 
xã không có kinh phí để duy tu, 
bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời; 
việc thu phí sử dụng nước, hay 
huy động đóng góp của người 
dân cho việc này là rất khó... 

“Hiện nay, nguồn nước 
từ vùng thượng nguồn ở Vân 
Canh rất ít, rất mong tỉnh quan 
tâm có đề án xây dựng hệ thống 
cung cấp nước sạch vùng nông 
thôn, như lấy nước từ hồ Núi 
Một hoặc hạ nguồn sông Hà 
Thanh đưa lên phục vụ sinh 
hoạt, sản xuất của người dân”, 
ông Vũ kiến nghị.  

Về vấn đề trên, Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân 
cho rằng ngân sách đầu tư rất 
lớn, nhưng các công trình cấp 
nước sinh hoạt ở vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền 
núi hầu như không hiệu quả; 
đề nghị cần làm rõ trách nhiệm 
của sở, ngành, địa phương từ 
khảo sát, thẩm định, xây dựng 
đến quản lý các công trình. 

Đối tượng thu hút, 
hỗ trợ cần cụ thể, hợp lý 

Tờ trình về việc ban hành 
Quy định chính sách thu hút 
nguồn nhân lực chất lượng cao 
và hỗ trợ phát triển nguồn nhân 
lực tỉnh Bình Định giai đoạn 
2022 - 2025 thu hút sự quan tâm 
góp ý của các ĐB. ĐB Phạm Văn 
Nam (đơn vị An Lão) cho rằng 
nội dung Tờ trình thiên về thu 
hút nguồn nhân lực khối kinh tế 
và kỹ thuật; đề nghị đối tượng 
được thu hút cần bổ sung thêm 
ngành công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền, bởi lĩnh 
vực này rất quan trọng và đang 

thiếu nhân lực chất lượng cao. 
Đồng thời, ông Nam cũng 

đề nghị khi thu hút nhân lực chất 
lượng cao bằng hình thức xét 
tuyển đối với các trường hợp tiến 
sĩ, thạc sĩ, sinh viên tốt nghiệp 
loại xuất sắc... thì đối tượng tốt 
nghiệp thạc sĩ phải có bằng tốt 
nghiệp đại học chính quy. 

“Các luật, quy định trong 
lĩnh vực GD&ĐT hiện nay 
không phân biệt hình thức đào 

tạo, nhưng hình thức thu hút 
là xét tuyển thì phải lựa chọn 
được nguồn lực chất lượng cao, 
tốt nghiệp chính quy”, ĐB Nam 
bày tỏ. Đồng tình với ý kiến 
này, ĐB Lê Thị Vinh Hương 
(đơn vị Hoài Nhơn) cũng đề 
nghị bổ sung thêm nội dung 
đối tượng tốt nghiệp thạc sĩ 
nhưng phải là ngành nối tiếp 
theo ngành đã học đại học chính 
quy để thể hiện tính liên tục và 

chuyên môn hóa.
Còn theo ĐB Nguyễn Thị 

Ánh Hồng (đơn vị An Nhơn), 
quy định đối tượng áp dụng 
chính sách thu hút nguồn nhân 
lực chất lượng cao là “Sinh 
viên tốt nghiệp đại học đạt loại 
xuất sắc tại các cơ sở giáo dục 
đại học trong nước…” có tiêu 
chuẩn quá cao, đề nghị có thể 
mở thêm đối tượng là sinh viên 
đạt loại giỏi ở trong nước cũng 
được hưởng ưu đãi chính sách.

Cũng liên quan đến vấn 
đề nguồn nhân lực, Chánh án 
TAND tỉnh Lê Văn Thường 
(ĐB đơn vị Phù Mỹ) cho biết: 
Lượng vụ việc mà tòa án hai 
cấp thụ lý tăng nhiều; trong 
khi đó, cán bộ, thẩm phán còn 
thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ. “Sau khi giảm 10% 
biên chế theo quy định của 
TAND tối cao, TAND tỉnh hiện 
còn thiếu 15 biên chế. Chưa kể, 
trong năm nay, sẽ có 5 thẩm 
phán nghỉ hưu. Công tác bổ 
nhiệm thẩm phán chậm, hoàn 
toàn phụ thuộc theo phân bổ từ 
Trung ương. Trong bối cảnh đó, 
ngành Tòa án động viên nhau 
cùng cố gắng, làm thêm giờ, làm 
ngày cuối tuần. Chúng tôi cũng 
thực hiện điều động, tăng cường 
người cho những địa bàn thiếu 
thẩm phán trầm trọng, như 
huyện Phù Mỹ vừa được tăng 
cường thêm 1 thẩm phán”, ông 
Thường cho biết thêm. 

Phát triển du lịch 
hướng đến bền vững 

ĐB Lê Thị Vinh Hương (đơn 
vị Hoài Nhơn) đánh giá bức 
tranh du lịch Bình Định trong 
6 tháng đầu năm 2022 đã có 
nhiều khởi sắc và tăng trưởng 
đột phá. Tuy vậy, du lịch Bình 
Định vẫn còn những hạn chế, 
thách thức cần khắc phục.  
ĐB Hương phân tích: Hiện nay, 
du lịch của tỉnh chủ yếu tập 
trung vào loại hình du lịch biển 
đảo, phần nhiều là nghỉ dưỡng 
cao cấp. Trong khi đó, những 
sản phẩm du lịch gắn với di tích 

lịch sử, truyền thống văn hóa, 
bản sắc con người Bình Định 
quá ít. 

Vì vậy, các ngành chức năng 
trong tỉnh cần quan tâm xây 
dựng các sản phẩm du lịch 
trong lĩnh vực này để tương 
xứng với truyền thống lịch sử 
và bản sắc văn hóa của quê 
hương Bình Định. Đồng thời, 
các địa phương phía Bắc của 
tỉnh có tiềm năng, lợi thế để 
phát triển du lịch, cần có giải 
pháp, chương trình cụ thể hơn 
để “khai phá” khu vực này, làm 
phong phú thêm các loại hình 
du lịch của tỉnh.

“Đặc biệt, các ngành chức 
năng, chính quyền các địa 
phương cần tăng cường hơn 
nữa công tác quản lý nhà nước 
về du lịch để xây dựng hình 
ảnh đẹp và bảo đảm kỷ cương, 
trật tự trong hoạt động du lịch; 
nhất là đảm bảo ANTT, mỹ 

quan đô thị ở khu vực Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành (TP 
Quy Nhơn) - nơi được nhiều 
khách du lịch lui tới”, bà 
Hương nhấn mạnh.     

Cũng đề xuất giải pháp quản 
lý phát triển ngành du lịch biển 
mang tính bền vững, lâu dài, ĐB 
Nguyễn Thị Ánh Hồng đề nghị 
tỉnh cần quan tâm, quản lý chặt 
chẽ hơn các loại hình dịch vụ 
du lịch mới phát triển, nhất là 
các loại hình còn mang tính tự 
phát, chưa được đầu tư bài bản. 
Ở các xã ven biển TP Quy Nhơn, 
hoạt động du lịch lặn biển ngắm 
san hô phát triển mạnh, nhưng 
chưa có biện pháp quản lý chặt 
chẽ, nếu không may xảy ra sự 
cố tai nạn đối với du khách sẽ 
gây ảnh hưởng không tốt đến 
môi trường, hình ảnh du lịch 
của tỉnh.         

H.THU - N.HÂN - N.MUỘI - 
H.PHÚC

ĐB Phạm Văn Nam (đơn vị An Lão) đề nghị đối tượng trong chính sách thu hút 
nhân lực chất lượng cao cần bổ sung thêm ngành công tác xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền.                                                                                                               Ảnh: H.PHÚC

ĐB Lê Thị Vinh Hương (đơn vị TX Hoài Nhơn) góp ý phát triển du lịch Bình Định 
bền vững hơn.                                                                                                                       Ảnh: H.PHÚC

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại 
phiên thảo luận tổ chiều 19.7.                                                                          Ảnh: N.MUỘI

Các đại biểu thảo luận tổ vào chiều 19.7.                                                                                                                                                            Ảnh: H.PHÚC

Nhiều ĐB HĐND tỉnh bày tỏ sự quan tâm đến thực tế, toàn 
tỉnh hiện có 45 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, nhưng tỷ 
lệ lấp đầy chỉ đạt 59%. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh cho hay: Trước đây, mỗi huyện có 3 - 4 cụm 
công nghiệp, thậm chí có huyện có 5 - 6 cụm công nghiệp do 
UBND huyện làm chủ đầu tư. Giai đoạn đó, vì kinh phí chưa 
đảm bảo nên có tình trạng cứ quy hoạch, đến khi DN đầu tư 
mới giải phóng mặt bằng, triển khai dự án. Vậy nên, hạ tầng 
các cụm công nghiệp không đồng bộ, nhất là xử lý nước thải, 
dẫn đến thu hút đầu tư rất khó. 

“UBND tỉnh đã triển khai khảo sát, đánh giá lại các cụm công 
nghiệp, nơi nào đã đầu tư được 70% thì tiếp tục đầu tư, không 
thì sẽ điều chỉnh, thay đổi đối với cụm công nghiệp nằm trong 
khu dân cư, xóa bỏ các cụm công nghiệp không hoạt động hiệu 
quả. Mặt khác, sẽ lựa chọn nhà đầu tư về hạ tầng, xử lý nước 
thải đồng bộ để đảm bảo thu hút DN, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các cụm công nghiệp”, ông Nguyễn Tuấn Thanh nói. 

Đối với vấn đề tỷ lệ vốn đăng ký đầu tư chưa sát với vốn 
thực hiện trong thực tế, UBND tỉnh cũng đang rà soát lại tất 
cả dự án, dự án nào triển khai chậm thì củng cố hồ sơ, thu hồi 
giấy phép để đón nhà đầu tư khác có tiềm năng, năng lực hơn  
vào triển khai thực hiện.



0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

4 THỨ TƯ, 20.7.2022
bandocbaobd@gmail.com

Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

Mùa hè sôi động
Hè là dịp trẻ em được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học căng thẳng. Nhiều gia đình tạo điều kiện cho 

trẻ tham gia các hoạt động yêu thích như trải nghiệm thực tế, tham gia các môn năng khiếu… giúp trẻ trau 
dồi và phát triển nhiều kỹ năng cần thiết.

Trẻ chăm chú tập vẽ tranh tại cửa hàng “Xưởng gốm”.                                                    Ảnh: D.LINH

Nghe hai con nhỏ luôn 
miệng kể lại trải nghiệm một 
ngày làm nông dân một cách 
đầy hứng thú, chị Huỳnh 
Nguyễn Đức Hậu (ở phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn) rất 
vui và phấn khởi. Mong muốn 
tìm cho các con không gian 
phù hợp với lứa tuổi để vừa 
học vừa chơi, rèn luyện thể 
chất, tranh thủ dịp hè, chị đã 
đăng ký cho con tham gia trải 
nghiệm trên ở nông trại hữu 
cơ Yuuki Farm (xã Nhơn Hậu, 
TX An Nhơn).

Chị Hậu chia sẻ: “Bé ở 
thành phố, chưa bao giờ được 
thử làm những việc như chăm 
cây, cho gia súc ăn cũng như 
tìm hiểu nỗi vất vả của bác 
nông dân. Bởi vậy, tranh thủ 
dịp hè này, tôi đã đăng ký để 
con được thoải mái khám phá 
những điều mới mẻ, giúp con 
biết quý trọng sức lao động, 
trân quý nghề nông”.

Trái với lo lắng của một 
số phụ huynh rằng con trẻ sẽ 
khó chịu khi phải “đội nắng” 
dưới trời hè oi ả, chân tay lấm 
lem bùn đất, các bé lại vô cùng 
thích thú khi cùng các bạn 
đồng trang lứa “vẫy vùng” 
trong thế giới hoàn toàn mới. 

Mang theo hy vọng có 
dịp quay lại nông trại, nơi có 
những vườn rau xanh mướt và 
nhiều vật nuôi dễ mến, bé Bùi 
Ngọc Minh Anh (11 tuổi, con 
chị Hậu) tâm sự: “Hai chị em 
lần đầu được cho bò ăn, trồng 
rau và thu hoạch cà rốt. Đáng 
nhớ nhất là cả hai cùng lội 
bùn, bắt cá, tắm mưa, tuy mệt 
nhưng vui lắm! Nhờ chuyến đi 
đó, em đã biết cách chăm sóc 
cây phụ mẹ và hiểu thêm sự 
vất vả của nghề nông”.

Mùa hè của trẻ còn vui 
tươi, đáng nhớ hơn khi các em 
được dã ngoại, tự mình trải 
nghiệm nhiều điều ý nghĩa. 

Hồ Hóc Mít xuống cấp, không đảm bảo nước tưới

Lòng hồ Hóc Mít bị bồi lấp, lượng nước tích trữ ít, không đảm bảo cung cấp  
nước tưới.                                           Ảnh: V.L

Hồ Hóc Mít (thuộc xã Mỹ Chánh Tây, 
huyện Phù Mỹ) được xây dựng, đưa vào 
sử dụng năm 2006. Hồ có diện tích lưu vực 
1,14 km2 và dung tích chứa 315.000 m3 nước; 
cung cấp nước tưới cho gần 50 ha đất nông 
nghiệp tại các thôn Trung Thứ, Trung Bình, 
Trung Hậu (xã Mỹ Chánh Tây).

Ông Nguyễn Văn Mười, ở thôn Trung 
Thứ, cho biết: Trước khi có hồ Hóc Mít, 
người dân nơi đây làm ruộng chỉ trông vào 
nguồn nước trời nên năng suất thấp, gặp 
nhiều khó khăn. Sau khi có hồ, nguồn nước 
tưới dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi cho bà 
con chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng 
lúa sang trồng ớt, tăng thu nhập, cải thiện 
đời sống.

Thế nhưng, qua 16 năm sử dụng, một số 
hạng mục tại hồ Hóc Mít đã và đang xuống 
cấp. Trong đó, lòng hồ bị bồi lấp, ngày một 
cạn dần, khiến lượng nước giảm đáng kể, 
gây thiếu hụt nguồn nước tưới. Người dân 
địa phương chỉ sản xuất được 1 vụ/năm thì 
hết nước tưới. Ngoài ra, công trình hạ lưu 

Em Nguyễn Quang Nhật (8 
tuổi, học sinh Trường TH Lý 
Thường Kiệt, TP Quy Nhơn) 
bắt đầu kỳ nghỉ hè bằng 
chuyến đi với 40 bạn nhỏ 
khác, cùng thi vẽ tranh về đề 
tài môi trường, dọn rác ở bãi 
biển, chơi trò chơi dân gian và 
đến thăm người dân có hoàn 
cảnh khó khăn ở làng phong 
Quy Hòa (phường Ghềnh 
Ráng, TP Quy Nhơn). Tại đây, 
trẻ có cơ hội gặp gỡ và hiểu 
thêm về đời sống của những 
mảnh đời thiếu may mắn.

“Trải nghiệm từ chuyến 
đi ấy, em nhận ra mình hạnh 
phúc hơn nhiều người vì được 
sống đủ đầy, ấm no, không 
phải lo cái ăn, cái mặc. Trái 
với em, nhiều ông bà, cô chú 
và những bạn bằng tuổi em 
còn khó khăn lắm! Mong bố 
sẽ cho em tham gia nhiều hoạt 
động tương tự để em được nói 
chuyện với các cụ nhiều hơn”, 

Nhật tâm sự.
Không chỉ tạo điều kiện để 

trẻ tham gia trải nghiệm các 
hoạt động bổ ích, giúp trẻ vừa 
tăng kiến thức, vừa cảm thấy 
vui vì trải qua mùa hè đầy sôi 
động, phụ huynh còn cho trẻ 
tự lựa chọn bộ môn năng khiếu 
theo sở thích. Việc này giúp 
tạo hứng thú, tránh áp lực cho 
trẻ. Đây cũng là cách để các em 
học cách chịu trách nhiệm cho 
quyết định của mình.

Dõi theo con trai đang tập 
trung di chuyển liên tục trên 
sân, mồ hôi nhễ nhại, anh 
Nguyễn Nhật Vũ (ở phường 
Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) 
vừa thương con, lại cảm thấy 
phấn khởi vô cùng khi con 
chọn vận động thay vì “dính” 
với các thiết bị thông minh 
suốt cả dịp hè.

Anh Vũ cho hay: “Con trai 
tôi chọn đá bóng vì bé đã hâm 
mộ môn thể thao này từ lâu. 

Tranh thủ kỳ nghỉ hè, tôi đăng 
ký cho con học ngay! Bên cạnh 
đá bóng, tôi còn dẫn con đi bơi 
đều đặn 2 - 3 lần/tuần, giúp 
nâng cao sức khỏe. Vì đều là 
môn ưa thích nên bé rất siêng 
năng, chịu khó tập luyện”.

Thường xuyên tổ chức các 
buổi rèn luyện năng khiếu 
vẽ tranh, làm bánh, đồ thủ 
công… thu hút sự tham gia 
của nhiều bạn nhỏ, chị Kiều 
Thị Thùy Dung (chủ cửa hàng 
“Xưởng gốm” ở 75 Bùi Xuân 
Phái, TP Quy Nhơn) cho biết: 
“Để trẻ em tận hưởng kỳ nghỉ 
hè đúng nghĩa, người lớn cần 
lắng nghe tâm tư, nguyện 
vọng của các em, đồng thời 
tạo nên nhiều hơn những 
không gian, cơ hội để trẻ tiếp 
thu thêm nhiều kiến thức bổ 
ích, trải nghiệm hấp dẫn, góp 
phần nuôi dưỡng ước mơ, 
phát triển năng khiếu cho trẻ”.

DƯƠNG LINH

Hoạt động từ thiện 
phải mở sổ kế toán, 
minh bạch thông tin

Bộ Tài chính vừa ban hành 
Thông tư số 41/2022/TT-BTC 
hướng dẫn chế độ kế toán áp 
dụng cho các hoạt động xã hội, 
từ thiện. 

Thông tư 41/2022/TT-BTC 
áp dụng với Quỹ xã hội, Quỹ 
từ thiện thành lập và hoạt động 
theo quy định của pháp luật; 
Ban vận động Quỹ “Vì người 
nghèo” các cấp (Trung ương, 
tỉnh, huyện, xã); các tổ chức, cơ 
quan, đơn vị và cá nhân thực 
hiện vận động, tiếp nhận, phân 
phối và sử dụng các nguồn đóng 
góp tự nguyện để thực hiện các 
hoạt động xã hội, từ thiện.

Theo Thông tư, tất cả các tổ 
chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân 
có các hoạt động liên quan đến 
vận động, tiếp nhận, phân phối 
và sử dụng nguồn đóng góp tự 
nguyện để thực hiện các hoạt 
động xã hội, từ thiện đều phải 
mở sổ kế toán ghi chép đầy đủ 
các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, 
lập báo cáo và minh bạch thông 
tin theo quy định của Thông tư 
này và pháp luật có liên quan.

Các tổ chức, cơ quan, đơn 
vị có các hoạt động xã hội, từ 
thiện có tổ chức kế toán riêng 
đối với các hoạt động vận động, 
tiếp nhận, phân phối và sử dụng 
các nguồn đóng góp tự nguyện 
phải thực hiện mở sổ kế toán ghi 
chép, hạch toán các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh, lập báo cáo tài 
chính đầy đủ, minh bạch theo 
quy định.

Các cá nhân có các hoạt động 
xã hội, từ thiện có trách nhiệm 
mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin 
về kết quả tiếp nhận, phân phối 
và sử dụng nguồn đóng góp tự 
nguyện phải thực hiện theo quy 
định; đồng thời lập báo cáo và 
công khai tình hình tiếp nhận, 
phân phối và sử dụng nguồn 
đóng góp theo quy định của 
pháp luật.

Thông tư số 41/2022/TT-BTC 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
1.9.2022.                                B.B.Đ

BẠN CẦN BIẾT

sau tiêu năng tràn bị mưa lũ làm xói lở, hư 
hỏng; nguy cơ sụp mái bảo vệ, dẫn đến rò 
rỉ nước đập tràn của hồ. Liên quan việc này, 
ông Nguyễn Bá Tiến, Giám đốc Xí nghiệp 
thủy lợi II (thuộc Công ty TNHH Khai thác 
công trình thủy lợi Bình Định; đơn vị quản 
lý, khai thác hồ Hóc Mít), cho biết: Lòng hồ 
có bồi lấp, đơn vị đã báo cáo, xin cấp trên 

cho chủ trương nạo vét nhưng 
chưa được phê duyệt. Riêng 
phía đuôi tràn bị xói lở nặng vào 
đợt lũ năm 2021, Xí nghiệp đã 
khảo sát, lên thiết kế xây dựng 
khắc phục với dự kiến tổng kinh 
phí khoảng 450 triệu đồng. 

“Hạng mục này cũng đang 
chờ Công ty TNHH Khai thác 
công trình thủy lợi Bình Định 
phê duyệt. Nếu có thể, Xí nghiệp 
sẽ sửa chữa và hoàn thành trước 
mùa mưa lũ năm 2022 nhằm 
giảm thiểu thiệt hại”, ông Tiến 
thông tin thêm.

Còn theo ông Nguyễn Văn 
Tánh, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác 
công trình thủy lợi Bình Định, Công ty mới 
tiếp quản hồ Hóc Mít vài năm gần đây. Tới 
đây sẽ từng bước nâng cấp, sửa chữa hồ để 
đảm bảo cung cấp nước tưới, phục vụ nhu 
cầu sản xuất nông nghiệp của người dân 
địa phương.                                                  V.LỰC 

 Theo báo cáo của UBND 
huyện Tuy Phước, trong 6 
tháng đầu năm 2022, trên địa 
bàn huyện đã xảy ra 18 vụ phạm 
pháp hình sự, với 45 đối tượng, 
giảm 5 vụ nhưng tăng 20 đối 
tượng so với cùng kỳ; trong đó 
có 4 vụ vi phạm pháp luật về ma 
túy, với 18 đối tượng, giảm 1 vụ 
nhưng tăng 12 đối tượng so với 
cùng kỳ năm 2021. THIÊN PHÚC
 Khoảng 18 giờ ngày 

18.7, trên địa bàn xã Mỹ Chánh 
Tây, huyện Phù Mỹ đã xảy ra  
mưa giông kèm sấm sét và sét 
đánh làm 1 người chết, trong 
lúc nạn nhân đang ở ngoài 
đồng cách nhà khoảng 50 m. 
Nạn nhân là chị N.T.A.T. (SN 
1984, ở thôn Trung Bình, xã Mỹ 
Chánh Tây). P.PHƯƠNG

TIN VẮN
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Bình Định

Trong số các “đại sứ” văn 
hóa đọc tỉnh Bình Định năm 
nay, Trường THCS Quang 
Trung có đến 3 học sinh đoạt 
giải nhất ở 4 hạng mục quan 
trọng. Đó là Lê Hà Khánh Chi, 
lớp 7A4 - hạng mục “Chia sẻ 
cảm nhận cuốn sách hay nhất”; 
Đinh Võ Thảo Dương, lớp 6A6 - 
hai hạng mục “Bài thơ khuyến 
đọc hay nhất” và “Bài dự thi có 
phần minh họa ấn tượng nhất”; 
Lê Hồ Kim Thư, lớp 7A7 - hạng 
mục “Kế hoạch phát triển văn 
hóa đọc ấn tượng nhất”.

Sách mở ra 
những chân trời mới

Chững chạc trong lối viết, 
sâu sắc trong suy nghĩ và cảm 
nhận, Lê Hà Khánh Chi mang 
đến cảm nhận thú vị về cuốn 
sách “Sống xanh” của tác giả 
Ngô Thị Giáng Uyên. Đó là, cảm 
nhận được “sống xanh” - không 
chỉ là sống thân thiện với môi 
trường, sống xanh là một cuộc 
sống ngọt ngào của bản thân 
bạn: Biết tận hưởng cuộc sống, 
biết yêu quý những gì mình 
có. Sống giản dị và vui, sống 
có ích cho bản thân và cho 
người khác…  

Đọc sách có vai trò to lớn cho 
việc hình thành và phát triển trí 
tuệ, nhân cách của con người, 
giúp phát triển toàn diện cả về 
trí tuệ và tâm hồn. Tuy nhiên, 
hiện nay cùng với sự bùng nổ 
của công nghệ thông tin, đọc 
sách trên các trang mạng dần 
phổ biến. Từ thực tế này, Khánh 
Chi đưa ra ý tưởng “thiết kế 
sách trên nền tảng mạng xã hội, 

Gieo mầm và phát triển 
niềm say mê sách cho học sinh

Đoạt 4 giải thưởng cao nhất ở cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bình Định năm 2022, Trường THCS Quang Trung 
(Quy Nhơn) đoạt giải tập thể có nhiều thí sinh đạt giải nhất. Đây chỉ là một trong những thành quả của nhà 
trường trên hành trình bền bỉ gieo mầm, khuyến khích và khơi gợi phát triển niềm say mê sách cho học sinh.

đặt tên group facebook “Sách - 
Bạn và tôi” để làm cầu nối cho 
những bạn yêu thích đọc sách 
như mình”.

Sách mở ra những chân trời 
mới là cảm nhận của cô học trò 
Đinh Võ Thảo Dương. Bài thơ 
dài với hình ảnh gắn bó gần 
gũi, thân thiết tuổi học trò qua 
những trang sách, cuộc sống 
xung quanh. “Hãy ghi nhớ điều 
này/ Sách là nguồn kiến thức/ Dẫu 
bạc vàng trang sức/ Chẳng bằng 
sách trong tay/ Hãy đọc sách hăng 
say/ Vì tương lai đất nước…” là 
những lời thơ cuối tác phẩm 
như một lời nhắn nhủ của 
Thảo Dương. 

“Em làm bài thơ này trong 

khoảng 2 tháng - đây là một trải 
nghiệm rất hay và đáng nhớ. 
Những cuộc thi như cuộc thi 
Đại sứ văn hóa đọc giúp em 
biết thêm nhiều sách, hướng 
cho những bạn trẻ như em càng 
thêm yêu sách”, Thảo Dương 
chia sẻ.

Góp một cuốn sách nhỏ, 
đọc nghìn cuốn sách hay

Cô Võ Thị Mỹ Nương, giáo 
viên dạy môn Ngữ văn, chủ 
nhiệm lớp 7A4, cho hay: Tôi 
cảm nhận được những lợi ích 
tuyệt vời mà việc đọc sách đem 
lại cho học sinh. Đọc sách giúp 
học sinh nâng cao kiến thức, 
bồi dưỡng tâm hồn. Để học sinh 

đọc sách, yêu sách không đơn 
giản, nhưng quan trọng hơn 
là các em chọn được sách hay, 
sách tốt. Trong các phong trào 
liên quan đến đọc sách được 
trường và các cấp phát động, 
hay trong những tiết học Ngữ 
văn tôi đều hướng các em yêu 
thích đọc sách và biết cách 
chọn sách để đọc. Không chỉ 
nhiều em yêu thích đọc sách 
mà từ sách học sinh cũng học 
Ngữ văn tốt hơn, càng có thêm 
kỹ năng sống sau những câu 
chuyện, bài thơ, bài văn. 

Năm học 2021 - 2022, dịch 
Covid-19 bùng phát mạnh 
mẽ, phong trào đọc sách trong 
trường học vẫn duy trì và phát 

triển với nhiều hình thức khác 
nhau. Nhà trường phát động 
cán bộ giáo viên cùng các em 
học sinh ủng hộ sách để thư 
viện nhà trường có nhiều đầu 
sách phong phú, hấp dẫn, trở 
thành điểm hẹn lý tưởng của 
học sinh. Nhà trường còn tổ 
chức buổi nói chuyện về sách; 
xây dựng tiết đọc sách 15 phút 
đầu giờ học… “Không chỉ đọc 
sách mà nhà trường còn tổ chức 
các cuộc thi giới thiệu sách trực 
tuyến chủ đề “Sách và khát 
vọng cống hiến”, “Nhà thông 
thái”, “Ngày hội đọc sách”; tổ 
chức “Thư viện lớp học” đã 
được rất nhiều học sinh tham 
gia, phụ huynh cũng hào hứng 
vào cuộc”, thủ thư Trần Thị 
Thùy Lưu cho hay.

Cô Cao Thị Hồng Nghĩa, 
Hiệu trưởng Trường THCS 
Quang Trung, nhấn mạnh: “Hạt 
giống” thói quen đọc sách ở 
mỗi học sinh cần được “gieo 
trồng” ngay từ nhỏ. Đọc sách 
không chỉ giúp học sinh phát 
triển trí tuệ, hình thành nhân 
cách mà còn là một trong những 
giải pháp hữu hiệu nhằm tạo 
hứng thú cho học sinh mỗi khi 
đến trường. Vì vậy, nhiều năm 
qua, nhà trường đã thực hiện 
tốt công tác tuyên truyền để 
mỗi học sinh thấy được vai trò 
quan trọng của sách. Ngoài việc 
truyền thụ kiến thức, thầy cô 
còn là những người trực tiếp 
hướng dẫn, “truyền lửa” cho 
các em lòng say mê đọc sách, 
giúp các em có ý thức, thái độ 
đúng đắn trong đọc sách. Cùng 
với đó, nhà trường đầu tư xây 
dựng hệ thống thư viện thân 
thiện; tích cực phối hợp tổ chức 
ngày hội đọc sách hằng năm 
với nhiều hoạt đông sôi nổi, 
thiết thực…              MAI HOÀNG

Thư viện Trường THCS Quang Trung là điểm hẹn lý tưởng của học sinh yêu thích đọc sách.                     Ảnh: T.LƯU

(BĐ) - Theo hướng dẫn tuyển sinh 
của Bộ GD&ĐT, cùng với thí sinh cả 
nước, các thí sinh trên địa bàn tỉnh Bình 
Định sẽ chính thức đăng ký nguyện 
vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 
2022 từ ngày 22.7, hạn cuối đến 17 
giờ ngày 20.8. Thí sinh có thể đồng 
thời đăng ký, điều chỉnh và bổ sung 
nguyện vọng đăng ký xét tuyển không 
giới hạn số lần. 

Sở GD&ĐT lưu ý thí sinh, việc đăng 
ký nguyện vọng xét tuyển đối với các 
phương thức xét tuyển phải thực hiện 
theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống 
hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia 
(xem hướng dẫn tại Hệ thống hoặc 
Cổng dịch vụ công quốc gia). Thí sinh 
sử dụng tài khoản đã được cấp để xử 
lý thông tin (nhập, sửa, xem) của thí 
sinh trên Hệ thống. Từ ngày 21.8 đến 
17 giờ ngày 28.8, thí sinh phải xác nhận 
số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển 
trên Hệ thống, đồng thời nộp lệ phí xét 
tuyển theo số lượng nguyện vọng xét 
tuyển bằng hình thức trực tuyến. 

Sở cũng yêu cầu các trường THPT 
trực thuộc, Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên tỉnh và trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường xuyên các 
huyện, thị xã, thành phố mở các phòng 
máy tính có nối mạng internet để thí 
sinh sử dụng thực hiện đăng ký nguyện 
vọng xét tuyển; tổ chức hỗ trợ việc đăng 
ký nguyện vọng cho những thí sinh 
không có điều kiện đăng ký trực tuyến 
(lưu ý chỉ hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh 
đăng ký xét tuyển, tuyệt đối không giữ 
tài khoản, mật khẩu và không làm thay 
thí sinh); hỗ trợ thí sinh nộp lệ phí đăng 
ký xét tuyển trực tuyến theo quy định. 
Đồng thời, hướng dẫn các thí sinh phúc 
khảo các bài thi/môn thi, điều chỉnh 
nguyện vọng xét tuyển (nếu có nhu cầu) 
ngay sau khi có kết quả phúc khảo thi 
tốt nghiệp THPT năm 2022. Từ ngày 
10.7 - 28.9, các đơn vị cử cán bộ có kinh 
nghiệm về tuyển sinh để trực, tư vấn, 
hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh trong công 
tác tuyển sinh.

MAI HOÀNG

(BĐ) - Ngày 19.7, hơn 400 thí sinh 
đăng ký tuyển sinh hệ đại học chính 
quy vào hai ngành Giáo dục thể chất 
và Giáo dục mầm non năm 2022 của 
Trường ĐH Quy Nhơn dự thi các môn 
năng khiếu. 

Theo Đề án tuyển sinh năm 2022 của 
Trường ĐH Quy Nhơn, để tuyển sinh 
đại học hệ chính quy vào hai ngành 

Giáo dục thể chất và Giáo dục mầm 
non, tất cả thí sinh phải dự thi môn 
năng khiếu do nhà trường tổ chức. Thí 
sinh xét tuyển vào ngành Giáo dục thể 
chất dự thi 3 môn: Bật xa tại chỗ, lực kế 
bóp tay, chạy cự ly ngắn (60 m); ngành 
Giáo dục mầm non thi 2 môn: Đọc diễn 
cảm, hát. 

HOÀNG ANH

(BĐ) - UBND tỉnh đã ra quyết định 
công nhận 2 trường học trên địa bàn 
huyện Tây Sơn đạt chuẩn quốc gia, mức 
độ 1. Đó là Trường Mầm non Tây Vinh 
và Trường Mầm non Tây Giang. Thời 
hạn công nhận trường đạt chuẩn quốc 
gia là 5 năm. 

Theo UBND huyện Tây Sơn, hiện 
trên địa bàn huyện có 33 trường đạt 
chuẩn quốc gia, trong đó bậc mầm non 
3 trường, bậc tiểu học 14 trường, bậc 

THCS 14 trường, bậc THPT 2 trường. Địa 
phương duy trì vững chắc kết quả phổ 
cập giáo dục, toàn huyện đạt chuẩn xóa 
mù chữ mức độ 2; đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt 
chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, 
trong đó có 6 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ 
cập giáo dục THCS mức độ 3 gồm Phú 
Phong, Tây Phú, Tây Xuân, Bình Thành, 
Tây Vinh, Bình Tân.        MAI HOÀNG

Hơn 400 thí sinh dự thi môn năng khiếu 
tại Trường ĐH Quy Nhơn

Tây Sơn: Thêm 2 trường mầm non
được công nhận đạt chuẩn

Hỗ trợ thí sinh đăng ký, điều chỉnh 
nguyện vọng xét tuyển
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Bình ĐịnhTHỂ THAO

Diễn ra từ ngày 9 - 17.7 tại 
Trung tâm Huấn luyện - Thi 
đấu Thể thao quốc gia Đà Nẵng, 
Giải cúp các CLB võ cổ truyền 
toàn quốc năm 2022 thu hút hơn 
350 VĐV đến từ 35 tỉnh, thành, 
ngành trong cả nước. Đây được 
coi là bước đệm quan trọng cho 
Đại hội Thể thao toàn quốc (dự 
kiến tổ chức vào tháng 11). Do 
đó, các đơn vị đều có sự chuẩn 
bị kỹ, đưa lực lượng mạnh đến 
tranh tài.

Ở nội dung đối kháng, giải 
lần này chứng kiến sự vươn lên 
mạnh mẽ từ đoàn Đà Nẵng, khi 
các võ sĩ đến từ thành phố sông 
Hàn tỏ ra vượt trội ở nhiều nội 
dung. Với việc giành 4 HCV, 
đội tuyển đối kháng Đà Nẵng 
xứng đáng với ngôi nhất toàn 
đoàn nội dung đối kháng. Bên 
cạnh đó, các võ sĩ của CAND 
cũng thể hiện được trình độ 
chuyên môn tốt, nhất là ở các 
hạng cân lớn. Giải lần này còn 
chứng kiến màn tái xuất ấn 
tượng của “lão tướng” Nguyễn 
Thị Tuyết Mai (An Giang), khi 
cô tỏ ra lấn lướt một cách tuyệt 
đối trước tất cả đối thủ để giành 
tấm HCV hạng cân 56 kg.

Trong bối cảnh đó, những 
thành viên kỳ cựu của đội 
tuyển võ cổ truyền Bình Định 
như Bùi Lê Tấn Vũ (hạng cân  
65 kg nam), Trần Võ Song 
Thương (hạng cân 60 kg nữ) 

ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN 
ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 20:

Hồng Lệ là đại 
diện duy nhất 
của Trường ĐH 
Quy Nhơn

TỪ GIẢI CÚP CÁC CLB VÕ CỔ TRUYỀN TOÀN QUỐC NĂM 2022: 

Bình Định tạm yên tâm 
trước kỳ Đại hội toàn quốc

Tiếp tục giữ vững ngôi nhất toàn đoàn tại 
Giải cúp các CLB võ cổ truyền toàn quốc năm 
2022, đội tuyển võ cổ truyền Bình Định có 
đầy đủ sự tự tin để hướng đến giải đấu quan 
trọng nhất trong năm - Đại hội Thể thao 
toàn quốc.

vẫn giữ được phong độ ổn 
định; các võ sĩ trẻ như Tạ Thanh 
Hoàng, Nguyễn Thị Thanh 
Tiền… cũng cho thấy sự tiến bộ 
rõ rệt về chuyên môn. Đặc biệt, 
các đòn chỏ - gối được các võ 
sĩ sử dụng thuần thục hơn và 
là chìa khóa mở ra nhiều chiến 
thắng thuyết phục. Với việc 
giành 3 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ, 
đội tuyển đối kháng Bình Định 
có thể tự tin hướng về những 
giải đấu tiếp theo.

Nội dung hội thi cũng 
chứng kiến những tiến bộ 
nhất định của VĐV các đơn vị. 
Tuy vậy, cuộc cạnh tranh ngôi 
đầu vẫn chỉ là màn đua song 
mã giữa TP Hồ Chí Minh và 
Bình Định. Tham gia 18 nội 
dung, các VĐV đất Võ đoạt 
12 HCV, 6 HCB; trong khi đó, 
đoàn VĐV đến từ TP Hồ Chí 
Minh cũng bám sát với 11 HCV,  

6 HCB, 1 HCĐ. Võ sư cao cấp 
Võ Văn Tính, HLV đội hội thi võ 
cổ truyền Bình Định, cho biết: 
“Bên cạnh phong độ ổn định 
của các VĐV kỳ cựu như Phạm 
Đình Khiêm, Nguyễn Quốc Sỹ, 
Trịnh Văn Lưu, các VĐV trẻ 
cũng dần khẳng định được 
mình qua các bài biểu diễn. 
Không chỉ tiến bộ về chuyên 
môn, tâm lý thi đấu của các em 
cũng tốt hơn rất nhiều”.

Giành tổng cộng 15 HCV,  
9 HCB, 2 HCĐ, đoàn Bình 
Định bảo vệ thành công giải 
nhất toàn đoàn một cách 
thuyết phục. Trong khi đó, với  
12 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ, đoàn 
TP Hồ Chí Minh xếp vị trí thứ 2. 
Không chỉ khẳng định ngôi 
đầu, có sự cân bằng giữa nội 
dung đối kháng và hội thi, 
điều đáng mừng nhất là sự 
tiến bộ của các VĐV trẻ Bình 

Định. Võ sư cao cấp Trần Duy 
Linh, Giám đốc Trung tâm Võ 
thuật cổ truyền Bình Định, 
chia sẻ: “Vừa trải qua 2 giải 
đấu liên tiếp là Giải vô địch 
kickboxing trẻ toàn quốc và 
Giải vô địch trẻ võ cổ truyền 
toàn quốc, lực lượng HLV 
phải cùng lúc cáng đáng nhiều 
công việc, nhưng toàn đội đã 
nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm 
vụ. Đây là kết quả của quá 
trình đào tạo bài bản, không 
chỉ đối với VĐV mà còn cả đội 
ngũ HLV trẻ. Thành công của 
giải đấu này là tiền đề quan 
trọng để hướng tới Đại hội 
Thể thao toàn quốc năm 2022. 
Từng khẳng định được vị trí 
của mình ở những kỳ Đại hội 
gần đây, chúng tôi sẽ nỗ lực 
hoàn thiện hơn về chuyên 
môn để hướng đến giải đấu 
thành công”.         HOÀNG QUÂN

Giành 15 HCV,  
9 HCB, 2 HCĐ, đội 
tuyển võ cổ truyền 
giành ngôi nhất 
toàn đoàn một 
cách thuyết phục. 
- Trong ảnh: Ban tổ 
chức trao cờ toàn 
đoàn cho các đơn vị 
đạt thứ hạng cao. 
Ảnh: DUY TRẦN

Mấy năm gần đây, được sự 
quan tâm của chính quyền, các 
ngành, phong trào tập luyện 
môn bơi lội ngày càng phát 
triển ở huyện Tây Sơn. Đây 
cũng là một giải pháp để Tây 
Sơn thực hiện mục tiêu thêm cơ 
hội cho trẻ nâng cao thể trạng, 
hạn chế đến mức thấp nhất tình 
trạng đuối nước ở trẻ em.

Anh Hồ Thanh Hảo, ở xã 
Bình Thành, huyện Tây Sơn, 
đưa con đi học bơi tại thị trấn 
Phú Phong cho biết, nhà tôi ở 
gần kênh Văn Phong nên gia 
đình luôn lo lắng mỗi khi người 
lớn vắng nhà, nhất là vào dịp 
hè. Bởi vậy, tôi chủ động cho 
con học bơi từ nhỏ để hướng 
con đến các hoạt động thể thao 
lành mạnh, đồng thời rèn luyện 
sức khỏe và kỹ năng sống. Chia 
sẻ điều này, anh Đào Duy Đảm, 
giáo viên dạy bơi tại thị trấn 
Phú Phong cho hay, những năm 
qua, các lớp dạy bơi của tôi nói 

Tây Sơn phát triển phong trào bơi lội

Hồng Lệ (số đeo 842) trên đường chạy 
10.000 m tại SEA Games 31.  Ảnh: LÊ NA

(BĐ) - Theo danh sách VĐV 
tham gia Đại hội Thể thao Sinh 
viên Đông Nam Á lần thứ 20, 
VĐV Phạm Thị Hồng Lệ là VĐV 
duy nhất đại diện cho Trường 
ĐH Quy Nhơn tham gia. VĐV 
điền kinh Hồng Lệ từng giành  
1 HCV (cự ly 10.000 m) và  
1 HCB (cự ly 5.000 m) tại  
SEA Games 31 diễn ra tại Việt 
Nam vào tháng 5 vừa qua.

Đoàn Việt Nam tham dự Đại 
hội Thể thao Sinh viên Đông 
Nam Á lần thứ 20 tại Thái Lan 
với tổng cộng 89 thành viên, 
trong đó có 53 VĐV thi đấu  
6 môn, gồm: Điền kinh (9 
VĐV), taekwondo (8 VĐV), thể 
thao điện tử (11 VĐV), futsal  
(13 VĐV), pencak silat (9 VĐV) 
và muay (3 VĐV). 

Đại hội Thể thao Sinh viên 
Đông Nam Á lần thứ 20 diễn ra 
tại Ubon Ratchathani, Thái Lan 
từ ngày 26.7 đến 6.8.         LÊ NA

riêng và các giáo viên khác nói 
chung đều thu hút rất đông học 
sinh. Chỉ cần đi tập đều đặn 10 - 
14 buổi thì ai cũng có thể biết 
bơi. Hè này, từ các lớp dạy bơi 
của tôi có gần 150 em đã biết 
bơi, tôi chuẩn bị mở khóa thứ 3. 

Không chỉ ở thị trấn, tại các 
xã trên địa bàn huyện, phong 
trào tập luyện môn bơi cũng 
khá phát triển. Anh Nguyễn 
Trường Sinh, giáo viên dạy 
môn thể dục tại Trường Tiểu 
học Bình Thuận cho hay, ngay 

sau khi được huyện hỗ trợ hơn 
415 triệu đồng để lắp đặt hồ 
bơi, trường đã đưa môn bơi vào 
dạy ngoại khóa cho học sinh. 
Từ đầu năm học đến nay có hơn 
100 em được học bơi miễn phí; 
80 học sinh ngoài trường đăng 
ký học bơi tại đây với mức phí 
250 nghìn đồng/khóa. 

Hiện phong trào bơi lội ở 
Tây Sơn đang có cơ hội tốt để 
phát triển, từ cơ sở vật chất, 
HLV đến sự quan tâm của các 
cấp chính quyền, phụ huynh 
và niềm say mê của nhiều học 
sinh. Toàn huyện có 3 hồ bơi 
tư nhân, 3 hồ bơi liên kết khác 
do nhiều tổ chức, cá nhân phối 
hợp, hỗ trợ lắp đặt, thu hút 
hàng trăm lượt trẻ em đến học 
bơi. Hiện có 2 hồ bơi nữa đang 
được lắp đặt tại các trường học 
trên địa bàn huyện. 

Anh Nguyễn Khắc Duy, 
Phó Giám đốc Trung tâm VH-
TT-TT huyện cho hay, không 

phải ngẫu nhiên mà lần đầu 
tiên môn bơi lội được đưa vào 
Đại hội TDTT của huyện Tây 
Sơn. 7 lần tổ chức trước, dù rất 
muốn đưa môn thể thao này 
vào chương trình nhưng do có 
quá ít VĐV đăng ký nên ban 
tổ chức đành tạm gác. Đến lần 
này, môn bơi đã chính thức có 
mặt với 30 VĐV đăng ký tranh 
tài ở 2 nội dung thi đấu!

Từ năm 2019 đến nay, bằng 
các nguồn khác nhau, huyện 
đã dành hơn 2 tỷ đồng đầu tư 
lắp đặt 5 bể bơi, chủ yếu là tại 
các trường học… Ông Bùi Văn 
Mỹ, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND huyện Tây Sơn cho hay, 
tới đây, chúng tôi tiếp tục bố trí 
ngân sách, kêu gọi các tổ chức, 
cá nhân cùng với huyện lắp 
đặt, xây dựng thêm nhiều hồ 
bơi, quyết tâm phổ cập môn bơi 
lội, góp phần hạn chế đến mức 
thấp nhất tình trạng đuối nước 
ở trẻ em.                     ĐINH NGỌC 

Được huyện đầu tư hơn 415 triệu đồng lắp đặt hồ bơi, học sinh Trường Tiểu học 
Bình Thuận đã có điều kiện để học bơi.                                                                  Ảnh: ĐINH NGỌC
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Bình Định

Trước ảnh hưởng của dịch 
Covid-19, đời sống, việc làm 
của người lao động (NLĐ) 
tiếp tục gặp nhiều khó khăn, 
LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp 
công đoàn tăng cường nắm 
bắt tâm tư, nguyện vọng, giải 
quyết bức xúc cho công nhân 
viên chức lao động (CNVCLĐ) 
và đoàn viên. Đồng thời, chủ 
trì thực hiện và phối hợp tổ 
chức 90 cuộc kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện pháp luật 
về lao động, các chế độ, chính 
sách liên quan đến quyền và 
lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của NLĐ. 

Bên cạnh đó, trong 6 tháng 
đầu năm 2022, các cấp công 
đoàn trên địa bàn tỉnh đã 
tổ chức thăm và tặng hơn 
31.268 suất quà (trị giá hơn 
15,23 tỷ đồng) cho đoàn 
viên, CNVCLĐ. LĐLĐ tỉnh 
đã chi hỗ trợ cho 2.483 đoàn 
viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch 
Covid-19 là F0, F1 và có hoàn 
cảnh khó khăn. 

“Các cấp công đoàn đã kịp 
thời điều chỉnh, linh hoạt trong 
tổ chức các hoạt động để vừa 
chăm lo đời sống, vừa đảm 
bảo an toàn cho NLĐ. Việc tổ 
chức các hoạt động chăm lo 
Tết, Tháng Công nhân ngày 
càng đi vào chiều sâu, thực 
chất hơn, tập trung hướng về 
cơ sở”, Phó Chủ tịch Thường 
trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị 
Bích Thủy cho biết. 

(BĐ) - Ngày 14.7, Văn 
phòng UBND tỉnh ban hành 
Công văn số 370/VPUBND-
KSTT cung cấp danh sách 
cán bộ, công chức, viên chức 
giải quyết hồ sơ thủ tục hành 
chính (TTHC) trễ hạn trong  
tháng 6.2022.

Theo đánh giá của Văn 
phòng UBND tỉnh, công tác 
giải quyết hồ sơ TTHC trong 
tháng 6.2022 tiếp tục chuyển 
biến tích cực, hồ sơ trễ hạn 
giảm so với tháng 5. Cụ thể, 
ở cấp huyện giảm 6 hồ sơ, 

cấp xã giảm 10 hồ sơ trễ hạn. 
Hầu hết hồ sơ trễ hạn ở cấp xã 
thuộc các lĩnh vực tiếp nhận, 
giải quyết và trả kết quả trong 
ngày; nguyên nhân trễ hạn chủ 
yếu do cán bộ, công chức chậm 
thao tác hồ sơ trên Hệ thống 
VNPT-iGate.

Đáng chú ý, UBND TX Hoài 
Nhơn và các huyện Hoài Ân, 
Tây Sơn, Vĩnh Thạnh không có 
hồ sơ trễ hạn trong tháng 6;  
trong đó, UBND TX Hoài 
Nhơn và huyện Hoài Ân là 2 
đơn vị không có hồ sơ trễ hạn 

2 tháng liên tục.   
Văn phòng UBND tỉnh 

cung cấp danh sách các cá 
nhân giải quyết hồ sơ TTHC 
trễ hạn từ ngày 1 - 30.6. Đồng 
thời, đề nghị các cơ quan, đơn 
vị, địa phương phối hợp, theo 
dõi, quản lý, kiểm tra, chỉ đạo, 
đôn đốc việc nhập dữ liệu và 
thao tác đúng thời gian, đầy đủ 
quy trình các bước giải quyết 
đối với 100% hồ sơ TTHC trên 
Hệ thống VNPT-iGate theo các 
quy định liên quan của pháp 
luật hiện hành.               M.LÂM

(BĐ) - Theo thông tin từ 
Tổ công tác của Chủ tịch 
UBND tỉnh kiểm tra việc 
thực hiện nhiệm vụ được 
Chính  phủ,  Thủ tướng 
Chính phủ giao UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh và thực 
hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ 
đạo của UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh (sau đây 
viết tắt là “Tổ công tác”), 
qua theo dõi trong 6 tháng 
đầu năm 2022, Tổ công tác 
nhận thấy tình hình nhiệm 
vụ được UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh giao đã có 
sự chuyển biến tích cực. 

Hầu hết  các cơ quan, 
đơn vị, địa phương đã quan 
tâm, chỉ đạo triển khai, thực 
hiện và có nhiều cố gắng, 
nỗ lực để hoàn thành trước 
hạn, đúng hạn đối với 1.287 
nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 87%. 
Tuy số lượng nhiệm vụ giải 
quyết trễ hạn còn tương 
đối nhiều (191 nhiệm vụ), 
nhưng thời điểm hoàn thành 
nhiệm vụ thực tế so với thời 
điểm được giao hoàn thành 

không quá xa (trung bình trễ 
hạn khoảng 5 ngày làm việc  
trở lại). 

Ngoài ra, tình trạng để 
nhiệm vụ tồn đọng kéo dài 
từng bước được hạn chế 
đáng kể; các cơ quan, đơn 
vị, địa phương đã chủ động, 
kịp thời  báo cáo,  x in  ý 
kiến và tham mưu, đề xuất 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh đối với những nhiệm 
vụ không hoàn thành đúng 
tiến độ vì những nguyên 
nhân khách quan hoặc do 
tính chất phức tạp, cần gia 
hạn thời gian hoàn thành.

Đối với những nhiệm vụ 
đến nay còn tồn đọng và 
các nhiệm vụ thuộc Chương 
trình công tác trọng tâm 
của UBND tỉnh năm 2022, 
Tổ công tác sẽ rà soát, đôn 
đốc các cơ quan, đơn vị, 
địa phương liên quan đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện và 
cập nhật, báo cáo Chủ tịch 
UBND tỉnh kết quả cụ thể 
theo quy định.

HOÀI NHÂN

(BĐ) - Để nâng cao hiệu quả 
hoạt động Ban Thanh tra nhân 
dân (Ban TTND) và Ban Giám 
sát đầu tư của cộng đồng (Ban 
GSĐTCCĐ), Chủ tịch UBND 
tỉnh có văn bản giao UBND các 
huyện, thị xã, thành phố chỉ 
đạo thực hiện nghiêm túc việc 
công khai, minh bạch về hoạt 
động của UBND cấp huyện, cấp 
xã, nhất là công tác quy hoạch, 
kế hoạch phát triển KT-XH, 
tài chính, đầu tư xây dựng… 
để Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ 

chủ động xây dựng kế hoạch 
tổ chức thực hiện giám sát theo 
quy định của pháp luật.

Đồng thời, bố trí, đảm bảo 
kinh phí hoạt động cho Ban 
TTND, Ban GSĐTCCĐ và thực 
hiện đầy đủ chế độ phụ cấp 
cho trưởng ban, thành viên Ban 
TTND theo quy định và hướng 
dẫn của Sở Tài chính tại Công văn 
số 1541/STC-QLNS ngày 3.6.2022.

Mặt khác, cần chủ động phối 
hợp và tạo điều kiện thuận lợi 
về cơ sở vật chất, phương tiện; 

cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ 
sơ, tài liệu liên quan đến các dự 
án, công trình… theo đề nghị 
của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ 
để thực hiện giám sát theo quy 
định. Kịp thời chỉ đạo các cơ 
quan liên quan, UBND cấp xã 
xử lý, giải quyết các kiến nghị 
sau giám sát của MTTQ, Ban 
TTND, Ban GSĐTCCĐ; báo 
cáo kết quả xử lý, giải quyết 
để MTTQ, Ban TTND, Ban 
GSĐTCCĐ thông tin cho công 
dân và theo dõi, giám sát.   H.N

Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thiết thực cho người lao động

Việc thực hiện nhiệm vụ do 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
giao có chuyển biến tích cực

Hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn giảm

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra 
nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Từ đầu năm 2022 đến nay, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, 
viên chức, lao động tiếp tục được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm; qua đó, kịp thời chia sẻ, động viên và hỗ 
trợ giải quyết nhiều khó khăn cho người lao động.  

Đáng chú ý, công đoàn tiếp 
tục thể hiện được vai trò là 
“chỗ dựa”  bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của 
NLĐ qua những hỗ trợ thiết 
thực. Chỉ tính riêng Trung tâm 
Tư vấn pháp luật Công đoàn 
Bình Định, trong 6 tháng đầu 
năm nay đã tư vấn hỗ trợ NLĐ 
106 vụ việc; phối hợp tư vấn 
pháp luật lưu động tại nhiều 
DN. Trong đó, giúp 8 NLĐ 
nhận được trợ cấp thôi việc, 
mất việc, 7 NLĐ kịp thời chốt 
sổ BHXH để làm thủ tục hưởng 
chế độ trợ cấp thất nghiệp; hỗ 

trợ 4 NLĐ khiếu nại yêu cầu 
công ty thanh toán tiền lương; 
1 người được nhận tiền bồi 
thường tai nạn lao động…

Công tác đào tạo nghề 
cũng được các cấp công đoàn 
chú trọng, hướng đến tư vấn, 
đào tạo để tiếp cận các ngành 
nghề mới theo nhu cầu của thị 
trường lao động sau đại dịch 
Covid-19. Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp Công đoàn Bình 
Định đã đào tạo 703 học viên; 
phối hợp với Ban Quản lý khu 
kinh tế tỉnh và Sở LĐ- TB&XH 
tuyển sinh tại các DN, đang 

tiến hành chương trình đào 
tạo tại 3 DN (Công ty TNHH 
Đức Toàn Bình Định, Công ty 
CP Khu du lịch biển Maia Quy 
Nhơn, Công ty TNHH MTV Gỗ 
Phú Tài Bình Định).

Các công đoàn trực thuộc 
LĐLĐ tỉnh cũng có thêm 
những chương trình, hoạt 
động mới, vận động DN cùng 
phối hợp để có sự hỗ trợ thiết 
thực cho đoàn viên, CNVCLĐ. 
Theo Ủy viên Ban Thường vụ 
Công đoàn Khu kinh tế tỉnh 
Hà Thụy Phúc Trầm, thực hiện 
chương trình phúc lợi đoàn 

viên trong Tháng Công nhân 
năm nay, Công đoàn Khu kinh 
tế tỉnh ký kết hợp tác với 3 
DN (Công ty CP Mía đường 
Lam Sơn, Công ty CP Sữa Hà 
Lan, Công ty TNHH Wilmar 
Marketing CLV) để bán sản 
phẩm với giá hỗ trợ cho NLĐ; 
hợp tác với Phòng khám đa 
khoa Hương Sơn thực hiện các 
gói khám, chữa bệnh cho NLĐ 
theo BHYT, linh hoạt theo nhu 
cầu NLĐ, hiệu quả và tiết kiệm 
chi phí cho DN. 

Cách đây hơn 10 ngày, 
Công đoàn Khu kinh tế tỉnh 
đã ký kết hợp tác với Công ty 
TNHH Medlatec Bình Định 
(553 Nguyễn Thái Học, TP 
Quy Nhơn) thực hiện chương 
trình phúc lợi đoàn viên. Nhân 
dịp này, DN tặng 6.500 bộ 
xét nghiệm máu (tổng trị giá  
260 triệu đồng) cho Công đoàn 
Khu kinh tế tỉnh. 

Phó Giám đốc Công ty 
TNHH Medlatec Bình Định 
Nguyễn Văn Bình cho biết: 
Theo thỏa thuận hợp tác, từ 
ngày 20.7 - 31.12.2022, Công ty 
sẽ xét nghiệm miễn phí 6.500 
mẫu máu để tầm soát bệnh tiểu 
đường, rối loạn chuyển hóa 
cho đoàn viên, NLĐ ở các khu 
công nghiệp, khu kinh tế. Việc 
xét nghiệm sẽ thực hiện ở văn 
phòng của Công ty hoặc tại 
các DN có công đoàn cơ sở với 
30 đoàn viên trở lên. Công ty 
cũng sẽ xây dựng các chương 
trình ưu đãi trong các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe dành riêng 
cho đoàn viên công đoàn cơ 
sở thuộc Công đoàn Khu kinh  
tế tỉnh.                              HOÀI THU 

Trong Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Công ty CP Sữa Hà Lan thực hiện chương trình 
phúc lợi đoàn viên.                                                                                                                                                                         Ảnh: Công đoàn Khu kinh tế tỉnh
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Bình ĐịnhNÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 
Hội Làm vườn tỉnh đã tổ chức 
nhiều đợt tham quan các mô 
hình sản xuất, nắm tình hình sản 
xuất của hội viên ở cơ sở. Qua 
đó, Hội đã tư vấn KHKT sản 
xuất, phòng trị bệnh cây trồng, 
vật nuôi tại thực địa, hướng dẫn 
sản xuất hữu cơ, nông nghiệp 

xanh cho nhiều hội viên. 
Cụ thể, Hội đã tổ chức 12 

lớp tập huấn về kỹ thuật cải tạo 
vườn tạp theo hướng hữu cơ cho 
360 nhà vườn ở 10 huyện, thị 
xã; tổ chức cho 180 nhà vườn đi 
tham quan học tập các mô hình 
VAC với cây trồng, vật nuôi mới. 
Tiêu biểu như nuôi hươu lấy 

nhung, nuôi chim bồ câu Pháp 
lấy thịt và bán giống ở huyện 
Tây Sơn, trồng cây nha đam ở 
TX Hoài Nhơn. Các cấp hội cơ 
sở phối hợp mở nhiều lớp tập 
huấn KHKT, phổ biến các mô 
hình kinh tế trang trại, gia trại 
mang lại hiệu quả thiết thực.  

ĐÀO MINH TRUNG 

Theo thống kê của Phòng 
Kinh tế TX Hoài Nhơn, vụ Hè 
Thu 2022, thị xã chuyển đổi 
446,9 ha đất lúa kém hiệu quả 
sang canh tác các loại cây trồng 
cạn, chủ yếu ở các xã: Hoài 
Châu, Hoài Sơn, Hoài Châu 
Bắc, Hoài Phú và phường Hoài 
Hảo. Cụ thể, có 191,9 ha đậu 
phụng; 98,4 ha bắp; cỏ chăn 
nuôi 31 ha; mè 8,2 ha; đậu đỗ 
4,4 ha và 113 ha rau các loại. 
Đặc biệt, đến nay Hoài Nhơn 
đã có hơn 1.600 ha chuyên canh 
cây bắp cả 3 vụ/năm.

Để khuyến khích nông dân 
tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, đưa giống bắp mới vào 
sản xuất, từ nguồn kinh phí 
hỗ trợ của Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh, tháng 3.2022, Trung 
tâm Dịch vụ nông nghiệp 
(DVNN) thị xã đã triển khai mô 
hình “Trồng thâm canh cây bắp 
trên đất chuyển đổi”.

Mô hình triển khai từ tháng 
3 - 7, quy mô 2 ha/29 hộ ở thôn 
Thành Sơn Tây, xã Hoài Châu 
tham gia; sử dụng giống bắp 
MK 668 canh tác theo quy trình 
trồng thâm canh và thực hiện 

Hoài Nhơn: Hiệu quả từ 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Vụ Hè Thu 2022, TX Hoài 
Nhơn tiếp tục đẩy mạnh 
chuyển đổi đất lúa kém hiệu 
quả sang trồng các loại cây 
trồng cạn có giá trị kinh tế 
cao (bắp, mè, đậu phụng…) 
để đa dạng sản phẩm nông 
nghiệp, nâng cao giá trị kinh 
tế trên cùng diện tích.

phòng trừ dịch hại tổng hợp 
IPM. Các hộ dân được hướng 
dẫn làm đất, bón vôi, sản xuất 
phân hữu cơ bằng nguyên liệu 
phân chuồng tại chỗ ủ với chế 
phẩm Trichoderma. Diện tích 
bắp này được ưu tiên phòng 
ngừa sâu bệnh bằng thuốc 
sinh học, chỉ sử dụng hóa chất 
diệt trừ sâu bệnh nằm trong 
danh mục cho phép và chỉ khi 
thật sự cần thiết. Qua 5 tháng 
trồng và chăm sóc, bắp đạt 
năng suất 71,1 tạ/ha, lãi hơn 
24 triệu đồng/ha.

Đầu tháng 4.2022, Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục 
hỗ trợ TX Hoài Nhơn thực hiện 
mô hình “Trồng thâm canh cây 
mè trên đất chuyển đổi” với 

diện tích 2 ha/29 hộ ở khu phố 
Hội Phú, phường Hoài Hảo. 
Giống mè được chọn là mè V6, 
có nguồn gốc từ Nhật Bản do 
Viện nghiên cứu Dầu và Cây 
có dầu khảo nghiệm, chọn lọc. 

Theo ông Đặng Bình, Phó 
Giám đốc Trung tâm DVNN 
TX Hoài Nhơn, mè V6 canh tác 
trong vụ Hè Thu có thời gian 
sinh trưởng 75 ngày, rất phù 
hợp với cơ cấu 3 vụ/năm. Mè 
V6 có khả năng thích ứng cao 
với điều kiện khô hạn, cây cao 
trung bình 1,5 m, lá to và xanh, 
khi thâm canh đúng quy trình 
kỹ thuật năng suất đạt 10 tạ/ha, 
lãi hơn 28 triệu đồng/ha. 

Ông Nguyễn Văn Thạnh, 
người tham gia mô hình trồng 

mè V6, cho biết: Trồng mè cần 
nhiều chi phí hơn trồng lúa, 
chủ yếu nằm phần phân bón. 
Nhưng bù lại trên cùng chân 
đất thì lợi nhuận của trồng 
mè cao hơn lúa khoảng 270 
nghìn đồng/sào, ngoài ra còn 
tiết kiệm được nước tưới. Nếu 
thâm canh theo hướng hữu cơ, 
bền vững, chủ động sản xuất 
phân bón hữu cơ từ các chế 
phẩm sinh học thì mức lãi có 
thể nhiều hơn.

Tại xã Hoài Sơn, mô hình 
“Trồng thâm canh cây bắp sinh 
khối” cũng đem lại kết quả 
khá tốt. Theo đó, 48 nông hộ 
ở thôn An Hội Bắc liên kết với 
Liên hiệp HTX Tinh dầu bạc hà 
Tây Bắc, tỉnh Gia Lai sản xuất 

5 ha bắp sinh khối, giống bắp 
lai đơn F1 NK7328, với mục 
đích nhân rộng mô hình để 
xây dựng vùng nguyên liệu ổn 
định, tạo nguồn cung cấp thức 
ăn chăn nuôi ổn định. Kết quả 
cho thấy, cây bắp sinh trưởng, 
phát triển tốt, ít sâu bệnh, thân 
cây to, lá xanh, trái đều. Năng 
suất bình quân đạt 54 - 60 tấn/
ha, nông dân có lãi hơn 23,5 
triệu đồng/ha. 

Ông Phan Đình Vũ, người 
tham gia thực hiện mô hình, 
chia sẻ: Tôi liên kết trồng bắp 
sinh khối ở diện tích chỉ sản 
xuất lúa được vụ Đông Xuân. 
Trước đây, đến vụ Hè Thu tôi 
thường bỏ hoang đất do thiếu 
nước tưới. Nay với 2 sào bắp 
sinh khối tôi thu được hơn 5,6 
tấn sản phẩm; với giá bao tiêu 
800 đồng/kg, tôi thu được gần 
4,5 triệu đồng. Trồng bắp sinh 
khối có cái được là Trang trại 
bò sữa Vinamilk tại tỉnh Quảng 
Ngãi sẽ bao tiêu toàn bộ theo 
hợp đồng nên bà con yên tâm.

Bà Trương Thị Thúy Ức, 
Phó trưởng Phòng Kinh tế TX 
Hoài Nhơn, cho hay: “Các loại 
cây trồng chuyển đổi cho thu 
nhập bình quân từ 20 - 30 triệu 
đồng/ha/vụ. Nhìn chung, việc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
như trên đã mang lại hiệu quả 
kinh tế cao hơn trước đó, giảm 
áp lực nước tưới trong điều 
kiện biến đổi khí hậu, nhất là 
hạn hán diễn ra gay gắt. Điều 
đó cho thấy chủ trương, chính 
sách về chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng trên đất lúa là đúng đắn 
và nhận được sự đồng tình tham 
gia từ nông dân”. ĐÌNH PHƯƠNG

Cán bộ khuyến nông kiểm tra cây mè trên đất chuyển đổi ở phường Hoài Hảo.             Ảnh: TTKN tỉnh

2 vụ sản xuất Đông Xuân và 
Hè Thu năm nay, huyện Phù 
Cát đã chuyển 2.560 ha đất lúa 
và đất mì kém hiệu quả sang 
trồng các loại cây trồng cạn đạt 
hiệu quả kinh tế cao hơn như: 
Đậu phụng, ớt, hành, các loại 
rau… đạt 84,2% kế hoạch năm 
và tăng 364 ha so với cùng kỳ 
năm trước.

Cùng với đó, huyện Phù Cát 
còn chuyển 4.132,3 ha lúa canh 
tác 3 vụ/năm kém hiệu quả 
sang chuyên canh tập trung 2 
vụ /năm, tăng 740,4 ha so với 
cùng kỳ năm ngoái. Diện dích 
chuyển đổi tập trung chủ yếu 
ở các xã: Cát Hanh, Cát Hải, Cát 
Trinh, Cát Tài, Cát Tân, Cát Tường, 
Cát Hiệp…             TRƯỜNG GIANG

UBND huyện Phù Mỹ vừa tổ 
chức tổng kết 20 năm thực hiện 
Nghị định 78/2002/NĐ ngày 
4.10.2002 của Chính phủ về tín 
dụng đối với người nghèo và 
các đối tượng chính sách khác. 

Được thành lập và hoạt động 
năm 2003, đến nay Ngân hàng 
CSXH huyện Phù Mỹ đã huy 
động được hơn 574 tỷ đồng, 
tăng gấp 50,1 lần so với thời 
điểm mới thành lập. Trong đó, 
vốn ngân sách huyện ủy thác 
qua Ngân hàng CSXH huyện 

hơn 5,4 tỷ đồng.
Hiện nay, Ngân hàng CSXH 

huyện Phù Mỹ đang triển khai 
15 chương trình cho vay, tăng 
13 chương trình so với thời 
điểm năm 2003. Tổng dư nợ 
cho vay các chương trình tín 
dụng đến ngày 31.5.2022 hơn 
574 tỷ đồng/11.294 hộ, bình 
quân dư nợ đạt 50,8 triệu đồng/
hộ; nợ xấu chỉ chiếm 0,1% so với 
tổng dư nợ.

Hệ thống 19/19 điểm giao 
dịch ở xã hoạt động đạt hiệu 

quả cao với 276 tổ tiết kiệm- 
vay vốn của 4 tổ chức hội, 
đoàn thể tại 168 thôn, khu 
phố; hệ thống này đã góp 
phần tạo điều kiện thuận lợi 
để người có nhu cầu vay tiếp 
cận nguồn vốn nhanh chóng, 
kịp thời, hơn nữa còn tham gia 
tác động để người vay sử dụng 
vốn đúng mục đích, đạt hiệu 
quả cao. Hiện vốn tín dụng ủy 
thác thông qua 4 hội, đoàn thể 
chiếm tỷ lệ 99,7% tổng dư nợ. 

THANH TRỌN

NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN PHÙ MỸ: 

11.294 hộ được vay hơn 574 tỷ đồng 
từ tín dụng chính sách

Chuyển 2.560 ha đất lúa, mì 
kém hiệu quả sang sản xuất 
cây trồng cạn ở Phù Cát

Hội Làm vườn tỉnh tổ chức  12 lớp tập huấn kỹ thuật 
cải tạo vườn tạp theo hướng hữu cơ 

l Hiệp hội Chế biến và 
Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 
(VASEP) dẫn nguồn từ Hải 
quan cho biết, 6 tháng đầu 
năm 2022, kim ngạch xuất 
khẩu cá ngừ đạt 553 triệu USD, 
tăng 56% so với cùng kỳ năm 
ngoái. VASEP dự báo xuất khẩu 
cá ngừ trong nửa cuối năm 
sẽ ước đạt khoảng 1,1 tỷ USD, 
tăng 45% so với năm 2021.

(Theo VnExpress.net)
l Giá cà phê hôm 19.7 

tại thị trường thế giới và 

trong nước đồng loạt tăng 
nóng. Hiện giá cà phê trong 
nước tăng mạnh lên mức 
42.000 - 42.500 đồng/kg. 

(Theo nongnghiep.vn)
l Công ty CP Hoàng 

Anh Gia Lai vừa được UBND 
tỉnh Gia Lai cho phép phát 
triển dự án trồng 1.550 ha cây 
ăn trái và nuôi hơn 500 nghìn 
con heo thịt trên diện tích 
108 ha. Tổng vốn đầu tư dự án 
này hơn 1.300 tỷ đồng. 

(Theo danviet.vn)

TIN VẮN
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Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 20.7.2022
I- Khu vực tỉnh Bình Định: 

Mây thay đổi đến nhiều mây, 
ngày nắng, chiều tối và đêm có 
mưa rào và giông rải rác; trong 
mưa giông có khả năng xảy 
ra lốc, sét và gió giật mạnh. 
Gió Nam đến Tây Nam cấp 
2 - 3. Nhiệt độ cao nhất từ 
32 - 340C; nhiệt độ thấp nhất 
từ 24 - 260C.  

II- Khu vực TP Quy Nhơn: 
Mây thay đổi đến nhiều mây, 
ngày nắng, chiều tối và đêm 
có mưa rào và giông. Gió Nam 
đến Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt 
độ cao nhất từ 32 - 340C; nhiệt 
độ thấp nhất từ 26 - 280C.  

III- Thời tiết vùng biển 
Bình Định: Mây thay đổi 
đến nhiều mây, có mưa rào 
và giông rải rác, trong mưa 
giông có khả năng xảy ra lốc 
xoáy và gió giật mạnh. Tầm 
nhìn xa trên 10 km, giảm 
xuống 4 - 10 km trong mưa. 
Gió Tây Nam cấp 4 - 5. 

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Ngày 19.7, tại Nhà Quốc 
hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ 
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thường trực Ban Bí thư, Phó 
Chủ tịch nước Lào Bounthong 
Chitmany.

Tại cuộc tiếp, hai nhà lãnh 
đạo khẳng định mối quan 
hệ Việt Nam - Lào đã được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ 
tịch Kaysone Phomvihane và 
Chủ tịch Souphanouvong đặt 
nền móng, được các thế hệ 
lãnh đạo và nhân dân hai nước 
dày công vun đắp, là tài sản vô 
giá, là quy luật khách quan, 
nhân tố có ý nghĩa sống còn 
bảo đảm thành công của cách 
mạng mỗi nước.

Hai bên đánh giá cao việc 
phối hợp triển khai nghiêm túc 
và hiệu quả các thỏa thuận cấp 
cao của Bộ Chính trị, Chính 
phủ, Quốc hội hai nước.

Hai bên duy trì trao đổi 
đoàn, tiếp xúc cấp cao, tổ chức 
thường xuyên các cơ chế hợp 
tác song phương. Hợp tác trên 
các lĩnh vực an ninh, quốc 
phòng, thương mại, đầu tư, kết 
nối giao thông, giáo dục và đào 
tạo, giao lưu nhân dân... tiếp tục 
được tăng cường, đạt nhiều kết 
quả tích cực.

Chủ tịch Quốc hội Vương 
Đình Huệ bày tỏ vui mừng về 
những kết quả cơ bản của Lào 
trong kiểm soát dịch bệnh, phục 
hồi KT-XH, củng cố nền tảng vĩ 
mô, kiểm soát các vấn đề liên 
quan đến ma túy...

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng 
rằng, những khó khăn hiện nay 
chỉ là tạm thời, với sự lãnh đạo 
sáng suốt của Đảng Nhân dân 
Cách mạng Lào, sự tự lực, tự 
cường của Đảng, Nhà nước, 
nhân dân Lào và sự giúp đỡ, 
hỗ trợ của bạn bè đồng chí 
anh em, chắc chắn Lào sẽ sớm 
vượt qua các thách thức, tiến 
tới thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XI của 
Đảng Nhân dân Cách mạng 
Lào và Kế hoạch phát triển 
KT-XH 5 năm lần thứ IX. 

Thành công của Việt Nam là nguồn 
cổ vũ, động viên mạnh mẽ với Lào

Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong phục hồi, 
phát triển KT-XH sau đại dịch.

Đề xuất nộp 
giấy tờ 
làm sổ đỏ
trực tuyến

Trong dự thảo sửa đổi bổ 
sung một số điều của các nghị 
định hướng dẫn thi hành Luật 
Đất đai, Bộ TN&MT đề xuất cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra 
thủ tục đăng ký cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất (sổ 
đỏ) trên môi trường điện tử.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 
trong 3 ngày, cơ quan Nhà 
nước phải thông báo bằng văn 
bản qua Cổng dịch vụ công 
hoặc tin nhắn cho người dân. 
Trường hợp cần kiểm tra, xác 
minh hoặc do nguyên nhân 
khác mà không trả kết quả thì 
cơ quan Nhà nước phải thông 
báo cho tổ chức, cá nhân, nêu 
rõ lý do.

Người sử dụng đất, chủ sở 
hữu tài sản gắn liền với đất có 
trách nhiệm hoàn thành nghĩa 
vụ tài chính bằng cách nộp 
tiền trực tiếp hoặc trực tuyến 
thông qua chức năng thanh 
toán của Cổng dịch vụ công. 
Cơ quan Nhà nước sẽ thông 
báo cho người làm thủ tục 
nộp các giấy tờ theo quy định 
trước khi họ hoàn thành nghĩa 
vụ tài chính.

Kết quả giải quyết thủ tục 
đất đai được trả tại cơ quan 
Nhà nước hoặc qua dịch vụ 
bưu chính công ích, tùy theo 
yêu cầu của người dân. Người 
dân phải chịu trách nhiệm về 
tính hợp pháp, chính xác của 
nội dung hồ sơ kê khai và giấy 
tờ nộp.

Theo Bộ TN&MT, thời gian 
qua, việc đăng ký biến động 
đất đai, cấp sổ đỏ cho người 
dân còn gặp khó khăn, nhất là 
tại địa phương có địa bàn rộng. 
Đề xuất nói trên nhằm tiết kiệm 
thời gian, công sức của người 
dân và phục vụ chuyển đổi số.

(Theo VNE)

Nhiều địa phương đã hoàn 
thành cả bài thi trắc nghiệm và bài 
thi tự luận của kỳ thi tốt nghiệp 
THPT 2022, chuyển dữ liệu về 
Bộ GD&ĐT theo đúng kế hoạch.

Theo kế hoạch chấm thi tốt 
nghiệp THPT, từ ngày 10 - 22.7, 
các địa phương tổ chức chấm 
thi, ghép điểm thi, tổng kết công 
tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả 
thi về Bộ GD&ĐT, hoàn thành 
đối sánh kết quả thi.

Đến thời điểm này, công tác 
tổ chức thi tốt nghiệp THPT 
năm 2022 đã đi được 3/4 thời 
gian. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT 
Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, 
mỗi cán bộ tham gia từng khâu 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Phú Thọ Hồ Đại Dũng thông 
tin, vào khoảng 17 giờ 30 phút 
ngày 18.7, tại Công ty TNHH 
Miwon Việt Nam (TP Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ) xảy ra sự cố về 
khí ở khu vực lò hơi khiến 4 
công nhân tử vong, 1 người 
đang cấp cứu tại bệnh viện.

Thời điểm xảy ra sự 
việc, Công ty TNHH Miwon 
Việt Nam thuê một đơn vị môi 
trường độc lập ở Hà Nội đến 
vệ sinh hố gas vi sinh. Trong 
quá trình vệ sinh, 2 công nhân 
của công ty môi trường này bị 
ngạt khí và đã hô hoán.

Nghe tiếng kêu cứu, 3 công 

nhân thuộc bộ phận lò hơi 
đang làm việc gần đó đã đến 
và nhảy xuống ứng cứu. Tuy 
nhiên, cả 5 người đều bị ngạt 
khí, ngất đi.

Phía DN đã gọi điện báo 
cho lực lượng chức năng để 
ứng cứu. Tuy nhiên, 3 người 
được xác định tử vong tại chỗ, 
một người tử vong tại bệnh 
viện. Nạn nhân bị thương được 
cấp cứu tại BVĐK tỉnh Phú Thọ 
và đã qua cơn nguy kịch.

Hiện cơ quan CA đang vào 
cuộc điều tra nguyên nhân sự 
cố và trách nhiệm của các bên 
liên quan.      

 (Theo VOV)

Phó Chủ tịch nước Bounthong 
Chitmany chúc mừng những 
thành tựu quan trọng của Việt 
Nam trong phục hồi, phát triển 
KT-XH sau đại dịch. Phó Chủ 
tịch nước Lào nhấn mạnh, 
thành công của Việt Nam là 
nguồn cổ vũ, động viên mạnh 
mẽ đối với Lào trong việc tiếp 

tục tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XI 
của Đảng Nhân dân Cách mạng 
Lào gắn với việc thực hiện hai 
Chương trình nghị sự quốc gia. 

Phó Chủ tịch nước Lào 
Bounthong Chitmany chân 
thành cảm ơn sự giúp đỡ quý 
báu của Đảng, Nhà nước và 

Nhiều địa phương hoàn thành 
chấm thi tốt nghiệp THPT

Nguyên nhân ban đầu khiến 
4 người tử vong tại Công ty Miwon

của quá trình chấm thi phải rất 
nghiêm túc, “đúng vai, thuộc 
bài”, không sáng tạo trong quá 
trình thực thi công việc. Quá 
trình chấm thi phải thực hiện 
tuần tự, đúng tiến độ, đảm bảo 
khung thời gian đã được Bộ 
GD&ĐT đưa ra.        (Theo VGP)

nhân dân Việt Nam dành cho 
Lào trong suốt thời kỳ đấu tranh 
giành độc lập, tự do trước đây 
cũng như trong công cuộc bảo 
vệ, xây dựng đất nước hiện nay.

Gần đây nhất, Việt Nam đã 
cử các đoàn chuyên gia sang 
Lào, chia sẻ các kinh nghiệm 
quý báu để tìm ra cách thức phù 
hợp giải quyết các vấn đề khó 
khăn của Lào; luôn dành cho 
Lào sự hỗ trợ, giúp đỡ đào tạo 
nguồn nhân lực với 1.100 suất 
học bổng trong năm 2022... 

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi 
cụ thể về một số lĩnh vực hợp 
tác giữa hai nước và nhất trí hai 
bên cần tiếp tục phối hợp chặt 
chẽ, nỗ lực thúc đẩy các cơ quan 
hữu quan hai nước giải quyết 
dứt điểm các khó khăn, vướng 
mắc đối với các DN để nhanh 
chóng triển khai các dự án hợp 
tác trọng điểm.

(Theo laodong.vn)

Triển lãm ảnh “Tình hữu nghị Lào - Việt Nam 
đời đời bền vững” 

Triển lãm với chủ đề “Tình hữu nghị Lào - Việt Nam đời 
đời bền vững” mở cửa đón công chúng từ ngày 19 - 21.7 tại 
Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa Việt Nam (Hà Nội). Với trên 
100 bức ảnh trưng bày, triển lãm giới thiệu với công chúng 
mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt - Lào trong suốt 
chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng 
như công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước ngày nay; khẳng 
định quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai 
nước không ngừng vun đắp mối quan hệ Việt - Lào mãi mãi 
xanh tươi, đời đời bền vững.

Ảnh minh họa.              Nguồn: Internet
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Bình Định

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

Tài sản thi hành án: 1 máy in 2 màu; 8 máy cán lằn, phóng giao; 1 lò 
hơi; 1 máy đóng kẽm; 1 máy chập thùng; 1 máy cột dây CY-100; 1 xe nâng 
kẹp; 1 máy dán thùng và bàn ra giấy tự động; 1 máy cắt đĩa; 1 máy cán lằn 
khổ 3m20; 2 máy cán lằn; 2 máy đóng đinh; 1 máy bế + lô sóng 270 + lô 
đáy 320; 1 máy xẻ rãnh tự động làm bao bì carton; 1 dàn máy xeo giấy; 1 
máy nghiền bột giấy; 1 máy cán màng. 

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: 1.253.640.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 240.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự 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 29.7.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 27.7.2022 đến  
16 giờ 30 phút ngày 29.7.2022, 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 
15 giờ ngày 1.8.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

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

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: Lô thiết bị, công cụ dụng cụ và lô đá các loại 

(đính kèm bảng danh mục tài sản). 
Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Lô CI-4, KCN Long Mỹ, 

xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Giá khởi điểm của tài sản: 963.896.112 đồng (Nộp khoản tiền đặt 

trước 180.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 10.000.000 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 5.8.2022 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 3.8.2022 
đến 16 giờ 30 phút ngày 5.8.2022, 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 8.8.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh 
Đông Dương.  

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

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

1. Tài sản đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá tài sản là: 
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất số 30 đường Nguyễn 
Văn Bé, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:
l Giới cận: Hướng Tây Bắc giáp đường Nguyễn Văn Bé, các hướng còn lại giáp nhà dân.
l Quyền sử dụng đất:
- Diện tích: 280,01 m2  .
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
l Tài sản gắn liền với đất: 
- Diện tích sàn xây dựng: 1.154,6 m2 .
- Hiện trạng: Nhà 4 tầng + 1 buồng thang, khung BTCT, tường xây gạch, nền lát 

gạch ceramic, mái bê tông, mã hiệu N1.
l Đối với tài sản gắn liền với đất bán theo hiện trạng thực tế, không kiểm tra chi 

tiết và chất lượng công trình.
2. Giá khởi điểm: 18.289.550.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, hai trăm tám 

mươi chín triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng). Giá trên không bao gồm thuế VAT.
Trong đó: - Giá trị đất: 14.000.500.000 đồng.
                           - Giá trị nhà:   4.289.050.000 đồng.
3. Bước giá: 732.000.000 đồng (Bảy trăm ba mươi hai triệu đồng).
4. Tiền đặt trước: 3.110.000.000 đồng (Ba tỷ, một trăm mười triệu đồng).
Tiền đặt trước nộp đúng số tiền như trên vào tài khoản CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP 

DANH BÌNH ĐỊNH tại các ngân hàng sau:
- Tài khoản số: 0051000097979 tại Ngân hàng VCB Bình Định.
- Tài khoản số: 1355 777 777 tại Ngân hàng VCB Quy Nhơn.
- Tài khoản số: 55810000858888 tại Ngân hàng BIDV Quy Nhơn.
- Tài khoản số: 58010006666888 tại Ngân hàng BIDV Bình Định.
- Tài khoản số: 110609331111 tại Ngân hàng Vietinbank Bình Định.
5. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ, nộp chung với tiền đặt trước vào 

tài khoản Công ty tại ngân hàng.
6. Thời gian xem tài sản: Từ ngày Thông báo đến 16 giờ 30 phút trước ngày mở 

cuộc đấu giá.
7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia 

đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, bao gồm:
- 1 đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Công ty phát hành).
- 1 chứng từ nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá.
- 1 bản sao giấy CMND/CCCD hoặc giấy chứng nhận ĐKKD.
- 1 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1).
* Tất cả 4 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty cung 

cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá.
8. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết thông 

báo đến 16 giờ 45 phút thứ Tư, ngày 3.8.2022 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp 
danh Bình Định. 

Địa chỉ: Số 120 Diên Hồng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
9. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
10. Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá bằng 

bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
11. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 10 giờ thứ Bảy, ngày 

6.8.2022 tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, số 281 đường Trần Hưng Đạo, 
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

12. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Chia thành 2 đợt.
 + Đợt 1: Nộp 50% giá trị tài sản trúng đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. 
 + Đợt 2: Nộp 50% giá trị tài sản trúng đấu giá còn lại trong vòng 60 ngày tiếp 

theo kể từ ngày kết thúc nộp tiền đợt 1.
13. Người trúng đấu giá nộp lệ phí trước bạ nhà, đất theo quy định của Nhà nước; 

nộp phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự làm thủ tục đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

14. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Sở Tài chính Bình Định.

THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 
TẠI CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT SỐ 30 - NGUYỄN VĂN BÉ, TP QUY NHƠN 

Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 120 Diên Hồng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Website: https://daugiahopdanhbinhdinh.com/     

Điện thoại: (0256) 3521281 - 2468386
Xem website: https://dgts.moj.gov.vn/ hoặc https://taisancong.vn/
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Bình Định

1. Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 
đối với 100 lô đất ở còn lại tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển 
(ĐT 639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài 
Hương, TX Hoài Nhơn (đợt 1, năm 2022).

Diện tích: Từ 102.5 m2/lô đến 267.5 m2/lô.
Giá khởi điểm: Từ 1.100.000.000 đồng/lô đến 3.852.000.000 đồng/lô.
Ký hiệu, vị trí, lộ giới, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ 

tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất đấu giá theo Thông báo đấu giá tài sản 
số 35/TB-ĐGKV ngày 15.7.2022.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 
Bình Định.

Địa chỉ: 45 Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
3. Hình thức và phương thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián 

tiếp và đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên, 
đấu giá riêng từng lô đất.

4. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày mở 
cuộc đấu giá, tại nơi tài sản tọa lạc.

Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt không chịu trách nhiệm đối với trường hợp 
người tham gia đấu giá không xem thực tế tài sản mà vẫn nộp hồ sơ và tiền đặt trước 
đăng ký tham gia đấu giá.

5. Phiên đấu giá thứ nhất tổ chức ngày 6.8.2022 (thứ Bảy): Gồm 13 lô đất ở 
tại Khu OLK2 (lô OLK2-1, từ lô OLK2-4 đến lô OLK2-15) và 7 lô đất ở tại Khu OLK7  
(lô OLK7-1, từ lô OLK7-4 đến lô OLK7-9), cụ thể:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
+ Tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Liên tục kể từ ngày niêm yết 

đến 16 giờ ngày 2.8.2022 (thứ Ba).
+ Tại Trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn: Từ 7 giờ 30 phút đến  

16 giờ ngày 3.8.2022 (thứ Tư).
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
Tại Trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn: Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 

ngày 3.8.2022 (thứ Tư).
- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày 3.8.2022 (thứ Tư).
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 

6.8.2022 (thứ Bảy) tại Trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn.
6. Phiên đấu giá thứ hai tổ chức ngày 13.8.2022 (thứ Bảy): Gồm 12 lô đất 

ở tại Khu OLK3 (từ lô OLK3-1 đến lô OLK3-12) và 8 lô đất ở tại Khu OLK7 (từ lô  
OLK7-17 đến lô OLK7-24), cụ thể:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
+ Tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Liên tục kể từ ngày niêm yết 

đến 16 giờ ngày 9.8.2022 (thứ Ba).
+ Tại Trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn: Từ 7 giờ 30 phút đến  

16 giờ ngày 10.8.2022 (thứ Tư).
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
Tại Trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn: Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 

ngày 10.8.2022 (thứ Tư).
- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày 10.8.2022 (thứ Tư).
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 

13.8.2022 (thứ Bảy) tại Trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn.
7. Phiên đấu giá thứ ba tổ chức ngày 20.8.2022 (thứ Bảy): Gồm 1 lô đất ở 

tại Khu OLK2 (lô OLK2-16), 1 lô đất ở tại Khu OLK4 (lô OLK4-28), 10 lô đất ở tại Khu 
OLK5 (từ lô OLK5-1 đến lô OLK5-10), 1 lô đất ở tại Khu OLK6 (lô OLK6-26) và 7 lô đất 
ở tại Khu OLK7 (từ lô OLK7-10 đến lô OLK7-16), cụ thể:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
+ Tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Liên tục kể từ ngày niêm yết 

đến 16 giờ ngày 16.8.2022 (thứ Ba).
+ Tại Trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn: Từ 7 giờ 30 phút đến  

16 giờ ngày 17.8.2022 (thứ Tư).
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
Tại Trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn: Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 

ngày 17.8.2022 (thứ Tư).
- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày 17.8.2022 (thứ Tư).
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 

20.8.2022 (thứ Bảy) tại Trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn.
8. Phiên đấu giá thứ tư tổ chức ngày 27.8.2022 (thứ Bảy): Gồm 16 lô đất ở tại 

Khu OLK4 (từ lô OLK4-2 đến lô OLK4-15, từ lô OLK4-26 đến lô OLK4-27), 4 lô đất ở 
tại Khu OLK6 (từ lô OLK6-2 đến lô OLK6-5), cụ thể:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
+ Tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Liên tục kể từ ngày niêm yết 

đến 16 giờ ngày 23.8.2022 (thứ Ba).
+ Tại Trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn: Từ 7 giờ 30 phút đến  

16 giờ ngày 24.8.2022 (thứ Tư).

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
Tại Trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn: Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 

ngày 24.8.2022 (thứ Tư).
- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày 24.8.2022 (thứ Tư).
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 

27.8.2022 (thứ Bảy) tại Trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn.
9. Phiên đấu giá thứ năm tổ chức ngày 10.9.2022 (thứ Bảy): Gồm 1 lô đất ở 

tại Khu OLK4 (lô OLK4-1) và 19 lô đất ở tại Khu OLK6 (lô OLK6-1, từ lô OLK6-6 đến lô 
OLK6-21, từ lô OLK6-24 đến lô OLK6-25), cụ thể:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
+ Tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Liên tục kể từ ngày niêm yết 

đến 16 giờ ngày 6.9.2022 (thứ Ba).
+ Tại trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn: Từ 7 giờ 30 phút đến  

16 giờ ngày 7.9.2022 (thứ Tư).
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
Tại Trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn: Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 

ngày 7.9.2022 (thứ Tư).
- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày 7.9.2022 (thứ Tư).
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 

10.9.2022 (thứ Bảy) tại Trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn.
Lưu ý: Tổ chức đấu giá tài sản không được tổ chức cuộc đấu giá vào các ngày nghỉ 

lễ, nghỉ tết và trước, sau thời gian liền kề trong phạm vi 5 ngày đối với các ngày nghỉ lễ, 
nghỉ tết theo quy định.

* Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì nộp hồ sơ đăng ký đấu giá 
đến 16 giờ thứ Tư và tổ chức đấu giá vào ngày thứ Bảy các tuần tiếp theo liền kề.

10. Phiên đấu giá tổ chức vào thứ Bảy hằng tuần sau ngày 10.9.2022 đối 
với các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc lô đất đó không 
hợp lệ, không đủ điều kiện tổ chức đấu giá, cụ thể:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
+ Tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Liên tục kể từ ngày niêm yết 

đến 16 giờ ngày thứ Ba hằng tuần.
+ Tại Trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn: Từ 7 giờ 30 phút đến  

16 giờ ngày thứ Tư hằng tuần.
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
+ Tại Trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn: Từ 7 giờ 30 phút đến  

16 giờ ngày thứ Tư hằng tuần.
- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày thứ Tư hằng tuần.
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 

thứ Bảy hằng tuần tại Trụ sở UBND phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn.
11. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty phát hành.
- Bản photo Giấy CMND hoặc CCCD.
- Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản gốc nếu nộp trực tiếp tại ngân hàng hoặc 

bản chụp nếu nộp bằng hình thức Internet Banking).
- Phiếu trả giá vòng 1 (vòng trả giá gián tiếp).
- Tiền mua hồ sơ đấu giá.
* Tất cả các loại giấy tờ trên được bỏ vào phong bì bằng chất liệu bảo mật do 

Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt cấp, dán và ký tên tại mép phong bì đựng hồ sơ.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
12. Tiền đặt trước: 
- Nộp riêng theo từng lô đất đấu giá và nộp đúng số tiền đặt trước theo thông 

báo vào một trong các tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt:
+ Tài khoản số: 0051000445566 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Định.
+ Tài khoản số: 1144686868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh KCN Phú Tài.
+ Tài khoản số: 117002855792 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh KCN Phú Tài.
+ Tài khoản số: 77687788 tại Ngân hàng ACB - PGD Chợ Khu Sáu, TP Quy Nhơn.
+ Tài khoản số: 55810009937979 tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn.
- Nội dung nộp tiền đặt trước: Họ và tên khách hàng nộp tiền đấu giá đất 

phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn.
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A nộp tiền đấu giá đất phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn.
13. Điều kiện để các khách hàng tham gia đấu giá được vào địa điểm đăng 

ký tham gia đấu giá:
- Phải xuất trình bản chính Giấy tờ tùy thân hoặc Giấy ủy quyền (nếu có).
- Khuyến khích khách hàng mua hồ sơ và làm tại nhà, gửi nộp hoặc đến nộp 

trực tiếp vào thùng hồ sơ nhưng phải di chuyển theo sự hướng dẫn của cán bộ 
Công ty để tránh việc tụ tập đông người vào thời điểm kết thúc nộp hồ sơ đăng 
ký đấu giá.

Lưu ý: Người trúng đấu giá trong quá trình sử dụng đất phải tuân thủ các 
quy định, cụ thể: Bố trí nhà ở liên kế với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo 
các chỉ tiêu, quy định về quy hoạch - kiến trúc, chỉ giới xây dựng đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Khách hàng cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tại: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT
Địa chỉ: Lô 01 đường Võ Duy Dương, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại: 0256.3502279 - 0772739123

Website: https://daugiakieuviet.com.vn/; https://dgts.moj.gov.vn/; https://taisancong.vn/;
https://stc.binhdinh.gov.vn/; https://stnmt.binhdinh.gov.vn/; https://stp.binhdinh.gov.vn/
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WHO tuyên bố đợt bùng phát 
loại vi rút mới

Các nhân viên y tế Guinea giúp người dân đăng ký vắc xin phòng Ebola sau khi dịch bệnh bùng 
phát vào đầu năm nay.                                                Ảnh: AFP

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang 
gióng lên hồi chuông cảnh báo về 
một đợt bùng phát vi rút mới sau khi 
Ghana ghi nhận các ca tử vong đầu 
tiên do nhiễm vi rút Marburg.

Đây là lần đầu tiên vi rút gây chết 
người giống vi rút Ebola được tìm thấy 
ở quốc gia Tây Phi và là lần thứ hai nó 
xuất hiện trong khu vực.

Trong một văn bản công bố ngày 
17.7, WHO cho biết các mẫu máu xét 
nghiệm của hai người tử vong tại vùng 
Ashanti phía Nam Ghana dương tính 
với vi rút Marburg. Cả hai bệnh nhân 
đều có các triệu chứng như tiêu chảy, 
sốt, buồn nôn và tử vong trong vòng 
một ngày sau khi nhập viện hồi cuối 
tháng 6. Một bệnh nhân 26 tuổi, người 
còn lại 51 tuổi.

Hiện ít nhất 90 người khác tiếp xúc 
với hai bệnh nhân đã được nhận diện 
và chịu sự theo dõi của giới chức y tế 
địa phương cũng như WHO. Cơ quan 
y tế toàn cầu cho biết họ cũng đang hỗ 
trợ Ghana, cũng cấp thiết bị bảo hộ, 
tăng cường giám sát dịch bệnh, xét 
nghiệm, truy tìm những người tiếp 
xúc và nâng cao nhận thức của cộng 
đồng về những rủi ro và nguy hiểm 
của căn bệnh này. 

“Giới chức y tế đã phản ứng nhanh 
chóng, bắt đầu chuẩn bị cho một đợt 

bùng phát có thể xảy ra. Điều này là 
cần thiết bởi nếu không có hành động 
ngay lập tức và dứt khoát, Marburg 
có thể dễ dàng vượt khỏi tầm kiểm 
soát. Chúng tôi đang chuẩn bị thêm 
nguồn lực để ứng phó”, TS Matshidiso 
Moeti, Giám đốc WHO khu vực châu 
Phi, tuyên bố.

Vi rút Marburg được WHO mô tả 

là một bệnh sốt xuất huyết do vi rút 
có khả năng lây nhiễm cao tương tự 
như vi rút Ebola gây ra. Bệnh có thể 
được truyền sang người từ động vật 
bị nhiễm bệnh như dơi ăn quả và lây 
lan trong cộng đồng khi tiếp xúc trực 
tiếp với chất dịch cơ thể của bệnh nhân 
hoặc vi rút trên bề mặt, vật liệu.                      

(Theo TTXVN)

Timor Leste 
tái khẳng định 
mong muốn xin 
gia nhập ASEAN

Ngày 19.7,  Tổng thống Timor 
Leste Jose Ramos-Horta bày tỏ hy 
vọng thúc đẩy quan hệ thương mại 
với Indonesia và gia nhập Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
trong năm tới.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Ramos-
Horta nêu rõ: “Với tư cách là một phần 
của Đông Nam Á, Timor Leste đã hoàn 
thành nhiều tiêu chí cần thiết cho một 
nền kinh tế và dân chủ để... trở thành 
thành viên tích cực của ASEAN”.

Ông nhấn mạnh mong muốn quốc 
gia non trẻ có thể gia nhập ASEAN 
khi Indonesia giữ vai trò chủ tịch luân 
phiên trong năm 2023.

Timor Leste đã nộp đơn xin gia 
nhập ASEAN từ năm 2011 và hiện giữ 
vai trò quan sát viên.                   

(Theo Vietnam+)

Tổng thống Ramos-Horta (trái) đang ở thăm 
Indonesia và đã gặp người đồng cấp nước chủ 
nhà Joko Widodo.

Ông trùm ma túy Đông Nam Á bị bắt tại Việt Nam

Kim bị áp giải lên xe cảnh sát bên ngoài nhà ga 
của sân bay quốc tế Incheon hôm 19.7. 

Ảnh: Yonhap

Hãng tin Yonhap hôm 19.7 dẫn lời 
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc 
(NPA) cho biết, ông trùm ma túy người 
Hàn Quốc, chỉ được xác định là họ Kim, 
47 tuổi, bị sa lưới tại TP Hồ Chí Minh - 
Việt Nam và đang được dẫn độ về nước.

Kim là đối tượng bị Tổ chức Cảnh 
sát Hình sự Quốc tế (Interpol) truy nã 
đỏ. Hắn bị cáo buộc cung cấp ma túy 
bất hợp pháp như methamphetamine 
(ma túy đá) thông qua kênh Telegram 
kể từ năm 2018. 

Theo NPA, Kim là 1 trong 3 ông trùm 

ma túy ở Đông Nam Á - đã buôn bán 
số ma túy bất hợp pháp trị giá khoảng 
7 tỷ won (5,3 triệu USD) và cầm đầu 
mạng lưới với gần 20 nhà cung cấp 
ở Hàn Quốc. Hai ông trùm còn lại bị 
NPA bắt giữ trước đó ở Philippines và 
Campuchia.  

NPA nghi ngờ Kim thậm chí còn 
cung cấp ma túy bất hợp pháp cho 2 
ông trùm ma túy khác và tổng giá trị số 
ma túy bất hợp pháp mà hắn cung cấp 
dự kiến   tăng lên sau khi điều tra thêm.                      

(Theo NLĐO)

Lật thuyền rước dâu ở Pakistan, 
20 người chết

Cảnh sát và dân làng địa phương tìm kiếm các 
nạn nhân trong vụ lật thuyền tại sông Indus 
ngày 18.7.                       Ảnh: AFP

Chiếc thuyền rước dâu chở hơn 100 
người bị lật trên sông Indus ở huyện 
Sadiquabad, khiến ít nhất 20 người chết, 
30 người mất tích.

Giới chức huyện Sadiquabad, miền 
Trung Pakistan, ngày 18.7 cho biết 
hành khách trên chiếc thuyền gặp nạn 
chủ yếu là phụ nữ và trẻ em thuộc 
một gia tộc đang trên đường rước 
dâu, nhưng con số cụ thể chưa được  
xác định.

Đội cứu hộ đã vớt được 20 thi thể và 
giải cứu gần 90 người tại hiện trường 
vụ tai nạn.

“Tôi rất đau buồn trước mất mát lớn 
trong vụ tai nạn”, Thủ tướng Pakistan 
Shehbaz Sharif viết trên Twitter. “Chúng 
tôi cầu nguyện Thánh Allah rủ lòng 
thương những người đã khuất”.

Giới chức đã huy động gần 35 thợ lặn 

mở rộng khu vực cứu hộ và tìm kiếm thi 
thể. Người dân vùng nông thôn Pakistan 
thường sử dụng thuyền để đi lại do chi 
phí di chuyển bằng ôtô cao.

(Theo VnExpress.net)

TNGT ở Ai Cập và 
Indonesia, ít nhất 
33 người thiệt mạng
l Ít nhất 22 người thiệt mạng và 33 

người bị thương trong một vụ TNGT 
nghiêm trọng xảy ra sáng sớm 19.7 ở 
tỉnh Minya của Ai Cập.

Một chiếc xe buýt chở khoảng 45 
hành khách đã va chạm với xe tải 
rơ-moóc trên con đường phía Đông 
sa mạc ở khu vực Mallawi,  bang 
Minya, miền Nam Ai Cập vào sáng 
sớm 19.7.

Thông tin ban đầu cho thấy xe  
rơ-moóc đang đậu bên lề đường để thay 
lốp xe thì bị xe buýt đi từ tỉnh Sohag 
hướng về Cairo tông từ phía sau. 
l Trước đó, một vụ TNGT nghiêm 

trọng đã xảy ra hôm 18.7 ở TP Bekasi 
sát Thủ đô Jakarta của Indonesia 
khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 
nhiều người khác bị thương.

Tai nạn xảy ra khi một xe chở dầu 
của Pertamina Patra Niaga - một 
công ty phân phối, tiếp thị dầu trực 
thuộc công ty xăng dầu nhà nước PT 
Pertamina - va chạm với hàng loạt  
ô tô và xe máy ở đường giao cắt. Các 
phương tiện lúc đó đang dừng trước 
đèn đỏ. 

(Theo VOV.VN)

l Ngày 19.7, các nghị sĩ Quốc hội Sri 
Lanka đã chính thức đề cử quyền Tổng 
thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, 
nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Podujana 
Peramuna (SLPP) Dullas Alahapperuma và 
lãnh đạo đảng Quyền lực nhân dân quốc 
gia (NPP) Anura Kumara Dissanayake cho 
vị trí tổng thống của quốc gia Nam Á này.
l Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 

19.7 khẳng định, nếu Chủ tịch Hạ viện 
Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan/
Trung Quốc, Washington sẽ phải gánh 
chịu hậu quả.
l Ngày 19.7, máy bay chiến đấu KF-

21 do Hàn Quốc sản xuất đã cất cánh từ 
căn cứ không quân ở miền Nam nước này 
trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.
l Các quan chức thực thi pháp luật 

tại Ecuador cho biết 13 tù nhân đã thiệt 
mạng, trong khi 2 người khác bị thương 
trong vụ hỗn chiến đẫm máu xảy ra ngày 
18.7 tại một nhà tù khét tiếng ở quốc gia 
Nam Mỹ này.                             (Theo TTXVN)

TIN VẮN


