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Công bố huyện Phù Cát 
đạt chuẩn nông thôn mới 
năm 2020

Khánh thành 
Nhà điều dưỡng 
người có công tỉnh

Lãnh đạo tỉnh 
dâng hương tưởng niệm 
các anh hùng liệt sĩ 

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27.7.1947 - 27.7.2022)

 u2

Hôm nay (27.7), tại TP 
Quy Nhơn, UBND tỉnh 
tổ chức Hội nghị biểu 
dương người có công 
tiêu biểu. Đó là những 
người không tiếc máu 
xương đóng góp cho 
sự nghiệp cách mạng 
giải phóng dân tộc, 
xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc; trong thời bình, 
họ tiếp tục phát huy 
phẩm chất bộ đội Cụ 
Hồ, trở thành những 
tấm gương điển hình 
trong công tác, lao 
động, tiếp tục thực 
hiện lý tưởng “tô hồng 
non sông Việt Nam”. 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài -  Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương - tặng quà cho 
người có công đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm chăm sóc và điều dưỡng người có công tỉnh.                                                                                                                                            

                                                                                                                       Ảnh: HỒNG PHÚC

u6&7

Sáng mãi tinh thần 
người chiến sĩ cách mạng
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Bình Định

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 75 
năm Ngày Thương binh - Liệt 
sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), chiều 
26.7, tại TP Quy Nhơn, UBND 
tỉnh tổ chức Lễ khánh thành 
Nhà điều dưỡng người có  
công tỉnh. 

Tham dự buổi lễ, về phía 
Trung ương có các đồng chí: 
Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban Dân vận Trung ương; 
Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng 
Bộ LĐ-TB&XH. Về phía tỉnh có 
các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Lê Kim Toàn, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Phi 
Long, Chủ tịch UBND tỉnh; các 
đồng chí trong Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Thường trực HĐND 
tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo 
các sở, ban, ngành, hội, đoàn 
thể của tỉnh. 

Báo cáo quá trình xây dựng 
Nhà điều dưỡng, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh khẳng 
định đây là một trong những 
công trình có ý nghĩa quan 
trọng về chính trị, xã hội của 
tỉnh, thể hiện sự trân trọng, 
lòng biết ơn sâu sắc đối với 
người có công với cách mạng, 
góp phần nâng cấp cơ sở vật 
chất, nâng cao hiệu quả quản 
lý, công tác phục vụ, chăm sóc 
sức khỏe người có công trong 
và ngoài tỉnh. Qua đó, giáo 
dục truyền thống yêu nước, 
củng cố và bồi đắp niềm tin 
vào sự nghiệp cách mạng mà 
Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã 
lựa chọn. 

Sau một thời gian triển khai 
thi công, công trình Nhà điều 
dưỡng nằm trong khuôn viên 
Trung tâm Chăm sóc và điều 
dưỡng người có công tỉnh được 
Bộ LĐ-TB&XH đầu tư xây dựng 
cùng với các trang thiết bị đồng 
bộ, đã hoàn thành đi vào hoạt 
động. Nhà điều dưỡng được 
xây dựng quy mô 8 tầng, 100 
giường, với tổng mức đầu tư 

hơn 68 tỷ đồng. 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng 

chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Dân vận Trung ương - gửi tới 
các thương binh, bệnh binh, 
người có công với cách mạng 
trong tỉnh và người có công 
đang được nuôi dưỡng và 
chăm sóc tại Trung tâm Chăm 
sóc và điều dưỡng người có 
công tỉnh lời thăm hỏi ân cần 
và những tình cảm trân trọng. 
Đồng chí nhấn mạnh: Chiến 
tranh đã lùi xa nhưng sự mất 
mát, nỗi đau thể chất và tinh 
thần vẫn hằng ngày hiện hữu, 
giày vò những thương binh, 
bệnh binh. Tri ân, tôn vinh 
công lao và chia sẻ với nỗi 
đau, sự mất mát đó, trong suốt 
75 năm qua, Đảng, Nhà nước 
luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo làm tốt công tác thương 
binh, liệt sĩ và người có công 
với cách mạng; tổ chức vận 
động toàn dân tích cực tham 
gia các phong trào: Đền ơn đáp 
nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, 
Toàn dân chăm sóc các gia đình 
thương binh, liệt sĩ và người 
có công với cách mạng…  

Đồng chí Bùi Thị Minh 
Hoài yêu cầu tỉnh tiếp tục 
quan tâm thực hiện tốt hơn 
nữa chính sách người có công 
với cách mạng, công tác chăm 
lo gia đình chính sách trong 
toàn tỉnh. Trung tâm Chăm sóc 
và điều dưỡng người có công 
tỉnh cần phát huy kết quả đã 
đạt được, tiếp tục làm tốt công 
tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều 
dưỡng, phục hồi chức năng 
và thực hiện đầy đủ, kịp thời 
mọi chế độ với thương binh, 
bệnh binh và người có công tại 
Trung tâm.

Dịp này, các đồng chí lãnh 
đạo Trung ương và tỉnh đã 
tặng quà cho 14 cụ ông, cụ bà 
là người có công đang được 
chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung 
tâm Chăm sóc và điều dưỡng 
người có công tỉnh (mỗi suất 
quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt 
và nước yến).                             

 NGỌC TÚ

Khánh thành 
Nhà điều dưỡng 
người có công tỉnh

Sáng 26.7, UBND TX An 
Nhơn tổ chức gặp mặt, biểu 
dương các gia đình chính sách 
tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn 
nhân kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ. Tham 
dự buổi gặp mặt có 75 gia đình 
chính sách tiêu biểu xuất sắc 
đại diện cho hơn 2.000 gia đình 
chính sách trên địa bàn thị xã.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến 
cứu nước, đến nay toàn thị xã có 
2.041 người có công hưởng chế 
độ trợ cấp hằng tháng, với khoản 
kinh phí trên 3,2 tỷ đồng; hằng 
năm thị xã giải quyết chế độ điều 
dưỡng cho 1.184 người, với kinh 

phí trên 1,15 tỷ đồng; hỗ trợ và 
sửa chữa 110 nhà ở với số tiền 3,93 
tỷ đồng.

Các gia đình chính sách, 
người có công với nước tiếp 
tục phát huy truyền thống cách 
mạng, góp sức xây dựng quê 
hương. Ðiển hình là 75 gia đình 
được biểu dương tại buổi họp 
mặt, trong đó có 25 gia đình 
tiêu biểu về sản xuất kinh 
doanh, 12 gia đình đi đầu trong 
phong trào xây dựng nông thôn 
mới, 16 gia đình hiếu học, 22 
gia đình tích cực trong phong 
trào xây dựng đời sống văn hóa 
khu dân cư, xây dựng gia đình 

văn hóa.
Dịp này, UBND thị xã tặng 

giấy khen và quà cho 75 gia 
đình chính sách tiêu biểu xuất 
sắc trên địa bàn thị xã giai đoạn 
2017 - 2022.
l Chiều cùng ngày, UBND 

TX An Nhơn phối hợp với Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam thị xã tổ chức lễ phát 
động xây dựng Quỹ Đền ơn 
đáp nghĩa năm 2022. Tại lễ phát 
động, đã có hơn 30 DN, đơn vị, 
tổ chức đóng góp vào Quỹ  Đền 
ơn đáp nghĩa thị xã với tổng số 
tiền hơn 1 tỷ đồng.

THANH MINH

TX An Nhơn biểu dương các gia đình chính sách tiêu biểu

Lãnh đạo UBND TX An Nhơn tặng giấy khen và quà cho các gia đình chính sách 
tiêu biểu.                                                                                                                      Ảnh: THANH MINH

(BĐ) - Chiều 26.7, UBND 
tỉnh tổ chức lễ công bố huyện 
Phù Cát đạt chuẩn huyện nông 
thôn mới năm 2020. Dự lễ, về 
phía Trung ương có các đồng 
chí: Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Dân vận Trung ương; Lê Minh 
Hoan - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. 

Về phía tỉnh có các đồng 
chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê 
Kim Toàn - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh; Nguyễn Phi Long, 
Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng 
chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các 
đồng chí trong Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Thường trực HĐND 
tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh 
đạo các sở, ngành của tỉnh. 

Báo cáo kết quả xây dựng 
nông thôn mới (NTM), Bí thư 
Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 
huyện Phù Cát Đỗ Văn Ngộ 
cho biết: Giai đoạn 2011 - 
2021, toàn huyện huy động 
hơn 7.166 tỷ đồng thực hiện 
Chương trình xây dựng NTM. 
Nhờ đó, diện mạo nông thôn 
có nhiều đổi thay, KT-XH ngày 
càng phát triển, đời sống vật 
chất và tinh thần của người 
dân được nâng cao. Toàn 

huyện có 16/16 xã đạt chuẩn 
NTM và huyện đã đạt 9/9 tiêu 
chí NTM. Thu nhập bình quân 
của người dân năm 2021 đạt 
50,7 triệu đồng/người, cao gấp 
2,6 lần so với năm 2011; tỷ lệ 
hộ nghèo giảm 12,88% so với 
năm 2011. Số tiêu chí NTM 
bình quân toàn huyện tăng 
12,3 tiêu chí/xã so với khi triển 
khai thực hiện chương trình. 
Đặc biệt, công tác tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp đạt nhiều 
kết quả quan trọng, quy mô và 
trình độ sản xuất được nâng 
cao; giá trị sản xuất từ 73,2 
triệu đồng/ha năm 2011 tăng 
lên 120,8 triệu đồng/ha trong 
năm 2021; toàn huyện có 15 sản 
phẩm OCOP. Phù Cát cũng là 
điểm sáng trong thu hút đầu 
tư phát triển công nghiệp, du 
lịch và nông nghiệp. Hiện trên 
bàn huyện có 3 nhà máy sản 
xuất năng lượng sạch; 3 cụm 
công nghiệp được lấp đầy với 
35 nhà máy đang hoạt động ổn 
định và 2 khu công nghiệp đã 
có nhà đầu tư đăng ký thực 
hiện với tổng diện tích hơn 
600 ha. 

Thời gian tới, huyện Phù 
Cát tiếp tục xác định XDNTM 
là nhiệm vụ chính trị trọng 
yếu, xuyên suốt của cấp ủy, 
chính quyền và nhân dân. Toàn 
huyện phấn đấu đến năm 2025 

có 7/16 xã đạt tiêu chí xã NTM 
nâng cao, 3 xã đạt tiêu chí xã 
kiểu mẫu và ít nhất 1 xã đạt xã 
kiểu mẫu về môi trường. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ 
trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh 
Hoan chúc mừng huyện Phù 
Cát đạt chuẩn huyện NTM 
năm 2020, đồng thời đề nghị 
chính quyền xác định rõ danh 
hiệu đạt được chỉ là sự khởi 
đầu, tạo động lực phát triển, 
đích đến của chương trình là 
sự hài lòng của người dân. Từ 
đó, phát huy tinh thần đoàn 
kết, năng động sáng tạo trong 
tổ chức, thực hiện chương 
trình đạt hiệu quả tốt hơn.  

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền 
của Thủ tướng Chính phủ, các 
đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, 
Lê Minh Hoan và các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh đã trao Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ 
công nhận huyện Phù Cát đạt 
chuẩn NTM năm 2020 (ảnh).
l Chiều cùng ngày, Bộ 

trưởng Bộ NN&PTNT Lê 
Minh Hoan đã đến kiểm tra 
hoạt động sản xuất chăn nuôi 
gia cầm tại Công ty TNHH 
Giống gia cầm Cao Khanh 
(huyện Phù Cát) và Công ty 
TNHH Giống gia cầm Minh Dư 
(huyện Tuy Phước); hoạt động 
khai thác thủy sản tại Cảng cá 
Quy Nhơn.                   TIẾN SỸ

Công bố huyện Phù Cát đạt chuẩn 
nông thôn mới năm 2020

Ảnh: TIẾN SỸ
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Bình Định

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 75 
năm Ngày Thương binh - Liệt 
sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), sáng 
26.7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
và TP Quy Nhơn long trọng tổ 
chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt 
sĩ TP Quy Nhơn.

Tham dự Lễ viếng có các 
đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh; Đoàn Văn 
Phi - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 
trực HĐND tỉnh; Nguyễn 
Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh 
đạo tỉnh qua các thời kỳ; các 
đồng chí trong Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Thường trực HĐND 
tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn 
ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo 

các sở, ban, ngành, các LLVT 
của tỉnh và lãnh đạo Thành ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP Quy Nhơn.

Trong không khí trang 
nghiêm, các đồng chí lãnh đạo, 
nguyên lãnh đạo đã dành phút 
mặc niệm tưởng nhớ công lao 
của các anh hùng liệt sĩ đã 
anh dũng hy sinh vì sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng dân tộc, 
vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 
Đồng thời, kính cẩn dâng vòng 
hoa “Đời đời nhớ ơn các anh 
hùng liệt sĩ”, dâng hương lên 
Đài tưởng niệm liệt sĩ và thắp 
hương các mộ phần liệt sĩ tại 
Nghĩa trang liệt sĩ TP Quy Nhơn.

Trước anh linh các anh hùng 
liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo 
tỉnh và TP Quy Nhơn nguyện 
không ngừng xây dựng quê 
hương ngày càng giàu đẹp, 
phát triển, xứng đáng với 
truyền thống cách mạng anh 
hùng, sự hy sinh to lớn của các 
anh hùng liệt sĩ; tiếp tục quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
tốt chính sách với thương binh, 

gia đình liệt sĩ, người có công 
với cách mạng, vận động nhân 
dân, cộng đồng tích cực tham 
gia các phong trào Đền ơn  
đáp nghĩa.

Cách đây 75 năm, vào năm 
1947, khi cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp của nhân 
dân ta bước vào giai đoạn gian 
khổ, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã chỉ thị lấy ngày 27.7 
hằng năm là Ngày Thương binh 
toàn quốc (sau này đổi thành 
Ngày Thương binh - Liệt sĩ) để 
Đảng, Nhà nước và nhân dân 
“bày tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái” 
với thương binh, bệnh binh, gia 
đình liệt sĩ.

Sự ra đời Ngày Thương 
binh - Liệt sĩ (27.7) kế thừa, 
phát huy truyền thống, đạo lý 
tốt đẹp của dân tộc Việt Nam 
“uống nước nhớ nguồn”, “ăn 
quả nhớ người trồng cây”; trở 
thành ngày có ý nghĩa lịch sử, 
chính trị, nhân văn sâu sắc, 
mang đậm bản sắc văn hóa 
của dân tộc Việt Nam.

NGUYỄN MUỘI

Tiếp tục các hoạt động ý 
nghĩa kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ, ngày 
26.7, nhiều cơ quan, đơn vị, 
địa phương trong tỉnh đã tổ 
chức khám bệnh, hỗ trợ xây 
nhà, trao sổ tiết kiệm, tặng quà 
cho các gia đình chính sách.
l  Bộ CHQS tỉnh tổ chức 

đoàn công tác khám bệnh, tư 
vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn 
phí cho hơn 150 lượt người 
là đối tượng chính sách, hộ 
nghèo, khó khăn ở xã Ân 
Nghĩa (huyện Hoài Ân), với 
tổng trị giá tiền thuốc trên 25 
triệu đồng.
l Cục Kỹ thuật Quân khu 

5 phối hợp với Ban CHQS TX 
Hoài Nhơn, UBND xã Hoài 
Châu Bắc tổ chức bàn giao 
Nhà tình nghĩa cho gia đình 
ông Võ Hữu Hiền (ở thôn Quy 
Thuận, xã Hoài Châu Bắc), là 
đối tượng chính sách, kinh tế 
gia đình gặp nhiều khó khăn, 
nhà cửa xuống cấp, hư hỏng. 

Ngôi nhà được xây dựng có 
diện tích 80 m2, với tổng kinh 
phí 160 triệu đồng, trong đó 
Cục Kỹ thuật Quân khu 5 hỗ 
trợ 80 triệu đồng. 
l  Phường Bồng Sơn (TX 

Hoài Nhơn) tổ chức Lễ kỷ 
niệm 75 năm Ngày Thương 
binh - Liệt sĩ và phát động 
phong trào đóng góp xây 
dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 
địa phương năm 2022. Tại buổi 
lễ, 24 công ty, DN và người 
dân đóng góp 151 triệu đồng 
vào quỹ, qua đó Ban tổ chức 
đã trực tiếp trao tặng cho 3 gia 
đình chính sách đang gặp khó 
khăn về nhà ở, mỗi gia đình 50 
triệu đồng để xây nhà.
l UBND xã Hoài Mỹ (TX 

Hoài Nhơn) tổ chức gặp mặt 
các gia đình chính sách tiêu 
biểu trên địa bàn xã và biểu 
dương các DN, cá nhân có 
nhiều đóng góp trong công tác 
đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 
2017 - 2022. Tại buổi gặp mặt, 

UBND xã trao 2 sổ tiết kiệm 
cho 2 gia đình chính sách có 
hoàn cảnh khó khăn, mỗi sổ trị 
giá 50 triệu đồng; biểu dương 
26 đối tượng chính sách tiêu 
biểu và 20 tập thể, cá nhân có 
nhiều đóng góp trong công tác 
đền ơn đáp nghĩa.
l UBND TP Quy Nhơn và 

Ngân hàng CSXH chi nhánh 
tỉnh Bình Định tổ chức trao 
tặng quà tri ân các gia đình 
chính sách tại xã đảo Nhơn 
Châu. UBND TP Quy Nhơn 
trao tặng 3 suất quà (mỗi 
suất 1 triệu đồng) cho các 
gia đình; Ngân hàng CSXH 
chi nhánh tỉnh Bình Định 
trao tặng 14 suất quà (mỗi 
suất 1 triệu đồng) cho các 
gia đình thương binh, bệnh 
binh và người có công với 
cách mạng; UBND xã Nhơn 
Châu cũng trao tặng 11 suất 
quà cho các gia đình.

T.PHÚC - T.NGÂN - D.B.SƯƠNG - 
ÁNH NGUYỆT - D.ĐĂNG

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 75 
năm Ngày Thương binh - Liệt 
sĩ, ngày 26.7, Phó trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh đi 
thăm, tặng 20 suất quà (mỗi suất 
1 triệu đồng) cho các thương 
binh, gia đình liệt sĩ, người có 
công cách mạng tiêu biểu trên 
địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. 

Phó trưởng Đoàn ĐBQH 
tỉnh đã trực tiếp đến thăm, 
tặng quà cho các thương binh 
Đinh Thị Viết, Nguyễn Thị Hội, 
Trần Thị Lê, cùng ở thị trấn  
Vĩnh Thạnh. 

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, 
đồng chí Lý Tiết Hạnh ân cần 
thăm hỏi sức khỏe, tình hình 
cuộc sống các gia đình. Đồng 
chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
đến những hy sinh, đóng góp to 
lớn vì sự nghiệp giải phóng dân 
tộc và bảo vệ Tổ quốc của các gia 
đình chính sách, người có công; 
đề nghị cấp ủy, chính quyền địa 
phương tiếp tục quan tâm, chăm 
lo, giúp đỡ các gia đình chính 
sách, người có công, nhất là các 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

VĂN LỰC

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh 
thăm gia đình chính sách và 
người có công tại Vĩnh Thạnh

Lãnh đạo tỉnh dâng hương 
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh mặc niệm tưởng nhớ 
các anh hùng liệt sĩ.                                                                                                                                                                                                            Ảnh: N.M

Thiết thực tri ân các gia đình chính sách

(BĐ) - Ngày 25 và 26.7, tại 
xã đảo Nhơn Châu (TP Quy 
Nhơn), Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên 
Việt Nam tỉnh tổ chức ra quân 
chiến dịch Mùa hè xanh 2022 
cho sinh viên Lào đang học tập 
tại tỉnh.

Chương trình nhằm phát 
huy tinh thần xung kích tình 
nguyện vì cuộc sống cộng đồng; 
đồng thời, tạo môi trường thuận 
lợi cho sinh viên Lào đang sinh 
hoạt, học tập tại tỉnh và ĐVTN, 
sinh viên Việt Nam có điều kiện 
học hỏi, tìm hiểu, giao lưu văn 
hóa, tạo sân chơi lành mạnh, bổ 
ích và thắt chặt tình đoàn kết 
giữa sinh viên Việt Nam với 
sinh viên Lào.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn 
trao tặng 20 suất quà cho các em 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 
tặng 12 phần quà cho các hộ gia 
đình chính sách, gia đình thương 
binh, liệt sĩ; trao cờ Tổ quốc cho 
các thanh niên ngư dân tiêu biểu 
tại xã đảo Nhơn Châu.

Trong khuôn khổ lễ ra quân, 
các sinh viên tình nguyện Lào và 
Việt Nam tổ chức sinh hoạt hè 
và diễn đàn truyền thông cho 
thiếu nhi; ra quân dọn vệ sinh 
khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ 
xã, Trường Tiểu học và THCS 
xã Nhơn Châu; trồng cây xanh 
tại các khu dân cư, trường học; 
giao lưu văn nghệ và thể thao với 
Đồn Biên phòng Nhơn Châu...                  

CHƯƠNG HIẾU

Sinh viên Lào tham gia 
chiến dịch Mùa hè xanh 
tại xã đảo Nhơn Châu

Các sinh viên tình nguyện Lào và Việt Nam tham gia chỉnh trang Nghĩa trang liệt 
sĩ xã Nhơn Châu.                                                                                                                           Ảnh: C.H

Chiều 26.7, Ban CHQS 
huyện Phù Mỹ phối hợp với 
chính quyền xã Mỹ Hiệp tổ 
chức Lễ truy điệu và trao bằng 
Tổ quốc ghi công cho thân 
nhân liệt sĩ Nguyễn Cư (SN 
1959, ở thôn Trà Bình Tây, xã 
Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ). Liệt 
sĩ Cư nhập ngũ tháng 9.1978, 
chức vụ: Tiểu đội trưởng thuộc 
Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 142, 
Sư đoàn 315, Quân khu 5, hy 

sinh ngày 26.7.1980 trong cuộc 
chiến tranh bảo vệ biên giới  
Tây Nam.

Trong không khí trang trọng 
của buổi lễ, các đại biểu và thân 
nhân gia đình liệt sĩ đã dâng 
hương, kính cẩn nghiêng mình 
trước anh linh liệt sĩ Nguyễn 
Cư đã hy sinh anh dũng cho 
sự nghiệp giải phóng dân tộc 
và bảo vệ Tổ quốc. 

THÀNH HƯƠNG

Truy điệu và trao bằng Tổ quốc 
ghi công cho thân nhân liệt sĩ 
Nguyễn Cư 
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Bình ĐịnhTHỜI SỰ

Vươn tới những ước mơ
Cố gắng hết sức, học hết mình để thực hiện ước mơ phía 
trước… là điểm chung ở những thủ khoa cấp tỉnh tại kỳ thi 
tốt nghiệp THPT 2022. 

Đó là thủ khoa khối A, 
28,45 điểm - Nguyễn Gia Huy 
(lớp 12A1, Trường THPT số 
2 An Nhơn, TX An Nhơn); 
khối B, 28,55 điểm - Võ Xuân 
Trường và khối D, 27,95 
điểm - Đặng Hoài Việt (cùng 
lớp 12 Toán, Trường THPT 
chuyên Chu Văn An, TX Hoài 
Nhơn); khối A1, 28,55 điểm - 
Quách Thảo Vy (Trường 
THPT Quang Trung, huyện 
Tây Sơn); khối C, 28,25 điểm - 
Trương Quỳnh Diễm Thuận 
(lớp 12A5, Trường THPT 
Nguyễn Diêu, huyện Tuy 
Phước).

Toán không chỉ là 
một môn học…

 Đặng Hoài Việt, thủ khoa khối D.

 Võ Xuân Trường, thủ khoa khối B.

Nguyễn Gia Huy, thủ khoa khối A.

Quách Thảo Vy, thủ khoa khối A1.

Trương Quỳnh Diễm Thuận và thầy 
Huỳnh Ngọc Hoài, giáo viên chủ nhiệm 

lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Diêu, 
huyện Tuy Phước.

Với 28,5 điểm (Ngữ văn 9, Lịch sử 10, 
Địa lý 9,5), Phạm Đình Chân (SN 2003, ở 
xã Phước Hòa, Tuy Phước) là thủ khoa đặc 
biệt của khối C khi là thí sinh tự do.

Chân quyết định tạm dừng học ngành 
Luật của Học viện Biên phòng, thi lại tổ 
hợp khối C để thực hiện niềm mơ ước 
theo đuổi ngành Biên phòng của chính 
học viện này. Cảm xúc vỡ òa hạnh phúc. 
Công sức một năm qua đã có thành quả 
ngọt ngào!

Trở lại với kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, 
Chân luôn cố gắng, không cho phép mình 
chủ quan, luôn tập trung, kiên trì và không 

ngại khó. Đặc biệt, suốt chặng đường đó 
luôn có sự chia sẻ, đồng hành của cô Trần 
Thị Nha, giáo viên Ngữ văn, Trường THPT 
số 3 Tuy Phước.

“Chứng kiến quá trình rèn luyện 
và hiểu rõ năng lực học tập của Chân 
suốt 2 năm qua nên kết quả thủ khoa 
khối C của em, tôi hoàn toàn không bất 
ngờ. Chân là học sinh cực kỳ tình cảm, 
giàu yêu thương, luôn biết quan tâm, 
chia sẻ với mọi người, vì vậy mà Chân 
luôn nhận được sự yêu quý của gia 
đình, thầy cô và bạn bè xung quanh”, 
cô Nha bày tỏ.

Thủ khoa “đặc biệt”

Thủ khoa khối C Phạm Đình Chân và cô giáo Trần 
Thị Nha.

“Với em, Toán không chỉ 
là một môn học mà còn là 
món ăn tinh thần không thể 
thiếu hằng ngày”, Đặng Hoài 
Việt mở đầu câu chuyện với 
chia sẻ về niềm đam mê Toán 
học. Lớp trưởng chuyên Toán 
Trường THPT chuyên Chu 
Văn An cho hay rất bất ngờ 
khi biết tin đạt điểm cao nhất 
khối D tại kỳ thi tốt nghiệp 
THPT. Bởi, ngay năm lớp 
12, tình hình Covid-19 phức 
tạp khiến lịch thi học sinh 
giỏi quốc gia lùi lại 2 tháng, 
thời gian còn lại để ôn thi tốt 
nghiệp không nhiều nên kết 
quả này thật sự không ngờ 
được!”, Việt vui vẻ nói.

Hỏi về bí quyết học tập, 
Việt thật thà: Vì không có 
nhiều thời gian nên em chỉ cố 

gắng sớm học lại toàn bộ kiến 
thức lớp 12 trong vài tháng 
để kịp ôn thi tốt nghiệp. Em 
lên kế hoạch phân chia thời 
gian với từng mục đích, xác 
định rõ mục tiêu cụ thể. Và 
em tự buộc mình phải hoàn 
thành kế hoạch. Chinh chiến 
nhiều kỳ thi học sinh giỏi 
cũng cho Việt kinh nghiệm 
phân bổ thời gian hợp lý, 
chiến thuật làm bài rõ ràng, 
tâm thế bình tĩnh. 

Việt đã được ưu tiên xét 
tuyển vào ngành Khoa học 
máy tính của Trường ĐH 
Bách khoa (ĐH Quốc gia TP 
Hồ Chí Minh). “Em đăng ký 
xét tuyển đi du học ngành 
Công nghệ thông tin của 
INSA Centre Val de Loire 
(Pháp). Em chọn ngành này 
vì thích lập trình, phần nữa 
là khả năng tìm kiếm việc 
làm cao”, Việt cho hay.

Chọn nghề y
Lớp 12 Toán chuyên Chu 

Văn An làm “cú đúp” thủ 
khoa, khi cùng với Đặng 
Hoài Việt còn có Võ Xuân 
Trường là thủ khoa khối B. 
“Trước đó, em tính điểm 
làm bài nghĩ cũng chỉ đậu 
vào trường đại học mong 
muốn, không ngờ là niềm 
vui nhân đôi”, Trường bộc 
bạch. Đặc biệt, Trường là 1 
trong 2 thí sinh của tỉnh đạt 
điểm 10 môn Hóa học ở khối 
B. Trường cũng vừa chinh 
phục thành công kỳ thi đánh 
giá năng lực do ĐH Quốc gia 
TP Hồ Chí Minh tổ chức đợt 1 
với số điểm cao nhất trường 
là 941.

Chia sẻ bí quyết học tập, 
Trường cho hay chỉ là nhớ kỹ 
những kiến thức quan trọng, 
điểm trọng tâm trong từng 
dạng bài tập. Đồng thời, luôn 
biết khi nào thì dốc sức học, 
khi nào thì cần nghỉ ngơi. 
Ngoài học trên trường, chủ 
yếu em học qua các khóa dạy 
trực tuyến. 

Ba làm y sĩ, nhà có hai anh 
em, anh trai cũng là bác sĩ, 

bởi thế Trường dự định đăng 
ký vào ngành Y đa khoa ở 
Trường ĐH Y - Dược TP Hồ 
Chí Minh. Lựa chọn này một 
phần vì bản thân, nhưng cũng 
có sự tác động của gia đình. 
Một số lĩnh vực của ngành y 
khiến em thích thú là chuyên 
ngành da liễu, nội khoa…

Đam mê các môn 
khoa học tự nhiên

Sáng 25.7,  hay t in trở 
thành thủ khoa khối A của 
tỉnh, cảm xúc đầu tiên của 
Nguyễn Gia Huy là bất ngờ, 
kèm luyến tiếc vì “điểm 10 
môn Hóa là mục tiêu cao nhất 
nhưng chỉ được 9,75 điểm”.

Huy cho biết không có bí 
quyết học tập gì phức tạp, 
đơn giản chỉ là phải say mê 
việc học để giữ liền mạch 
hưng phấn, sáng tạo trong 
học tập, nên em đạt hiệu quả 
học tập rất tốt. Thích công 
nghệ thông tin,  nên Huy 
đăng ký nguyện vọng tuyển 
sinh vào ngành Kỹ thuật 
phần mềm của Trường ĐH 
Công nghệ thông tin (UIT) 
và đã trúng tuyển.

Thầy cô giáo Trường THPT 
số 2 An Nhơn có chung ấn 
tượng về Nguyễn Gia Huy - 
một học sinh giỏi đều các 
môn, tự giác cao trong học 
tập. “Huy là học sinh ngoan 
hiền, nhưng cũng là “trung 
tâm” cho mọi hoạt động CLB, 
ngoại khóa của trường. Kết 
quả hôm nay của Huy là 
tổng hòa của niềm đam mê 
đặc biệt với các môn khoa 
học tự nhiên, sự quan tâm 
định hướng đúng mức của 
gia đình, cùng sự điều chỉnh 
phương pháp dạy học phù 
hợp của các giáo viên bộ 
môn; nhưng hơn hết là tự 
giác học tập của Huy”, thầy 
Hiệu trưởng Huỳnh Vũ Quý 
cho hay.

Thủ khoa có IELTS 7.5

Quách Thảo Vy trở thành 
thủ khoa của khối A1, cùng 
với đó là niềm vui vừa đạt 
được kết quả thi IELTS 7.5 
trong năm học này.  “Em 
nghĩ rằng, tập trung tối đa 
cho việc học ở năm lớp 12 là 
rất quan trọng. Bên cạnh đó, 
mỗi thí sinh cần phải có sự 
cố gắng, kiên trì và cũng nên 
lập cho chính bản thân một 
thời gian biểu cụ thể, theo 
từng giai đoạn để đạt được 
hiệu quả học tập cao nhất”, 
Vy chia sẻ.

Với Thảo Vy, việc vượt 
qua rào cản ngôn ngữ để kết 
nối, khám phá, học hỏi kiến 
thức mới luôn là động lực để 
em cố gắng và say mê môn 
Tiếng Anh. Còn Vật lý là sự 
hứng thú khi hiểu được bản 
chất sự việc, hiện tượng và 

khi hiểu được thì những bài 
toán khó trở thành những 
thử thách thú vị. Vy cho biết 
đang ưu tiên việc chọn ngành 
đại học liên quan đến quản 
trị kinh doanh quốc tế. 

Không ngừng tìm tòi, 
mở rộng kiến thức

Ngữ văn 9.5, Địa lý 9.0, 
Lịch sử 9.75 - với tổng điểm 
28,25, Trương Quỳnh Diễm 
Thuận xuất sắc trở thành một 
trong hai thủ khoa khối C của 
tỉnh. Điều đáng nói là Thuận 
trở thành người duy nhất 
đạt được 9,5 điểm môn Văn  
của tỉnh.

V ớ i  T h u ậ n ,  c ả m  x ú c 
trong viết văn là điểm mấu 
chốt  giúp cho người  viết 
làm chủ được con chữ và 
thời gian.  Ngoài ra,  Diễm 
Thuận cho biết  em không 
đăng ký thêm bất kỳ khóa 
h ọ c  n à o  n g o à i  v i ệ c  t ậ p 
trung vào các giờ học chính 
khóa,  ghi  chép bài  giảng 
thậ t  tố t .  R iêng  vớ i  môn 
Lịch sử và Địa lý, ngoài học 
trên lớp thì Diễm Thuận còn 
tham gia các khóa học trực 
tuyến. Bí quyết để nữ sinh 
đạt 9,75 điểm môn Lịch sử 
là  phương pháp học song 
song, gắn các cột mốc lịch 
sử Việt Nam trong bối cảnh 
l ịch sử thế giới  để có cái 
nhìn toàn diện và liên kết 
giữa các sự kiện. 

Để chinh phục ước mơ 
của mình, Diễm Thuận đặt 
ra những nguyên tắc học tập 
nhất định. Thuận chia sẻ: 
Theo em, đối với các môn xã 
hội, để nhớ lâu thì điều quan 
trọng là hiểu đến tận cùng 
bản chất vấn đề. Để được 
vậy, em thường diễn đạt lại, 
viết ra thành văn bản những 
điều đã học kết hợp với kiến 
thức đã đọc, đã nghe để vừa 
hình dung toàn diện về khối 
kiến thức vừa biến đó thành 
tri thức của mình. 

Với  số điểm đạt  được, 
D i ễ m  T h u ậ n  d ự  t í n h  s ẽ 
đăng  ký  vào  ngành  Báo 
chí ,  Trường ĐH Khoa học 
Xã hội  và Nhân văn (ĐH 
Quốc gia TP Hồ Chí Minh) 
để tiếp tục theo đuổi đam 
mê viết lách.

MAI HOÀNG -
NGUYỄN NHƯ QUỲNH
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Bình Định

Thấy gì với môn tự chọn lớp 10?
Được xây dựng theo định hướng nghề nghiệp, chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ năm học 2022 - 2023, lần đầu tiên 

học sinh lớp 10 chỉ học 8 môn bắt buộc và lựa chọn thêm 1 tổ hợp. Tuy nhiên, khó khăn, lúng túng trong lựa chọn là điều  
mà cả học sinh, phụ huynh và các trường đang gặp phải trong năm đầu tiên triển khai. 

Bài 2: Liệu có được chọn môn tự chọn 
Không có giáo viên môn Âm nhạc và Mỹ thuật 
trong định biên, nên tổ hợp môn lựa chọn mà 
hầu hết các trường xây dựng đều “trắng” 2 môn 
này. Trong khi đó, một bất cập nữa là tình trạng 
thừa - thiếu cục bộ giáo viên ở một số môn mà 
học sinh lựa chọn quá nhiều hoặc quá ít. 

Trường học lo thừa,  
thiếu cục bộ giáo viên 

Vì Lịch sử trở thành môn 
bắt buộc nên nhóm môn khoa 
học xã hội còn lại 2 môn lựa 
chọn là Địa lý, Giáo dục kinh 
tế và Pháp luật. Theo quy định, 
mỗi nhóm có ít nhất 1 môn lựa 
chọn thì có khả năng học sinh 
sẽ chọn môn Giáo dục kinh tế 
và Pháp luật, bởi đây là môn thi 
tốt nghiệp THPT dễ đạt điểm 
cao, kiến thức thực tế, không 
phải học nhiều. Nếu học sinh 
lựa chọn thiên về môn Giáo dục 
kinh tế và Pháp luật thì trường 
học phải tuyển thêm giáo viên, 
ngược lại môn Địa lý sẽ thừa 
giáo viên.

Nhiều lãnh đạo trường cho 
biết, điều băn khoăn là, nếu 
thầy cô bị thiếu tiết dạy chuẩn 
thì không biết phải kiêm nhiệm 
công việc nào cho đủ tiết chuẩn 
(17 tiết/tuần). Việc dư thừa giáo 
viên sẽ ảnh hưởng đến ngân 
sách chi trả lương, thêm gánh 
nặng cho ngành giáo dục.

Tương tự, nhóm môn khoa 
học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, 
Sinh học) cũng được dự báo dư 
thừa giáo viên cục bộ vì học 
sinh, đặc biệt các trường khối 
công lập tự chủ ít có xu hướng 
chọn. Ông Châu Văn Phú, Hiệu 
trưởng Trường THPT Ngô Mây 
(Phù Cát), cho biết: Thừa, thiếu 
cục bộ là bài toán hiện hữu và 
nan giải nhất của hệ công lập 
tự chủ. Với 359 học sinh lớp 
10 đã trúng tuyển, trường sẽ 
biên chế thành 8 lớp. Chất 
lượng đầu vào của học sinh ở 
tốp dưới nên thấy rõ xu hướng 

Ông Châu Văn Phú 
(người ngồi), Hiệu 
trưởng Trường THPT Ngô 
Mây (Phù Cát), lo lắng 
tình trạng thừa giáo 
viên tổ hợp khoa học 
tự nhiên, trong khi tổ 
hợp khoa học  xã hội lại 
thiếu cục bộ.
Ảnh: M.H

Hầu hết trường THPT “vắng” môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật) khi không có 
giáo viên. 
- Trong ảnh: Giáo viên dạy môn Âm nhạc của trường liên cấp THCS&THPT tại huyện 
Vân Canh.                                                                                                                                           Ảnh: M.H  

Theo ông Vương Trường Quân, Trưởng 
Phòng Giáo dục trung học (Sở GD&ĐT), đây là 
năm đầu triển khai chương trình giáo dục phổ 
thông mới ở khối THPT, bắt đầu từ lớp 10, vạn 
sự khởi đầu nan, việc lúng túng, băn khoăn sẽ 
là điều khó tránh. Mặc dù các trường đã chuẩn 
bị, chủ động, tuy nhiên, khó khăn về cơ sở vật 
chất, về nhân lực dẫn tới thực tế chưa thể đáp 
ứng được một cách tối đa như mong muốn. 

Đáng chú ý, có một số nội dung giáo dục, 
chẳng hạn như liên quan đến môn Nghệ 

thuật (Mỹ thuật, Âm nhạc) sẽ thực sự khó 
khăn về cơ sở, giáo viên. Hiện nay trong số 
55 trường THPT công lập, công lập tự chủ, 
trừ khối trường tư thục và trường liên cấp 
THCS&THPT của huyện miền núi, hầu hết 
trường THPT hiện không có định biên giáo 
viên cho hai bộ môn này. Ngay cả trường liên 
cấp THCS&THPT có giáo viên Âm nhạc, Mỹ 
thuật, muốn tổ chức dạy học môn này vẫn 
buộc phải là giáo viên có trình độ đại học. 
Vậy nên, trước mắt, các trường cần khảo sát, 

tìm hiểu nguyện vọng học sinh để tiến tới 
có những đáp ứng bước đầu. 

“Sở cũng đang chờ Bộ GD&ĐT hướng dẫn, 
trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch với mục 
tiêu nhanh chóng chia sẻ, tham mưu hỗ trợ 
các nhà trường trong việc tháo gỡ khó khăn 
trong quá trình thực hiện chương trình giáo 
dục phổ thông mới 2018 bậc THPT. Chắc chắn 
năm học này là năm học khó khăn, nhưng 
các trường đều phải chủ động trên tinh thần 
vướng tới đâu gỡ tới đó, ông Quân chia sẻ.

Vướng tới đâu gỡ tới đó

chọn tổ hợp môn lệch hẳn về tổ 
hợp khoa học xã hội. Năm học 
2022 - 2023, nhà trường cũng 
chỉ mong có được… 1 lớp 10 đủ 
học sinh đăng ký tổ hợp môn 
khoa học tự nhiên. Trong khi 
đó, trường có 44 giáo viên trực 
tiếp đứng lớp, riêng giáo viên 
khối tự nhiên có 10 người, gồm 
Vật lý (4 giáo viên), Hóa học (3), 
Sinh học (3); khối xã hội trường 
vừa đủ giáo viên Lịch sử (3), 
Địa lý (2), Giáo dục kinh tế và 
Pháp luật (1).

“Nếu chỉ có 1 lớp đăng 
ký tổ hợp khoa học tự nhiên, 
7 lớp còn lại đăng ký tổ hợp 
khoa học xã hội thì năm học tới 
nhà trường chấp nhận nhóm 
giáo viên tự nhiên bị thiếu tiết 
dạy chuẩn do thừa giáo viên. 
Ngược lại, giáo viên xã hội sẽ 
thiếu ở môn Lịch sử và Địa lý. 
Nếu học sinh chọn hầu hết ở tổ 
hợp khoa học xã hội thì dự báo, 
sau 3 năm nữa, các môn tổ hợp 
tự nhiên chỉ cần 1 giáo viên cho 
1 môn học. Đây là cái khó lớn 
nhất của trường!”, ông Phú nói.

“Vắng bóng” môn Nghệ 
thuật trong các tổ hợp

Theo phương án về cơ 
cấu tổ hợp môn lựa chọn các 

trường đang xây dựng, triển 
khai cho lớp 10 năm học 2022 - 
2023, hầu hết các trường THPT 
không đăng ký tổ hợp có môn 
Nghệ thuật (gồm Âm nhạc và 
Mỹ thuật - 2 môn lựa chọn nằm 
trong nhóm môn Công nghệ 
và Nghệ thuật). Đây là điều 
đã được tiên lượng khi triển 
khai chương trình giáo dục 
phổ thông mới, nguyên nhân 
chính là các trường không có 
định biên giáo viên Mỹ thuật, 
Âm nhạc. Việc tổ chức dạy 

cũng khó vì đòi hỏi có phòng 
ốc, trang thiết bị. Trong khi đó, 
việc đi thuê giáo viên, ký hợp 
đồng với giáo viên các bộ môn 
này không hề dễ dàng.

Khi lựa chọn 1 môn trong 
nhóm môn Công nghệ và 
Nghệ thuật (Công nghệ, Tin 
học, Nghệ thuật - Âm nhạc và 
Mỹ thuật), ngay từ đầu trong 
tổ hợp xây dựng của Trường 
THPT số 1 Phù Mỹ đã “vắng 
bóng” môn Nghệ thuật. Ông 
Trần Ngọc Anh, Hiệu trưởng 

Trường THPT số 1 Phù Mỹ, 
cho biết, kế hoạch ban đầu khi 
Sở GD&ĐT triển khai là hợp 
đồng với giáo viên dạy môn 
Âm nhạc, Mỹ thuật khối THCS 
phải đáp ứng đủ các điều kiện 
quy định, trong đó có bằng 
đại học về ngành, cũng khó 
khăn nên trường chưa triển 
khai môn học này trong năm 
học 2022 - 2023. Thay vào đó, 
trường xây dựng tổ hợp với 
môn Tin học và Công nghệ, chờ 
năm học sau khi Sở GD&ĐT 
có kế hoạch tuyển dụng giáo 
viên bộ môn này thì mới triển  
khai dạy.

Ghi nhận tại nhiều trường 
THPT khối công lập và công 
lập tự chủ, ở nhóm môn lựa 
chọn Công nghệ và Nghệ 
thuật, gần như chỉ tổ chức 
dạy hai môn Công nghệ và 
Tin học. Theo một lãnh đạo 
của Trường THPT Bình Dương 
(Phù Mỹ), nhà trường cũng 
dự kiến phương án các tổ hợp 
môn lựa chọn ưu tiên năng lực 
và nguyện vọng cho hơn 300 
học sinh khối lớp 10. Dù chưa 
thể công bố tổ hợp lúc này do 
còn phải chờ hướng dẫn của 
Bộ GD&ĐT, nhưng riêng môn 
Âm nhạc và Mỹ thuật không 
đủ cơ sở để đáp ứng dạy và 
học do chưa có giáo viên của 
các bộ môn này. 

Nhiều giáo viên cũng cho 
biết, điều đáng tiếc là Chương 
trình giáo dục 2018 được đánh 
giá tốt nhưng số môn để thực 
hiện sẽ không được trọn vẹn, 
đặc biệt là với các môn Âm 
nhạc, Mỹ thuật. Cơ sở vật chất 
và cả giáo viên của không ít 
trường cũng chưa đáp ứng 
được yêu cầu đổi mới dạy học, 
ảnh hưởng tới việc thực hiện 
chương trình mới.

Trong khi đó, một số ít 
trường cho biết không có giáo 
viên trong tổ hợp môn Nghệ 
thuật, nhưng trong phiếu đăng 
ký tổ hợp vẫn thể hiện môn lựa 
chọn Nghệ thuật. Theo ông 
Đỗ Phương Anh, Hiệu trưởng 
Trường THPT Trần Cao Vân, 
hiện trường cũng chưa có giáo 
viên giảng dạy bộ môn này, 
do đó, trường cũng đang chờ 
sau khi học sinh đăng ký mới 
có kế hoạch cụ thể. Trường 
hợp nhiều học sinh đăng ký 
môn học này thì nhà trường 
có kế hoạch hợp đồng với giáo 
viên Âm nhạc và giáo viên Mỹ 
thuật và chuẩn bị cơ sở vật 
chất, thiết bị dạy học cho học 
sinh. Trường hợp ít học sinh 
đăng ký, trường sẽ không  
tổ chức.

MAI HOÀNG

…
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Sáng mãi tinh thần 
người chiến sĩ cách mạng

Trong những ngày cả nước 
diễn ra nhiều hoạt động thiết 
thực, ý nghĩa kỷ niệm 75 năm 
Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 
nhiều gia đình chính sách, có 
công với cách mạng trên địa 
bàn TX An Nhơn hân hoan 
dọn vào ngôi nhà mới, được 
xây dựng với sự góp sức, hỗ 
trợ của Nhà nước và cộng 
đồng.  

Ngôi nhà của gia đình bà 
Nguyễn Thị Trường (con liệt sĩ, 
ở thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc) 
là 1 trong 21 nhà được đưa 
vào sử dụng trong dịp này. 
Bà Trường cho biết, trước đây, 

Chung tay lo mái ấm cho người có công 

Vọng vang 
những trang sử hào hùng

Dấu ấn đất và người 
Bình Định

Dù có chung chủ điểm 
nhưng tại mỗi điểm cầu, 
Ban Tổ chức chương trình 
chủ động chọn lọc giới 
thiệu những nét rất riêng 
của từng tỉnh, thành để tạo 
điểm nhấn. Ngay chương 
đầu mang tên “Những dấu 
chân hòa bình”, chương 
trình giới thiệu Bình Định 
là nơi chứng kiến phút biệt 
ly lịch sử khi người thanh 
niên yêu nước Nguyễn Tất 
Thành chào từ biệt cha, 
dấn thân vào hành trình 
tìm đường cứu nước. 

Có vị trí chiến lược 
quan trọng, là cửa ngõ nối 
liền khu vực Nam Trung 
bộ và Tây Nguyên, Bình 
Định là điểm tập kết cuối 
cùng của miền Nam, là 
vùng trọng điểm trong các 
chiến lược chiến tranh, là 
mảnh đất oằn mình hứng 
chịu mưa bom bão đạn. 
Người bộ đội Cụ Hồ quê 
Bình Định mang theo hào 
khí Quang Trung, tinh 

Tối 27.7, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp 
“Khúc tráng ca hòa bình” với 6 điểm cầu trải dài từ Bắc vào Nam, qua các tỉnh, 
thành: Hà Giang, Hà Nội, Quảng Nam, Bình Định, TP Hồ Chí Minh và An Giang. 
Tại Bình Định, điểm cầu truyền hình diễn ra tại Đền thờ liệt sĩ TX Hoài Nhơn. 

thần thượng võ quật cường 
vào những cuộc chiến, dưới 
làn tên mũi đạn, khí chất can 
trường sáng lung linh, góp 
phần làm nên những chiến 
thắng, giúp non sông thu về 
một mối. 

Cũng với mục đích tạo 
điểm nhấn cho từng vùng 
đất, chương trình đã dùng 
hình ảnh tàu không số cập 
bến Lộ Diêu để minh họa 
cho bài hát Tổ quốc gọi tên 
mình do ca sĩ tại điểm cầu 
Bình Định thể hiện. Trong 
muôn ngàn con sóng nơi 
Hoàng Sa - Trường Sa, biết 
bao “cái chết hóa thành bất 
tử” để giữ gìn tấc đất vùng 
biển cho quê hương, Tổ quốc. 
Khúc bi tráng trên đồi Xuân 
Sơn cũng được thể hiện đậm 
đặc chất bi hùng. Trong tiềm 
thức của những người con 
quê hương Hoài Ân, hình 
ảnh người chiến sĩ Sư đoàn 3 
Sao Vàng chính là biểu tượng 
của tinh thần anh dũng chiến 
đấu và hy sinh vì cuộc sống 
bình yên của quê hương. 

Ở chương hai có chủ đề 

“Bài ca không quên”, hình 
ảnh người mẹ Việt Nam anh 
hùng Bình Định hòa cùng 
dáng mẹ Việt Nam anh hùng 
Quảng Nam tạo nên những 
tượng đài về tình mẫu tử 
thiêng liêng. Cùng với đó là 
nỗi niềm của những người 
lính từng giờ từng phút đau 
đáu, mong muốn tìm được 
đồng đội, đưa họ về với quê 
nhà, người thân. 

Chương cuối có chủ đề 
“Khát vọng hòa bình” đề cao 
tinh thần, ý chí quật cường của 
những người lính năm xưa, đã 
không ngừng nỗ lực để tiếp 
tục chiến thắng bao khó khăn, 
ổn định cuộc sống, phát triển 
kinh tế, làm giàu cho gia đình, 
xã hội, tiếp tục đóng góp sức 
mình cho sự phồn thịnh của 
quê hương, đất nước. 

Những người lính Bình 
Định cùng đồng đội, đồng 
chí cả nước trở về trong ngày 
hòa bình, mang theo tinh 
thần lạc quan “tàn mà không 
phế”, tiếp tục đổi mới, viết 
tiếp trang sử hào hùng của 
hòa bình, phát triển và phồn 

vinh. Đó còn là lời hứa 
thiêng liêng của những 
người còn sống với những 
đồng đội đã khuất. 

Tất cả đã sẵn sàng
Thông tin về công tác 

chuẩn bị cho chương trình 
diễn ra chính thức vào tối 
27.7, ông Huỳnh Văn Lợi, 
Phó Giám đốc Sở VH&TT 
khẳng định, mọi khâu 
chuẩn bị của tỉnh mang 
tính chất hỗ trợ cho Ban 
Tổ chức chương trình đã 
cơ bản hoàn thành, đáp 
ứng yêu cầu VTV đưa ra. 
Việc chọn người có công 
tham gia phần giao lưu 
cũng đảm bảo tiêu chuẩn, 
kịch bản của VTV. Đặc biệt, 
chương trình nghệ thuật 
trước khi tiếp sóng cũng 
đậm đặc bản sắc văn hóa 
Bình Định. 

Ông Lợi cho rằng, việc 
Bình Định được chọn là 1 
trong 6 điểm cầu là niềm 
vinh dự, tự hào, thể hiện 
sự quan tâm của Đảng, 
Nhà nước đối với sự cống 
hiến, hy sinh của các thế 
hệ cha anh trong các cuộc 
kháng chiến. “Đặc biệt, 
bệnh binh 81% Võ Thanh 
Triên (ở xã Hoài Mỹ, TX 
Hoài Nhơn) được VTV làm 
phóng sự, phát trong thời 
lượng chương trình, để 
biểu dương gương người 
có công làm kinh tế giỏi là 
điều rất đáng phấn khởi”, 
ông Lợi chia sẻ. 

Từ 15 giờ ngày 26.7, 
biên đạo múa Thu Hương 
của Bình Định đã tất bật ra 
nơi tổng duyệt để chuẩn bị. 
Chị cho biết mình nhận lời 
hỗ trợ biên đạo cho VTV 
trong chương trình truyền 
hình trực tiếp mà lòng 
rất đỗi tự hào, dù khá vất 
vả do thời gian chuẩn bị 
ngắn. Hoạt cảnh múa thể 
hiện hình tượng về cuộc 
tiến quân thần tốc của vua 
Quang Trung cùng tinh 
thần thượng võ của người 
dân Bình Định dù đã dàn 
dựng không biết bao nhiêu 
lần, nhưng lần này, chị vẫn 
cứ thấy xao xuyến, bồi hồi. 

“Khí thế tiến công thần 
tốc, tinh thần bất khuất, ý 
chí quật cường của người 
lính bộ đội Cụ Hồ quê 
hương Bình Định bật lên 
khí chất rất riêng của người 
dân miền đất võ. Tất cả tạo 
ra sự hấp dẫn của chương 
trình, giúp cho từng lời 
ca, tiếng ca, câu chuyện 
chuyển tải được tinh thần, 
ý nghĩa của chương trình 
mà Ban Tổ chức muốn gửi 
gắm đến người xem”, biên 
đạo Thu Hương chia sẻ. 

NGỌC NGA

Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Huỳnh Bảo Thủ, ở thôn Thiết Tràng, 
xã Nhơn Mỹ.                                                                                                                                                   Ảnh: T.M

ngôi nhà của gia đình xuống 
cấp, vợ chồng con cái cố gắng 
làm ăn, tích cóp tiền để làm 
nhà. Đầu năm nay, gia đình 
bà khởi công xây nhà trên diện 
tích 120 m2 với tổng chi phí 500 
triệu đồng, trong đó Công ty 
TNHH SXTM Tân Ánh Dương 
hỗ trợ 50 triệu đồng. 

Của ít, lòng nhiều, sự 
tiếp sức này phần nào giúp 
gia đình bà đỡ phải rơi vào 
cảnh “1 năm xây nhà 3 năm 
trả nợ”. “Mừng lắm, tôi giờ 
đã có được căn nhà kiên cố, 
không còn lo mỗi khi trời mưa 
gió nữa”, bà Trường chia sẻ.

Tại quê hương Chi bộ 
Hồng Lĩnh - xã Nhơn Mỹ, vợ 
chồng ông Huỳnh Bảo Thủ 
(con liệt sĩ, ở thôn Thiết Tràng) 
cũng về nhà mới trong dịp 
này. Căn nhà được xây trên 
diện tích 75 m2 với tổng chi 
phí hơn 250 triệu đồng, trong 
đó Công ty CP Hồng Hà Bình 
Định hỗ trợ 50 triệu đồng. 

Ông Thủ tâm sự: “Tôi đã 
trên 70 tuổi, sức khỏe sa sút 
do chân bị tật, đi lại khó khăn; 
có được ngôi nhà mới vững 
chãi, vợ chồng tôi rất vui và 
hạnh phúc. Đây còn là nơi để 
con cháu sum vầy ấm cúng”. 

Theo Phòng LĐ-TB&XH 
TX An Nhơn, trong năm 2022, 
có 54 gia đình có công trên địa 
bàn thị xã được hỗ trợ về nhà 
ở, gồm xây mới 32 căn và sửa 
chữa 22 căn, với tổng kinh phí 
2,3 tỷ đồng.

Theo khảo sát do TX An 
Nhơn thực hiện từ năm 2020 
tới nay, trên địa bàn thị xã có 
132 ngôi nhà của người có 
công bị xuống cấp cần được hỗ 
trợ sửa chữa, xây mới. Về định 
hướng hỗ trợ cho các trường 
hợp còn lại, Phó Chủ tịch 
UBND TX An Nhơn Mai Xuân 
Tiến cho biết: “Thời gian tới, 

UBND TX An Nhơn cùng 
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị 
xã tiếp tục kêu gọi các nhà 
hảo tâm đóng góp vào Quỹ 
Đền ơn đáp nghĩa. Qua đó 
cùng với chính quyền, các 
đoàn thể địa phương hỗ trợ 
xây dựng và sửa chữa nhà 
để các gia đình chính sách 
có được nơi ở mới khang 
trang. Chính quyền TX An 
Nhơn quyết tâm đến cuối 
năm 2023 sẽ hoàn thành xây 
dựng và sửa chữa các nhà ở 
xuống cấp của các gia đình 
chính sách trên địa bàn”.       

THANH MINH

Quyết chí, bền lòng
Bà Nguyễn Hà Thị Ẩn (SN 

1954, ở xã Phước An, huyện 
Tuy Phước; Giám đốc Công ty 
TNHH TMSX Hà Ẩn) là một 
trong số hàng trăm người có 
công với cách mạng đã nỗ lực 
vượt khó vươn lên làm kinh 
tế giỏi của tỉnh. 

Sinh ra trong gia đình giàu 
truyền thống cách mạng, mới 
13 tuổi, bà đã tham gia tiếp 
tế, bảo vệ cán bộ cách mạng 
và phụ trách công tác giao 
liên. 17 tuổi, bà bị địch bắt, 
bị chuyển qua nhiều nhà tù, 
chịu bao cực hình đến “chết 
đi sống lại”, nhưng luôn kiên 
định bảo vệ lý tưởng cách 
mạng. Hậu quả của đòn roi 
tra tấn khiến sức khỏe giảm 
sút, buộc bà phải nghỉ hưu 
trước tuổi vào năm 2005. 

Năm 2007, bà Ẩn quyết 
định thành lập DN chuyên 
kinh doanh phân bón. Bao 
khó khăn ập đến, điển hình 
như vào năm 2009, mưa lụt 
cuốn trôi lượng phân bón trị 
giá hơn 1/3 số vốn. Vậy nhưng 
bà không hề nao núng, chưa 
bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. 

Thiếu vốn, bà vay ngân 
hàng, rồi tích cực học hỏi kinh 
nghiệm kinh doanh, dự lường 
rủi ro trong thương trường, 
nhất là khi đã tham gia vào 
Hội Nữ doanh nhân tỉnh. Dần 
dà, kinh nghiệm tích lũy được 
cùng bản lĩnh vượt khó của bà 

Hôm nay (27.7), tại TP Quy Nhơn, UBND tỉnh tổ chức Hội 
nghị biểu dương người có công tiêu biểu. Đó là những 
người không tiếc máu xương đóng góp cho sự nghiệp cách 
mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 
trong thời bình, họ tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội  
Cụ Hồ, trở thành những tấm gương điển hình trong công 
tác, lao động, tiếp tục thực hiện lý tưởng “tô hồng non 
sông Việt Nam”. 

Sáng 26.7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Bình Định nhân dịp đoàn dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ và Gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội; trong đó có bà Nguyễn Thị Thúy 
Hồng và bà Nguyễn Hà Thị Ẩn.                                                                                                                                                                                                                                           Nguồn: VOV.VN

đã giúp Công ty Hà Ẩn phát 
triển không ngừng. 

Hiện tại, Công ty hoạt 
động trong lĩnh vực kinh 
doanh phân bón và vận tải 
hàng hóa, có doanh thu hằng 
năm trên 100 tỷ đồng, giải 
quyết việc làm cho hơn 40 lao 
động. Là Ủy viên Ban Chấp 
hành Hội Nữ doanh nhân tỉnh, 
bà Ẩn còn nhiệt tình chia sẻ 
kinh nghiệm, hỗ trợ rất nhiều 
phụ nữ khởi sự kinh doanh. Ở 
địa phương, vợ chồng bà tích 
cực hưởng ứng những hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa, trong 
đó đã ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp 
nghĩa của huyện Tuy Phước 
hơn 200 triệu đồng. 

“Hằng năm, Công ty đều 
trích hàng trăm triệu đồng từ 
quỹ phúc lợi để tiếp sức trẻ 
em nghèo hiếu học, tạo động 
lực cho những phụ nữ kém 
may mắn vượt qua nghịch 
cảnh, giúp người có công gặp 
khó khăn trong cuộc sống, hỗ 
trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, 
giúp bệnh nhân nghèo có tiền 
chữa bệnh...”, bà Ẩn cho hay. 

Thương người như thể 
thương thân

Nhiều thương binh từng 
chia sẻ rằng, động lực lớn 
nhất thôi thúc họ đi theo cách 
mạng là vì muốn nhìn thấy 
cảnh đất nước thanh bình, 
người dân được sống trong 
ấm no, yên vui, hạnh phúc. 

Lý tưởng cách mạng ấy mãi 
trường tồn ngay cả khi trái 
tim ngừng đập. 

Ở TP Quy Nhơn, thương 
binh Nguyễn Thị Thúy Hồng 
(SN 1953, Bí thư Chi bộ khu 
phố 3, phường Lý Thường 
Kiệt) “chưa từng ngừng phục 
vụ nhân dân”. Sau khi về 
hưu năm 2008, bà tham gia 
ngay vào các công việc tại địa 
phương. Gần 15 năm qua, bà 
tham gia cấp ủy, làm phó bí 
thư rồi bí thư chi bộ, hiện tại 
còn kiêm Trưởng ban công tác 
Mặt trận của khu phố. Từ năm 
2020, bà còn được bầu làm 
Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị 
cách mạng của phường. 

Ngoài công tác tại khu 
phố, phường, bà Hồng còn 

làm Phó Đoàn Hội thẩm nhân 
dân tỉnh, hòa giải viên TAND 
tỉnh và Phó Chủ nhiệm Hội 
đồng Tư vấn dân chủ - pháp 
luật của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh. Là thương binh, 
từng bị địch bắt, tù đày lại 
tuổi cao, sức khỏe giảm 
sút, nhưng ngay cả lúc dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp 
nhất, bất cứ lúc nào người 
dân trong khu phố cần, bà 
Hồng vẫn có mặt ngay. 

“Nắm trong lòng bàn tay” 
từng trường hợp khó khăn 
trong khu phố, bà Hồng luôn 
dõi theo và kịp thời vận động, 
kêu gọi nguồn lực để người 
khó khăn chạy thận trong khu 
phố có được tấm thẻ BHYT, gia 
đình có nhiều người câm điếc 

được tặng lương thực, nhu 
yếu phẩm; người gặp hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn có số 
vốn mở tiệm bánh trang trải 

cuộc sống… Từng là Chánh 
Tòa dân sự TAND tỉnh, về 
địa phương, bà tham gia hiệu 
quả công tác hòa giải, nên đầu 

đường cuối phố người dân 
đồng thuận, mọi khúc mắc, 
mâu thuẫn được hóa giải.

Vì nhân dân phục vụ
Cũng như bà Hồng, ở 

TX Hoài Nhơn, thương binh 
Lê Phát Tường (SN 1954, ở 
phường Hoài Thanh Tây) 
luôn đặt mục tiêu “vì nhân 
dân phục vụ” từ khi còn là y 
sĩ trực tiếp chăm sóc, chữa trị 
cho thương binh tại Trạm Bác 
Ái II (tiền thân của TTYT TX 
Hoài Nhơn hiện nay) trong 
những năm tháng khói lửa. 

Những tháng ngày làm 
việc tại TTYT TX Hoài Nhơn 
sau đó, và ngay cả khi đã về 
hưu, ông vẫn dành thời gian 
hỗ trợ đội ngũ y tế phường, 
nhất là trong giai đoạn dịch 
Covid-19 bùng phát trên địa 
bàn; trực tiếp thăm khám sức 
khỏe cho người già, người có 
công hay ốm đau theo mong 
muốn của họ. Bà Huỳnh Thị 
Liễu (vợ liệt sĩ) chỉ muốn uống 
thuốc ông Tường kê toa lúc 
ốm đau, bởi ngoài hiệu quả 
mà thuốc mang lại, bà còn có 
niềm tin vào “người đồng chí 
của chồng mình”.

Theo ông Lê Văn Nam, 
Chủ tịch UBND phường Hoài 
Thanh Tây, thương binh Lê 
Phát Tường rất tích cực trong 
công tác xã hội tại cộng đồng, 
nơi cư trú, sẵn sàng góp sức 
chăm lo sức khỏe cho người 
dân khi phường đề nghị. 
“Ông thường xuyên tuyên 
truyền, góp phần nâng cao 
nhận thức của người dân 
về công tác phòng, chống 
dịch bệnh nói chung, dịch 
Covid-19 nói riêng. Sức khỏe 
cho phép nên ông thường đi 
xe máy đến tận nhà người 
bệnh có hoàn cảnh khó khăn 
thăm khám, kê toa miễn phí”, 
ông Nam cho hay.    NGỌC TÚ

Ông Lê Phát Tường đến thăm, hỏi thăm sức khỏe người dân ở phường Hoài 
Thanh Tây, TX Hoài Nhơn.                                       Ảnh: Trung tâm VH-TT&TT Hoài Nhơn

Chương trình nghệ thuật trước sóng trực tiếp do Sở VH&TT thực hiện mang đậm bản sắc văn hóa Bình Định.  Ảnh: VĨNH NGUYÊN 

Theo kịch bản, Chương trình “Khúc tráng 
ca hòa bình” có 3 chương. 

Chương 1 mang tựa đề “Những dấu chân 
hòa bình”, làm nổi bật lên thông điệp: Dân 
tộc ta từ bao đời nay cứ mỗi khi Tổ quốc lâm 
nguy, đất nước cần đến hay nền hòa bình bị 
đe dọa thì lớp lớp các thế hệ lại sẵn sàng lên 
đường. Những dấu chân các thế hệ từ thuở 
dựng nước đến nay đã để lại dấu ấn không 
thể quên về một thời ta đã sống và hy sinh 
vì hòa bình. 

Chương 2 có chủ đề “Bài ca không quên”, 
là câu chuyện về những con người đã đi qua 
mất mát của chiến tranh, đường về của những 
“dấu chân hòa bình” mỗi người mỗi khác. Có 

người trở về với “dấu chân tròn trên cát”, có 
người mất nhiều chục năm sau để đoàn tụ 
được với người thân, có người mải miết đi 
tìm đồng đội cũ… Những người còn sống 
mang trong tâm tưởng “bài ca không quên” 
về những người con đã ngã xuống. 

Chương cuối được đặt tên “Khát vọng hòa 
bình”, thể hiện ý nghĩa người Việt Nam hiểu 
sâu sắc giá trị của hòa bình sau quá nhiều mất 
mát vì chiến tranh. Bởi thế, các thế hệ giờ đây 
cùng chung tay bảo vệ hòa bình, khơi dậy 
động lực cống hiến, hy sinh vì một Việt Nam 
phát triển phồn vinh, mở ra những cơ hội lớn, 
sánh vai với các cường quốc năm châu như 
Bác Hồ hằng mơ ước, gửi gắm.
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Đáng chú ý là vẫn còn nhiều 
vụ việc xảy ra do buông lỏng 
quản lý ở cấp cơ sở, nhiều chủ 
rừng chủ quan dẫn đến vi phạm 
kéo dài, thậm chí tính chất vi 
phạm còn nghiêm trọng hơn. 
Chỉ trong tháng 7.2022, toàn 
tỉnh đã ghi nhận 2 vụ phá rừng 
liên quan đến rừng phòng hộ ở 
2 huyện Vĩnh Thạnh và Phù Mỹ. 
Hiện cơ quan chức năng từng 
bước khoanh vùng vi phạm, 
đánh giá mức độ thiệt hại; báo 
cáo cơ quan có thẩm quyền để 
có thông tin đầy đủ về vụ việc.

Ông Lê Đức Sáu, Phó Chi 
cục trưởng phụ trách Chi cục 
Kiểm lâm, cho biết: “Trước tình 
trạng phá rừng vẫn còn âm ỉ, 
đặc biệt ở vùng rừng giáp ranh, 
rừng tự nhiên, rừng phòng 
hộ…, thực hiện chỉ đạo của Sở 
NN&PTNT, Chi cục yêu cầu các 
hạt kiểm lâm thực hiện đồng 
bộ nhiều giải pháp ngăn ngừa, 
giám sát, bảo vệ, đồng thời 
chú trọng công tác phối hợp 
với chính quyền các cấp, các 
tổ cộng đồng thường xuyên tổ 
chức tuần tra, kiểm tra và vận 
động người dân tăng cường ý 
thức bảo vệ rừng”.

Theo phân tích của ngành 
kiểm lâm, những vụ việc vi 
phạm gần đầy đều có điểm 
chung là mức độ lấn chiếm 
mỗi lần với quy mô nhỏ, lẻ; lấn 
chiếm ở khu vực rừng hỗn giao 
để trồng xen cây keo; cách thức 
vi phạm cũng khá thô sơ (chặt 
tỉa thưa cây bản địa, khoanh 
vùng gây chết các cây bản địa 
rồi trồng kết hợp keo lai hoặc 
một số cây hoa màu khác…). 
Điều này cho thấy người dân 
chủ yếu lấn chiếm đất rừng, 
đất lâm nghiệp vào mục đích 
sản xuất, do vậy muốn ngăn 

Triển khai các giải pháp  
ngăn chặn phá rừng

Theo Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT), từ năm 2020 đến nay, ngành kiểm lâm tăng cường triển khai nhiều giải 
pháp quản lý, bảo vệ rừng nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác cây rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái 
pháp luật. Mặc dù số vụ việc vi phạm có giảm, song tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật trên 
địa bàn tỉnh vẫn chưa dứt điểm. 

Hạt kiểm lâm huyện Phù Mỹ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra diện tích rừng phòng hộ ở xã Mỹ Hiệp bị lấn chiếm để 
trồng keo vào đầu tháng 7 vừa qua.                                                                                                                                                               Ảnh: TƯỜNG QUÂN

chặn triệt để tình trạng phá 
rừng, Chi cục Kiểm lâm chú 
trọng công tác tuyên truyền. 
Thời gian tới, đơn vị tổ chức 
các đợt tuyên truyền, phối hợp 
với từng hạt kiểm lâm, các xã, 
thị trấn có diện tích rừng để xây 
dựng riêng các phương án phù 
hợp nhằm phát huy hiệu quả. 

Cùng với đó, Chi cục giao 
các hạt kiểm lâm tiếp tục đẩy 
nhanh tiến độ nhân rộng mô 
hình “Giải pháp ngăn chặn tình 
trạng phá rừng, khai thác cây 
rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp 
trái pháp luật” theo chỉ đạo của 
Sở NN&PTNT, trong đó nhấn 
mạnh vào đặc thù của từng địa 
phương để có cách triển khai 
linh hoạt. Từ năm 2020 đến nay, 
ngành kiểm lâm phối hợp thực 
hiện và thành lập được 81 tổ 
công tác với 1.080 thành viên 
để thực hiện rà soát, thống kê 
diện tích nương rẫy giáp ranh 

với rừng tự nhiên, trong đó: 
Vĩnh Thạnh 19 tổ, An Lão 11 
tổ, Phù Cát 49 tổ, Phù Mỹ 1 tổ, 
An Nhơn 1 tổ. Các tổ công tác 
đã rà soát các diện tích sản xuất 
nương rẫy trên địa bàn, kiểm 
tra, định vị tọa độ, đánh dấu 
vẽ sơ đồ 1.984 nương rẫy (trong 
đó có 1.280 nương rẫy xác định 
được chủ, số còn lại đang phối 
hợp để xác định). 

Ngành kiểm lâm cũng tổ 
chức nhiều đợt tuyên truyền, 
tổ chức cho 886 chủ nương rẫy 
ký cam kết bảo vệ rừng, không 
phá rừng, lấn chiếm biên rừng. 
Qua kiểm tra, rà soát, tổ công 
tác phát hiện 26 vụ vi phạm lấn 
chiếm biên, phá rừng để sản 
xuất với diện tích 30.698 m2, tập 
trung chủ yếu ở địa bàn Vĩnh 
Thạnh, xử lý vi phạm với số 
tiền 500 triệu đồng, buộc trồng 
lại toàn bộ rừng trên diện tích vi 
phạm. Đồng thời, các hạt kiểm 

lâm tổ chức tuần tra, kiểm tra 
rừng, phát hiện 50 vụ vi phạm, 
đã xử lý 41 vụ, còn lại tiếp tục 
phối hợp với các cơ quan liên 
ngành truy tìm đối tượng.

Theo Chi cục Kiểm lâm, sau 
thời gian tạm yên do dịch bệnh 
Covid-19, hiện nay có nhiều dấu 
hiệu rừng đã bị xâm hại trở lại. 
Để ngăn chặn tình trạng phá 
rừng, Chi cục chỉ đạo các hạt 
kiểm lâm địa bàn tham mưu cho 
chính quyền các cơ sở thành lập 
tổ công tác xây dựng kế hoạch 
và khẩn trương triển khai thực 
hiện việc bảo vệ rừng. “Quan 
trọng nhất là đảm bảo sinh kế 
cho người dân, cộng đồng cư 
dân ven rừng, giảm áp lực lên 
rừng. Có như vậy, người dân 
mới chủ động tham gia vào 
công tác quản lý, bảo vệ rừng”, 
ông Lê Đức Sáu, Phó Chi cục 
trưởng phụ trách Chi cục Kiểm 
lâm, cho hay.                  THU DỊU

(BĐ) - Ngày 26.7, Hội Nông 
dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn 
kiến thức, kỹ năng và triển khai 
dự án sản xuất kinh doanh 
(SXKD) chuỗi giá trị năm 2022. 
Tham gia lớp tập huấn có 160 
học viên là nông dân, chủ các 
cơ sở sản xuất sản phẩm đặc 
trưng, làng nghề và đại diện 
một số HTX trong tỉnh.

Lớp tập huấn kéo dài từ 
ngày 26 đến 30.7 với các nội 
dung: Phổ biến chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà 
nước, của tỉnh liên quan đến 
Đề án “Hỗ trợ nông dân xây 
dựng và phát triển mô hình 
kinh tế hộ SXKD theo chuỗi giá 
trị, giai đoạn 2021 - 2025”; các 
kiến thức, kỹ năng giúp nông 
dân có thể tự xây dựng được 
mô hình liên kết phù hợp; tìm 
kiếm nhà đầu tư, kết nối thị 
trường… Tại buổi tập huấn, các 
học viên được giải đáp những 
vấn đề còn vướng mắc, khó 
khăn trong thực hiện các dự 
án SXKD chuỗi giá trị. 

Đây là một trong những 
bước khởi động Đề án “Hỗ 
trợ nông dân xây dựng và 
phát triển mô hình kinh tế hộ 
SXKD theo chuỗi giá trị, giai 
đoạn 2021 - 2025” của tỉnh 
Bình Định. Mục tiêu của Đề 
án là xây dựng được ít nhất 
100 mô hình hỗ trợ nông dân 
sản xuất hàng hóa theo chuỗi 
giá trị mang lại hiệu quả kinh 
tế cao, góp phần ổn định xã 
hội, bảo vệ môi trường bền 
vững, nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, cải thiện đời 
sống, tăng thu nhập của các 
hộ thêm 20 - 30% so với trước 
đó. Trong 100 mô hình này có 
ít nhất 30 mô hình đạt chuẩn 
liên kết 6 “nhà” để nhân rộng; 
10 HTX mới được thành lập; 20 
sản phẩm có nhãn hiệu hàng 
hóa cạnh tranh được trên thị 
trường trong và ngoài nước.

QUANG BẢO

Tập huấn các 
vấn đề liên quan 
dự án sản xuất 
kinh doanh 
chuỗi giá trị

Bắp được đánh giá là cây trồng cạn 
có vai trò quan trọng trong chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng. Tuy nhiên trong 
những năm qua, tình hình sâu bệnh gây 
hại ngày càng tăng, đặc biệt là sâu keo 
mùa thu, đã ảnh hưởng lớn tới năng 
suất và chất lượng sản phẩm, làm giảm 
hiệu quả kinh tế.  

Nhằm giúp nông dân áp dụng tiến 
bộ KHKT trong chăm sóc và phòng trừ 
sâu bệnh gây hại trên cây bắp - với đối 
tượng chính là sâu keo mùa thu, vụ 
Hè Thu 2022, Trung tâm Khuyến nông 
Bình Định đã phối hợp với Trung tâm 
Dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Ân 
triển khai thực hiện mô hình “Quản lý 
dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây bắp 
(đối với sâu keo mùa thu)”, quy mô 
1 ha/13 nông hộ tại xã Ân Tường Tây 
tham gia. 

Các hộ tham gia mô hình sử dụng 

ÁP DỤNG IPM TRÊN CÂY BẮP: 

Hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường

giống bắp DK9955, canh tác theo quy 
trình kỹ thuật IPM trên cây bắp do Sở 
NN&PTNT ban hành, như: Chú trọng 
khâu làm đất sớm và vệ sinh đồng 
ruộng; sử dụng hạt giống khỏe, chống 

chịu sâu bệnh; gieo 
trồng với mật độ hợp 
lý; bắt sâu bằng tay, 
tỉa cây bị bệnh, bóc 
tỉa bộ phận, lá bệnh 
và đem tiêu hủy; sử 
dụng phân bón hợp 
lý, ưu tiên sử dụng 
các loại thuốc sinh 
học, thuốc thảo mộc 
để trừ dịch hại, bảo vệ 
thiên địch, sức khỏe 
con người, vật nuôi và 
môi trường,… 

Sau hơn 4 tháng 
triển khai, cây bắp 

sinh trưởng và phát triển tốt, đồng 
đều, cứng cây, bộ rễ vững chắc, thân 
to khỏe, khả năng chống chịu sâu bệnh 
khá tốt. Năng suất đạt trung bình 72,1 
tạ/ha, cao hơn ruộng bắp đối chứng 

2,6 tạ/ha; chi phí thấp hơn so với 
ruộng đối chứng 2,26 triệu đồng/ha; 
lợi nhuận mô hình ước đạt 10,92 triệu 
đồng/ha, cao hơn ruộng đối chứng 4,2 
triệu đồng/ha.

Theo các hộ dân, trong quá trình 
triển khai mô hình gặp không ít khó 
khăn như: Giá vật tư nông nghiệp ở 
mức cao, thời tiết không thuận lợi, phát 
sinh nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại 
ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển 
của cây bắp. Tuy nhiên nhờ việc áp 
dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật 
trong phòng trừ sâu keo mùa thu nên 
cây bắp trong mô hình sinh trưởng và 
phát triển tốt. Đồng thời, việc sử dụng 
phân bón một cách hợp lý và hạn chế 
thuốc bảo vệ thực vật nên tiết kiệm chi 
phí, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp 
phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

THÀNH NGUYÊN

Nhờ quy trình kỹ thuật IPM trên cây bắp, ruộng bắp trong mô hình đạt 
lợi nhuận cao hơn ruộng bắp đối chứng 4,2 triệu đồng/ha.                 Ảnh: T.N
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Bình Định

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 
và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.                         Ảnh: TTXVN

Sáng 26.7, Đoàn đại biểu Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, 
Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng 
hoa, dâng hương tưởng niệm các anh 
hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh 

hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Hoạt động diễn ra nhân 
kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - 
Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022).

Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu 
đã nghiêng mình tưởng niệm các anh 

hùng liệt sĩ - những người con ưu tú 
đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ 
quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng 
hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời 
nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, 
vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ 
“Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vĩ đại”.

Các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn 
vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao 
to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối 
với sự nghiệp cách mạng của Đảng và 
dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc 
đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng 
ta, nhân dân ta làm nên những thắng 
lợi vẻ vang.

Sáng cùng ngày, các đoàn: Quân ủy 
Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng 
ủy CA Trung ương - Bộ CA; Bộ LĐ-
TB&XH; Thành ủy, HĐND, UBND và 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội... 
đã đến đặt vòng hoa, tưởng niệm các 
anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các 
anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh.

(Theo TTO)

Tinh giản ít nhất 5% 
biên chế công chức, 
10% biên chế viên chức

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng 
vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính 
trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý 
biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 
2022 - 2026.

Theo đó Bộ Chính trị kết luận, tiếp tục 
đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể, giai đoạn 2022 - 2026, toàn hệ 
thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế 
cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên 
chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

Đối với các cơ quan, tổ chức, địa 
phương, đơn vị chưa thực hiện giảm đủ 
10% biên chế giai đoạn 2016 - 2021 thì phải 
đồng thời vừa thực hiện mục tiêu tinh giản 
biên chế giai đoạn 2022 - 2026, vừa phải 
tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên 
chế giai đoạn 2016 - 2021. Những nơi thực 
hiện vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2021 
thì phần vượt được tính vào kết quả thực 
hiện giai đoạn 2022 - 2026. 

Bộ Chính trị lưu ý, biên chế được giao 
giai đoạn 2022 - 2026 không bao gồm lao 
động hợp đồng. Các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị tự quyết định việc sử dụng hợp đồng lao 
động và trả lương, phụ cấp cho lao động 
hợp đồng theo quy định từ ngân sách chi 
thường xuyên của cơ quan, đơn vị. 

 (Theo Vietnamnet)

Hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi 
trong tháng 8

Trong công điện ngày 25.7, Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam đốc thúc các đơn vị 
đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin 
Covid-19. Cùng với hoàn thành tiêm cho 
trẻ từ 5 tuổi, các địa phương sớm tiêm 
xong mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi; 
đẩy mạnh tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 tuổi.

Các nhóm cần chú trọng tiêm là lực 
lượng y tế, CA, quân đội, giáo viên; 
người làm trong lĩnh vực giao thông 
vận tải; cung cấp dịch vụ thiết yếu; làm 
tại cơ sở du lịch, trung tâm thương mại, 
siêu thị, chợ; làm việc trong khu công 
nghiệp.

Bộ Y tế được giao phân bổ đủ  
vắc xin cho các địa phương, không để 
thiếu; hỗ trợ tiêm chủng. Bộ xây dựng 
chiến lược truyền thông về tiêm chủng 

Học sinh lớp 6 Hà Nội tiêm vắc xin Covid-19, tháng 
4.2022. 

NGÀY VÀ ĐÊM 27.7.2022
I - Khu vực tỉnh Bình Định: Mây 

thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng 
nóng, chiều tối và đêm có mưa rào 
và giông vài nơi, 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 34 - 360C; 
nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C.  

II - Khu vực TP Quy Nhơn: Mây 
thay đổi, ngày nắng, đêm không 
mưa. 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, có mưa rào 
và giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên  
10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4. 
Sóng cao 0.5 - 1.5 m.  

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)    

Dự báo 
THỜI TIẾT

vắc xin Covid-19, đưa ra bằng chứng 
khoa học về lợi ích của việc này. Các 
điểm tiêm trên từng địa bàn được công 
khai, gồm cả thông tin người phụ trách.

Bộ GD&ĐT lập danh sách học sinh 
từ 5 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm hoặc 
tiêm chưa đầy đủ; thông báo với địa 
phương để tổ chức điểm tiêm tại trường 
hoặc nơi phù hợp. Bộ mời chuyên gia tư 
vấn cho phụ huynh về lợi ích của việc 
tiêm và phản ứng có thể gặp, nhằm tạo 
đồng thuận.

Trước đó, ngày 22.7, Bộ Y tế gửi công 
văn đốc thúc tiêm chủng Covid-19 tới 
63 tỉnh, thành. 

Việt Nam đã tiêm được 242 triệu liều 
vắc xin, cơ bản phủ 2 mũi cho nhóm dân 
số từ 12 tuổi. Tuy nhiên, trong số 11 triệu 

trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, cả nước mới tiêm 
được 7,5 triệu liều mũi một, 3,7 triệu liều 
mũi hai, chưa đạt mục tiêu hoàn thành 
trong quý II/2022.                    (Theo EVN)

Đưa không gian 
văn hóa Hồ Chí Minh 
đến với thiếu nhi

Sáng 26.7, tại ấp Bàu Tròn, xã Nhuận 
Đức, huyện Củ Chi, TP HCM đã diễn ra 
lễ khánh thành và bàn giao công trình 
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh chủ 
đề Bác Hồ với Thiếu nhi.

PGS. TS Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc 
Học viện Cán bộ TP HCM cho biết công 
trình được xem như một bảo tàng thu 
nhỏ, giúp các em thiếu nhi ở địa phương 
có không gian để tìm hiểu về cuộc đời và 
sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, thấu hiểu tình yêu bao la mà 
Bác Hồ dành cho các thế hệ thiếu niên, 
nhi đồng, học hỏi những tư tưởng, đạo 
đức và phong cách cao đẹp của Người.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và 
sân chơi thiếu nhi là những công trình 
mang ý nghĩa thiết thực do Cơ quan 
thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại 
TP HCM hỗ trợ thực hiện từ nguồn xã 
hội hóa.                        (Theo Vietnamplus)

Phú Yên xử phạt doanh nghiệp khai thác đá không phép 
1 tỷ đồng

Hiện trường Công ty Tú Mai khai thác đá trái phép.

UBND tỉnh Phú Yên vừa xử phạt 
vi phạm hành chính đối với Công ty 
CP Xây dựng - Thương mại Tú Mai 
số tiền 1 tỷ đồng và thu hồi toàn bộ 
tang vật vì đã có hành vi khai thác 

khoáng sản mà không có giấy phép 
của Bộ TN&MT.

Trước đó, ngày 22.5.2022, Đoàn 
công tác của UBND huyện Sông Hinh 
kiểm tra tại khu vực chân núi Hòn 
Giăng, buôn Mả Vôi, xã Đức Bình Tây, 
phát hiện dấu hiệu khai thác đá trái 
phép. Đoàn công tác sau đó xác định từ 
ngày 28.4 đến ngày 19.5.2022, Công ty 
Tú Mai có hành vi khai thác đá granite 
trái phép trên diện tích 0,2 ha, khoan 
tách, lấy 9 block đá trong phạm vi  
960 m2 đưa về bãi tập kết tại nhà máy 
đá granite của công ty.

Khối lượng đá khai thác gần 36 m3, 
không có giấy phép khai thác khoáng 
sản của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền. Qua kiểm tra, cơ quan chức 
năng tỉnh Phú Yên phát hiện Công 
ty có hành vi trốn tránh, che giấu  
vi phạm.

Trước đó, chính quyền xã Đức Bình 
Tây, huyện Sông Hinh đã phát hiện 
công ty này khai thác đá trái phép và 
yêu cầu dừng khai thác nhưng công 
ty vẫn tiếp tục tổ chức khai thác đá 
trái phép tại vị trí vừa nêu.

Với các hành vi này, UBND tỉnh 
Phú Yên xử phạt vi phạm hành chính 
đối với Công ty CP Xây dựng - Thương 
mại Tú Mai 1 tỷ đồng và thu hồi toàn 
bộ tang vật gần 36 m3 đá granite cùng 
các phương tiện phục vụ khai thác đá 
trái phép.                     (Theo VOV.VN)
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Bình Định

Mọi chi tiết xin liên hệ:  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: 0256. 3822216 - 3812837

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện 
dự án, như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án xây dựng Nhà ở tại khu 
đất HH-02 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn. 

- Diện tích khu đất: 13.502 m2, trong đó: Đất ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ 
là (59 lô) với tổng diện tích là 6.366,5 m2; đất cây xanh và đất giao thông, hạ tầng kỹ 
thuật có tổng diện tích: 7.135,5 m2. Hiện trạng khu đất: Đất đã giải phóng mặt bằng. 

- Vị trí khu đất: Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, có giới cận:
+ Phía Đông giáp: Kênh thoát nước.               
+ Phía Bắc giáp: Cửa hàng xăng dầu.      
+ Phía Nam giáp: Khu A1 thuộc Khu đô thị Long Vân.
+ Phía Tây giáp: Đường ĐT 638.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ (đầu tư xây 

dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua).
- Hình thức sử dụng đất: Đối với đất ở liền kề kết hợp với thương mại dịch vụ là 

59 lô, với tổng diện tích 6.366,5 m2. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo 
hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.  Đối với đất cây xanh và đất giao thông hạ 
tầng kỹ thuật, có diện tích là 7.135,5 m2. Nhà nước giao Nhà đầu tư xây dựng theo 
quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt, sau khi xây dựng hoàn 
thành thì Nhà đầu tư phải bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy định tại 
Điểm b, Khoản 1, Điều 26 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và không cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn giao đất cho chủ đầu tư là 50 năm; người mua 
nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

2. Giá khởi điểm của tài sản, bước giá và tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Giá khởi điểm của tài sản: 99.903.118.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, chín trăm 

linh ba triệu, một trăm mười tám nghìn đồng).
- Bước giá đấu giá: 4.996.000.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu 

đồng). Khi tham gia đấu giá phải trả tròn bước giá. 
- Tiền đặt trước đấu giá: 19.980.623.600 đồng (Mười chín tỷ, chín trăm tám 

mươi triệu, sáu trăm hai mươi ba nghìn, sáu trăm đồng).
3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Quyền sử dụng đất nói trên 

thuộc sở hữu Nhà nước, theo các Quyết định của UBND tỉnh Bình Định và một số 
văn bản liên quan.  

4. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu 
giá: Kể từ ngày niêm yết tài sản đấu giá cho đến ngày mở cuộc đấu giá; Trước khi 
đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải xem tài sản đấu giá, thực 
trạng, hạ tầng kỹ thuật,… và chịu trách nhiệm đối với việc xem thực tế tài sản đó.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ năng lực điều kiện của Tổ 
chức kinh tế tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1): Trong giờ 
hành chính, kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ, ngày 12.8.2022, 
tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ/khu đất. 

* Hồ sơ năng lực điều kiện nhà đầu tư tham gia đấu giá: 
- Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế tham gia đấu giá quyền sử dụng 

đất thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 của 
Luật Đất đai năm 2013.

Nộp 2 (hai) bộ hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá tài sản trên, bao gồm: 
Các điểm sau: (a). Có đơn đề nghị tham gia đấu giá; (b). Điều kiện để thực hiện dự 
án; (c). Tổng vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án; (d). Điều kiện năng lực nhà đầu 
tư tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013; (đ). Tiến độ 
thực hiện dự án.

Hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá nói trên phải được cụ thể rõ ràng 
và đảm bảo theo quy định tại các Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 29.4.2020; 
Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 28.3.2022; Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 
6.6.2022; Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 16.6.2022; Quyết định số 2045/QĐ-
UBND ngày 27.6.2022 và Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 8.7.2022 của UBND 
tỉnh Bình Định về đấu giá tài sản trên.

6. Thời gian, địa điểm hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của hồ sơ tham gia 
đấu giá và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế đã nộp hồ sơ 
năng lực điều kiện tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1) theo quy 
định tại Mục 5 thông báo này, sau khi đạt kết quả sơ tuyển hồ sơ năng lực điều kiện 
tham gia đấu giá thì đồng thời hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của hồ sơ tham gia 
đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước là 19.980.623.600 đồng (Mười chín tỷ, chín trăm 
tám mươi triệu, sáu trăm hai mươi ba nghìn, sáu trăm đồng), trong thời hạn 3 ngày 
làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, chậm nhất đến 16 giờ ngày 17.8.2022, vào 
tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (không áp dụng nộp tiền đặt trước 
bằng chứng thư bảo lãnh ngân hàng):

* TK số: 4300201003401 tại Ngân hàng NN&PTNT - CN Bình Định.
* TK số: 117.0000.21160 tại Ngân hàng Công Thương - CN Bình Định.
* TK số: 580.10000.929389 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Bình Định.
Và một số tài khoản khác của Trung tâm DVĐGTS.
Khi tham gia đấu giá, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham 

gia đấu giá và phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1) và tiền đặt trước tham gia đấu giá 
theo quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá gián tiếp phải được bọc bằng 
chất liệu bảo mật, có chữ ký của người có thẩm quyền đại diện tổ chức tham gia 
đấu giá tại các mép của phong bì và được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực 
tiếp. Phiếu trả giá gián tiếp được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng 
phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia 
đấu giá, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định để sơ tuyển hồ sơ theo quy chế đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30 phút, ngày 20.8.2022, tại 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Được thực hiện kết hợp giữa đấu giá bằng 
bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương 
thức trả giá lên và được quy định trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản. 

9. Đại diện người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định.
10. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Trong thời hạn không quá 30 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế thì tổ chức trúng 
đấu giá có trách nhiệm nộp đủ số tiền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá vào 
ngân sách Nhà nước. Quá thời hạn nêu trên mà Tổ chức trúng đấu giá chưa nộp 
đủ số tiền trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước, Trung tâm Phát triển quỹ đất có 
trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND tỉnh xử lý 
theo quy định. Các loại thuế, phí có liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có), Tổ chức 
trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp theo quy định pháp luật hiện hành.   

THÔNG BÁO
Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án xây dựng Nhà ở

Tài sản thế chấp: Xe ô tô con biển số đăng ký: 77A-100.42; Nhãn hiệu: 
MITSUBISHI; Số loại: MIRAGE; Màu sơn: Trắng; Số máy: 3A92UGH1103; Số khung: 
MMBXNA03AHH007224; Dung tích: 1193 cm3; Số chỗ ngồi: 5; Hiện trạng: Xe hư 
hỏng nặng, các bộ phận tháo rời.

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại số 257 đường Hoa Lư, phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 70.000.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 14.000.000 
đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 150.000 đồng; Bước giá 5.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam. 
Địa chỉ: Số 22 đường Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.  
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 8 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

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



Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô DC1a - 13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn; ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914 024 837

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Bình Định

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 22 lô đất tại Khu dân cư xã Mỹ Hiệp, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ 
đất huyện Phù Mỹ. Địa chỉ: Số 30 - 32 Thanh Niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh 
Bình Định.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức phiên đấu giá, cụ thể:
- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại Trụ sở 

UBND xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ: Từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 9.8.2022 (thứ Ba).
- Thời gian nộp tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá: Đến 16 giờ, ngày 9.8.2022 (thứ Ba).
- Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ, ngày 12.8.2022 (thứ Sáu), tại 

Hội trường UBND xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ.
4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, cá nhân, 

trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá, phải nộp 
hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ; phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo đúng  
quy định.

- Bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, gồm 4 loại chứng từ, cụ thể: 1 Giấy đăng ký tham 
gia đấu giá (theo mẫu Công ty ĐGHD Bình Phú phát hành); 1 bản photo CMND (hoặc Thẻ căn 
cước, Hộ chiếu) của cá nhân; 1 chứng từ nộp Tiền đặt trước cộng Phí tham gia đấu giá cho 

riêng từng lô đất vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú; 1 phiếu 
trả giá gián tiếp (vòng 1) đựng trong bì thư, niêm phong và ký giáp lai.

5. Nộp khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá: Tên tài khoản nộp: Công ty 
Đấu giá Hợp danh Bình Phú: Số tài khoản: 118002780120 tại Ngân hàng Vietinbank - 
CN Phú Tài; Số tài khoản: 1023464123 tại Ngân hàng Vietcombank - CN Bình Định; Số 
tài khoản: 0431000230249 tại Ngân hàng Vietcombank - CN Quy Nhơn; Số tài khoản: 
58110009064123 tại Ngân hàng BIDV - CN Phú Tài; Số tài khoản: 4300201006734 tại  
Ngân hàng Agribank - CN Bình Định.

6. Hình thức và phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá: Kết hợp giữa Đấu giá bằng 
bỏ phiếu gián tiếp tại vòng 1 (lấy 3 mức giá cao nhất vào vòng 2) và đấu giá trực tiếp bằng 
lời nói tại cuộc đấu giá từ vòng 2 trở đi. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, bán riêng từng lô.

7. Quy định về giá trúng đấu giá: Giá trúng đấu giá phải là giá trả tối thiểu bằng giá 
khởi điểm (theo phụ lục lô đất) cộng thêm 1 bước giá (theo phụ lục lô đất).

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày ra thông báo cho đến 
trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi tọa lạc của lô đất.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH PHÚ

Địa chỉ: Khu phố Trung Tín 2, TT Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH PHÚ
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Khu dân cư xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định)

Tài sản thi hành án: 
1. Tài sản thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam:
- Nhà trưng bày sản phẩm: Diện tích thế chấp 638,1m2; diện tích thực tế 438,3 m2 (vị trí trên trích 

đo hiện trạng thửa đất là số 3).
- Nhà làm việc: Diện tích thế chấp 376,2 m2; Diện tích thực tế 267,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện 

trạng thửa đất là số 28).
- Nhà xưởng KĐ: Diện tích thế chấp 1.400 m2; Diện tích thực tế 1.427,3 m2 (vị trí trên trích đo 

hiện trạng thửa đất là số 5).
- Trạm biến áp 560 KVA, diện tích 30 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 35).
- Lò sấy HTR 90: 6 lò, diện tích 300,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 22).
- Nhà hệ thống hút bụi: 30 họng hút, diện tích 85,7 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất 

là số 34).
- Kho thành phẩm 1: Diện tích 683,3 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 27).
- Kho thành phẩm 2: Diện tích 820,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 27).
- Nhà xưởng sản xuất: Diện tích 2.318,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 26).
- Nhà xưởng CD: Diện tích 787,2 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 48).
- San nền, cống vượt đường: Nền bê tông, diện tích 4.567,2 m2; Cống vượt đường xây ngầm 

trong lòng đất.
- Tường rào, cổng ngõ: 242,9 m.
- Nhà kho số 2 KĐ: Diện tích thế chấp 1.200 m2; Diện tích thực tế 1.303 m2  (vị trí trên trích đo 

hiện trạng thửa đất là số 41).
- Cân ô tô điện tử: Kích thước 3 m  x 18 m, tải trọng 80 tấn, diện tích 54 m2 (vị trí trên trích đo 

hiện trạng thửa đất là số 32).
- Nhà dịch vụ cân: Kích thước 3 m  x  5 m; Bệ móng trạm cân, tải trọng 80 tấn, kích thước  

3 m  x 18 m, diện tích thực tế 14 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 31).
2. Tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam:
- Nhà xưởng KĐ: Diện tích thế chấp 3.120 m2; Diện tích thực tế 3.106,80 m2 (vị trí trên trích đo 

hiện trạng thửa đất là số 30);
- Nhà xưởng KĐ: Diện tích thế chấp 1.872 m2; Diện tích thực tế là 1.729,3 m2 (vị trí trên trích đo 

hiện trạng thửa đất là số 29).
- Nhà xưởng KĐ: Diện tích thế chấp 1.260 m2; Diện tích thực tế 1.059,8 m2 (vị trí trên trích đo 

hiện trạng thửa đất là số 6).
- Nhà xưởng KĐ: Diện tích thế chấp 1.200 m2; Diện tích thực tế 1.353,2 m2 (vị trí trên trích đo 

hiện trạng thửa đất là số 23).
- Nhà làm việc số 2: Diện tích 218,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 15).
- Hệ thống 8 hầm lò sấy gỗ, diện tích 463,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 43). 
- Nhà xưởng: Diện tích thế chấp 3.150 m2; Diện tích thực tế 2.778,6 m2 (vị trí trên trích đo hiện 

trạng thửa đất là số 25).
- Nhà xưởng: Diện tích thế chấp 1.056 m2; Diện tích thực tế 817,6 m2 (vị trí trên trích đo hiện 

trạng thửa đất là số 24).
- Kho vật tư - Phòng kỹ thuật: Diện tích thế chấp 144 m2; Diện tích thực tế 285,1 m2 (vị trí trên 

trích đo hiện trạng thửa đất là số 16 và số 17).
- Tường rào giáp Công ty Đức Nhân: 273,7 m.
- San lấp mặt bằng và đường nội bộ: Diện tích 4.149,5 m2.
- Nhà xưởng CD: Diện tích thế chấp 756 m2; Diện tích thực tế 863,2 m2 (vị trí trên trích đo hiện 

trạng thửa đất là số 20).
- Lò sấy hơi nước: diện tích thế chấp 290 m2; Diện tích thực tế 484 m2 (vị trí trên trích đo hiện 

trạng thửa đất là số 42).
- Nhà căn tin: Diện tích thế chấp 360 m2; Diện tích thực tế 369,7 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 10).
- Nhà tập thể: Diện tích thế chấp 360 m2; Diện tích thực tế 545,6 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 11).
- Cống thoát nước Ф150: Bê tông.
- Nhà hút bụi: Diện tích thế chấp 71,25 m2; Diện tích thực tế 42,9 m2 (vị trí trên trích đo hiện 

trạng thửa đất là số 36).
- Lò sấy nhiệt: 12 lò, diện tích 220 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 47).
- Trạm biến áp 400 KVA (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 35).
3. Tài sản không thế chấp:

- Bể nước: Diện tích 27,6 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 4).
- Bể lắng (khu cắt đá): Diện tích 101,9 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 7).
- Nhà sản xuất (khu cắt đá): Diện tích 126,2 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 8).
- Khu bếp ăn: Diện tích 122 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 9).
- Bể lắng (khu cắt đá): Diện tích 18,3 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 12).
- Nhà sản xuất (khu cắt đá): Diện tích 245,1 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 13).
- Nhà để xe: Diện tích 56,1 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 14).
- Bể nước: Diện tích 10,6 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 18).
- Nhà sản xuất (xưởng sắt): Diện tích 460,2 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 21).
- Nhà sản xuất (xưởng sắt): Diện tích 384,7 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 33).
- Nhà WC: 6 nhà vệ sinh (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 19, 40, 45, 46, 49, 50).
- Hồ chứa nước: Diện tích 1.071,9 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 44).
- Khu vực bồn hoa, cây cảnh: Diện tích 676,1 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 51). 
- Trụ điện: 7 trụ.
Toàn bộ các hạng mục tài sản nêu trên được xây dựng gắn liền với khu đất thuộc tờ bản đồ số 

50 và số 51; Địa điểm: Khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cụ thể như sau: 
* Tổng diện tích khu đất theo ranh giới được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 47.939,4 m2. 

Trong đó:
- Thửa đất số: 87; Tờ bản đồ số: 51; Diện tích: 21.808 m2; Mục đích sử dụng: Xưởng chế biến hàng 

nông - lâm sản; Thời hạn sử dụng: Ngày 5.7.2051; Nguồn gốc sử dụng đất: Đất Nhà nước cho thuê 
trả tiền thuê đất hằng năm; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V521783, vào sổ cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất số T00322 QSDĐ/UBT2003, do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 7.2.2003. 

- Thửa đất số: 54; Tờ bản đồ số: 51; Diện tích: 3.840 m2; Mục đích sử dụng: Văn phòng và cơ sở 
sản xuất; Thời hạn sử dụng: Tháng11.2033; Nguồn gốc sử dụng đất: Đất Nhà nước cho thuê, đơn vị 
trả tiền thuê đất hằng năm; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T919355, vào sổ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất số T00379 QSDĐ/UBT2003, do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 1.12.2003.

- Tờ bản đồ số: 50; Diện tích: 22.291,4 m2; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh (Mở 
rộng nhà máy sản xuất chế biến lâm sản); Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 5.7.2051; Nguồn gốc sử 
dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA603063, vào sổ cấp GCN: CT00057, do Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 9.2.2010.

* Tổng diện tích khu đất hiện trạng đang sử dụng là 61.864,1 m2 (bao gồm phần mở rộng ở phía Tây).
* Phần diện tích đất bị chồng lấn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA603063, vào sổ cấp GCN: CT00057, do Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bình Định cấp ngày 9.2.2010 (Khu đất phía Đông):

- Diện tích bị lấn: 567,8 m2 (phía DNTN Thanh Phong).
- Diện tích lấn: 22,7 m2 (phía DNTN Thanh Phong).
- Diện tích bị lấn: 68,6 m2 (phía DNTN Song Toàn).
* Phần diện tích đất bị lấn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V521783, vào sổ cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00322 QSDĐ/UBT2003, do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 
7.2.2003: 16,7 m2 (khu đất phía Nam).

(Chi tiết theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản lập vào lúc 8 giờ ngày 28.4.2022 của Chi cục 
Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn).

Giá khởi điểm của tài sản: 38.078.990.550 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 6.000.000.000 đồng 
và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 100.000.000 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 12.8.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 
Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 10.8.2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 

12.8.2022, 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 
15.8.2022 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 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.   

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
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Nga giảm nguồn cung khí đốt 
đến các nước châu Âu

Một cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên ở Bierwang, Đức.                        Nguồn: AP

Ngày 25.7, Gazprom thông báo sẽ cắt 
giảm lượng khí đốt trên đường ống Dòng 
chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) - 
đường ống chính dẫn khí đốt đến Liên 
minh châu Âu (EU) - xuống còn khoảng 
20%   công suất kể từ 7 giờ sáng (theo giờ 
Moskva) ngày 27.7. Đây là mức giảm một 
nửa so với mức đã giảm hiện tại.

Cụ thể, lưu lượng khí đốt từ Nga 
sang châu Âu qua đường ống Dòng 
chảy phương Bắc 1 sẽ giảm xuống  
33 triệu m³/ngày. Gazprom sẽ ngừng 
hoạt động thêm 1 tuabin nữa của đường 
ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 
để bảo trì.

Không có thông tin về việc cắt giảm 
sẽ diễn ra trong bao lâu. Đây là một viễn 
cảnh đáng lo ngại đối với EU khi triển 
vọng lấp đầy các kho dự trữ khí đốt 
đang giảm dần.

Cuộc khủng hoảng năng lượng của 
lục địa này càng trở nên trầm trọng 
hơn kể từ khi Nga tiến hành chiến 
dịch quân sự tại Ukraine. Cuộc khủng 
hoảng có nguy cơ gây ra nỗi đau kinh 
tế nghiêm trọng cho khối 27 thành 
viên khi chi phí khí đốt ngày càng 
tăng cao.

Theo tuyên bố của Gazprom, chỉ 

có một tuabin chính tại trạm máy nén 
Portovaya của Nga vẫn trong tình trạng 
hoạt động. Bình thường, có sáu tuabin 
hoạt động. Một tuabin đã vướng vào các 
lệnh trừng phạt quốc tế và hiện đang bị 
mắc kẹt trên đường trở lại Nga.

Việc Nga cắt giảm thêm lượng khí 

đốt xuất khẩu qua đường ống Dòng 
chảy phương Bắc 1 có thể đồng nghĩa 
với việc châu Âu phải cắt giảm thêm tiêu 
thụ khí đốt, một số ngành công nghiệp 
giảm sản lượng hoặc đóng cửa hoàn 
toàn các cơ sở.

(Theo baoquocte.vn)

Hàn Quốc nêu khả năng 
Triều Tiên thử hạt nhân 
trong tuần này

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasongpho-17 
được phóng thử từ sân bay quốc tế Bình 
Nhưỡng, ngày 24.3.2022.           Ảnh: KCNA/TTXVN

Ngày 26.7, Bộ trưởng Thống nhất Hàn 
Quốc Kwon Young-se cho biết không loại 
trừ khả năng Triều Tiên tiến hành thử 
hạt nhân nhân dịp kỷ niệm “Ngày Chiến 
thắng” trong tuần này.

Triều Tiên đánh dấu kỷ niệm 69 năm 
ngày ký kết hiệp định đình chiến 1953 
nhằm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 
vào ngày 27.7.

Bình Nhưỡng gọi ngày lễ quốc gia này 
là Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh 
Giải phóng Tổ quốc Vĩ đại.

Bộ trưởng Kwon Young-se cũng lưu ý 
rằng Triều Tiên sẽ tổ chức một hội nghị cựu 
chiến binh toàn quốc trong những ngày tới.

Dư luận đang chú ý đến khả năng nhà 
lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự 
sự kiện ở Bình Nhưỡng và đưa ra thông 
điệp mới về các chính sách đối ngoại của 
nước này.

Ông Kim Jong-un đã không xuất hiện 
trước công chúng hơn hai tuần qua.

(Theo TTXVN)

Nhật Bản phản bác lập trường Trung Quốc về Sách Trắng 
Quốc phòng 2022

Các thành viên Lực lượng Phòng vệ Mặt đất 
Nhật trong một cuộc diễn tập quân sự trên đảo 
Miyako, tỉnh Okinawa hồi tháng 4.2022. 

Ảnh: REUTERS

Hôm 26.7, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật 
Bản Kishi Nobuo đã lên tiếng về việc 
Trung Quốc bày tỏ sự phản đối với lập 
trường của Nhật Bản nêu trong Sách 
Trắng Quốc phòng năm 2022 vừa công 
bố ngày 22.7 vừa qua.

Ông Kishi Nobuo khẳng định rằng 
Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản năm 
2022 là cuốn sách xuất bản thường niên, 
đăng tải những nội dung và phân tích 
khách quan về môi trường an ninh Nhật 
Bản và quốc tế, trong đó có Trung Quốc.

Ông Kishi nhấn mạnh, Trung Quốc 
bên cạnh việc giữ vai trò một cách có trách 
nhiệm và mang tính xây dựng vì hòa bình, 
ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương, tuân thủ quy tắc hoạt động 
quốc tế, cần phải tăng cường tính minh 
bạch của chính sách quốc phòng và sức 
mạnh quân đội.

Sách Trắng cho rằng Trung Quốc đang 
tiếp tục hoạt động chính đáng hóa chủ 
trương đơn phương thay đổi hiện trạng 
tại khu vực Biển Đông và Hoa Đông. Bên 
cạnh đó, Sách Trắng cũng đề cập việc 
Nhật Bản cần phải tăng cường cảnh giác 
đối với việc Trung Quốc tăng cường sức 
mạnh quân đội.

Với những nội dung trên, Trung Quốc 
đã bày tỏ sự phản đối, đồng thời kháng 
nghị lên chính phủ Nhật Bản.

(Theo VOV.VN)

Algeria công bố 
phát hiện 3 mỏ dầu 
và khí đốt mới tại 
sa mạc Sahara

Ngày 25.7, Tập đoàn dầu khí quốc gia 
Algeria Sonatrach đã công bố những phát 
hiện mỏ dầu khí mới ở phần lãnh thổ sa 
mạc Sahara của nước này, trong đó bao 
gồm một phát hiện khi phối hợp với Tập 
đoàn năng lượng quốc gia Italy ENI.

Trong một tuyên bố, Sonatrach cho 
biết họ đã phát hiện các mỏ khí ở lưu 
vực Illizi. Tuyên bố cho biết thêm rằng 
trong các cuộc kiểm tra, một mỏ cho thấy 
lưu lượng 300 nghìn mét khối khí/ngày, 
trong khi một mỏ khác là 213 nghìn mét 
khối/ngày.

Phát hiện thứ hai được Sonatrach phối 
hợp với ENI tại một giếng dầu ở lưu vực 
Bắc Berkine. Theo tuyên bố, sản lượng ở 
mỏ này ước tính đạt 1.300 thùng dầu và 
51.000 m3 khí đốt/ngày.  (Theo Vietnam+)

Một cơ sở lọc dầu ở In Amenas, Algeria. 
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ấn Độ tăng cường tuần tra hàng không 
sau động thái của Trung Quốc

Trong một nỗ lực nhằm đối phó hành 
động gây hấn của Trung Quốc, Ấn Độ đã 
triển khai máy bay quân sự Boeing P8-I 
và Rafale, theo News9 ngày 26.7.

Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) 
sẽ triển khai các biện pháp đáp trả sau 
khi Lực lượng Không quân Trung Quốc 
xâm phạm “vùng cấm bay” 10 km dọc 
đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa 2 
nước ở Đông Ladakh, các nguồn tin mật 
cho biết. IAF cũng sẽ tăng cường tuần tra 
hàng không.

Trung Quốc tháng qua được cho là 
khiêu khích Ấn Độ khi điều máy bay đến 
quá gần LAC và xâm phạm “vùng cấm 
bay”, các nguồn tin cho biết thêm.

“Vùng cấm bay” là một trong những 

sáng kiến nhằm xây dựng lòng tin giữa 2 
nước, được Bắc Kinh và New Delhi nhất 
trí sau vụ đụng độ ở Thung lũng Galwan 
hồi tháng 5.2020.

Hải quân Ấn Độ đã điều Boeing P8-I 
có khả năng cung cấp hình ảnh, thông tin 
thực tiễn cho lực lượng mặt đất thông qua 
hệ thống vệ tinh Rukmini nhằm phục vụ 
hoạt động trinh sát và giám sát dọc LAC. 
Trong khi đó, IAF triển khai chiến đấu cơ 
Rafale được trang bị đầy đủ vũ khí, bao 
gồm tên lửa.

Hệ thống phòng không S-400 cũng sẽ 
được di chuyển đến gần LAC trong vài 
tháng tới để bao phủ thêm 800 km vùng 
phòng thủ hàng không của Ấn Độ, các 
nguồn tin cho biết thêm.       (Theo NLĐO)

TIN VẮN

 Bộ Quốc phòng Nga đề xuất cấp 
phép cho các tàu quân sự nước ngoài đi 
qua Tuyến đường Biển Bắc với điều kiện 
gửi yêu cầu trước ít nhất 90 ngày.
 Theo hãng Sputnik, Bộ Quốc 

phòng Mỹ thông báo Bộ Ngoại giao 
đã chấp thuận bán cho Nhật Bản tên 
lửa không đối không tầm trung AIM-
120C-7/8 tổng trị giá gần 293 triệu USD.
 Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 

25.7 thông báo quân đội nước này đã 
bắn hạ thành công máy bay trực thăng 
Ka-52  của Nga.
 Ngày 26.7, giới chức Ấn Độ 

cho biết ít nhất 21 người đã tử vong 
và 30 người khác phải điều trị do ngộ 
độc rượu ở bang Gujarat, miền Tây 
nước này.

(Theo TTXVN, VOV.VN)


