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Sự hài lòng của người dân

Trong chuyến công tác tại Bình Định mới đây, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã đi kiểm tra nhiều mô hình chăn nuôi, 
nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

công nhận huyện Phù Cát đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. 
Dịp này, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã chia sẻ với phóng viên Báo Bình Định về định hướng, giải pháp đầu tư 

phát triển kinh tế đối với ngành nuôi tôm, chăn nuôi gia cầm và xây dựng nông thôn mới tại Bình Định.

QUÂN ĐỘI THAM GIA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT:

Sát thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ

u 3mới là tuyệt đối !

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan và Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra thực tế 
hoạt động sản xuất tôm ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn 
Việt - Úc tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. Ảnh: TIẾN SỸ

VIẾT TIẾP BÀI “Ô NHIỄM TỪ SƠ CHẾ MỰC XÀ, 
NGƯỜI DÂN KÊU CỨU”:

Người dân phải chịu đựng 
đến bao giờ ?

Tiếp tục tăng cường công tác 
tiêm vắc xin phòng Covid-19

Xây dựng và mở rộng hệ thống giám sát,
điều hành đô thị thông minh

Nông dân Tây Sơn vui vì mè 
được mùa, được giá
Trên đường dài lan tỏa 
niềm đam mê đọc sách
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Bình Định

TIN VẮN

(BĐ) - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang vừa ký văn 
bản yêu cầu các sở, ban, ngành, 
hội, đoàn thể, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố tiếp tục quán 
triệt và thực hiện nghiêm các chỉ 
đạo về công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, 
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 
chống dịch Covid-19, Ban Chỉ 
đạo tỉnh về phòng, chống dịch 
Covid-19, UBND tỉnh. Triển 
khai quyết liệt các giải pháp 
đẩy mạnh công tác tiêm chủng 
để đảm bảo không bỏ sót đối 
tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ 
bao phủ vắc xin cho người dân.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị, địa phương 
triển khai phát động chiến dịch 
tiêm chủng: Tăng tốc độ tiêm 
chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến 
dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn 
thành trong tháng 8.2022. Hoàn 
thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, 
mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi 
trở lên và đẩy mạnh tiêm mũi 3 
cho người từ 12 tuổi đến dưới 
18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ 
Y tế và theo các kế hoạch triển 
khai tiêm chủng của UBND tỉnh. 
Chú trọng hoàn thành sớm việc 
tiêm vắc xin cho các lực lượng y 
tế, công an, quân đội, giáo viên, 
người làm việc trong lĩnh vực 
giao thông vận tải, người cung 
cấp dịch vụ thiết yếu, người làm 

việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, 
trung tâm thương mại, siêu thị, 
chợ, người làm việc trong các 
DN, khu công nghiệp.

Sở Y tế, Sở TT&TT, các cơ 
quan báo, đài, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố đẩy mạnh công 
tác thông tin truyền thông về lợi 
ích, hiệu quả của tiêm vắc xin 
phòng Covid-19. Cảnh báo về 
các biến thể mới của Omicron và 
hướng dẫn người dân chăm sóc 
sức khỏe sau nhiễm Covid-19. 
Tập trung truyền thông về tiêm 
chủng cho các đối tượng nguy 
cơ cao, có bệnh lý nền, những 
người muốn lựa chọn vắc xin, 
người sống ở khu vực có tỷ lệ 
bao phủ vắc xin thấp…         P.V

Tiếp tục tăng cường công tác tiêm vắc xin 
phòng Covid-19

(BĐ) - Ông Trần Kim Kha, 
Giám đốc Sở TT&TT, cho biết: 
Trung tâm giám sát, điều hành 
đô thị thông minh tỉnh Bình 
Định (IOC) đang vận hành 8 
dịch vụ cơ bản, với các chức 
năng: Phản ánh hiện trường; 
giám sát, điều hành giao thông; 
an ninh trật tự đô thị; giám sát 
thông tin trên môi trường mạng; 
giám sát an toàn thông tin; bảng 
điều khiển tổng hợp giám sát, 
điều hành; hệ thống giám sát 
dịch vụ công; hệ thống thông 
tin kinh tế, xã hội. 

Từ nay đến cuối năm 2022, 
IOC tiếp tục được xây dựng và 
mở rộng hệ thống giám sát các 
tiện ích. Cụ thể, Sở TT&TT phối 
hợp với Công ty CP FPT lắp đặt 
mới 23 vị trí/39 camera quan sát, 
xử lý vi phạm và đo đếm lưu 
lượng, kiểm soát phương tiện ra 
vào tại các nút giao thông qua 
TP Quy Nhơn, TX Hoài Nhơn, 
huyện Vân Canh, Tây Sơn. 

Trước đó, Sở TT&TT đã lắp 
đặt và cấu hình 74 camera giám 
sát, gồm: 2 camera tầm xa đặt 

tại tòa nhà TMS Quy Nhơn; 9 
camera tầm trung tại trung tâm 
ngã năm Bến xe, ngã năm Đống 
Đa, ngã ba Phú Tài, ngã sáu 
Nguyễn Tất Thành, và Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành; 
6 camera tại các vị trí trọng 
điểm, như: Trước Văn phòng 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tiếp 
công dân tỉnh, Đài PT-TH Bình 
Định, vòng xuyến Mũi Tấn 
đường Xuân Diệu, ngã năm Lê 
Lợi - Trần Cao Vân - Nguyễn 
Huệ; 39 camera tại các ngã tư và 
ngã năm: Lê Hồng Phong - Tăng 
Bạt Hổ, Nguyễn Tất Thành - Trần 
Thị Kỷ, Võ Liệu - Tây Sơn, Hoàng 
Văn Thụ - Tây Sơn…; 4 camera 
giám sát lũ lụt đặt tại huyện Tuy 
Phước và TP Quy Nhơn…

IOC bước đầu phát huy tính 
năng, hiệu quả, giúp cho lãnh 
đạo tỉnh có cái nhìn toàn cảnh 
về thông tin liên quan đến các 
cơ quan, đơn vị, địa phương để 
kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ 
đạo, điều hành, xử lý công việc 
nhanh chóng, hiệu quả.

TRỌNG LỢI

Xây dựng và mở rộng 
hệ thống giám sát, điều hành 
đô thị thông minh

Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Định (IOC) đặt tại 
Sở TT&TT.                                                                                                                                    Ảnh: A.N

(BĐ) - Ngày 31.7, Cảng Quy 
Nhơn tổ chức lễ đón chuyến tàu đầu 
tiên của tuyến dịch vụ container 
mã hiệu BDX (BIENDONG 
FREIGHTER) của hãng tàu 
ASEAN SEAS LINES (ASL) chính 
thức khai thác tại cảng.

Tuyến dịch vụ BDX kết nối 
nguồn hàng xuất nhập khẩu trực 
tiếp từ Cảng Quy Nhơn đến các 
cảng tại Trung Quốc và thông qua 
các cảng tại Trung Quốc, trung 
chuyển hàng hóa đi các thị trường 
tại khu vực Đông Bắc Á, châu Âu.

Tuyến dịch vụ này mở ra 
một xu hướng mới về phát 
triển nguồn hàng container 
thông qua cảng. Hành trình của 
tuyến dịch vụ cụ thể như sau: 
Đà Nẵng - Quy Nhơn - Hong 

Cảng Quy Nhơn đón chuyến tàu đầu tiên 
của tuyến dịch vụ BDX

Chuyến tàu đầu tiên của tuyến dịch vụ container BDX đã cập cảng Quy Nhơn.
 Ảnh: Cảng Quy Nhơn 

Kong - Shekou - Nansha.
Sản lượng chuyến tàu đầu 

tiên tại Cảng Quy Nhơn của 
tuyến BDX là 40 teus.   HẢI YẾN

(BĐ) - Trong 2 ngày 1 - 2.8, 
tại TP Quy Nhơn, Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn 
công tác Mặt trận năm 2022 cho 
cán bộ Mặt trận cấp huyện và 
cấp xã trong tỉnh (đợt 2).

Hội nghị tập huấn tập trung 
vào các chuyên đề: Những vấn 
đề cơ bản về tổ chức và hoạt 
động của MTTQ Việt Nam; 
Hoạt động giám sát, phản biện 
xã hội của MTTQ Việt Nam theo 
Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 
12.12.2013; Đổi mới nội dung 
và phương thức hoạt động của 
MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu 
cầu tình hình mới; Những vấn 
đề cơ bản về viết tin, bài tuyên 

truyền; Một số vấn đề về chuyển 
đổi số và khai thác thông tin trên 
mạng xã hội; Công tác tuyên 
truyền, vận động nhân dân 
tham gia giữ gìn, đảm bảo trật 
tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, cán bộ MTTQ 
các cấp còn được hướng dẫn một 
số nội dung thực hiện Nghị định 
93/2021/NĐ-CP, ngày 27.10.2021 
về vận động, tiếp nhận, phân 
phối và sử dụng các nguồn đóng 
góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục 
khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, 
sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc 
bệnh hiểm nghèo; hướng dẫn 
một số nội dung thực hiện tiêu 
chí “Đô thị văn minh”.

Dự và phát biểu khai mạc 

Hội nghị, đồng chí Nguyễn 
Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - 
nhấn mạnh: Việc bồi dưỡng 
nghiệp vụ, nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ Mặt trận các 
cấp là hết sức cần thiết nhằm 
đáp ứng nhiệm vụ trong tình 
hình mới. Hội nghị cũng là 
dịp để cán bộ Mặt trận trao 
đổi,  rút kinh nghiệm, học 
hỏi cách làm hay, sáng tạo, 
mô hình thiết thực để nhân 
rộng tại  địa phương, góp 
phần tích cực vào phát triển  
KT-XH của địa phương, tỉnh.

                             NGUYỄN MUỘI

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận  
cấp huyện và xã

(BĐ) - Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh vừa ký Quyết định phê 
duyệt đợt 4 năm 2022 các tàu cá 
được hỗ trợ chi phí nhiên liệu 
chuyến biển theo Quyết định số 
48/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Đợt này, có 1.138 tàu cá 
của ngư dân được hỗ trợ chi 

phí nhiên liệu với tổng số tiền 
98,57 tỷ đồng, trong đó TX Hoài 
Nhơn có 976 tàu cá được hỗ trợ 
gần 85 tỷ đồng, huyện Phù Cát 
có 104 tàu cá được hỗ trợ 8,855 
tỷ đồng, huyện Phù Mỹ có 38 
tàu cá được hỗ trợ 3 tỷ đồng và 
TP Quy Nhơn có 20 tàu được hỗ 
trợ 1,75 tỷ đồng.                      N.P

Hỗ trợ hơn 98,5 tỷ đồng 
chi phí nhiên liệu cho tàu 
đánh bắt cá xa bờ

(BĐ) - Sáng 1.8, Hội đồng 
Đội tỉnh, Trung tâm Hoạt động 
Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức 
lễ tổng kết và trao giải Trại hè 
thiếu nhi năm 2022.

Trại hè thiếu nhi diễn ra từ 
ngày 17 - 20.6, với gần 150 học 
sinh các trường tiểu học, THCS 
của 11 huyện, thị xã, thành 
phố tham gia và tranh tài ở các 
phần thi: Liên hoan Vũ điệu tuổi 

hồng; cuộc thi Nét bút tuổi hoa, 
MC tài năng, Em yêu sáng tạo 
khoa học, Ngày hội sắc màu; 
Liên hoan tuyên truyền măng 
non về phòng, chống đuối nước 
và tai nạn thương tích.

Qua đó, Ban tổ chức đã trao 
tặng 6 giải nhất, 6 giải nhì, 6 giải 
ba và 12 giải khuyến khích cho 
các em có thành tích tốt tại từng 
phần thi.

Trại hè thiếu nhi nhằm tạo 
sân chơi lành mạnh, bổ ích cho 
các em thiếu nhi trong dịp hè và 
tạo điều kiện cho các em trau dồi 
một số kỹ năng, nâng cao nhận 
thức và phát triển năng khiếu 
của bản thân; góp phần kịp thời 
phát hiện và bồi dưỡng các em 
có năng khiếu làm nòng cốt cho 
các hoạt động Đoàn, Đội.

CHƯƠNG HIẾU

Tổng kết Trại hè thiếu nhi năm 2022

Sáng 1.8, Trung tâm 
Hoạt động Thanh thiếu 
nhi tỉnh phối hợp với Đoàn 
Thanh niên Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH (CA tỉnh) tổ chức 
tập huấn kỹ năng PCCC&CNCH 
và phòng, chống đuối nước, 
tai nạn thương tích cho gần 60 
em học sinh tiểu học và THCS. 
Tham gia buổi tập huấn, các 
em học sinh được hướng dẫn 
những kiến thức cơ bản về 
PCCC, kỹ năng thoát nạn trong 
môi trường có lửa, khói khí độc; 
hướng dẫn cách sử dụng mặt 
nạ chống độc, kỹ năng thoát 
hiểm bằng dây ở các tầng cao 
của trường học, tòa nhà khi có 

cháy nổ; hướng dẫn kỹ năng sơ 
cấp cứu ban đầu cho người bị 
đuối nước... DUY ĐĂNG
 Lúc 8 giờ ngày 1.8, 

tàu cá BĐ 97334-TS, do 
ông Nguyễn Thanh Đoàn (ở 
phường Tam Quan Bắc, TX Hoài 
Nhơn) làm chủ kiêm thuyền 
trưởng, khi đang đánh bắt cá 
cách Đông Bắc TP Quy Nhơn 
khoảng 300 hải lý thì thuyền 
viên Trương Công Lầu  
(SN 1976, ở phường Tam Quan 
Nam, TX Hoài Nhơn) bị máy xay 
đá lạnh nghiền trúng bàn tay 
phải. Thuyền trưởng cho tàu 
chạy vào bờ để cấp cứu ngư 
dân gặp nạn. P.PHƯƠNG
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Bình Định

Sự hài lòng của người dân
 mới là tuyệt đối !

Trong chuyến công tác tại Bình Định mới đây, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã đi kiểm tra nhiều mô 
hình chăn nuôi, nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh và trao Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ công nhận huyện Phù Cát đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. 

Dịp này, Bộ trưởng Bộ 
NN&PTNT Lê Minh Hoan đã 
chia sẻ với phóng viên Báo Bình 
Định về định hướng, giải pháp 
đầu tư phát triển kinh tế đối với 
ngành nuôi tôm, chăn nuôi gia 
cầm và xây dựng nông thôn mới 
tại Bình Định. 

● Thưa Bộ trưởng, kiểm tra 
tình hình sản xuất giống 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), đồng chí có lưu ý đến 
việc xây dựng “nhân hiệu”, xin 
Bộ trưởng chia sẻ thêm về vấn 
đề này? 

- Đây là 2 DN sản xuất, cung 
ứng giống gia cầm chất lượng 
cao hàng đầu của cả nước. Ứng 
dụng khoa học công nghệ cùng 
với các giải pháp về thị trường 
là những yếu tố góp phần giúp 
2 DN này định vị được thương 
hiệu của mình trên thị trường. 

Tuy nhiên, gà giống 1 ngày 
tuổi của 2 DN này khá giống 
nhau, nhìn trực quan rất khó 
phân định, vậy thì làm cách nào 
để khách hàng, nhất là nông dân, 
nhận diện được con gà nào là 
của Minh Dư, con nào là của Cao 
Khanh. Đó là vấn đề lớn, rất lớn 
chứ không nhỏ, rất nhiều DN 
biết nhưng lại chưa thực sự quan 
tâm. Tư duy kinh tế nông nghiệp 
là tư duy bán hàng. Muốn thành 
công thì phải “bán” chính bản 
thân mình thông qua những cảm 
xúc, tâm huyết, niềm tin, trách 
nhiệm với cộng đồng, với xã hội. 

Tôi nói thương hiệu phải 
được xây dựng từ “nhân hiệu” 
là vì thế! Đó là giá trị cá nhân 
bao gồm cả về ngoại hình, học 
thức, lối sống, trách nhiệm xã 
hội… mà DN gầy dựng nên, 
mang lại giá trị thế nào cho  
xã hội. 

DN không chỉ đơn thuần bán 
sản phẩm và chỉ có sản phẩm, mà 
nhiều hơn, ta phải cộng vào đó 
cả niềm tin và sự trải nghiệm tin 
cậy cho khách hàng. Trải nghiệm 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan (ngoài cùng bên trái) kiểm tra hoạt động sản xuất gia cầm giống tại Công ty TNHH 
Giống gia cầm Minh Dư. 

đó là vô giá. Khi DN mang lại 
một năng lượng tích cực, đem 
đến giá trị cho cộng đồng thì 
chắc chắn sẽ phát triển bền vững. 
Ngược lại, DN không có dấu ấn 
gì, mờ nhạt, không xây dựng 
được thương hiệu cá nhân thì dù 
có được kiến tạo, hỗ trợ để được 
tiếp cận những cơ hội tốt đến 
mấy cũng khó mà thành công. 
Sản xuất, kinh doanh gia cầm 
giống không phải là ngoại lệ. 

● Thưa Bộ trưởng, đồng chí 
có đề cập đến trách nhiệm xã hội 
của Tập đoàn Việt - Úc và việc 
hình thành hệ sinh thái ngành 
hàng tôm tại Bình Định…  

- Đúng rồi, tôi đánh giá cao 
đóng góp của Tập đoàn Việt - Úc 
cho ngành tôm Việt Nam trong 
thời gian qua và quyết định của 
tập đoàn khi đầu tư phát triển 
nuôi tôm ứng dụng công nghệ 
cao tại Bình Định. Tuy nhiên, 

theo tôi ngoài nỗ lực của DN 
thì việc quy hoạch Khu nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao cùng với cơ chế chính sách 
thông thoáng của tỉnh Bình Định 
là yếu tố quan trọng giúp Tập 
đoàn Việt - Úc phát triển sản 
xuất kinh doanh hiệu quả. 

Tập đoàn Việt - Úc đã thực 
hiện tốt chuỗi khép kín trong 
sản xuất, tiêu thụ của ngành 
tôm, đã vậy thì nên khép kín 
luôn giá trị mang lại cho cộng 
đồng, chia sẻ cùng cộng đồng. 
Tôi nghĩ, làm chuyện này thật 
ra không khó, chỉ cần DN dành 
một ít đất trong Khu nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao đã được UBND tỉnh Bình 
Định giao, xây dựng mô hình 
nuôi tôm ứng dụng công nghệ 
cao, tạo ra không gian mở, để 
cuối tuần hoặc cuối tháng, mời 
người nuôi tôm ở trong tỉnh và 

các địa phương khác quan tâm 
có thể đến tham quan, học tập, 
kết hợp với việc hỗ trợ kỹ thuật 
cho người có nhu cầu. 

Cách làm này sẽ từng bước 
giúp người nuôi tôm thay đổi 
nếp nghĩ, cách làm, kéo theo sự 
thay đổi về hiệu quả kinh tế, thu 
nhập của người dân địa phương, 
tạo tiền đề cho việc hình thành 
hệ sinh thái phát triển ngành 
tôm theo hướng bền vững tại 
Bình Định. 

Đó là trách nhiệm xã hội của 
DN, dù không nói ra, nhưng 
chắc hẳn chính quyền và người 
dân cũng mong muốn DN thể 
hiện. Khi làm được điều này, 
tôi tin chắc Tập đoàn Việt - Úc 
cũng sẽ nâng tầm “nhân hiệu” 
của mình. 

● Phát biểu tại buổi lễ công 
bố huyện Phù Cát đạt chuẩn 
huyện nông thôn mới năm 

2020, Bộ trưởng đã nhấn mạnh 
đến “hậu” danh hiệu. Thưa Bộ 
trưởng, cụ thể thì ta nên làm như 
thế nào? 

- Tôi đánh giá cao nỗ lực của 
tỉnh Bình Định nói chung và 
huyện Phù Cát nói riêng trong 
thực hiện Chương trình xây 
dựng nông thôn mới. Đến nay, 
tỉnh Bình Định đã có 83/113 xã 
được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới, đạt tỷ lệ 73,45%; có 7 xã 
đạt tiêu chí nông thôn mới nâng 
cao và 5/11 đơn vị cấp huyện được 
công nhận hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới và đạt 
chuẩn nông thôn mới. 

Kết quả này sẽ là động lực 
cho Bình Định thực hiện chương 
trình trong giai đoạn tiếp theo, 
nhưng danh hiệu đạt được chỉ là 
điều kiện cần, nó tương đối; đời 
sống vật chất và tinh thần của 
người dân thay đổi, tốt hơn mới 
là điều kiện đủ. Sự hài lòng của 
người dân mới là tuyệt đối! 

Vì thế, địa phương phải tiếp 
tục đẩy mạnh phát triển toàn 
diện, bền vững trên tất cả các 
lĩnh vực, trong đó cần đặc biệt 
quan tâm tạo môi trường thuận 
lợi, hỗ trợ nông dân và cư dân 
nông thôn nâng cao năng lực 
quản trị, phát triển sản xuất kinh 
doanh; tạo sinh kế, việc làm ổn 
định, tiếp cận các nguồn lực, tiến 
bộ khoa học công nghệ, chuyển 
đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ 
lẻ sang sản xuất kinh doanh theo 
chuỗi giá trị, tạo ra được giá trị 
gia tăng cao nhất trên một đơn 
vị diện tích chứ không phải chỉ 
tạo ra sản lượng cao. Địa phương 
cũng cần phát huy giá trị con 
người của chủ thể xây dựng nông 
thôn mới vì đây là những giá trị vô 
hình nhưng sẽ chuyển hóa thành 
những giá trị hữu hình nếu biết 
khơi dậy tiềm năng. 

Tôi nghĩ, khi người dân tự 
làm giàu trên mảnh đất quê 
hương, quyền làm chủ được 
đảm bảo và phát huy thì chương 
trình xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn mới tại Bình Định sẽ 
thành công. 

● Trân trọng cảm ơn đồng chí 
Bộ trưởng!

PHẠM TIẾN SỸ (Thực hiện)

(BĐ) - Ngày 1.8, UBND 
xã Cát Khánh (huyện Phù 
Cát) cho biết đã tìm được thi 
thể 2 cha con ông T.V.Đ. và 
T.L.C.C., bị chết đuối khi đang 
đánh cá trên đầm Đề Gi (xã  
Cát Khánh).

Trước đó, tối 31.7, hai cha 
con ông Đ. dùng thuyền thúng 
ra đầm Đề Gi để đánh cá. 
Trong lúc đánh bắt cá, chiếc 
thuyền thúng bị lật khiến cả 
hai rơi xuống đầm và mất tích.

Nhận được thông tin, chính 

quyền địa phương đã cử lực 
lượng phối hợp với người dân 
tích cực tìm kiếm các nạn nhân. 
Đến khoảng 10 giờ 30 phút 
ngày 1.8, thi thể của ông Đ. đã 
được tìm thấy. Gần 2 giờ đồng 
hồ sau đó, thi thể anh C. cũng 
được đưa lên bờ.

Ông Đinh Thành Tiến, Chủ 
tịch UBND xã Cát Khánh, cho 
biết chính quyền địa phương 
đã đến thăm hỏi, chia buồn và 
hỗ trợ gia đình nạn nhân.

K.ANH

(BĐ) - Sáng 1.8, Đoàn thiện 
nguyện của Hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo tỉnh đến Bệnh viện 
Chỉnh hình và Phục hồi chức 
năng Quy Nhơn thăm hỏi, 
động viên và trao 62,1 triệu 
đồng hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn 
Văn Tùng (ở thôn Huỳnh Giản 
Bắc, xã Phước Hòa, huyện Tuy 
Phước) bị té chấn thương sọ 
não. Sau thời gian phẫu thuật 
và chữa trị tại BVĐK tỉnh, anh 
Tùng được chuyển sang Bệnh 
viện Chỉnh hình và Phục hồi 
chức năng Quy Nhơn tiếp tục 

điều trị.
Số tiền hỗ trợ lần này do 

Quỹ Tâm Ái Đồng Nai (tỉnh 
Đồng Nai) vận động nhà hảo 
tâm của Quỹ ủng hộ. Trước đó, 
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
tỉnh đã vận động nhà hảo tâm 
hỗ trợ bệnh nhân Tùng hơn 150 
triệu đồng.
  Ngày 31.7, CLB Tình 

nguyện viên CTĐ Bạch Mai 
Trang (TX Hoài Nhơn) đến 
thăm hỏi, động viên, trao 7 triệu 
đồng giúp bệnh nhi Huỳnh Gia 
Tân (ở phường Hoài Thanh 

Tây), bị TNGT, phải tháo bỏ 
một đoạn chân phải; trao 7,55 
triệu đồng hỗ trợ người vợ trẻ 
sức khỏe yếu cùng 2 con nhỏ 
của một bệnh nhân ở phường 
Hoài Xuân vừa qua đời.
 Chiều 28.7, Hội CTĐ TP 

Quy Nhơn cùng CLB Người 
tình nguyện CTĐ thành phố 
đã đến Bệnh viện Lao và bệnh 
phổi Bình Định thăm hỏi, tặng 
quà 20 bệnh nhân có hoàn cảnh 
khó khăn đang cấp cứu và điều 
trị tại đây; mỗi suất quà trị giá 
1 triệu đồng.                  NGỌC TÚ

Trao tiền, quà hỗ trợ bệnh nhân khó khăn Đi đánh cá trên đầm Đề Gi, 
hai cha con chết đuối
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Dán tờ rơi tuyên truyền
về ATGT tại nhà hàng,
quán nhậu, karaoke

Ngày 1.8, thực hiện cao điểm kiểm 
tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật 
tự ATGT, Đội Cảnh sát giao thông - trật 
tự (CA huyện Phù Mỹ) tổ chức tuần tra 
kiểm soát và phối hợp với CA 19 xã, thị 
trấn trên địa huyện đến các nhà hàng, quán 
nhậu, cơ sở kinh doanh karaoke dán hàng 
trăm tờ rơi tuyên truyền về ATGT.

Báo Bình Định số ra ngày 15.7.2022 
có bài viết “Ô nhiễm từ sơ chế mực xà, 
người dân kêu cứu”, phản ảnh việc hàng 
nghìn hộ dân ở thôn An Quang Đông 
và An Quang Tây (xã Cát Khánh, huyện 
Phù Cát) nhiều năm nay phải hứng chịu 
tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng do các cơ sở sơ chế mực xà ở địa 
phương gây ra. 

Theo UBND xã Cát Khánh, trước tình 
trạng này, ngành chuyên môn đã lấy mẫu 
nước thải từ các cơ sở để kiểm tra; kết 
quả các chỉ số ô nhiễm vượt gấp nhiều 
lần mức cho phép. UBND huyện Phù Cát 
đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực môi trường 
đối với 15 cơ sở, với mức phạt từ 24 - 
67 triệu đồng/cơ sở. Đại diện lãnh đạo 
UBND xã Cát Khánh, UBND huyện Phù 
Cát và phòng chuyên môn của huyện 
cũng cam kết sẽ kiên quyết xử lý dứt 
điểm tình trạng này.

Thế nhưng, đến cuối tháng 7, đầu 
tháng 8.2022, hoạt động của các cơ sở 
sơ chế mực xà tại thôn An Quang Đông 
và An Quang Tây vẫn tấp nập; trong 
đó có cả 15 cơ sở vừa bị UBND huyện 
Phù Cát ra quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính. 

Hằng ngày, lượng lớn chất thải từ 
mực xà và nước thải đen ngòm được các 
cơ sở sơ chế thải trực tiếp ra môi trường, 
bốc mùi hôi thối nồng nặc. Thực trạng 
này không chỉ ảnh hưởng xấu đến cuộc 
sống, sức khỏe người dân; mà còn khiến 
việc nuôi thủy sản và trồng cây lâu 
năm, cây ăn trái của nhiều hộ dân gặp 
khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Dương, ở thôn An 
Quang Tây, than thở: “Người dân thì bị 
mùi hôi thối từ sơ chế mực “tra tấn” hằng 
ngày. Còn lồng bè nuôi hải sản bị nước 
thải từ hoạt động này xâm nhập, khiến 
cá, tôm không phát triển hoặc bị chết. 
Ngoài ra, nước thải từ việc rửa mực có 
độ mặn rất cao; khi thải ra môi trường 
ngấm vào đất, ảnh hưởng đến các loại 
cây trồng trên cạn, khiến cây không thể 
phát triển”.

Được biết, gần đây, UBND xã Cát 
Khánh lập nhiều chốt chặn tại các thôn 

VIẾT TIẾP BÀI “Ô NHIỄM TỪ SƠ CHẾ MỰC XÀ, NGƯỜI DÂN KÊU CỨU”:

Người dân phải chịu đựng 
đến bao giờ?

An Quang Đông, An Quang Tây, Chánh 
Lợi để ngăn chặn nguồn mực nguyên liệu 
từ các nơi nhập về. Vậy nhưng, vào thời 
gian cao điểm (từ ngày 28 đến ngày 12 
âm lịch hằng tháng), khối lượng lớn mực 
xà nguyên liệu vẫn “cập bến”; chủ các 
cơ sở sơ chế đối phó bằng cách dùng xe 
máy hoặc xe máy kéo rơ-moóc chở từng 
chuyến nhỏ lẻ để đưa mực về sơ chế.

Theo ông Phạm Dũng Luận, Phó Chủ 
tịch UBND huyện Phù Cát, địa phương 
rất “đau đầu” trong việc xử lý tình 
trạng này. UBND huyện đã chỉ đạo xã 
Cát Khánh và các phòng chức năng liên 
quan của huyện tuyên truyền, vận động 
người dân bỏ nghề sơ chế mực xà để bảo 
vệ môi trường, nhưng hiệu quả chưa như 
mong muốn. 

Về chế tài, UBND huyện cũng đã ban 
hành quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực môi trường đối với 
15 cơ sở sơ chế mực xà ở thôn An Quang 
Đông và An Quang Tây. Tuy nhiên, đến 
nay nhiều chủ cơ sở chưa chấp hành việc 
nộp phạt.

“Tới đây, UBND huyện sẽ ban hành 
quyết định cưỡng chế thi hành quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính đối với 
các chủ cơ sở không tự giác chấp hành. 
Đồng thời, tiếp tục lấy mẫu nước thải 
của các cơ sở còn lại để kiểm nghiệm, 
nếu vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định 
pháp luật. UBND huyện cũng sẽ mời Sở 
TN&MT, Sở NN&PTNN về địa phương 
làm việc, kiểm tra để đưa ra giải pháp 
xử lý dứt điểm việc sơ chế mực xà gây ô 
nhiễm môi trường”, ông Luận cho hay.

Có thể thấy, đến nay, chính quyền địa 
phương chưa có giải pháp hữu hiệu để 
xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi 
trường do sơ chế mực xà; còn các chủ cơ 
sở tiếp tục hoạt động bất chấp vi phạm 
về môi trường. Điều này sẽ khiến môi 
trường đất, nước và không khí ở thôn An 
Quang Đông, An Quang Tây nói riêng, xã 
Cát Khánh nói chung bị đe dọa nghiêm 
trọng. Cùng với đó, cuộc sống, sức khỏe 
của hàng nghìn người dân ở địa phương 
tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực. 

Người dân phải chịu đựng tình trạng 
này đến bao giờ? Đây là câu hỏi mà 
UBND xã Cát Khánh, UBND huyện Phù 
Cát và các ngành chức năng liên quan cần 
sớm có câu trả lời.                       VĂN LỰC

Hoạt động sơ chế mực xà tại một cơ sở ở khu vực nghĩa địa thôn An Quang Tây (ảnh chụp ngày 31.7).
Ảnh: V.L

Gửi đơn tới Báo Bình Định, ông 
Nguyễn Văn Chung (ở thị trấn Tuy 
Phước, huyện Tuy Phước), trình bày: 
Ngày 4.1, vợ chồng ông Hà Văn Bửu, 
bà Nguyễn Thị Thanh Trung (ở thôn An 
Hòa 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước) 
bán cho bà Nguyễn Thị Thanh Luyến 
(vợ ông Chung) thửa đất số hiệu 300, tờ 
bản đồ số 40, diện tích hơn 117 m2, thuộc 
thôn An Hòa 2. Tài sản trên thửa đất là 
căn nhà cấp 4, diện tích xây dựng 100 m2 
cũng được ông Bửu, bà Trung bán cho bà 
Luyến. Hợp đồng mua bán được chứng 
thực tại Văn phòng Công chứng Nguyễn 
Văn Việt (ở huyện Tuy Phước).

Ngày 6.1, bà Luyến được Chi nhánh 
Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy 
Phước sang tên trong sổ đỏ và công nhận 
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 
đất đã mua của ông Bửu, bà Trung. 

Sáng 11.1, ông Chung được vợ chồng 
ông Bửu bàn giao thửa đất và căn nhà 

Mua nhà nhưng không thể ở

đã mua; sau đó, ông thay ổ khóa mới và 
khóa cửa lại. Đến khoảng 18 giờ cùng 
ngày, bà Nguyễn Thị Huyền Ngân và con 
trai đã phá ổ khóa và vào ở trong nhà từ 
đó đến nay. 

Ông Chung cho biết: “Vợ tôi nhận 

chuyển nhượng thửa đất và căn nhà từ 
vợ chồng ông Bửu, bà Trung; đã được 
công chứng và cơ quan thẩm quyền thực 
hiện thủ tục công nhận quyền sở hữu, sử 
dụng. Vậy nhưng, nửa năm nay bà Ngân 
ngang nhiên chiếm dụng; vợ chồng tôi 
không thể sử dụng tài sản đã mua”.

Qua tìm hiểu được biết, bà Ngân là 
vợ của ông Hà Thanh Tuấn (con trai ông 
Bửu, bà Trung), nhưng đã ly hôn năm 
2019. Trước khi ly hôn, 2 người xây dựng 
căn nhà cấp 4 trên thửa đất số 300, tờ bản 
đồ số 40 của ông Bửu, bà Trung để ở. Từ 
khi ly hôn, bà Ngân cùng 3 người con 
đi ở nơi khác. Khi bà Ngân nghe tin ông 
Bửu bán căn nhà thì trở về tranh chấp vì 
cho rằng có phần tài sản của bà trong đó. 

Liên quan việc này, theo CA xã 
Phước An, đơn vị đã nắm được thông 
tin vụ việc; nhưng đây là tranh chấp 
dân sự nên các bên cần đưa ra tòa án để 
được phân xử.                    CÔNG LUẬN

Thửa đất và căn nhà trên đất bà Luyến đã mua 
nhưng không thể vào ở.    Ảnh: C.L

CSGT CA huyện và CA địa phương dán tờ rơi tại 
một quán nhậu trên địa bàn thị trấn Bình Dương.

Ảnh: V.T

Với chủ đề “Đã uống rượu bia, không 
lái xe. Tính mạng con người là trên hết”, 
nội dung của các tờ rơi nêu cụ thể về 
các hành vi vi phạm là lái xe sau khi đã 
uống rượu bia và mức xử phạt vi phạm 
hành chính, xử lý hình sự đối với các 
hành vi này.

Ngoài ra, lực lượng CSGT còn cho các 
chủ nhà hàng, quán nhậu, cơ sở karaoke 
ký cam kết thường xuyên nhắc nhở 
khách hàng chấp hành nghiêm quy định 
của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, 
bia, nhất là không lái xe sau khi đã uống 
rượu bia, khuyến cáo khách hàng dùng 
xe dịch vụ hoặc giao xe cho những người 
không uống rượu bia chở về; đảm bảo 
không để xảy ra trường hợp khách hàng 
đã uống rượu bia điều khiển phương tiện 
tham gia giao thông; kịp thời thông báo 
cho CA huyện trường hợp khách hàng 
cố tình điều khiển phương tiện tham gia 
giao thông khi đã uống rượu bia; tuyệt 
đối không bán rượu, bia, thức uống có 
cồn cho người dưới 18 tuổi.           VĂN TỐ

Cháy công ty may
Khoảng 1 giờ ngày 1.8, tại kho hàng 

Công ty TTHH may Hoàng Vinh cơ sở 2 
(xã Cát Tân, huyện Phù Cát) đã xảy ra 
cháy lớn. 

Ngọn lửa bốc cháy từ nơi chứa 
nguyên liệu là vải, xốp, nên cháy lan ra 
bãi để xe công nhân, thiêu rụi 20 mô tô; 
tiếp tục lan sang kho hàng Hoàng Vinh cơ 
sở 3 ở gần đó. CA huyện Phù Cát phối hợp 
với Cảng hàng không Phù Cát, Trung đoàn 
925 để dập tắt đám cháy. Đến 14 giờ cùng 
ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, 
thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đồng. N.GIANG

Tai nạn giao thông 
làm 2 người chết

Khoảng 9 giờ ngày 1.8, tại thị trấn 
Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân) xảy ra vụ 
TNGT nghiêm trọng. Ô tô biển số tạm 
T89-581.70 do Lê Khắc Trọng (SN 1988, 
tỉnh Thanh Hóa) điều khiển theo hướng 
Cầu Dợi - Kim Sơn đã xảy ra va chạm với 
mô tô biển số 77X1-2639 do bà Đặng Thị 
Tuất (SN 1966) điều khiển hướng ngược 
lại, phía sau có chở bà Thái Thị Quốc 
(SN 1968, cùng ở xã Ân Phong, huyện 
Hoài Ân). 

Hậu quả, bà Tuất và bà Quốc chết 
tại chỗ.                  T.LONG
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TUY PHƯỚC: 

Nghiệm thu đưa vào 
sử dụng công trình 
đê sông Hà Thanh

Sở dĩ xã Bình Thuận phát triển cây 
mè mạnh như hiện nay là do “ăn theo” 
diện tích trồng đậu phụng. Cây mè là 
loại cây trồng ngắn ngày, khả năng 
chịu hạn tốt, dễ luân canh; hơn nữa 
dinh dưỡng, chất đạm tồn dư trong đất 
sau khi thu hoạch đậu phụng đủ giúp 
cho cây mè phát triển tốt. Cách thức và 
điều kiện canh tác cây mè tương tự cây 
đậu phụng nên nông dân dùng luôn hệ 
thống béc phun tưới đậu phụng cho 
cây mè, tiết kiệm chi phí đầu tư. 

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó 
Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, diện 
tích cây mè ở Bình Thuận tăng lên 
hằng năm. Tính từ năm 2017 đến nay, 
tổng diện tích tăng thêm đã lên tới 264 
ha. Thị trường tiêu thụ sản phẩm mè 
lại ổn định trong nhiều năm liền nên 
nông dân trồng mè có rất nhiều thuận 
lợi. Diện tích cây mè không ngừng 
mở rộng và nếu không có đột biến thì 
tương lai đây sẽ là loại cây trồng cạn 
chủ lực thứ 2 của địa phương sau cây 
đậu phụng. 

Sau Bình Thuận, xã Bình Tân là địa 
phương thứ hai có tốc độ phát triển cây 
mè cao. Bà Nguyễn Thị Gái (thôn Phú 
Hưng, xã Bình Tân) cho hay: Nhà có 

diện tích đất gò tương đối lớn, nhưng 
nhiều năm qua không thay đổi gì nhiều 
ngoài canh tác các loại đậu luân canh 
với mè, có năm trồng gần cả héc ta. 
Riêng năm nay nhà neo người nên chỉ 
làm được 8 sào. Sau khi thu hoạch đậu 
phụng vụ Đông Xuân, khoảng tháng 3 
âm lịch tôi xuống giống trồng mè, rồi 
khoảng 75 ngày sau là thu hoạch. Xong 
đâu đó tôi cho đất nghỉ, phục hồi độ 
màu mỡ, chờ đến vụ Đông Xuân lại 
xuống giống trồng đậu phụng tiếp. So 
với cây mì, làm cây mè hiệu quả hơn 
nhiều, tận dụng được công gia đình, 
không cần thuê mướn. Thời gian trồng 
mè lại ngắn, nên rủi ro về thời tiết rất 
thấp, công chăm sóc, đầu tư lại ít, phần 
thắng lợi lại cao nên nhiều bà con coi 
trồng mè như một cách giảm bớt căng 
thẳng trong canh tác.

Tương tự, bà Thái Thị Điều (xóm 1, 
thôn Phú Hưng, xã Bình Tân) vừa thu 
hoạch xong 6 sào mè, cho biết: Vợ chồng 
tôi lớn tuổi nên không kham được nhiều, 
năm nào cũng luân canh trồng đậu - mè 
trên 6 sào đất. Sau khi thu hoạch đậu 
đen, hoặc đậu phụng thì trồng mè vụ 
Hè. Dù không có điều kiện chăm sóc 
cây mè cho đầy đủ, chu đáo như nhiều 

Nhằm đa dạng hóa cơ cấu cây trồng 
và nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn 
vị diện tích, những năm gần đây, bà con 
nông dân xã An Hòa, huyện An Lão đã 
tích cực đưa giống khoai lang Nhật vào 
trồng đại trà trên đất ruộng thiếu nước. 
Nhờ phù hợp với chất đất nên củ khoai 
bở, ngon ngọt, hàm lượng dinh dưỡng 
cao, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (thôn 
Xuân Phong Tây, xã An Hòa) có nhiều 
kinh nghiệm trồng khoai lang Nhật. 
Năm nay, gia đình bà có hơn 5 sào khoai 
lang Nhật trên diện tích ruộng thiếu 
nước. Vừa nhặt những củ khoai to, căng 
tròn, bà Hồng vừa chia sẻ: Vùng đất 
Xuân Phong Tây rất thích hợp với khoai 
lang, người dân ở đây trồng khoai chủ 
yếu vào vụ Hè Thu, bắt đầu từ tháng 3 
âm lịch xuống giống, đến cuối tháng 7 
âm lịch thu hoạch. Trồng khoai lang 

Trồng khoai lang Nhật trên đất lúa kém hiệu quả 

Nông dân xã An Hòa thu hoạch khoai lang Nhật.                    Ảnh: D.T.D

Nông dân Tây Sơn vui 
vì mè được mùa, được giá

Vụ Hè Thu năm 2022, huyện Tây Sơn trồng hơn 503 ha mè, tăng gần 
20 ha so với cùng kỳ năm 2021 và tăng tới 120 ha so vụ Hè Thu năm 
2020. Trong đó, tập trung chủ yếu ở xã Bình Thuận, với 414,2 ha. Cây 
mè đã mang lại nhiều lợi ích cho nông dân địa phương. 

người khác, nhưng tôi thấy kết quả cũng 
rất khá. Năm nay giá mè cao hơn năm 
ngoái, lại giữ giá ổn định suốt từ đầu 
vụ tới nay. Nhìn chung vụ mè năm nay 
thuận lợi, được mùa, được giá, nông dân 
phấn khởi. Tôi thu hoạch 6 sào mè được 
hơn 2,4 tạ, lãi 7 triệu đồng.

Ông Trương Thế Việt, Phó trưởng 
Phòng NN&PTNT huyện Tây Sơn, chia 
sẻ: Cây mè là loại cây trồng cạn có nhiều 
ưu điểm: Dễ trồng, dễ sống, chống chịu 
sâu bệnh và nắng nóng khá tốt, thời gian 
sinh trưởng ngắn. Nếu gieo giống đều, 
chịu khó dặm tỉa, tưới đủ nước, làm cỏ 
kỹ và bổ sung tăng phân bón hữu cơ thì 
năng suất, thu nhập từ cây mè sẽ còn 
cao hơn. Năm nay trời ít gió Nam nên 
cây mè có thêm thuận lợi để sinh trưởng 
phát triển, đặc biệt giai đoạn cho trái. 
Đến nay, bà con nông dân trong huyện 
đã thu hoạch trên 70% diện tích, năng 
suất bình quân đạt hơn 40 kg/sào, với 
giá bán hiện nay từ 45.000 - 47.000/kg, 
bà con lãi hơn 1 triệu đồng/sào. 

Cây mè có nhiều ưu thế nên được 
nhiều nông dân chọn đầu tư. Để hỗ 
trợ nông dân, huyện Tây Sơn đã tổ 
chức nhiều lớp tập huấn hướng dẫn kỹ 
thuật sản xuất, thâm canh cây mè, giới 
thiệu đến bà con nhiều bộ giống mới 
phẩm cấp cao; đồng thời thực hiện các 
chính sách, hỗ trợ đối với các diện tích 
chuyển từ đất lúa, đất mì, đất mía kém 
hiệu quả sang trồng mè.       

  MỘC MIÊN 

Nông dân xã Bình Tân 
thu hoạch mè. Ảnh: M. MIÊN

 Ngày 1.8, hơn 60 hộ trồng sâm 
Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My, tỉnh 
Quảng Nam đã tham gia Hội thi sâm trong 
khuôn khổ Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 
IV - 2022.  Sâm dự thi từ 1 đến 10 tuổi, phải 
còn nguyên cây, không bị gãy, không bị 
sâu bệnh, dị tật và được lấy từ các chốt 
trồng sâm ở các xã trong vùng quy hoạch 
trên địa bàn huyện Nam Trà My. Những 
củ sâm vào hội chợ, cuộc thi sâm phải 
trải qua 3 lần kiểm tra nghiêm ngặt từ tổ 
kiểm định sâm Ngọc Linh của huyện. Vào 
cuộc thi chính thức sẽ được ban giám khảo 
kiểm tra thêm một lần. Tại lễ, nhiều củ sâm 
lớn, được chủ vườn rao giá lên đến 800 
triệu đồng. (Theo SGGP)
 7 tháng đầu năm, ngành nông 

nghiệp đã có 4 sản phẩm, nhóm sản 
phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 2 tỷ USD, 
gồm cà phê, gạo, tôm, sản phẩm gỗ. Nhiều 
mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn 
so với cùng kỳ năm ngoái, là: Cà phê, cao 
su, gạo, hồ tiêu, cá tra, tôm... Về thị trường 
xuất khẩu, các nước thuộc khu vực châu Á 
chiếm 42,4% thị phần, tiếp đến là châu Mỹ, 
châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi. Mỹ 
tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông, lâm, 
thủy sản lớn nhất Việt Nam, đứng thứ hai 
là thị trường Trung Quốc, tiếp đến là Nhật 
Bản và Hàn Quốc… (Theo VOV)

Nhật trên chân đất này 
hiệu quả kinh tế cao hơn 
các loại cây trồng khác. Sau 
4 tháng là thu hoạch, năng 
suất khoảng 6 - 7 tạ/sào, lãi 
chừng 6 triệu đồng/sào. 

Tương tự, ông Nguyễn 
Văn Hải, cũng ở xã An 
Hòa cho biết, ruộng khoai 
lang Nhật của gia đình 
ông đang vào thời điểm 
thu hoạch. Năm nay, thời 
tiết rất thuận lợi nên cây 
khoai lang phát triển tốt, 
đạt năng suất cao hơn 
năm trước. Hiện tại, gia 
đình đã nhổ xong 1 ha, 
thu về gần 12 tấn củ. “Gia đình tôi rất 
phấn khởi khi chỉ mất 4 tháng chăm 
sóc nhưng thu lợi nhuận trên 80 triệu 
đồng. Trong bối cảnh giá cả nông sản 

đang xuống thấp, nguồn thu từ khoai 
lang Nhật  giúp tôi vơi bớt khó khăn”, 
ông Hải vui vẻ chia sẻ.  

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT 

huyện An Lão, vụ Hè Thu năm 2022, 
toàn huyện trồng hơn 30 ha khoai lang 
Nhật, chủ yếu ở xã An Hòa, năng suất 
phổ biến mức 12 tấn củ/ha. Hiện tại 
đang là thời điểm thu hoạch, trung bình 
1 ha các hộ thu về từ 80 - 90 triệu đồng. 

Ông Trần Hùng, Phó Chủ tịch UBND 
xã An Hòa, cho biết: “Nhờ mang lại hiệu 
quả kinh tế cao, những năm gần đây 
bà con nông dân xã An Hòa đã chuyển 
nhiều diện tích trồng lúa kém hiệu quả 
sang trồng khoai lang Nhật. Giống 
khoai này chủ yếu được trồng ở vùng 
Xuân Phong Tây bởi chân đất ở đây rất 
phù hợp với cây khoai lang. Xã cũng 
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy 
mạnh tuyên truyền, giúp người dân cách 
nhân giống, áp dụng đúng kỹ thuật canh 
tác cây khoai lang Nhật nhằm nâng cao 
năng suất, hiệu quả”.       

DIỆP THỊ DIỆU

Huyện Tuy Phước vừa nghiệm thu 
đưa vào sử dụng công trình đê sông Hà 
Thanh - đoạn từ trạm bơm Biền Chức 
đến đập Bạn Dừa (ảnh), thuộc thị trấn 
Tuy Phước và thị trấn Diêu Trì. 

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 8,7 tỷ 
đồng này có quy mô: Dài 756,6 m, bề rộng 
mặt đê 5 m được đổ bê tông xi măng dày 
20 cm, chân đê gia cố bằng đá hộc, bên 
ngoài đóng cọc tre bảo vệ…

Công trình khởi công đầu năm 2022, 
đến nay hoàn thành, đáp ứng nhu cầu 
bảo vệ khu dân cư bên trong đê, chống 
sa bồi thủy phá đồng ruộng và bảo đảm 
nhu cầu giao thông giữa 2 thị trấn thông 
suốt trong mùa lũ.               XUÂN THỨC
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Thơ Mai Thìn đã cứu rỗi đời anh. Đó 
là cảm giác của tôi khi đọc chậm từng 
bài thơ của anh. Và dừng lại lâu trước bài 
thơ Lau dọn ký ức. Chả là, thơ tôi bây giờ 
cũng là loại thơ “lau dọn ký ức”. Vì sao 
lại lau dọn ký ức, khi mình chưa thể nào 
quên bất cứ điều đáng nhớ nào? Nhưng 
ký ức là vậy, nó cần lau dọn để sáng hơn 
trong đầu người làm thơ. Ở một độ tuổi 
cao nhất định nào đó, con người lại sống 
nhiều về ký ức, thậm chí, sống nhờ ký ức. 
Ngày tôi còn trẻ, quá trẻ để có thể sống 
bằng ký ức, trong một bài thơ hồi chiến 
tranh mà tôi bị “đánh”, tôi có hai câu thơ 
thế này: “Thế hệ chúng tôi không sống 
bằng kỷ niệm/ Không dựa dẫm những 
hào quang có sẵn” (Một người lính nói về 
thế hệ mình)

Indonesia giới
thiệu “ngoại giao 
âm nhạc” trong
năm Chủ tịch G20

Dàn nhạc giao hưởng G20 
(G20 Orchestra) quy tụ một 
số nghệ sĩ hàng đầu thế giới, 
hứa hẹn thúc đẩy “ngoại giao 
âm nhạc” trong năm giữ vị trí 
Chủ tịch luân phiên G20 của 
Indonesia.

Nghệ sĩ piano Indonesia - 
Ananda Sukarlan - người 
sáng lập và cũng là giám đốc 
nghệ thuật của Dàn nhạc giao 
hưởng G20 (ảnh) cho biết rất 
nhiều nước đã phản hồi sáng 
kiến “ngoại giao âm nhạc” 
này của ông qua việc cử các 
nghệ sĩ xuất sắc nhất tham 
gia dàn nhạc. Trong số này có 
Calvin Abdiel - nghệ sĩ piano 2 
quốc tịch Indonesia và Australia, 
nghệ sĩ sáo người Argentina -  
Santiago Clemenz, nghệ sĩ 
đàn Ấn Độ - Jasiel Peter…  
4 giọng ca cổ điển nổi bật nhất 
Indonesia hiện nay là Mariska 
Setiawan, Pepita Salim, Nick 
Lucas và Kadek Ari Annnda đều 
góp mặt trong dàn nhạc.

Theo người sáng lập, tất cả 
nghệ sĩ tham gia dàn nhạc đều 
sinh từ năm 1990 trở về sau, 
trong đó 2 trong số 3 nghệ sĩ 
bộ gõ của dàn nhạc giao hưởng 
G20 là nữ. 

Ngày 12.9 tới, dàn nhạc 
giao hưởng G20 sẽ có buổi 
biểu diễn ra mắt công chúng 
toàn cầu tại ngôi đền Phật 
g iáo  lớn  nhất  thế  g iớ i 
Borobudur đã được UNESCO 
công nhận là di sản văn hóa 
thế giới tại miền Trung Java. 
Chủ đề của năm Chủ tịch 
G20 2022 là: “Cùng nhau 
phục hồi, phục hồi mạnh 
mẽ hơn” sẽ được phản ánh 
trong chương trình biểu diễn 
độc đáo này.

(Theo VOV)

Cùng Mai Thìn “lau dọn ký ức”

Theo đánh giá của Ban giám 
khảo, hầu hết các thí sinh đều 
thể hiện niềm say mê thực thụ 
đối với sách và dành trọn tâm 
huyết để thực hiện bài dự thi của 
mình. Thông qua bài dự thi, các 
em học sinh có những chia sẻ 
thú vị về cuốn sách đã truyền 
cảm hứng, những câu chuyện 
sáng tác, những bài thơ, những 
tác phẩm hội họa. 

Điểm nổi trội ở cuộc thi năm 
nay là có nhiều bài viết với ý 
tưởng xuất sắc, cách chọn sách 
chia sẻ, nội dung viết có sức 
thuyết phục. Nhiều sáng tác 
truyện ngắn, thơ rất hay và có 
ý nghĩa; nhiều bức tranh truyền 
tải được thông điệp của cuộc 
thi. Nhiều video clip quay với 
chất lượng âm thanh tốt, hình 
ảnh đẹp, thí sinh thuyết trình 
lưu loát về những cuốn sách 
mình yêu thích. Thí sinh cũng 
gửi đến nhiều kế hoạch phát 
triển văn hóa đọc sát với thực 
tế địa phương, trường học, có 
thể nhân rộng trong cộng đồng 
nhằm góp phần lan tỏa niềm 
đam mê đọc sách, từ đó khuyến 
khích, thúc đẩy phong trào đọc 
sách trong xã hội. 

Bài dự thi của em Đinh Võ 
Thảo Dương, học sinh lớp 6A6, 
Trường THCS Quang Trung, TP 
Quy Nhơn là bài thi xuất sắc 
nhất của cuộc thi, được chấm 
giải nhất ở cả 2 hạng mục “Bài 
thơ khuyến đọc hay nhất” và 
“Bài dự thi có phần minh họa 
ấn tượng nhất” với số điểm 
tuyệt đối. Bài thi được em đầu 
tư công phu về cả nội dung lẫn 
hình thức, nét chữ có hồn, trang 
trí nghệ thuật, tranh vẽ minh họa 
ấn tượng, phù hợp với nội dung 
từng khổ thơ. Em sáng tác bài 
thơ Trang sách em yêu gửi gắm 
tình yêu, niềm đam mê đọc sách 
của mình và hơn cả là sự khát 
khao lan tỏa nguồn năng lượng 

Trên đường dài lan tỏa 
niềm đam mê đọc sách
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 do Sở VH&TT phối hợp với 
Sở GD&ĐT và Tỉnh đoàn tổ chức nhằm tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi do 
Bộ VH-TT&DL phát động với chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”. Cuộc 
thi nhằm lan tỏa niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ, khuyến khích, 
thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường và cộng đồng. 

tích cực với tất cả mọi người về 
tình yêu sách. 

Truyện ngắn Phép màu trên 
trang sách của em Huỳnh Ngọc 
Hà My, học sinh lớp 6A1, Trường 
THCS Lương Thế Vinh, TP Quy 
Nhơn giành giải nhất hạng mục 
“Truyện ngắn khuyến đọc hay 
nhất”. Với bố cục chặt chẽ, hành 
văn trôi chảy, lời văn hồn nhiên 
trong sáng, câu chuyện mang 
thông điệp sâu sắc, lắng đọng 
trong lòng người đọc. Hà My 
dẫn dắt người đọc về miền Tây 
Bắc xa xôi. Ở đấy có cậu bé Quy 
mồ côi cha, sống cùng mẹ trong 
một xóm nghèo. Trong trường, 
cậu được mệnh danh là “đầu gấu 
chính hiệu” nhưng từ khi đến 
với sách mẹ tặng, một thế giới 
khác đã mở ra trước mắt cậu với 
biết bao nhiêu điều hay, giúp cậu 
biết thế nào là tình yêu, cảnh 
đẹp, con người và quê hương 
đất nước. Dần dần Quy đã thay 
đổi, cậu chăm chỉ học hành, biết 
yêu thương mẹ hơn… Kết lại câu 
chuyện, Hà My đã gửi một lời 
nhắn nhủ vô cùng dễ thương: 
“Sách thật là tuyệt vời! Nó có 
thể thấu hiểu con quái vật bên 
trong bạn, thuần hóa, thay đổi 
chúng chỉ bằng sức mạnh của 

ngôn từ. Nó có thể dạy bạn bao 
điều thú vị, mở ra những chân 
trời mới lạ!”.

Hà My làm quen với sách 
rất sớm, niềm say mê sách của 
em được ông ngoại và mẹ vun 
đắp từ khi còn bé. Lớn lên, em 
đọc tất cả các thể loại sách dành 
cho thiếu nhi và đã học được 
nhiều điều hay từ sách. Em còn 
rất thích viết nhật ký và thường 
ghi chép lại những câu văn hay 
mỗi khi đọc sách. Chính điều này 
đã giúp em luôn đạt thành tích 
cao trong môn Ngữ văn, vốn từ 
vựng được mở rộng và kỹ năng 
viết ngày càng hoàn thiện.

Chọn truyện dài Chuyện con 
mèo dạy hải âu bay của nhà văn 
người Chilê - Luis Sepúlveda 
để viết cảm nhận, em Vũ Hoàng 
Nhật Mai, học sinh lớp 8A1, 
Trường THCS thị trấn Phù Mỹ, 
huyện Phù Mỹ, tự tin chia sẻ: 
“Cuốn sách ấy không chỉ giúp 
em thêm yêu đời, yêu thiên nhiên 
mà còn dắt em vào câu chuyện 
tuyệt đẹp về việc giữ lời hứa và 

tình mẫu tử thiêng liêng”. Bài 
viết của Mai đã truyền tải được 
chủ đề cuộc thi một cách trọn 
vẹn và giành giải nhất hạng mục 
“Bài thi thể hiện chủ đề cuộc thi 
ấn tượng nhất”. 

Chị Võ Thị Thanh Thúy, mẹ 
của Nhật Mai, chia sẻ: Bé thích 
đọc sách từ khi mới biết chữ, lớn 
lên đã biết dành tiền tiết kiệm 
để mua những cuốn sách mình 
yêu thích. Nhờ siêng năng đọc 
sách mà 8 năm liền bé đều là 
học sinh giỏi và đạt học sinh 
giỏi tiếng Anh cấp huyện trong 
năm học vừa qua.

Đây là những gương mặt 
tiêu biểu, tràn đầy nhiệt huyết 
với cuộc thi. Các em thực sự 
là những điểm sáng trong xây 
dựng văn hóa đọc tại Bình Định 
nói riêng và cả nước nói chung. 
Hy vọng các em sẽ tích cực lan 
tỏa niềm đam mê đọc sách, khơi 
dậy hứng thú đọc sách cho mọi 
người, góp phần phát triển văn 
hóa đọc trong nhà trường và 
cộng đồng.                BÍCH DUNG

Đúng là hồi còn trẻ ấy tôi đã thật lòng 
nghĩ như vậy. Không dựa dẫm những hào 
quang có sẵn, thì tới bây giờ tôi vẫn như vậy. 
Nhưng “thế hệ chúng tôi không sống bằng 
kỷ niệm” thì hơi cực đoan. Kỷ niệm hay ký 
ức là một phần không thể thiếu, phần rất 
quan trọng của đời sống con người. Phải 
tới ngoài 70 tuổi tôi mới nhận ra một cách 
thấm thía điều đó. Nhất là khi mình đã viết 
rất nhiều về ký ức, và bây giờ, lại được đọc 
Lau dọn ký ức của một nhà thơ cỡ tuổi em 
mình. Xin được phép chép ra đây.

LAU DỌN KÝ ỨC
Lâu lâu con lại về ngôi nhà xưa
lau dọn từng ký ức
sáng lên dưới lớp bụi mờ

mà như thấy mẹ đi mẹ đứng mẹ nằm mẹ ngồi

dáng còng liêu xiêu
cơi trầu nhẫn nại
mấy chục năm rồi vẫn không già hơn

nghe như ca cẩm, nghe như dỗi hờn
kẽo kẹt từng tiếng mọt
vọng ngày xưa
võng đưa…
lâu lâu con lại về
lau chùi từng ký ức
như lau gương mặt mẹ
mừng vui dưới bụi mờ
…
Một bài thơ thật cảm động, không nhiều 

lời mà xiết bao day dứt, bao nhớ thương, 
và cả bao hối tiếc. Chúng ta, những đứa 
con, khi cha mẹ mình mất đã lâu rồi, thì 
thời gian càng lâu càng xa, nỗi nhớ niềm 

thương càng đong đầy. Đó chính là quy 
luật của ký ức.  

Vâng, hồi trẻ chúng ta có cả cuộc đời 
trước mặt. Bây giờ, chúng ta còn ký ức 
ám ảnh. Nó cho ta sở hữu lòng biết ơn, 
nỗi ân hận, cả những xót xa và nhớ tiếc. 
Mai Thìn đã gọi lại được ký ức của chính 
mình, và không chỉ của mình. Anh gọi 
giùm cho tôi, và có thể, cho nhiều người 
khác nữa. Những người biết nhớ thương, 
biết ân hận, biết bây giờ tất cả chỉ còn 
trong ký ức. 

Nhiều buổi sáng, vợ chồng tôi đều đã 
ngoài tuổi 70, ngồi nhớ lại cha mẹ mình, nhớ 
lại từng câu chuyện cũ, từng dáng nét cũ. 
Như một thôi thúc từ bên trong của những 
đứa con, vậy thôi. Cảm ơn nhà thơ Mai Thìn, 
và tôi xin đồng cảm cùng anh.  THANH THẢO

Em Đinh Võ Thảo Dương

 Em Huỳnh Ngọc Hà My

Em Vũ Hoàng Nhật Mai
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Chặt chẽ, sáng tạo,  
hiệu quả

Quá trình thực hiện công 
tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật (PBGDPL), 
các đơn vị quân đội luôn bám 
sát thực tiễn và yêu cầu, nhiệm 
vụ của từng cơ quan, đơn vị và  
địa phương.

Đối với Bộ CHQS tỉnh, hằng 
năm đơn vị đều phối hợp với 
các cơ quan chức năng của 
tỉnh và các địa phương tổ chức 
tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp 
tại cơ sở, vừa thực hiện nhiệm 
vụ huấn luyện quân sự, giáo 
dục chính trị, kết hợp với hoạt 
động thực tiễn làm công tác 
dân vận. Ngoài ra, từ đầu năm 
2022 đến nay, Bộ CHQS tỉnh 
đã tham mưu cho Hội đồng 
Giáo dục quốc phòng, an ninh 
(QPAN) tỉnh tổ chức bồi dưỡng 
kiến thức QPAN cho gần 1.900 
lượt đối tượng 3, 4; trang bị 
kiến thức QPAN cho 64.530 học 
sinh, sinh viên các trường học.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, 
Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, 
cho biết: “Việc khảo sát, nắm 
và phân loại đối tượng để tuyên 
truyền, PBGDPL và bồi dưỡng 
kiến thức QPAN được đơn vị 
phối hợp với các cơ quan, ban, 
ngành của địa phương, các 
trường học và các xã, thị trấn 
trong tỉnh tiến hành chặt chẽ, 
đồng bộ. Đội ngũ cán bộ, giảng 

Có mặt tại Đại đội Thiết giáp 74 
đúng vào thứ Sáu - “Ngày Kỹ thuật”, 
dù nắng như đổ lửa, chúng tôi vẫn 
thấy các cán bộ, chiến sĩ miệt mài kiểm 
tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống vũ khí 
trang bị kỹ thuật. Với phương châm 
“yêu xe như con, quý xăng như máu”, 
từng chiếc đinh ốc nhỏ nhất cũng được 
các kíp xe chăm chút kiểm tra. Trong 
đó, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị 
thời gian này là thực hiện sửa chữa, 
đồng bộ và nâng cao tính năng của xe 
thiết giáp.

Theo đại úy Võ Bá Lâm, Đại đội 
trưởng Đại đội Thiết giáp 74, quá trình 
đồng bộ các xe thiết giáp BTR -152, 
ĐM-2 gặp nhiều khó khăn vì các loại 
xe này đã qua sử dụng nhiều năm, tuổi 
thọ cao nên các chi tiết cũng hao mòn 
lớn, dẫn đến khối lượng công việc bảo 
dưỡng, sửa chữa nhiều; vật tư phụ 

QUÂN ĐỘI THAM GIA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT:

Sát thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ
Thời gian qua, các đơn vị 
quân đội luôn chủ động triển 
khai công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật cho cán bộ, 
chiến sĩ và nhân dân, bảo 
đảm chất lượng, hiệu quả.

viên, báo cáo viên luôn đủ về số 
lượng, chất lượng được chuẩn 
hóa. Nhờ đó, chất lượng tuyên 
truyền không ngừng được  
nâng cao”.

Đáng chú ý, nhiều đơn vị đã 
có cách làm sáng tạo, hiệu quả 
như: Tuyên truyền, phổ biến 
qua mạng xã hội; tuyên truyền 
bằng hình thức sân khấu hóa, 
lồng ghép với các buổi biểu 
diễn văn hóa, văn nghệ; thành 
lập “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý 
quân nhân”; duy trì hoạt động 
“Mỗi tuần một điều luật”, “Mỗi 
ngày một câu hỏi pháp luật”, 
“Tủ sách pháp luật”...

Đặc biệt, Đề án “Tăng 
cường PBGDPL cho cán bộ, 
nhân dân vùng biên giới, hải 
đảo giai đoạn 2017 - 2021” đã 
được các đơn vị quân đội phối 
hợp với các cấp, ngành, địa 
phương trong tỉnh triển khai 
nghiêm túc, sát thực tế với từng 

địa bàn khu vực biên giới biển; 
hình thức đa dạng, có chiều 
sâu, thu hút đông đảo các tầng 
lớp nhân dân tham gia. 

Đại tá Phan Trường Sơn, 
Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh, cho hay: “Từ đầu năm đến 
nay, BĐBP tỉnh đã phối hợp với 
các đơn vị liên quan tổ chức 72 
buổi tuyên truyền, PBGDPL cho 
4.000 lượt cán bộ, nhân dân trên 
địa bàn. Chúng tôi tập trung 
tuyên truyền cho ngư dân tuân 
thủ các quy định về chống khai 
thác hải sản bất hợp pháp, 
không báo cáo và không theo 
quy định (IUU). Thông qua việc 
tuyên truyền, PBGDPL, đã góp 
phần nâng cao nhận thức, hiểu 
biết và ý thức chấp hành pháp 
luật cho nhân dân; góp phần 
giữ vững an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội trên địa bàn, 
xây dựng thế trận biên phòng 
toàn dân vững chắc”.

Thực hiện có trọng tâm, 
trọng điểm

Thực hiện Quyết định số 
1371/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Đề án 
“Phát huy vai trò của lực lượng 
Quân đội nhân dân tham gia 
công tác PBGDPL, vận động 
nhân dân chấp hành pháp 
luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 
2027”, UBND tỉnh đã giao cho 
Bộ CHQS tỉnh là cơ quan chủ 
trì, xây dựng kế hoạch phối hợp 
thực hiện.

Trên cơ sở đó, Bộ CHQS tỉnh 
đã xây dựng kế hoạch thực hiện 
Đề án với 2 giai đoạn 2021 - 
2024 và 2025 - 2027. Đề án đặt 
ra mục tiêu phấn đấu 80% 
cán bộ, nhân dân nói chung, 
trong đó 60% cán bộ, nhân dân 
địa bàn trọng yếu, vùng sâu, 
vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi được 
PBGDPL, có hiểu biết và ý thức 

chấp hành pháp luật. 100% cán 
bộ, chiến sĩ được PBGDPL; có 
hiểu biết và ý thức chấp hành 
nghiêm pháp luật; có khả 
năng, kỹ năng tuyên truyền, 
vận động nhân dân chấp hành 
pháp luật; tỷ lệ vi phạm pháp 
luật, kỷ luật quân đội giảm 
theo từng năm.

Ban CHQS TP Quy Nhơn 
là đơn vị được Bộ CHQS tỉnh 
chọn làm điểm triển khai Đề 
án trong giai đoạn 1 (2021 - 
2024). Thượng tá Nguyễn Khắc 
Nhất, Chính trị viên Ban CHQS  
TP Quy Nhơn, chia sẻ: “Đơn 
vị sẽ xác định nội dung trọng 
tâm, lựa chọn hình thức tuyên 
truyền, PBGDPL phù hợp với 
từng đối tượng, cơ quan, đơn 
vị, địa bàn. Riêng đối với nhân 
dân, đơn vị sẽ tập trung giới 
thiệu các quy định của pháp 
luật về quốc phòng, an ninh, 
bảo vệ an ninh biên giới quốc 
gia, trật tự an toàn xã hội và các 
quy định pháp luật khác liên 
quan đến các quan hệ xã hội 
phổ biến hằng ngày”.

Đại tá Nguyễn Minh Hiến, 
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho 
biết: “Để đạt được mục tiêu của 
Đề án, Bộ CHQS tỉnh sẽ phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 
phương đổi mới nội dung, hình 
thức, cách thức triển khai các 
hoạt động PBGDPL; biên soạn 
tài liệu phù hợp; tập huấn, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ nghiệp 
vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, 
chiến sĩ được giao nhiệm vụ 
PBGDPL cho đối tượng của Đề 
án. Song song đó là đẩy mạnh 
xây dựng, nhân rộng điển hình 
tiên tiến, những mô hình sáng 
tạo, hiệu quả trong lĩnh vực 
hoạt động này”.    

                          HỒNG PHÚC

BĐBP tỉnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.                                                                                                                                                          Ảnh: P.C

Đồng bộ và nâng cao tính năng xe thiết giáp
Những năm qua, Đại đội Thiết giáp 74 
(Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) đã thực 
hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác 
vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, 
tiết kiệm và ATGT”, quản lý chặt chẽ số 
lượng, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật 
theo phương châm “giữ tốt, dùng bền”.

tùng khan hiếm, xa nơi cung cấp. Mặt 
khác, các thiết bị kiểm tra cũng không 
đầy đủ nên việc đánh giá tình trạng 
kỹ thuật theo tiêu chuẩn đã gặp nhiều 
khó khăn. 

“Với sự sáng tạo và quyết tâm cao, 
đơn vị đã đưa ra nhiều giải pháp khắc 
phục, trong đó yếu tố chính quyết định 
thành công là tinh thần đoàn kết, phát 
huy công sức, trí tuệ tập thể để thực 
hiện tốt nhiệm vụ này”, đại úy Lâm 
chia sẻ. 

Trên cơ sở đó, đội ngũ cán bộ, nhân 
viên kỹ thuật của đơn vị đã thực hiện 

nhiều nội dung quan 
trọng nhằm nâng cao 
tính năng, tình trạng 
kỹ thuật của các xe 
thiết giáp BTR -152, 
ĐM-2 như: Sửa chữa, 
thay mới, bảo dưỡng 
các hệ thống động 
cơ, hệ thống truyền 
lực, truyền động, hệ 
cung cấp nhiên liệu, 
hệ thống bôi trơn, hệ 
thống đèn chiếu sáng 
và sơn xe. Ngoài ra, 
còn tiến hành cải tiến 
một số bộ phận như hệ 
thống chống nóng, van 

an toàn cho hệ thống khí nén…
Thiếu tá Trần Văn Lục, Chính trị viên 

Đại đội Thiết giáp 74, cho hay: Việc sửa 
chữa, đồng bộ xe thiết giáp nhằm nâng 
cao tính năng kỹ, chiến thuật và khả 
năng cơ động cũng như độ tin cậy khi 
làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ ngày càng cao là rất cấp thiết. Với 
tinh thần làm việc khẩn trương, trách 
nhiệm trong toàn đơn vị, đến nay các 
loại xe thiết giáp đang được sửa chữa, 
đồng bộ theo đúng kế hoạch của Bộ 
CHQS tỉnh. 

XUÂN NHÂM

Cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Đại đội Thiết giáp 74 đang sửa chữa, đồng 
bộ xe thiết giáp.                                                                                                       Ảnh: X.N

Từ ngày 26.7 - 10.8, Hội đồng Giáo 
dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức 
lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và 
an ninh đối tượng 3 khóa 67 năm 2022 
cho 85 học viên là cán bộ trưởng, phó 
phòng và tương đương thuộc các sở, 
ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và các 
cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 
cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện 
ủy, thị ủy, thành ủy quản lý, đại biểu 
HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Trong thời gian tham gia lớp bồi 
dưỡng, các học viên được nghiên cứu, 
học tập các chuyên đề về quan điểm, 
đường lối của Đảng và chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về quốc phòng và an 
ninh; những nguyên tắc cơ bản về Đảng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ 
quốc phòng và an ninh trong điều kiện 
đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, 
yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam XHCN; nội dung cơ bản của 
các luật: Quốc phòng, An ninh quốc 
gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự... 
Cùng với đó là luyện tập, bắn súng K54 
bài 1.                                      THÀNH PHÚC

Bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng và an 
ninh cho đối tượng 3



8 AN NINH - TRẬT TỰ THỨ BA, 2.8.2022
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Thời gian gần đây, trên địa 
bàn TX An Nhơn liên tiếp xảy 
ra các vụ trộm cắp cây cảnh 
gây lo lắng, bức xúc trong 
nhân dân. Các vụ trộm cắp 
cây cảnh xảy ra trên địa bàn 
nhiều xã, phường. Đối tượng 
hoạt động manh động, chuyên 
nghiệp, ít để lại dấu vết ở hiện 
trường, ảnh hưởng đến ANTT 
tại địa phương. 

Trước tình hình trên, ngày 
15.7, lãnh đạo CA TX An Nhơn 
đã quyết định xác lập chuyên 
án nhằm sớm điều tra, làm rõ 
các vụ trộm cắp cây cảnh. Đội 
Cảnh sát hình sự đã tập trung 
toàn bộ lực lượng, trang thiết 
bị, phương tiện, kỹ thuật và áp 
dụng đồng bộ các biện pháp 
nghiệp vụ để điều tra làm rõ 
các băng, nhóm, đối tượng 
nghi vấn.

Chỉ sau 1 ngày xác lập 
chuyên án, ngày 16.7, Đội 
Cảnh sát hình sự CA thị xã đã 
khoanh vùng, xác định được 
nhóm đối tượng nghi vấn gồm: 
Lê Gia Hiệp (SN 1998, hộ khẩu 
thường trú thôn Hòa Mỹ, xã 
Bình Thuận, huyện Tây Sơn), 
và 3 đối tượng ở huyện Phù 
Cát: Nguyễn Khắc Được (SN 
1993, ở thôn Tân Hóa Nam, xã 
Cát Hanh), Nguyễn Huy Thanh 
(SN 2000, ở thôn Thuận Phong, 
xã Cát Lâm), Trần Văn Tưởng 
(SN 1995, ở thôn Tường Sơn, 
xã Cát Tường). 

Qua theo dõi, nhóm đối 
tượng này thường xuyên 
xuất hiện trên địa bàn TX An 
Nhơn vào ban đêm, đặc biệt là 
ở các khu vực có nhiều vườn 

Ngày 1.8, CA TP Quy Nhơn cho biết 
đã khởi tố Đoàn Thị Cơ (SN 1955), Trương 
Thị Hòa (SN 1965), Đặng Đường Thảo  
(SN 1967), Nguyễn Thị Sao Mai (SN 1980, 
cùng ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) 
và Lò Thị Thanh Thúy (SN 1980, ở phường 
Quang Trung, TP Quy Nhơn) về hành vi 
môi giới mại dâm và chứa mại dâm. Đường 
dây mại dâm này đã hoạt động trong thời 
gian khá dài.

Trước đó, ngày 18.7, sau thời gian theo 
dõi, mật phục, Đội Cảnh sát hình sự (CA TP 
Quy Nhơn) phối hợp với CA phường Nhơn 
Phú đã bất ngờ ập vào khách sạn Thanh 
Trực (ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, 
do Đoàn Thị Cơ làm chủ) bắt quả tang tại 
3 phòng của khách sạn này có 3 cặp nam 
nữ đang mua bán dâm. 

Theo điều tra của CA TP Quy Nhơn, 
Nguyễn Thị Sao Mai và Đặng Đường 
Thảo mở quán cà phê Anh Quân 1 và 
Anh Quân 2 (ở phường Nhơn Phú) với 
mục đích hoạt động môi giới mua bán 
dâm. Mai và Thảo tuyển gái bán dâm đến 
sinh sống tại quán và điều đi bán dâm tại 
các khách sạn khi khách có nhu cầu. Đoàn 
Thị Cơ biết được hoạt động này nên đến 
thương thảo với Mai, Thảo, khi có khách 

CA tỉnh tổng kết 
cuộc thi viết Tìm hiểu 
công tác CCHC 

Thực hiện Kế hoạch số 103/
KH-BCA-V03 ngày 9.3.2022 
của Bộ CA về tổ chức cuộc 
thi viết Tìm hiểu công tác cải 
cách hành chính (CCHC) trong 
Công an nhân dân năm 2022, 
CA tỉnh đã xây dựng kế hoạch 
triển khai tổ chức cuộc thi 
trong lực lượng. 

Cuộc đã thu hút đông đảo 
cán bộ, chiến sĩ tham gia. Các 
bài dự thi đều bám sát nội 
dung câu hỏi, trả lời đúng yêu 
cầu của cuộc thi; nhiều bài dự 
thi có sự đầu tư, nghiên cứu, 
sáng tạo cả về nội dung và 
hình thức; tư liệu phong phú, 
đa dạng, làm rõ được nội dung 
trọng tâm về công tác CCHC; 
có liên hệ thực tiễn, phù hợp 
với đặc điểm tình hình phát 
triển hiện nay.

Sau hơn 2 tháng phát động, 
có 1.726 bài dự thi gửi về CA 
tỉnh; trong đó có khoảng 200 
bài chất lượng cao. Ban tổ chức 
đã chấm, chọn 8 bài dự thi đạt 
chất lượng cao gửi Bộ CA tham 
gia vòng chung kết; đồng thời 
đề xuất Giám đốc CA tỉnh tặng 
giấy khen cho 3 tập thể, 8 cá 
nhân đạt giải.

Trên cơ sở những kết quả 
đạt được qua cuộc thi, CA 
tỉnh phát động phong trào thi 
đua đẩy mạnh công tác CCHC  
6 tháng cuối năm 2022; tạo động 
lực, khí thế thi đua sôi nổi, đẩy 
mạnh công tác CCHC theo 
hướng khoa học, sáng tạo, góp 
phần nâng cao Chỉ số CCHC 
của CA tỉnh; góp phần thực hiện 
hiệu quả các mặt công tác CA, 
bảo đảm ANTT, phục vụ phát 
triển KT-XH của tỉnh.
(Theo congan.binhdinh.gov.vn)

Bám địa bàn, điều tra, phá án nhanh
Với tinh thần quyết tâm cao, sự kiên trì, 
cố gắng không ngừng nghỉ, lực lượng CA 
TX An Nhơn đã bám địa bàn, nhanh chóng 
điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản, 
bắt giữ nhiều đối tượng, góp phần đem lại 
bình yên cho nhân dân.

cây cảnh; điều khiển xe mô tô 
có nhiều đặc điểm giống với 
phương tiện do đối tượng gây 
án sử dụng trong các vụ trộm 
trước đó. Các đối tượng này 
đều không có nghề nghiệp ổn 
định, ăn chơi lêu lổng, nghiện 
“cỏ Mỹ”. Đội Cảnh sát hình sự 
CA TX An Nhơn đã phối hợp 
với CA huyện Phù Cát triệu tập 
4 đối tượng trên đến CA thị xã 
để làm việc.

Qua đấu tranh, các đối 
tượng đã thừa nhận hành vi 
phạm tội của mình. Cơ quan 
CA xác định nhóm đối tượng 
trên thực hiện 7 vụ trộm cắp tài 
sản trên địa bàn TX An Nhơn, 
tiến hành thu hồi 32 cây cảnh 
(phần lớn là cây mai cảnh và 
lộc vừng có giá trị). Hầu hết 
cây cảnh sau khi trộm được, 
đối tượng chở đi bán cho một 
số người chơi cây cảnh ở Phù 
Cát và An Nhơn.

Cơ quan CSĐT CA TX An 
Nhơn đã ra lệnh bắt giữ người 
trong trường hợp khẩn cấp và 
tạm giữ 4 đối tượng về hành 
vi trộm cắp tài sản. Đồng thời 
tiếp tục xác minh, điều tra mở 

rộng để xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

Trước đó, vào khoảng  
10 giờ ngày 1.6.2022, ông Lê 
Minh Chiêu (ở 231 Ngô Đức Đệ, 
phường Nhơn Hưng) trình báo 
bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 1 
kiện hàng (quần áo các loại) tại 
khu phố Ngô Gia Tự, phường 
Bình Định. Sau khi tiếp nhận 
tin báo, Đội Cảnh sát hình sự 
đã nhanh chóng khoanh vùng, 
truy bắt nóng đối tượng gây án. 

Chỉ chưa đầy 12 giờ sau khi 
tiếp nhận thông tin, lực lượng 
CA đã điều tra, làm rõ và triệu 
tập đối tượng Lê Thị Vân Thanh 
(SN 1984, hộ khẩu thường trú 
ở thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu 
Trì, huyện Tuy Phước) để làm 
việc. Qua xác minh, đối tượng 
Thanh có 3 tiền án về tội trộm 
cắp tài sản và hiện đang chờ thi 
hành án phạt tù. 

Tại cơ quan CA, Thanh liên 
tục khai báo gian dối, quanh 
co, không thừa nhận hành vi 
phạm tội của mình. Tuy nhiên, 
trước những tài liệu, chứng cứ 
từ cơ quan chức năng, Thanh 
đã cúi đầu thừa nhận hành vi 

phạm tội. Lực lượng chức năng 
đã tiến hành thu giữ toàn bộ 
tang vật và phương tiện gây án, 
thu hồi tài sản để trả lại cho chủ 
nhân. Đồng thời, cơ quan CSĐT 
CA thị xã đã ra quyết định khởi 
tố vụ án, khởi tố bị can và bắt 
tạm giam đối với Lê Thị Vân 
Thanh về tội trộm cắp tài sản.

Thượng tá Huỳnh Tấn 
Hướng, Trưởng CA TX An 
Nhơn, đánh giá: Bám sát địa 
bàn, tiếp nhận, xử lý nhanh các 
nguồn tin tố giác tội phạm và 
tổ chức điều tra, phá án nhanh, 
lực lượng Cảnh sát hình sự CA 
thị xã đã mang lại sự tin tưởng 
cho nhân dân; đảm bảo môi 
trường an ninh, an toàn, giữ 
gìn sự bình yên cho phát triển 
KT-XH. 

Trong thời gian tới, lãnh 
đạo CA thị xã tiếp tục chỉ đạo 
lực lượng CA tiếp tục phối hợp 
với CA các xã, phường thường 
xuyên mở các đợt ra quân tuần 
tra, đấu tranh có hiệu quả với 
các loại tội phạm, nhất là trộm 
cắp, ma túy, cờ bạc, lừa đảo qua 
mạng, tín dụng đen…

N. HÂN

Một vườn cây 
cảnh ở khu 
phố Liêm 
Trực (phường 
Bình Định, TX 
An Nhơn) bị 
kẻ gian trộm 
cắp nhiều 
cây cảnh có 
giá trị. 
Ảnh: N. HÂN

Xóa ổ mại dâm trong khách sạn

CA làm việc với đối tượng Đặng Đường Thảo.                                        Ảnh: N.G

đến mua dâm đưa đến khách sạn Thanh 
Trực thì Cơ sẽ trả cho Mai, Thảo 1 triệu 
đồng/tháng. 

Thời gian gần đây, nhiều khách mua 
dâm còn đến thẳng khách sạn Thanh Trực, 
không qua quán cà phê Anh Quân 1, Anh 
Quân 2. Khi khách đến khách sạn, Cơ gọi 
điện cho Mai và Thảo điều gái qua khách 
sạn phục vụ khách. Để phục vụ hoạt động 
mua bán dâm, Cơ tuyển Trương Thị Hòa 
làm lễ tân khách sạn, đồng thời trực tiếp 
hướng dẫn khách đến mua dâm. Tiền mua 
dâm mỗi lần 250 - 500 nghìn đồng sẽ được 

trả tiền phòng khách sạn, tiền 
dẫn dắt, môi giới, số còn lại của 
gái bán dâm.

Vào tối 18.7, có khách đến 
mua dâm nhưng quán Anh 
Quân 2 không đủ người phục 
vụ, Mai đã gọi điện cho Lò Thị 
Thanh Thúy là chủ quán cà phê 
AB (cũng ở phường Nhơn Phú), 
cũng hoạt động mại dâm; Thúy 
đã điều thêm gái mại dâm phục 
vụ khách mua dâm tại khách 
sạn Thanh Trực.

Theo trung tá Nguyễn Tiến 
Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát 

hình sự (CA TP Quy Nhơn), hoạt động 
của ổ mại dâm này gây nhiều bức xúc cho 
người dân. Các đối tượng hoạt động kín kẽ, 
có người canh gác và có rất nhiều thủ đoạn 
để đối phó với cơ quan chức năng. 

“Chúng tôi đã đột nhập nhiều lần, 
nhưng chưa bắt được quả tang nên việc 
xử lý các đối tượng gặp rất nhiều khó 
khăn. Tuy nhiên, lần này, chúng tôi đã 
dùng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ập 
vào bắt quả tang, xóa sổ đường dây hoạt 
động mại dâm này”, trung tá Dũng nói.                                 

   N.GIANG

Phạt 18 tháng tù 
về tội chưa đủ tuổi 
và chưa có giấy phép 
lái xe mô tô 

Sáng 1.8, TAND huyện An 
Lão mở phiên tòa xét xử sơ 
thẩm tuyên phạt bị cáo Đinh 
Văn Tý (SN 2004, ở thôn 2, xã 
An Hưng) 18 tháng tù về tội 
“Vi phạm quy định về tham gia 
giao thông đường bộ”, đồng 
thời bồi thường cho gia đình bị 
hại 150 triệu đồng.

Đinh Văn Tý là người chưa 
đủ 18 tuổi và chưa có GPLX mô 
tô nhưng vào ngày 11.11.2021, 
sau khi đã uống rượu bia, Tý 
điều khiển xe mô tô chở Đinh 
Thị Phích (SN 2007, ở thôn 6, 
xã An Vinh) và Đinh Thị Son  
(SN 2007, ở thôn 4, xã An Vinh) 
chạy trên đường bê bông theo 
hướng thôn 4 về thôn 2, xã An 
Hưng. Do chạy nhanh không 
làm chủ tốc độ nên Tý đã va 
chạm với xe đạp do Đinh Văn 
Khôi chạy cùng chiều phía 
trước gây tai nạn làm Đinh 
Thị Phích văng ra khỏi xe, rớt 
xuống bờ sông An Lão tử vong 
tại chỗ.                   ĐĂNG KHẢNH
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Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 2.8.2022
I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay 

đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa 
rào và giông rải rác, trong mưa giông 
có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật 
mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 350C; nhiệt 
độ thấp nhất từ 24 - 260C.  

II-Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, 
ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào 
và giông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 340C; nhiệt 
độ thấp nhất từ 25 - 270C.  

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: 
Mây thay đổi, có mưa rào và giông rải 
rác, trong mưa giông có khả năng xảy 
ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 
trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong 
mưa. Gió Tây Nam cấp 4 - 5. Sóng cao 
1,0 - 2,0 m.    (Nguồn: TTKTTV Bình Định)  

Phát biểu kết luận hội nghị “Thúc 
đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công 
nhân, người thu nhập thấp” sáng 1.8, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
yêu cầu ngay trong tháng 8 này, Bộ Xây 
dựng phối hợp với các bộ, ngành để trình 
phê duyệt đề án xây dựng 1 triệu căn 
hộ cho người thu nhập thấp, công nhân 
khu công nghiệp giai đoạn 2022 - 2030.

Song song với việc phát triển nhà ở, 
Thủ tướng nhấn mạnh cần hoàn thiện 
quy định pháp luật để phát triển nhà 
trọ, có sự can thiệp, quản lý của Nhà 
nước, đảm bảo môi trường sống ngày 
càng văn minh cho người dân.

Đánh giá lại về những bất cập, khó 
khăn trong triển khai nhà ở xã hội thời 
gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính 
nhấn mạnh nhiều địa phương chưa thực 
sự quan tâm phát triển nhà ở xã hội cho 
công nhân, người lao động, người thu 
nhập thấp, trong khi địa phương nào 
quan tâm lại có hiệu quả ngay. 

Theo Thủ tướng, người quan tâm 
phải là chủ tịch UBND tỉnh, thành phố 
và người đứng đầu chỉ đạo quyết liệt, 
đúng hướng, vô tư, trong sáng... Phát 
triển nhà ở xã hội cho công nhân, người 
thu nhập thấp là trách nhiệm, nghĩa vụ, 
đạo đức của những người quản lý nhà 
nước, xã hội, DN, người dân và người 
đứng đầu các bộ, ngành, địa phương 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo bên cạnh phát triển nhà ở, cần hoàn thiện quy định 
pháp luật để phát triển nhà trọ.                                                                                                                                               Ảnh: VGP

Sẽ có 1 triệu căn hộ cho người 
thu nhập thấp vào năm 2030

phải quan tâm, đẩy mạnh nhà ở xã hội 
một cách lành mạnh, bền vững.

Trước đó tại hội nghị, các DN bất 
động sản đã “hiến kế” phát triển nhà 
cho người lao động.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho 
biết các DN đã đăng ký hơn 1 triệu 
nhà ở xã hội, dao động 600 nghìn -  
1 triệu tỷ đồng, thực hiện trong 10 năm.

Theo bà, vấn đề về vốn, lãi suất rất 
quan trọng. Về vốn, có thể huy động 

trong cả người dân để cho vay, lãi suất 
2% có thể triển khai trong năm 2022, 
nếu như có các dự án triển khai có thể 
tận dụng được trong năm 2022 - 2023.

Về phía Ngân hàng Nhà nước, bà 
Hồng cho biết sẽ điều hành linh hoạt 
và phù hợp để hướng đến nguồn tín 
dụng tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh 
doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho 
công nhân, người thu nhập thấp được 
vay vốn ưu đãi để mua nhà.   

(Theo TTO)

Việt Nam thành 
lập Hiệp hội Phòng 
cháy chữa cháy và 
cứu nạn cứu hộ

Đại hội thành lập - Đại hội lần 
thứ I (nhiệm kỳ 2022 - 2027) Hiệp hội 
PCCC&CNCH Việt Nam vừa diễn ra 
tại Hà Nội.

Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
đầu tiên tại Việt Nam được thành lập và 
hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến 
công tác PCCC&CNCH.  Hiệp hội ra đời 
góp phần kết nối các tổ chức, cá nhân, DN 
với Hiệp hội PCCC&CNCH trên toàn cầu 
để đẩy mạnh lĩnh vực này tại Việt Nam; 
cụ thể như thúc đẩy phát triển sản xuất 
các phương tiện PCCC&CNCH; phát triển 
công nghiệp PCCC&CNCH tại Việt Nam, 
làm tăng nội địa hóa phương tiện trong 
lĩnh vực này…

Đại hội đã bầu thiếu tướng Bùi Văn 
Ngần, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát 
PCCC&CNCH làm Chủ tịch danh dự 
khóa I; ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương, 
Chủ tịch NDTC Companies làm Chủ 
tịch Hiệp hội khóa I.                 (Theo TPO)

Tháng 8, mưa 
nhiều hơn mọi 
năm, nắng nóng 
giảm cường độ

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy 
văn quốc gia vừa đưa ra nhận định về 
xu thế thời tiết trong tháng 8. 

Theo đó, trong tháng, có khả năng 
xuất hiện 1 - 2 xoáy thuận nhiệt đới trên 
khu vực Biển Đông. Nắng nóng tiếp 
tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy 
nhiên cường độ không gay gắt và số 
ngày nắng nóng ở mức thấp hơn so với 
trung bình nhiều năm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ 
do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có 
cường độ trung bình đến mạnh, khu vực 
sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. 
Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió 
giật mạnh.

Tổng lượng mưa tháng 8 trên cả nước 
phổ biến cao hơn từ 5 - 20% so với trung 
bình nhiều năm; trong đó khu vực Trung 
và Nam Trung Bộ cao hơn từ 20 - 40%.

Nhiệt độ trung bình tháng 8.2022 
trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 -  
10C so với trung bình nhiều năm cùng 
thời kỳ.                            (Theo Vietnamnet)

Theo CA TP Hà Nội, hồi 13 giờ  
11 phút ngày 1.8, đơn vị nhận được tin 
báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, 
phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà 
Nội), ngay sau đó đã điều động Đội 
Cảnh sát PCCC&CNCH CA quận Cầu 
Giấy cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH 
CA quận Đống Đa lập tức đến hiện 
trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và 
chữa cháy.

Bộ CA đã cử thiếu tướng Nguyễn 
Văn Long - Thứ trưởng Bộ CA trực tiếp 

đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa 
cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đến 14 giờ 15 phút, đám cháy cơ 
bản được khống chế. Thông tin sơ 
bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ 
khu vực tầng 6 quán karaoke ISIS 
cao 6 tầng đang dừng hoạt động để 
sửa chữa. 

Quá trình tham gia chữa cháy, cứu 
nạn, cứu hộ, có 3 cảnh sát thuộc Đội 
Cảnh sát PCCC&CNCH CA quận Cầu 
Giấy hy sinh, gồm Đặng Anh Quân - 

Đội trưởng đội PCCC; Đỗ Đức Việt - cán 
bộ PCCC và Nguyễn Đình Phúc - chiến 
sĩ nghĩa vụ.

Tổ chữa cháy của CA quận Cầu Giấy 
khi đi lên tầng trên ngôi nhà cháy thì cầu 
thang bị sập khiến lối ra bị bít, lực lượng 
chữa cháy hết dưỡng khí.

Xác định ban đầu, quán karaoke phát 
hỏa do sửa chữa, hàn xì.

CA TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra 
làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

(Theo LĐO, Dân trí)

3 cảnh sát, chiến sĩ PCCC hy sinh khi chữa cháy 
quán karaoke ở Cầu Giấy, Hà Nội

Ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch 
UBND TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho 
biết, ông Nguyễn Văn Trung, Bí thư 
Đảng ủy phường Nghi Hải đã cứu được 
4 học sinh sắp đuối nước khi tắm biển 
thuộc phường Nghi Hoa (TX Cửa Lò).

Trước đó, sáng 30.7, 6 học sinh từ 
lớp 2 đến 12, trú TX Cửa Lò và TP Vinh 
ra biển phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò, 

tắm. Một lúc sau, cả nhóm bị sóng đánh 
ra xa cách bờ vài chục mét.

Đang tắm gần đó, ông Trần Quốc 
Tuấn - Bí thư Đảng ủy phường Nghi 
Hòa, ông Nguyễn Văn Trung - Bí thư 
Đảng ủy phường Nghi Hải, cùng nhóm 
bạn phát hiện nên hô hoán. Ông Trung 
tiếp cận nhóm gặp nạn đầu tiên, kéo một 
nữ sinh lớp 12 đưa vào bờ. Lần thứ hai 

quay ra, ông Trung kéo tiếp được 2 cháu 
nhỏ vào chỗ cạn. Cùng lúc này, ông Tuấn 
và 2 người khác tiếp cận được 3 cháu 
còn lại, đưa vào bờ an toàn. Tổng thời 
gian cứu các nạn nhân khoảng 15 phút.

Được phát hiện kịp thời nên sức khỏe 
các em đều ổn định, chỉ có 1 em phải 
nhập viện theo dõi.

(Theo Vietnamnet)

Bí thư phường cứu nhiều em nhỏ thoát chết đuối khi tắm biển

Sáng 1.8, huyện Kon Plông, tỉnh  
Kon Tum lại xuất hiện một trận động đất có 
cường độ 3.6, độ sâu khoảng 8,6 km, là trận 
động đất tiếp theo trong chuỗi động đất 
liên tiếp những ngày qua ở khu vực này.

Trước đó vào sáng 28.7, một trận 
động đất có độ lớn 3.1, độ sâu chấn tiêu 
khoảng 8,1 km cũng xảy ra tại khu vực 
huyện Kon Plông.

Trong tháng 7, Kon Plông tiếp tục ghi 
nhận hàng loạt trận động đất có cường 
độ nhỏ, nối tiếp những trận động đất 
xảy ra liên tục từ tháng 4.2021 đến nay.

Trong vòng hơn một năm nay, số 
lượng trận động đất ở khu vực này đã 

Kon Tum lại động đất liên tiếp

Động đất liên tiếp xảy ra tại Kon Plông trong hơn 
một năm qua.

gấp 6 lần số trận động đất từ hơn một thế 
kỷ trước ở khu vực này cộng lại. Trong 
đó, trận mạnh nhất có cường độ 4.6, gây 
rung chấn ở một khu vực rộng lớn.

Theo nhận định bước đầu của các 
nhà khoa học thuộc Viện Vật lý địa cầu, 
động đất tại Kon Plông là động đất kích 
thích xảy ra do hồ chứa thủy điện tích 
nước, đồng thời cần có thêm nghiên 
cứu chi tiết để phục vụ xác định nguyên 
nhân, mức độ nguy hiểm động đất và 
đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc 
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng 
thần, đơn vị này đang thúc đẩy lắp đặt hệ 
thống trạm quan trắc ở khu vực Kon Plông 
để tăng cường cảnh báo, giám sát đồng thời 
triển khai truyền thông đến người dân trong 
khu vực về động đất.                     (Theo TPO)
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Bình Định

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG
Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn cần tuyển: 
1. Nhân viên làm việc tại Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: 2 người  (Nam).
 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành: Nông Lâm 

nghiệp, Tin học, Kinh tế; Lương: Thỏa thuận.
2. Nhân viên làm việc tại Phòng Tổ chức - Hành chính: 1 người (Nữ).
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành: Kế toán, Quản trị  

kinh doanh; Lương: Thỏa thuận.
3. Nhân viên làm việc tại Phòng Quản lý bảo vệ rừng: 2 người (Nam).
 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chính quy chuyên 

ngành Nông Lâm nghiệp; Lương: Thỏa thuận.
* Địa chỉ nộp hồ sơ: PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG KÔN
Số 56 Nguyễn Trung Tín, TT Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

Điện thoại liên hệ: 0984 922 915
* Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 15.8.2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER QUI NHƠN
Số 83 Hai Bà Trưng, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
* Số lượng: 1 chuyên viên kỹ thuật ô tô (Hạn nộp: 20.8.2022).
* Nhiệm vụ công việc: Quản lý toàn bộ hồ sơ kỹ thuật của phương tiện 

thiết bị (xe container, xe nâng); Theo dõi, kiểm tra, tham mưu và lập phương 
án sửa chữa bảo dưỡng phương tiện, thiết bị định kỳ.

  * Yêu cầu và quyền lợi:
- Đại học/Cao đẳng cơ khí ô tô, có chuyên môn tốt.
- Lương: Thỏa thuận theo năng lực. 
- Chế độ thưởng, phúc lợi theo quy định công ty và hưởng đầy đủ các 

chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
 * Hình thức nộp hồ sơ: Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp: 

BÀ ĐỖ THỊ NHUNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 75 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hoặc nộp hồ sơ online qua Email: nhungdt@viconshipdng.com.vn/
 Zalo: 0969.019.898

CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 
TOÀN THẮNG TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 2 lô đất năm 2022 tại Khu dân cư xã Phước 

An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Tổng giá khởi điểm: 2.121.000.000 đồng.
2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển 

quỹ đất huyện Tuy Phước (Địa chỉ: 381 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy 
Phước, tỉnh Bình Định).

3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức phiên đấu giá: 
- Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ, ngày 18.8.2022 

(thứ Năm) tại Hội trường UBND xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và 

phiếu trả giá: Từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 15.8.2022 tại Trụ sở Ban Quản lý dự án 
Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước và UBND xã Phước An, 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

- Trường hợp các lô đấu không thành, không có người đăng ký hoặc không đủ 
điều kiện đấu giá thì sẽ bán hồ sơ từ 8 giờ đến 16 giờ, thứ Hai hằng tuần và đấu giá 
vào lúc 8 giờ, thứ Năm hằng tuần tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát 
triển quỹ đất huyện Tuy Phước.

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 đấu giá hợp lệ, phí tham gia đấu giá 
và tiền đặt trước đúng quy định.

- Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trên 1 lô đất gồm: 1 đơn đăng ký tham gia 
đấu giá (mẫu do CN Công ty ĐGHD Toàn Thắng tại tỉnh Bình Định phát hành);  
1 CMND/CCCD của người đăng ký tham gia đấu giá (bản photo); 1 chứng từ nộp 
tiền đặt trước và phí mua hồ sơ riêng từng lô đất vào tài khoản ngân hàng của 
Công ty (3 loại giấy tờ này bấm theo từng lô đất và nộp vào thùng đựng hồ sơ 
tham gia đấu giá); 1 Phiếu trả giá vòng gián tiếp mẫu do CN Công ty ĐGHD Toàn 
Thắng tại tỉnh Bình Định phát hành được bọc bằng chất liệu bảo mật và bỏ vào 
thùng đựng phiếu trả giá.

5. Hình thức và phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu 
giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; 
Phương thức đấu giá: Trả giá lên, đấu giá riêng lẻ từng lô đất.

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

7. Mọi chi tiết xin liên hệ:
CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TOÀN THẮNG TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 162 Diên Hồng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH PHÚ
Địa chỉ: Khu phố Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 128 lô đất tại khu dân cư năm 2020 thị trấn 
Phù Mỹ, 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, TT 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:  
Gồm 6 phiên:

3.1. PHIÊN 1: 22 lô đất tại Khu phố Trà Quang Nam.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại Trụ sở Ban 

Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ. Địa chỉ số 30 - 32 
Thanh Niên, TT Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ: Từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 23.8.2022 (thứ Ba). Thời 
gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ, ngày 26.8.2022 (thứ Sáu), tại Hội trường 
UBND huyện Phù Mỹ.

3.2. PHIÊN 2: 21 lô đất tại Khu phố Trà Quang Nam.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại Trụ sở Ban 

Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ. Địa chỉ số 30 - 32 
Thanh Niên, TT Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ: Từ 8 giờ đến 16 giờ, ngày 6.9.2022 (thứ Ba). Thời 
gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ, ngày 9.9.2022 (thứ Sáu), tại Hội trường 
UBND huyện Phù Mỹ.

3.3. PHIÊN 3: 21 lô đất tại Khu phố Trà Quang Nam.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại Trụ sở 

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ: Từ 8 giờ đến 
16 giờ, ngày 13.9.2022 (thứ Ba). Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ, 
ngày 16.9.2022 (thứ Sáu), tại Hội trường UBND huyện Phù Mỹ.

3.4. PHIÊN 4: 21 lô đất tại Khu phố Trà Quang Nam.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại Trụ sở 

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ: Từ 8 giờ đến  
16 giờ, ngày 20.9.2022 (thứ Ba). Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ, 
ngày 23.9.2022 (thứ Sáu), tại Hội trường UBND huyện Phù Mỹ.

3.5. PHIÊN 5: 23 lô đất tại Khu phố Trà Quang Nam.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại Trụ sở 

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ: Từ 8 giờ đến  
16 giờ, ngày 27.9.2022 (thứ Ba). Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ, 
ngày 30.9.2022 (thứ Sáu), tại Hội trường UBND huyện Phù Mỹ.

3.6. PHIÊN 6: 20 lô đất tại Khu phố Trà Quang Nam.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tại trụ sở 

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ: Từ 8 giờ đến  
16 giờ, ngày 4.10.2022 (thứ Ba). Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ, 
ngày 7.10.2022 (thứ Sáu), tại Hội trường UBND 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 - 
Chi nhánh Phú Tài; Số tài khoản: 1023464123 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh 
Bình Định; Số tài khoản: 9914064123 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Quy Nhơn; 
Số tài khoản: 58110009064123 tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Phú Tài; Số tài khoản: 
4300201006734 tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh 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.

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

(Khu dân cư năm 2020 thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định)
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Bình Định

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI AN PHÚ THỊNH

Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh 
thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê Nhà ở xã hội An Phú Thịnh, nội 
dung cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về dự án:
- Tên dự án: Khu chung cư Nhà ở xã hội An Phú Thịnh.
- Địa điểm xây dựng: Lô B1-32 KĐTM An Phú Thịnh, phường Nhơn 

Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển Đầu tư Xây dựng và Du lịch An 

Phú Thịnh.
-  Quy mô dự án: Gồm 3 block chung cư với 926 căn (trong đó 185 

căn hộ cho thuê).
2. Số lượng căn hộ nhà ở xã hội cho thuê đợt 1: 30 căn hộ thuộc 

block A.
3. Giá cho thuê nhà ở xã hội: Theo Văn bản số 7026/UBND-KT ngày 

5.11.2021 của UBND tỉnh Bình Định và Văn bản số 2969/SXD-QLN&PTĐT 
ngày 9.11.2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định. Cụ thể, giá cho thuê  
1 m2 sử dụng căn hộ Nhà ở xã hội An Phú Thịnh (chưa bao gồm thuế giá 
trị gia tăng) là: 113.246 đồng/m2/tháng.

4. Đối tượng và mẫu hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội: Theo 
Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16.8.2021 của Bộ Xây dựng; Nghị 
định 100/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015; Nghị định 49/2021/NĐ-CP 
ngày 1.4.2021.

5. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội: Từ ngày 
1.8.2022 đến hết ngày 30.8.2022.

6. Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội:
VP CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH AN PHÚ THỊNH
Số 161 Trần Cao Vân, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định 

Điện thoại: 0256 6523.888

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

Tài sản thi hành án: Xe ô tô con biển số đăng ký: 51A-169.89; Nhãn 
hiệu: MERCEDES-BENZ; Số loại: GL450 4MATIC; Màu sơn: Đen; Số máy: 
27392330124520; Số khung: 4JGBF71E07A241034; Năm, Nước sản xuất: 
2007, Mỹ; Dung tích: 4664 cm3; Số chỗ ngồi: 7; Loại nhiên liệu: Xăng. Nơi 
đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài; Địa chỉ: Số 340 đường Lạc Long 
Quân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 287.181.909 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 56.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng; Bước 
giá 5.000.000 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 15 giờ 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 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: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

THÔNG BÁO KÊ KHAI DI DỜI MỒ MẢ
Thực hiện Văn bản số 1956/UBND-KT ngày 14.4.2022 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt 
bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông 
giai đoạn 2021 - 2025, qua địa bàn tỉnh Bình Định.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đường bộ cao tốc 
Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 huyện Phù Mỹ thông báo tất 
cả hộ gia đình, cá nhân có mồ mả trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự 
án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, qua địa 
phận huyện Phù Mỹ (có tổng chiều dài 19,328 km, đi qua địa bàn các xã 
Mỹ Trinh, Mỹ Hòa và Mỹ Hiệp) để lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và di dời.

Thời gian kê khai, đăng ký di dời: Từ ngày 30.7.2022 đến ngày 30.8.2022 
(trong giờ hành chính). Nếu không có ai liên hệ để kê khai, di dời (mộ vắng 
chủ), Hội đồng bồi thường sẽ tiến hành di dời theo quy định để tổ chức thi 
công dự án đúng tiến độ. 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ 
Số 30 - 32 đường Thanh Niên, TT Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

Điện thoại liên hệ: 0975.358.702 gặp đ/c Kiên

THÔNG BÁO
Điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng  đất 

Khu Đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn
Căn cứ Văn bản số 453/TTPTQĐ-HCTH ngày 1.8.2022 của Trung tâm Phát 

triển quỹ đất tỉnh Bình Định, Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định thông báo 
điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu Đô thị mới Long 
Vân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, như sau:

- Phiên đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 6.8.2022 được chuyển 
sang đấu giá vào lúc 8 giờ Chủ nhật, ngày 7.8.2022. Thời gian kết thúc nộp hồ 
sơ đăng ký đấu giá vào lúc 16 giờ 30 phút thứ Năm, ngày 4.8.2022.

- Phiên đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 13.8.2022 được chuyển 
sang đấu giá vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 13.8.2022. Thời gian kết thúc nộp hồ 
sơ đăng ký đấu giá vào lúc 16 giờ 30 phút thứ Tư, ngày 10.8.2022.
 Các nội dung khác giữ nguyên như Thông báo số 93/ĐGBĐ được đăng 

trên Báo Bình Định số báo ngày 8.7.2022 và ngày 13.7.2022.
 Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 120 Diên Hồng, TP Quy Nhơn. Điện thoại: 0256. 3521281 - 2468386

Website: https://daugiahopdanhbinhdinh.com 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thanh lý: Xe ô tô khách biển số đăng ký: 77B-002.99; Nhãn 

hiệu: THACO; Số loại: HYUNDAI COUNTY CRDi; Màu sơn: Trắng - Nâu; Số 
máy: D4DDA453058; Số khung: RNHTCB29DBCO76577; Công suất: 103; 
Năm, Nước sản xuất: 2011, Việt Nam; Dung tích: 3907 cm3; Số chỗ ngồi: 29; 
Loại nhiên liệu: Diesel.

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Trụ sở Ngân hàng TMCP 
Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài; Địa chỉ: Số 218 đường 
Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 290.483.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 58.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng; Bước 
giá 10.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 
- Chi nhánh KCN Phú Tài. Địa chỉ: Số 218 đường Lạc Long Quân, phường 
Trần Quang Diệu, 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 19.8.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản 
tiền đặt trước: Từ ngày 17.8.2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 19.8.2022, 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 9 giờ ngày 22.8.2022 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: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Bình Định

TIN VẮN

Sáng 1.8, Hội nghị các quan chức cấp 
cao ASEAN (SOM) đã bắt đầu tại Phnom 
Penh với chủ đề “ASEAN A.C.T: Cùng 
nhau giải quyết thách thức” nhằm ứng 
phó với những thách thức chiến lược mà 
khu vực đang phải đối mặt như kiểm 
soát hiệu quả đại dịch Covid-19 và tiến 
trình phục hồi, cạnh tranh địa chính trị, 
các vấn đề truyền thống và phi truyền 
thống hiện nay và tăng cường sự gắn 
kết, trung tâm và khả năng phục hồi 
của ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN lần thứ 55 (AMM lần thứ 55) 
và các cuộc họp liên quan được tổ chức 
từ ngày 29.7 - 5.8 tại Phnom Penh.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo 
Hun Sen sẽ chủ trì lễ khai mạc AMM lần 
thứ 55 và tiếp xã giao các Bộ trưởng Ngoại 
giao và Tổng thư ký ASEAN.

AMM lần thứ 55 và các cuộc họp 
liên quan gồm Hội nghị Ủy ban Hiệp 
ước khu vực Đông Nam Á không 
vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Hội 
nghị giữa các Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN và đại diện của Ủy ban Liên 
chính phủ ASEAN về nhân quyền 
(AICHR), Hội nghị AMM lần thứ 55, 

Diễn tập song 
phương Việt Nam - 
Ấn Độ về gìn giữ 
hòa bình LHQ

 Ngày 1.8, New Zealand đã mở 
cửa trở lại hoàn toàn biên giới, vốn bị 
đóng kể từ tháng 3.2020 nhằm kiềm chế 
dịch bệnh Covid-19 lây lan.

 Bộ Giáo dục Hàn Quốc quyết 
định hạ độ tuổi nhập học bậc tiểu học, 
hiện đang là “tròn 6 tuổi” xuống “tròn 5 
tuổi”. Đây là lần thay đổi đầu tiên trong 
vòng hơn 70 năm qua kể từ năm 1949.

 Ngày 1.8, ít nhất 8 người đã thiệt 
mạng khi một xe ben lao vào cửa hàng 
trái cây ven đường, sau đó đâm một xe 
máy và một ô tô tại tỉnh Batangas, phía 
Nam thủ đô Manila của Philippines.

 Tối 31.7, ít nhất 10 người chết 
vì điện giật và 14 người bị thương khi 
chiếc xe chở họ gặp sự cố hệ thống điện 
trong xe khi đang di chuyển ở bang Tây 
Bengal, miền Đông Ấn Độ. 

 Tờ LaoPhatthana sáng 1.8 đưa 
tin tối 31.7 đã xảy ra một vụ tai nạn xe 
khách nghiêm trọng trên tuyến đường 
9 ở tỉnh Sanvannakhet, Trung Lào, 
khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 
1 người Việt Nam, và 24 người khác  
bị thương.

 7 người đã bị thương trong một 
vụ xả súng ở trung tâm TP Orlando, 
bang Florida (Mỹ), rạng sáng 31.7 giờ 
địa phương.

(Theo TTXVN)

Khai mạc Hội nghị các quan chức 
cấp cao ASEAN tại Campuchia 

Hội nghị PMC+1, Hội nghị ASEAN+3 
(APT) lần thứ 23, Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao cấp cao Đông Á (EAS) lần 
thứ 12 và Diễn đàn khu vực (ARF) 
lần thứ 29.

Ngoài các đối tác đối thoại và  
6 quốc gia gia nhập TAC, 4 quốc gia 
khác được mời với tư cách là khách mời 
của Chủ tịch ASEAN 2022 gồm Papua 

New Guinea, Maroc, Timor-Leste và 
Azerbaijan.

Dự kiến sẽ có một số cuộc gặp 
song phương giữa Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc 
tế Campuchia Prak Sokhonn và các đối 
tác nước ngoài trong khuôn khổ AMM 
lần thứ 55 và các cuộc họp liên quan.

(Theo TTXVN)

Lãnh đạo đoàn SOM các nước ASEAN tại Hội nghị.                                                                                                 Ảnh: TTXVN

Theo Hãng tin Tân Hoa xã, hôm 
31.7, Hội đồng Quốc phòng và an ninh 
quốc gia Myanmar đã quyết định kéo 
dài tình trạng khẩn cấp tại quốc gia 
Đông Nam Á này thêm 6 tháng.

Dự kiến tình trạng khẩn cấp sẽ kéo 
dài đến ngày 1.2.2023. Hội đồng trên 
giải thích quyết định được đưa ra nhằm 
chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử với sự 
tham gia của nhiều đảng sắp tới.

“Cần có những sự sắp xếp cần thiết 
cho các tổ chức liên quan, trong đó có 
Ủy ban Bầu cử liên minh. Các đảng phái 

chính trị cũng cần thực hiện những thay 
đổi phù hợp với hệ thống bầu cử mới và 
công chúng cũng cần được tuyên truyền 
rộng rãi. Vì vậy, chúng tôi cần thêm thời 
gian để chuẩn bị” - đài truyền hình quốc 
gia MRTV dẫn lời Tổng Tư lệnh quân 
đội Min Aung Hlaing cho biết.

Theo Hiến pháp năm 2008 của 
Myanmar, tình trạng khẩn cấp của 
quốc gia có thể được ban bố trong tối 
đa 2 năm, gồm lần ban bố đầu tiên kéo 
dài 1 năm và 2 lần gia hạn (mỗi lần gia 
hạn 6 tháng).                                   (Theo TTO)

Myanmar kéo dài tình trạng khẩn cấp tới năm 2023

Cảnh sát tuần tra trên đường phố ở TP Yangon, 
Myanmar.                                                                              Ảnh: AFP

Ngày 1.8, lễ khai mạc Diễn tập song 
phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn 
giữ hòa bình LHQ năm 2022 (Ex Vinbax 
2022) đã diễn ra trọng thể tại Lữ đoàn 
Công binh 474, Chandi Mandir, bang 
Haryana, Ấn Độ.

Ex Vinbax 2022 là cuộc diễn tập lần 
thứ 3 về gìn giữ hòa bình LHQ giữa 
quân đội Việt Nam và quân đội Ấn Độ 
và được nâng cấp từ 2 cuộc diễn tập 
theo hình thức sa bàn năm 2018, 2019.

Ex Vinbax 2022 diễn ra từ ngày  
1 - 21.8 với trọng tâm là triển khai hoạt 
động và thực hiện nhiệm vụ của đội 
công binh kết hợp công tác đảm bảo 
quân y trong đội hình đơn vị tham gia 
hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Tham gia diễn tập lần này, phía Việt 
Nam cử 45 quân nhân, gồm một trưởng 
đoàn (quân hàm đại tá), một giảng viên 
kiêm sĩ quan lập kế hoạch, 37 quân nhân 
công binh, 6 quân nhân quân y.

(Theo Báo Tin Tức)

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam và Ấn Độ tham 
dự lễ khai mạc VINBAX-2022.                            Ảnh: TTXVN

Ngày 1.8, hàng nghìn binh sĩ Indonesia 
và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận Siêu lá 
chắn Garuda trong 2 tuần cùng với sự 
tham gia các lực lượng của Australia, 
Singapore và Nhật Bản. Nhật Bản lần đầu 
tiên tham gia cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận diễn ra trên đảo 
Sumatra của Indonesia và đảo Riau nằm 

gần Singapore và Malaysia, bao gồm các 
cuộc diễn tập của lực lượng lục quân, 
hải quân, không quân. Có ít nhất 4.000 
binh sĩ Indonesia và Mỹ tham gia cuộc 
tập trận này.

Mục đích của cuộc tập trận là nhằm cải 
thiện năng lực đối phó với các thách thức, 
bao gồm những vấn đề an ninh, thiên tai 

và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo.
Theo một quan chức Indonesia, buổi 

lễ khai mạc cuộc tập trận Siêu lá chắn 
Garuda sẽ diễn ra ngày 4.8. Canada, 
Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, 
Papua New Guinea, Timor Leste và Anh 
sẽ tham gia với tư cách các nước quan 
sát viên.                           (Theo Vietnam+)

Mỹ và Indonesia tiến hành cuộc tập trận Siêu lá chắn Garuda

Chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine rời cảng Odessa

Tàu chở hàng Polarnet của Thổ Nhĩ Kỳ đang chất 
hàng ngũ cốc của Ukraine tại một cảng ở Odessa, 
Ukraine ngày 29.7.                                                   Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho 
biết, con tàu đầu tiên chở ngũ cốc 
của Ukraine đã khởi hành từ cảng 
Odessa.

Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, tàu 
chở hàng Razoni mang cờ Sierra Leone 
đã rời cảng Odessa để tới Lebanon. Một 
tuyên bố từ LHQ cho biết, tàu Razoni 
đang chở hơn 26.000 tấn bắp.

Dữ liệu từ hệ thống nhận dạng tự 
động của Razoni, một thiết bị theo dõi 
an toàn cho tàu trên biển, cho thấy con 
tàu đang từ từ rời bến tại cảng Odessa 
vào sáng 1.8 (giờ địa phương) cùng với 

một chiếc tàu kéo.
Con tàu này dự kiến sẽ đến Istanbul 

vào ngày 2.8. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ 
Kỳ cho biết, tại Istanbul, tàu Razoni sẽ 
được kiểm tra trước khi được phép tiếp 
tục di chuyển. 

Thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ 
Nhĩ Kỳ cũng cho biết, các tàu khác cũng 
sẽ rời các cảng của Ukraine thông qua 
các hành lang an toàn phù hợp với các 
thỏa thuận được ký kết tại Istanbul vào 
ngày 22.7, song không cung cấp thêm 
chi tiết.

(Theo VOV.VN)


