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Theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán 
áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện, từ ngày 1.9 trở đi, tất cả các tổ 
chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có các hoạt động liên quan đến việc vận động, 
tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện những hoạt 
động xã hội, từ thiện đều phải mở sổ kế toán ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh, lập báo cáo và minh bạch thông tin. 

MINH BẠCH HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN THEO THÔNG TƯ 41/2022/TT-BTC:

Nghiên cứu kỹ, thực hiện 
đúng để tránh rắc rối
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PHÒNG, CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM 
VÀ RỐI LOẠN SỨC KHỎE TÂM THẦN: 

Tăng tỷ lệ tầm soát 
phát hiện sớm

BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN 
THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ:

Nâng cao hiệu quả 
xử lý tin báo, tố cáo
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo kịp thời, quyết 
liệt của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả, các lực lượng chức 
năng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 
soát địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành 
vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường hàng 
hóa trên địa bàn. u5

Xử lý nghiêm hành 
vi sử dụng con dấu, 
tài liệu giả

LẤN CHIẾM, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HÀNH LANG 
AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ:

Cần ngăn chặn, 
xử lý dứt điểm
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Học sinh say mê, 
ĐIỂM SÁNG PHONG TRÀO SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT Ở HOÀI NHƠN:

 u2

Diễn tập khu vực phòng thủ 
TX An Nhơn năm 2022

u 6

Học sinh Nguyễn Hữu Phú và Nguyễn Minh Quân (Trường THCS Hoài Xuân) nghiên cứu thành công giải pháp “Hệ thống cảnh báo tự động kiểm soát phòng chống dịch”.                         
    Ảnh: TRỌNG LỢI

giáo viên tích cực hỗ trợ

Thu hút 196 bác sĩ, dược sĩ 
năm 2022
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Bình Định

Diễn tập khu vực phòng thủ 
TX An Nhơn năm 2022

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và TX An Nhơn tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập.       Ảnh: H.P

(BĐ) - Ngày 3.8, Ban Chỉ đạo 
diễn tập tỉnh tổ chức diễn tập 
khu vực phòng thủ (KVPT) TX 
An Nhơn năm 2022. Tham dự 
khai mạc có các đồng chí: Hồ 
Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Văn 
Phi - Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐND tỉnh; đại tá Trần Thanh 
Hải - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS 
tỉnh, Phó trưởng ban Thường 
trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; 
các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 
diễn tập tỉnh.

Diễn tập KVPT TX An Nhơn 
năm 2022 mang mật danh  
“AN-22”, quy mô một bên, một 
cấp trên bản đồ và ngoài thực 
địa, thực binh có bắn đạn thật. 
Nội dung được chia làm 3 giai 
đoạn, gồm: Chuyển LLVT vào 
các trạng thái sẵn sàng chiến 
đấu, chuyển địa phương vào 
các trạng thái quốc phòng, tổ 
chức chuẩn bị và thực hành tác 
chiến phòng thủ.

Phát biểu khai mạc diễn tập, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 

nhấn mạnh: Diễn tập KVPT TX 
An Nhơn năm 2022 nhằm phát 
huy sức mạnh tổng hợp và vận 
hành cơ chế theo Nghị quyết số 
28-NQ/TW của Bộ Chính trị phù 
hợp với tình hình thực tiễn địa 
phương, góp phần tăng cường 
sức mạnh cho KVPT và khả 
năng tác chiến của LLVT thị xã. 
Cuộc diễn tập cũng sẽ củng cố 
niềm tin của nhân dân vào sức 
mạnh chiến đấu của LLVT và kịp 
thời rút ra kinh nghiệm để bổ 
sung vào phương án, kế hoạch 
tác chiến lâu dài của thị xã.

Trên tinh thần đó, đồng chí 
Hồ Quốc Dũng yêu cầu Ban 
Chỉ đạo, Cơ quan Ban Chỉ đạo 
diễn tập tỉnh tổ chức điều hành 
diễn tập đúng, đủ nội dung, 
thời gian quy định; đạo diễn các 
đồng chí trong khung tập thị xã 
thực hiện đúng nội dung, thể 
hiện đúng tinh thần Nghị quyết 
số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị. 
Đối với khung diễn tập của TX 
An Nhơn, từng cơ quan, ban, 
ngành, Mặt trận, đoàn thể của 
thị xã phải nêu cao tinh thần 

trách nhiệm trên từng cương vị 
diễn tập. Trong diễn tập phải 
thực sự, thực tế, phát huy trí 
tuệ tập thể gắn với vai trò của 
cá nhân; vận dụng linh hoạt các 
nguyên tắc, lý luận phù hợp với 
đặc điểm, tình hình nhiệm vụ 
của địa phương và từng phòng, 
ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể 
khi tham gia phát biểu, thảo 
luận, đề xuất trong các cuộc họp 
cũng như xây dựng quyết tâm, 
các kế hoạch. Quá trình diễn tập 
phải nêu cao tinh thần cảnh giác, 
sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm bí 
mật, tuyệt đối an toàn. Sau diễn 
tập chỉ đạo rút kinh nghiệm, kịp 
thời tổ chức điều chỉnh, bổ sung 
phương án tác chiến và các kế 
hoạch khác; lưu trữ, bảo mật văn 
kiện diễn tập đúng quy định.

Trước đó, TX An Nhơn đã 
tổ chức diễn tập thực binh bắn 
đạn thật tại trường bắn Sư đoàn 
Bộ binh 31 đạt kết quả tốt. Trong 
ngày 3 - 4.8, diễn tập KVPT TX 
An Nhơn sẽ diễn ra các nội dung 
phần vận hành cơ chế. 

HỒNG PHÚC

Quy Nhơn đi đầu về phát triển 
hội viên khuyến học, công tác 
khuyến học, khuyến tài

(BĐ) - Ngày 3.8, Hội Khuyến 
học TP Quy Nhơn tổ chức Đại 
hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 
2022 - 2027.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, tổ chức 
Hội Khuyến học TP Quy Nhơn 
được củng cố, tiếp tục phát triển, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động. Đến cuối nhiệm kỳ, 
thành phố có 36 hội khuyến học 
cơ sở gồm 21 hội khuyến học 
phường, xã; 7 hội khuyến học 
trường THPT và Trường chuyên 
biệt Hy vọng Quy Nhơn; 7 hội 
khuyến học cơ quan, DN. Hội đã 
phát triển thêm 22.492 hội viên, 
nâng tổng số lên 91.265 hội viên, 
chiếm 31,4% dân số. Đặc biệt, 
ngoài hội viên trên địa bàn dân 
cư, các cấp hội còn phát triển tổ 
chức hội ở các cơ quan, DN, tổ 
chức tôn giáo, dòng họ…

Tổng giá trị công tác khuyến 
học, khuyến tài, hỗ trợ phát triển 
giáo dục trong nhà trường bao 
gồm đỡ đầu thường xuyên; công 
trình khuyến học, khuyến học 
cộng đồng; mua sắm trang thiết 
bị; khen thưởng, cấp học bổng 
khuyến học, khuyến tài lên đến 
hơn 36,5 tỷ đồng.

Hội khuyến học thành phố 

tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây 
dựng 4 mô hình “Gia đình học 
tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng 
đồng học tập cấp khu phố, thôn”, 
“Đơn vị học tập”. Đến cuối năm 
2021 đã xét công nhận 54.003 gia 
đình đạt “Gia đình học tập”, tỷ lệ 
65,9%/tổng số hộ; 16/16 dòng họ 
được công nhận “Dòng họ học 
tập”; 145/145 khu phố, thôn đạt 
danh hiệu “Cộng đồng học tập 
cấp khu phố, thôn”; 119 đơn vị 
đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; 
21/21 phường, xã đạt “Cộng 
đồng học tập” cấp xã…

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội 
Khuyến học TP Quy Nhơn tập 
trung xây dựng tổ chức Hội vững 
mạnh, tích cực đổi mới nội dung 
và nâng cao chất lượng hoạt 
động của các mô hình học tập. 
Phấn đấu tỷ lệ hội viên so với 
dân số đạt trên 33%. Phát triển 
mới 15 - 20 tổ chức hội ở các cơ 
quan, DN, tổ chức tôn giáo; trên 
10 chi hội khuyến học dòng họ…

Đại hội đã bầu Ban Chấp 
hành Hội Khuyến học TP Quy 
Nhơn, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 
53 thành viên. Ông Tô Bửu Long 
được bầu làm Chủ tịch Hội. 

MAI HOÀNG

Sử dụng tên địa danh 
“Bình Định” đăng ký chỉ dẫn 
địa lý cho sản phẩm mai vàng

(BĐ) - UBND tỉnh có Văn bản 
số 4212/UBND-VX đồng ý cho 
Sở KH&CN được phép sử dụng 
địa danh “Bình Định” trong 
đăng ký xác lập quyền chỉ dẫn 
địa lý cho sản phẩm mai vàng 
của tỉnh. Đồng thời, ủy quyền 
cho Sở thực hiện thủ tục đăng ký 
chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mai 
vàng của tỉnh theo đúng quy 
định của pháp luật.

Cây mai vàng (còn gọi là mai 
xuân) đã trở thành sản phẩm 
khá đặc trưng của Bình Định. Ðể 
nâng cao giá trị, danh tiếng và 
sức cạnh tranh cho sản phẩm, Sở 
KH&CN đang phối hợp với Cục 
Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) triển 
khai đăng ký bảo hộ và quản lý 

chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm này.
Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, 

Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ 
nhiệm dự án “Đăng ký bảo hộ 
và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản 
phẩm Mai vàng của tỉnh Bình 
Định”, cho biết: Khu vực địa 
lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý 
“Bình Định” cho sản phẩm mai 
vàng của tỉnh, gồm 7 huyện, thị 
xã (trừ các huyện An Lão, Vĩnh 
Thạnh, Vân Canh và Hoài Ân). 
Logo đăng ký bảo hộ sản phẩm 
dựa trên đặc trưng riêng biệt của 
mai vàng Bình Định “đơn cành, 
thưa tán, gốc bồ, ngọn chỉ”. Sau 
khi hoàn thiện hồ sơ, Sở KH&CN 
sẽ trình Cục Sở hữu trí tuệ xem 
xét, quyết định.            TRỌNG LỢI

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho 59 người lao động
(BĐ) - Thông tin từ Sở 

LĐ-TB&XH, thực hiện Quyết 
định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 
28.3.2022 về việc thực hiện 
chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà 
cho người lao động, đến cuối 
tháng 7.2022, UBND tỉnh đã 
ban hành Quyết định phê duyệt 
danh sách và kinh phí hỗ trợ 
cho 13 đơn vị với 59 lao động, 
kinh phí 87,5 triệu đồng. 

Cơ quan BHXH đã xác nhận 

danh sách đề nghị hỗ trợ cho 
119 đơn vị với 1.661 lao động 
thuộc nhóm người lao động 
đang làm việc trong DN; 32 đơn 
vị với 218 lao động quay trở lại 
thị trường lao động. UBND các 
huyện, thị xã, thành phố đã 
thẩm định trình UBND tỉnh phê 
duyệt cho 32 đơn vị với 175 lao 
động đang làm việc trong DN 
(261,5 triệu đồng); 3 đơn vị với 4 
lao động quay trở lại thị trường 

lao động (10 triệu đồng). 
Các DN trên địa bàn đang 

tiếp tục tổng hợp, niêm yết 
danh sách người lao động thuộc 
đối tượng được hỗ trợ để gửi 
cấp có thẩm quyền xét duyệt. 
Sở LĐ-TB&XH tiếp tục tập 
trung đôn đốc, triển khai thực 
hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-
TTg đảm bảo hoàn thành trong 
tháng 8.2022.

NGUYỄN MUỘI

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VIỆT NAM VỀ CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022:

Diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11.8
(BĐ) - Thông tin từ Sở Ngoại 

vụ: Hội nghị khoa học Việt Nam 
về các khoa học Trái đất và Môi 
trường lần thứ 2 - năm 2022 diễn 
ra trong 4 ngày (từ ngày 7 - 11.8), 
tại Trung tâm Quốc tế Khoa học 
và Giáo dục liên ngành (ICISE, 
TP Quy Nhơn). 

Hội nghị do Hội Gặp gỡ 
Việt Nam, ICISE và Trường 
ĐH Khoa học và Công nghệ Hà 
Nội tổ chức, quy tụ khoảng 100 
đại biểu là các nhà nghiên cứu, 
nghiên cứu sinh trong lĩnh vực 
khoa học Trái đất và Môi trường 

đến từ các quốc gia, như: Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Pháp, các nước 
Đông Nam Á và các tỉnh, thành 
của Việt Nam, trong đó có Hà 
Nội, Đà Nẵng, Bình Định, TP Hồ 
Chí Minh, Cần Thơ, cùng nghiên 
cứu sinh, sinh viên có đam mê, 
hứng thú với lĩnh vực này.

Tại hội nghị, các nhà khoa 
học, nhà nghiên cứu, giảng viên 
và sinh viên sẽ thảo luận về 
những đổi mới, xu hướng, mối 
quan tâm và tiến bộ gần đây 
nhất trong lĩnh vực khoa học 
Trái Đất và Môi trường, như: 

Ô nhiễm không khí, ô nhiễm 
nguồn đất và những giải pháp 
giảm nhẹ; vấn đề chất lượng 
nước hiện nay và giải pháp cải 
thiện; tình hình biến đổi khí 
hậu và những tác động đến môi 
trường tự nhiên; các vấn đề về 
viễn thám, mô hình không gian 
địa lý, thống kê địa lý, phân tích 
dữ liệu lớn để xây dựng các đề 
tài giảm nhẹ thiên tai; ứng dụng 
khoa học Trái Đất và Môi trường 
vào sự phát triển bền vững của 
con người…                 

AN NHIÊN

Thu hút 196 bác sĩ, dược sĩ 
năm 2022

(BĐ) - Theo quyết định UBND 
tỉnh, năm 2022 tỉnh có nhu cầu 
thu hút 196 bác sĩ, dược sĩ, dành 
cho 18 đơn vị cơ sở y tế trực thuộc 
Sở Y tế.

Trong đó, khối bệnh viện, 
đơn vị tuyến tỉnh, BVĐK tỉnh 
dẫn đầu với nhu cầu thu hút 53 
bác sĩ; BVĐK khu vực Bồng Sơn 
24 bác sĩ; Bệnh viện Mắt 3 bác 
sĩ; Bệnh viện Tâm thần 4 bác sĩ; 
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 2 bác 
sĩ; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh 4 bác sĩ và 1 dược sĩ; Trung 
tâm Giám định y khoa 1 bác sĩ.

Ở khối TTYT tuyến huyện, 
dẫn đầu nhu cầu thu hút là Quy 

Nhơn 20 bác sĩ và 1 dược sĩ, Phù 
Cát 14 bác sĩ, Hoài Nhơn 13 bác 
sĩ, An Nhơn 12 bác sĩ, Hoài Ân 
11 bác sĩ, Tuy Phước 8 bác sĩ và 1 
dược sĩ, Phù Mỹ 7 bác sĩ, Tây Sơn 
9 bác sĩ, Vân Canh 3 bác sĩ, Vĩnh 
Thạnh 2 bác sĩ và An Lão 3 bác sĩ.

Sở Y tế phối hợp Sở Nội vụ, Sở 
Tài chính và các cơ quan có liên 
quan thực hiện chính sách thu 
hút bác sĩ, dược sĩ đối với nhu cầu 
thu hút theo Quyết định 34/2015/
QĐ-UBND ngày 1.10.2015 của 
UBND tỉnh về việc ban hành Quy 
định về chính sách thu hút và ưu 
đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai 
đoạn 2016 - 2021. PHẠM PHƯƠNG
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PHÒNG, CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM VÀ RỐI LOẠN SỨC KHỎE TÂM THẦN: 

Tăng tỷ lệ tầm soát phát hiện sớm
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa 

bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025. Kế hoạch nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và 
phát triển kinh tế - xã hội.

Bệnh tăng huyết áp được xem là sát thủ giấu mặt. 
- Trong ảnh: Khám tầm soát tăng huyết áp tại Trạm Y tế xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ.                                                                       Ảnh: Đ. THẢO

Nâng cao vai trò, 
trách nhiệm 

Theo thống kê của Bộ Y 
tế, các bệnh không lây nhiễm 
(KLN) là nguyên nhân gây 
chết hàng đầu, lớn hơn tất cả 
nguyên nhân chết khác cộng 
lại. Riêng năm 2019, chết do 
bệnh KLN chiếm 81,4% số 
ca chết do mọi nguyên nhân; 
trong đó, tim mạch, ung thư, 
đái tháo đường, bệnh hô hấp 
mạn tính chiếm tới 66,2%. Đặc 
biệt, có 41,5% trường hợp chết 
xảy ra trước 70 tuổi. Bên cạnh 
đó, số ca chết do các rối loạn 
sức khỏe tâm thần (RLSKTT) 
cũng chiếm đến 5,3%.

Theo Kế hoạch, mục tiêu 
chung là tăng cường kiểm 
soát các yếu tố nguy cơ gây 
bệnh, đẩy mạnh các biện pháp 
dự phòng, phát hiện sớm và 
quản lý điều trị để hạn chế sự 
gia tăng tỷ lệ người tiền bệnh, 
mắc bệnh, tàn tật và chết sớm 
do bệnh KLN như tim mạch, 
ung thư, đái tháo đường, phổi 
tắc nghẽn mạn tính, hen phế 
quản; các bệnh tâm thần phân 
liệt, động kinh, trầm cảm, sa 
sút trí tuệ và các RLSKTT 
khác. Qua đó, góp phần bảo 
vệ, chăm sóc, nâng cao sức 
khỏe của nhân dân.

Nhằm nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của các cấp chính 
quyền, tăng cường phối hợp 
liên ngành, hoàn thiện các 
chính sách về phòng, chống 
bệnh KLN và RLSKTT, tỉnh 
yêu cầu 100% các huyện, 
thị xã, thành phố phải có kế 
hoạch và triển khai kế hoạch 
phòng, chống bệnh KLN và 
RLSKTT giai đoạn 2022 - 2025. 
Bên cạnh đó, đến năm 2025, 

toàn tỉnh có 95% trạm y tế xã 
thực hiện khám bệnh, chữa 
bệnh có ít nhất 3 nhóm thuốc 
điều trị bệnh tăng huyết áp, 2 
nhóm thuốc điều trị bệnh đái 
tháo đường; đồng thời thực 
hiện dự phòng, phát hiện, 
quản lý điều trị tăng huyết áp, 
đái tháo đường và các bệnh 
KLN khác theo quy định.

Bác sĩ  Cao Hoàng Dạ 
Thảo, Trưởng Trạm Y tế Nhơn 
Tân, TX An Nhơn, cho biết: 
Nhơn Tân là 1 trong những 
xã được hưởng lợi từ chương 
trình theo dõi, phát thuốc 
bệnh nhân tăng huyết áp của 
Viện Tim mạch, thuộc Bệnh 
viện Bạch Mai, TP Hà Nội từ 

năm 2011. Theo đó, chúng tôi 
khám và phát thuốc định kỳ  
1 lần/ tháng. Năm ngoái vì 
dịch Covid-19 nên bị ngưng, 
năm nay hoạt động trở lại. 
Bên cạnh tăng huyết áp, 
chúng tôi cũng thực hiện 
truyền thông, hướng dẫn các 
bệnh KLN khác và tư vấn nếu 
có trường hợp cần biết về các 
RLSKTT để họ có thể tiếp cận 
với dịch vụ khám, chữa bệnh 
phù hợp.

Tăng tỷ lệ phát hiện, 
quản lý điều trị

Để kịp thời phát hiện và 
sớm điều trị các bệnh KLN 
và các RLSKTT, việc tầm 

soát, phát hiện từ cộng đồng 
rất quan trọng. Theo đó, Kế 
hoạch đưa ra các mục tiêu để 
tăng tỷ lệ phát hiện, quản lý 
điều trị, chăm sóc người mắc 
bệnh KLN và RLSKTT. Tùy 
theo độ tuổi, người dân sẽ 
được khảo sát sàng lọc theo 
từng bệnh phù hợp. Cụ thể, ít 
nhất 50% người trưởng thành, 
trong đó 80% người từ 40 tuổi 
trở lên được đo huyết áp 1 lần/
năm để phát hiện sớm tăng 
huyết áp; ít nhất 70% người 
từ 40 tuổi trở lên được sàng 
lọc bằng phiếu đánh giá nguy 
cơ và/hoặc xét nghiệm đường 
máu 1 lần/năm để phát hiện 
sớm đái tháo đường; ít nhất 

60% người từ 40 tuổi trở lên 
được khám sàng lọc 1 lần/năm 
để xác định nguy cơ mắc bệnh 
hô hấp mãn tính; ít nhất 40% 
người thuộc đối tượng sàng 
lọc được định kỳ sàng lọc ung 
thư vú, ung thư cổ tử cung và 
ung thư đại trực tràng theo 
hướng dẫn sàng lọc từng loại 
ung thư...

Đối với các RLSKTT, đến 
năm 2025, toàn tỉnh có ít 
nhất 40% người thuộc đối 
tượng sàng lọc được định 
kỳ sàng lọc một số RLSKTT 
theo hướng dẫn sàng lọc từng 
bệnh; 100% trạm y tế xã thực 
hiện quản lý cấp thuốc điều 
trị cho người bệnh tâm thần 
phân liệt và động kinh; 50% 
số trạm y tế xã quản lý cấp 
thuốc điều trị cho người bệnh 
trầm cảm.

Bác sĩ Châu Văn Tuấn, Phó 
Giám đốc phụ trách Bệnh viện 
Tâm thần Bình Định, cho biết: 
Sức khỏe tâm thần rất quan 
trọng, ảnh hưởng nhiều đến 
KT-XH, an ninh trật tự. Tuy 
nhiên, nhiều người vẫn chưa 
nắm được kiến thức phổ 
thông về sức khỏe tâm thần. 
Vì không có kiến thức phổ 
thông nên dễ có ác cảm khi 
đến Bệnh viện Tâm thần hay 
được các bác sĩ chuyên khoa 
tâm thần khám. Do vậy, hằng 
năm, Bệnh viện đều tổ chức 
các đợt tập huấn cho y tế xã, 
phường, thị trấn. Chính nhờ 
đội ngũ y tế xã, phường, thị 
trấn mà nhiều người dân được 
tư vấn, hướng dẫn phù hợp. 
Qua Kế hoạch phòng, chống 
bệnh không lây nhiễm và rối 
loạn sức khỏe tâm thần trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 
2025, người dân được hưởng 
lợi nhiều hơn về vấn đề phát 
hiện sớm và phòng, chống các 
bệnh về RLSKTT.

ĐỖ THẢO

l UBND tỉnh đồng ý chủ 
trương hỗ trợ bằng tiền 1 vụ 
lúa đối với 58,97 ha đất trồng 
lúa vụ Hè Thu năm 2022 bị 
ngập trong lòng hồ chứa nước 
Đồng Mít của các gia đình ở 
khu định canh dự án hồ chứa 
nước Đồng Mít (huyện An Lão); 
mức hỗ trợ được xác định bằng 
mức giá bồi thường cho 1 vụ 
lúa được quy định tại Quyết 
định số 09/2021/QĐ-UBND 
ngày 25.3.2021 của UBND tỉnh 
là 4.500 đồng/m2, tổng số tiền 
hỗ trợ khoảng 2,6 tỷ đồng, từ 
nguồn vốn bố trí cho dự án. N.P
l Sáng 3.8, Tỉnh đoàn 

tổ chức tập huấn kỹ năng, 
nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, 
Đội năm 2022. Trong 3 ngày, 
hơn 300 cán bộ Đoàn, Hội, Đội 
cơ sở thuộc 11 huyện, thị, thành 
đoàn được hướng dẫn những 
chuyên đề như: Kỹ năng hoạt 
náo, tổ chức teambuilding và 
lửa trại; cứu hộ, cứu nạn và 

phòng chống đuối nước, tai 
nạn thương tích; chuyên đề 
nghi thức, nghi lễ trong hoạt 
động Đội, công tác tập hợp 
thiếu nhi; triển khai giai đoạn 3 
phần mềm Quản lý đoàn viên 
của Trung ương Đoàn; hướng 
dẫn công tác thông tin tuyên 
truyền, sử dụng mạng xã hội và 
thiết kế inforgraphic, poster, ấn 
phẩm tuyên truyền cho ĐVTN… 
Bên cạnh đó, các học viên được 
trao đổi, chia sẻ những kinh 
nghiệm hay, cách làm hiệu quả 
trong tổ chức các hoạt động tại 
địa phương, đơn vị. 

CHƯƠNG HIẾU
l Ngày 3.8, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam huyện Phù Mỹ tổ 
chức bàn giao Nhà đại đoàn kết 
cho bà Đặng Thị Tồn (ở thôn 
Xuân Bình Nam, xã Mỹ Thành) 
thuộc diện hộ nghèo khó khăn 
về nhà ở. Ngôi nhà được xây 
dựng với tổng kinh phí hơn 150 
triệu đồng, trong đó Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 
30 triệu đồng từ nguồn quỹ Vì 
người nghèo của huyện. Cùng 
ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện đi thăm, tặng quà 3 gia 
đình nghèo có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn do bị bệnh nặng 
phải nằm viện điều trị dài ngày. 
Tổng quà trị giá 9 triệu đồng, từ 
nguồn quỹ Vì người nghèo của 
huyện. THANH CHI - VIỆT LỢI
l Hướng ứng chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện hè, 
sáng 3.8, Đoàn Thanh niên xã 
Mỹ Lộc (huyện Phù Mỹ) tổ chức 
ra quân hỗ trợ người dân và 
chính quyền địa phương tháo 
gỡ tường rào phục vụ mở rộng 
đường ở thôn Tân Lộc. 20 ĐVTN 
đã tham gia tháo gỡ, dọn dẹp 
tường rào cũ và nhiều trụ bê 
tông xây dựng kiên cố có chiều 
dài hơn 30 m; đào móng, đổ bê 
tông chân móng và di dời các 
trụ từ vị trí cũ sang vị trí mới. 

HẰNG NGA

BDDIF và Công ty TNHH 
Năng lượng xanh Hà Tiên ký kết 
hợp đồng tài trợ tín dụng

(BĐ) - Ngày 3.8, tại TP Quy 
Nhơn, Quỹ Đầu tư phát triển 
tỉnh (BDDIF) ký kết hợp đồng 
tài trợ tín dụng với Công ty 
TNHH Năng lượng xanh Hà 
Tiên để thực hiện dự án Nhà 
máy sản xuất nhiên liệu sinh học 
rắn Hoài Nhơn, tại Cụm công 
nghiệp Hoài Tân, phường Hoài 
Tân, TX Hoài Nhơn.

Theo hợp đồng đã ký kết, 
BDDIF cho Công ty TNHH Năng 
lượng xanh Hà Tiên vay 60 tỷ 
đồng, thời hạn cho vay 69 tháng 
và thời gian ân hạn 9 tháng; thời 
hạn trả nợ 60 tháng, lãi suất 6,5% 
năm, mức lãi suất này được duy 
trì ổn định trong suốt thời gian 
thực hiện dự án. Đây là dự án 
đầu tiên được hưởng mức lãi 
suất 6,5%/năm từ BDDIF. Hai 

bên thống nhất điều kiện, cách 
thức giải ngân; sử dụng vốn vay 
và việc hoàn trả tiền vay đảm bảo 
đúng hợp đồng đã ký kết.

Theo BDDIF, đến cuối năm 
2021, có 22 DN trên địa bàn 
tỉnh đã được vay 570 tỷ đồng từ 
BDDIF, lãi suất 7%/năm để thực 
hiện 25 dự án trên nhiều lĩnh vực. 
Năm 2022, được UBND tỉnh cho 
phép, BDDIF mở rộng danh mục 
thêm các lĩnh vực ưu tiên gồm: 
Công nghiệp, nông nghiệp, giao 
thông, năng lượng, du lịch, môi 
trường, giáo dục, y tế… Cùng 
với đó còn giảm lãi suất tiền vay 
từ 7%/năm (áp dụng từ các năm 
trước) còn 6,5%/năm và đặc biệt 
mức lãi suất này được duy trì ổn 
định trong suốt thời gian thực 
hiện dự án.                         TIẾN SỸ

TIN VẮN
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TỪ ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Ở khu phố 2 (phường Nhơn Bình, 
TP Quy Nhơn), nhiều người biết đến 
hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà 
Nguyễn Thị Đan Phượng (SN 1963). 
Bà Phượng là mẹ đơn thân, sống cùng 
con gái. 15 năm qua, bà bị bệnh tiểu 
đường tuýp II và bị suy thận mạn tính; 
đã điều trị 7 năm tại khoa Nội thận - 
Lọc máu, BVĐK tỉnh; đang ở giai đoạn 
cuối nên thường xuyên chạy thận  
3 lần/tuần (ảnh).

Bà Nguyễn Thị Đan Phượng là lao 
động chính, nhưng vì bệnh nặng nên 
không đi lại được, không tự chủ trong 
sinh hoạt và vệ sinh hằng ngày; mọi 
việc đều phải nhờ sự trợ giúp và chăm 
sóc của con gái Phan Thị Minh Tâm. 
Gia đình bà thuộc diện cận nghèo, 
cuộc sống rất khó khăn; hơn 7 năm 
qua, cuộc sống của hai mẹ con phải 
gắn liền với bệnh viện, không làm 
lụng được gì. 

Chị Tâm chia sẻ: “Hai mẹ con ở 
bệnh viện không có ngày về; nếu 
không duy trì chạy thận sẽ không giữ 
được mạng sống cho mẹ. Bệnh của mẹ 
tôi chỉ 4 - 5 ngày không chạy thận là 
chết. Tôi không làm được gì ra tiền, 
không biết bám víu vào đâu, nhiều 

Không để sai phạm 
trong quá trình 
thực hiện đấu giá 
quyền sử dụng đất 

(BĐ) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có 
văn bản giao UBND các huyện, thị xã, 
thành phố hằng năm căn cứ vào quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chỉ đạo các 
Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng 
và phát triển quỹ đất lập hồ sơ giao đất 
và thực hiện công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ 
tầng theo quy hoạch chi tiết đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt; đo đạc, lập 
trích lục bản đồ địa chính thực hiện việc 
giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất và 
quản lý chặt chẽ quỹ đất theo quy định. 

Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc 
thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 
đúng quy trình, giá cả sát với thị trường, 
không để sai phạm trong quá trình thực 
hiện đấu giá quyền sử dụng đất. 

Cùng với đó là quản lý chặt chẽ việc 
lấn chiếm đất đai, ô nhiễm môi trường. 
Riêng UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo 
các phòng chức năng và các đơn vị có 
liên quan kiểm tra, rà soát và xử lý 
nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất tại 
Khu dân cư chợ Diêu Trì, Khu dân cư xã 
Phước Hòa và Khu dân cư thị trấn Diêu 
Trì (hoàn thành trong tháng 10.2022), 
sớm đưa quỹ đất vào sử dụng hiệu quả 
theo quy định. 

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban 
Giải phóng mặt bằng tỉnh, Ban Quản lý 
dự án NN&PTNT, Trung tâm Phát triển 
quỹ đất tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ được giao và quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất của các địa phương đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, phối hợp 
với chính quyền địa phương để thực 
hiện công tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng. Lập hồ sơ trình UBND tỉnh 
giao đất theo quy định; đầu tư xây dựng 
hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được phê 
duyệt; thực hiện bố trí tái định cư, đấu 
giá quyền sử dụng đất và quản lý chặt 
chẽ quỹ đất, tránh lấn chiếm.                     

 HOÀI NHÂN

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LẤN CHIẾM, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ:

Cần ngăn chặn, xử lý dứt điểm

Theo ghi nhận của phóng viên vào 
ngày 1.8, trên tuyến QL 1 đoạn qua khu 
vực xóm 1 (thôn Phú Kim), có nhiều 
hộ dân lấn chiếm và sử dụng trái phép 
hành lang an toàn đường bộ (HLATĐB) 
để kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch 
vụ giải khát. Tại đây, tình trạng người 
dân tự ý trồng cây xanh, đổ vật liệu xây 
dựng, dựng biển quảng cáo sai quy định 
diễn ra tràn lan. Nhiều tấm biển quảng 
cáo lớn bán cơm, nước giải khát… được 
các hộ dân lắp đặt lấn ra hành lang an 
toàn để thu hút khách đi đường. 

Đáng nói hơn, tại địa điểm này còn 
có hộ dân xây dựng hàng rào sắt kiên 
cố lấn ra phần vỉa hè. Chuỗi cửa hàng 
chuyên kinh doanh gạch ốp lát và đồ gia 
dụng của DNTN TM&DV Sơn Quân có 
hành vi lấn chiếm phần vỉa hè đường bộ 
để đặt biển quảng cáo, trưng bày các kệ 
gạch hoa lớn, bồn nước, dù bạt, sơn… 
làm che khuất tầm nhìn của các phương 
tiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT.

Một người dân tại xóm 1 (thôn Phú 
Kim) bức xúc nói: Tình trạng lấn chiếm, 
sử dụng trái phép HLATĐB, vỉa hè của 
một số hộ dân đã xảy ra từ lâu; có hộ 
kinh doanh dịch vụ giải khát còn xây 
dựng nhà vệ sinh trên đất HLATĐB và 
quay hướng vào nhà hộ dân khác, gây 
mất vệ sinh. Người dân đã nhiều lần 
phản ánh về tình trạng này đến chính 
quyền địa phương, nhưng chưa thấy 
giải quyết, xử lý dứt điểm.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan 
Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Cát 
Trinh thừa nhận, tuyến QL 1 đoạn đi qua 
khu vực xóm 1 (thôn Phú Kim) có xảy ra 
tình trạng một số hộ dân xây dựng phần 

Gọi đến đường dây nóng Báo Bình Định, người dân ở xóm 1 (thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát) 
phản ánh, trên địa bàn xảy ra tình trạng một số hộ dân lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường 
bộ trên tuyến QL 1 để kinh doanh, buôn bán, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, 
ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

mái hiên, đặt biển quảng cáo trái phép 
trong phần đất HLATĐB. Thời gian tới, 
UBND xã sẽ phối hợp với các đơn vị 
liên quan và Chi cục Quản lý đường bộ 
III.4 tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ 
các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường 
tuyến QL 1 để lập hồ sơ xử lý cụ thể và 
đề nghị các hộ thực hiện tháo dỡ.

Theo ông Võ Văn Tài, Trưởng Phòng 
Kinh tế - Hạ tầng (UBND huyện Phù 
Cát), ngày 11.7, UBND huyện Phù Cát có 
văn bản chỉ đạo CA, Phòng Kinh tế - Hạ 
tầng huyện, UBND các xã, thị trấn phối 
hợp với Chi cục Quản lý đường bộ III.4 

Chuỗi cửa hàng của DNTN TM&DV Sơn Quân tại xóm 1 (thôn Phú Kim, xã Cát Trinh) lấn chiếm 
HLATĐB trên tuyến QL 1 để đặt biển quảng cáo, trưng bày kệ gạch hoa, bồn nước, dù… làm che 
khuất tầm nhìn.                                                                                                                                                          Ảnh: D.Đ

(Cục Quản lý đường bộ - đơn vị quản lý 
bảo trì đường bộ) thực hiện thống kê, rà 
soát các công trình, cây xanh, vật kiến 
trúc nằm trong phạm vi HLATĐB mà 
người dân lấn chiếm. 

“Trên cơ sở đó, các đơn vị sẽ tổ chức 
tuyên truyền, vận động các đối tượng, 
hộ dân vi phạm tự tháo dỡ. Trường hợp 
các đối tượng, hộ dân vi phạm không tự 
tháo dỡ thì xây dựng kế hoạch và thực 
hiện giải tỏa dứt điểm. Đồng thời, tiếp 
nhận và quản lý mặt bằng hành lang 
đường bộ sau khi hoàn thành công tác 
giải tỏa”, ông Tài thông tin.     DUY ĐĂNG

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Bệnh nhân suy thận nặng cần giúp đỡ 

khi muốn buông xuôi tất cả”.
Gia đình bà Phượng đang rất cần 

sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân 
ái, các tổ chức từ thiện để vượt qua lúc 
khốn khó này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia 
đình bà Phượng; hoặc Tòa soạn Báo Bình 
Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định; tài khoản Báo Bình 
Định: 4300201006894, Ngân hàng NN& 
PTNT Việt Nam - chi nhánh Bình Định, 
58010000052522, Ngân hàng BIDV - chi 
nhánh Bình Định (vui lòng ghi tên người 
gửi và người được giúp đỡ). Báo Bình 
Định xin cảm ơn!                         NHÂN ÁI

 Ảnh: N.A Bắt đối tượng trộm xe máy

 Ảnh: T.L

N g à y  3 . 8 ,  C A p h ư ờ n g  Đ ố n g 
Đa (TP Quy Nhơn)  bàn giao  đối 
tượng Phạm Nguyễn Tín (SN 1996, 
ở  phường Đống Đa)  và  tang vật 
vụ  t rộm cắp  xe  máy  cho  CA TP 
Quy Nhơn để  t i ếp  tục  đ iều  t ra , 
xử lý  (ảnh) . 

Trước đó, ngày 2.8, do hết tiền 
mua “cỏ Mỹ”, Tín đã trộm xe Sirius 
của anh Lê Huy Chung (SN 2000, ở 
phường Trần Quang Diệu). Sau khi 
trộm xe, Tín bị CA phường Đống Đa 
phối hợp CA phường Trần Quang 
Diệu bắt giữ. Tại cơ quan CA, Tín 
khai nhận còn thực hiện 3 vụ trộm 

xe máy khác ở phường Nhơn Phú, 
Đống Đa.                                           T.LONG

(BĐ) - Tối 3.8, CA tỉnh và CA huyện 
Hoài Ân phối hợp điều tra, làm rõ vụ 
TNGT xảy ra trên địa bàn huyện Hoài 
Ân, khiến 2 người tử vong và 1 người 
bị thương.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 30 phút, 
ngày 3.8, tại xóm 1, thôn An Thường 2, 
xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, Trần 
Xuân Hải (SN 1993, xã Ân Đức, huyện 
Hoài Ân) điều khiển ô tô 77A-136.14 đi 
về nhà vợ ở xóm 1, thôn An Thường 2, 
xã Ân Thạnh; khi đến ngã tư gần nhà 
vợ thì 3 thanh niên, gồm: Võ Phan 

Hoài Bảo (SN 2007, thị trấn Tăng Bạt 
Hổ), Nguyễn Quốc Việt (SN 2005, 
xã Ân Đức) và Ngô Quang Linh  
(SN 2006, xã Ân Thạnh) điều khiển xe  
mô tô đứng tại đây chặn ô tô của Hải, 
sau đó bỏ chạy. Hải điều khiển ô tô 
rượt đuổi khoảng 100 m thì tông vào 
đuôi xe máy của 3 thanh niên trên.

Hậu quả, Bảo tử vong tại chỗ, Việt 
tử vong tại TTYT huyện Hoài Ân, 
Linh bị thương đang điều trị tại TTYT 
huyện Hoài Ân.                         

  K.ANH

Hoài Ân: Ô tô tông xe máy, 2 người tử vong



5KINH TẾTHỨ NĂM, 4.8.2022
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

Từ nguồn tin tố cáo của 
nhân dân, sau một thời gian 
điều tra, tháng 3.2022 Phòng 
Cảnh sát kinh tế, CA tỉnh phối 
hợp với Đội Quản lý thị trường 
(QLTT) số 4, thuộc Cục QLTT 
tỉnh, CA huyện Tây Sơn, CA xã 
Tây Xuân phát hiện vụ đục, in 
sơn, hoán cải vỏ LPG (vỏ bình 
ga rỗng) ở Công ty TNHH Nhật 
Tiến (lô H01 - H07, Cụm công 
nghiệp Phú An, xã Tây Xuân, 
huyện Tây Sơn). 

Thượng tá Nguyễn Trung 
Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát 
kinh tế (CA tỉnh), cho biết: Công 
tác điều tra gặp nhiều khó khăn 
vì công ty cho bảo vệ giám sát 
kỹ lưỡng, dựng hàng rào che 
chắn rất kỹ. Bằng nghiệp vụ của 
ngành, chúng tôi mật phục hơn 
1 tháng mới tạm giữ được 2.112 
bình LPG, bao gồm thành phẩm 
và cả các bình đang sửa chữa, 
hoán cải, cùng máy móc, dụng 
cụ, thiết bị, phương tiện. Hoạt 
động hoán cải này dễ gây tình 
trạng cháy nổ, hết sức nguy hiểm 
cho người dùng. Trước mắt, 
Công ty TNHH Nhật Tiến đã 
thừa nhận: Không thực hiện việc 
đăng ký nhà xưởng tại địa chỉ 
trên; không có giấy phép đủ điều 
kiện hoạt động sửa chữa, hoán 
cải bình LPG; thu gom các bình 
LPG mang các nhãn hiệu khác 
hoán cải thành bình LPG mang 
nhãn hiệu “Nhật Tiến Gas”. 

Từ ngày 12.1 đến 29.4, dựa 
vào nguồn tin của quần chúng 
nhân dân, các đơn vị và BĐBP 

Nhờ được vay vốn với lãi 
suất ưu đãi từ Ngân hàng CSXH 
huyện Phù Cát để phát triển 
nghề nuôi heo, bò, chị Nguyễn 
Thị Tình, ở thôn Phú Gia, xã Cát 
Tường, huyện Phù Cát, đã thoát 
nghèo vươn lên khá giả.

Biết được chương trình cho 
vay vốn với lãi suất ưu đãi của 
Ngân hàng CSXH huyện, chị 
Tình xin gia nhập Tổ tiết kiệm 
và vay vốn của thôn, tích cực tiếp 
cận các mô hình phát triển kinh 
tế tại địa phương, dự nhiều lớp 
tập huấn chuyển giao KHKT... 
Năm 2016, chị đã vay 20 triệu 
đồng từ Ngân hàng CSXH huyện 
đầu tư xây dựng chuồng trại, 
đưa những kiến thức đã tiếp 
nhận được vào chăn nuôi, nhờ 
đó đàn heo của chị phát triển tốt. 
Năm 2018, chị lại vay 50 triệu 
đồng từ Ngân hàng CSXH huyện 
mua thêm 2 con bò lai sinh sản về 
nuôi. Cũng chỉ 1 năm sau, thấy 
nuôi bò đạt hiệu quả cao, chị lại 
vay 50 triệu đồng mua thêm 2 
con bò lai sinh sản. Đến nay, gia 
đình chị Tình sở hữu 8 con bò lai 
sinh sản, 100 heo thịt và 5 heo nái 
sinh sản. Lợi nhuận từ việc chăn 

(BĐ) - Thông tin từ Sở 
KH&ĐT, 7 tháng đầu năm 
2022, toàn tỉnh đã thu hút 44 
dự án đầu tư trên các lĩnh vực: 
Công nghiệp; thương mại, dịch 
vụ, du lịch; bất động sản; công 
nghệ thông tin với tổng vốn 
đầu tư 10.768,42 tỷ đồng; 9 dự 
án tăng vốn đầu tư với tổng vốn 
tăng thêm 5.196,44 tỷ đồng. 

Để tăng cường thu hút đầu 
tư, đặc biệt là thu hút vốn đầu 
tư FDI, tỉnh ta tiếp tục tạo điều 
kiện thuận lợi cho chủ đầu tư 

triển khai các dự án đã được 
chấp thuận đầu tư, đồng thời 
đẩy mạnh các hoạt động xúc 
tiến thu hút các DN nước ngoài 
đến Bình Định đầu tư. Dự kiến 
từ nay đến cuối năm, Bình Định 
sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu 
tư với các DN Đức; tổ chức đoàn 
xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc và 
Nhật Bản; tham dự Hội nghị xúc 
tiến đầu tư với các nhà đầu tư 
Đài Loan và Hội nghị xúc tiến 
đầu tư Thái Lan được tổ chức 
tại TP Hồ Chí Minh…     TIẾN SỸ

Huyện Tuy Phước đang 
đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 
Dự án kiên cố đê sông Cây Me 
(đoạn đê bờ Bắc hạ lưu cầu 
Đun và đê bờ Nam hạ lưu cầu 
Đội Thông) thuộc 2 xã Phước 
Hòa và Phước Sơn.

Dự án có quy mô tổng chiều 
dài 2 tuyến đê hơn 1.400 m, 
mặt đê rộng 3 m, trên đê xây 
dựng 5 cống tiêu thoát lũ, kinh 
phí đầu tư hơn 9,3 tỷ đồng… 
Hiện công trình thi công đạt 
90% giá trị xây lắp. Nhà thầu 
đang đẩy nhanh tiến độ, phấn 
đấu hoàn thành, bàn giao cho 

BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ:

Nâng cao hiệu quả xử lý tin báo, tố cáo
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành 
vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường hàng hóa trên địa bàn.

Cục QLTT tổ chức kiểm tra và tiêu hủy hàng hóa vi phạm.                                                                                                                                Ảnh: HẢI YẾN

tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang 3 
vụ sử dụng, mua bán trái phép 
chất ma túy ở 2 phường Ghềnh 
Ráng, Nhơn Bình và xã Nhơn 
Lý (TP Quy Nhơn). Tương tự, 
Hạt Kiểm lâm huyện An Lão 
tổ chức kiểm tra theo nguồn 
tin báo phát hiện tại thôn 2, thị 
trấn An Lão, ô tô vận chuyển 
lâm sản không có giấy tờ chứng 
minh nguồn gốc hợp pháp…

Ông Trần Đức Tiến, Cục 
trưởng Cục QLTT tỉnh, khẳng 
định: Trên địa bàn tỉnh hiện 
không có đường dây buôn lậu 
nào. Những tháng đầu năm, 

giá xăng, dầu diễn biến phức 
tạp, nhưng dưới sự chỉ đạo của 
các cơ quan chức năng ở Trung 
ương và sự vào cuộc của lực 
lượng chức năng địa phương, 
trên địa bàn tỉnh không xảy ra 
tình trạng thiếu xăng, dầu cục 
bộ; không có hiện tượng găm 
hàng chờ tăng giá. 6 tháng đầu 
năm 2022, công tác kiểm tra, 
kiểm soát thị trường trong lĩnh 
vực hàng giả, hàng cấm, xâm 
phạm quyền và vận chuyển, 
kinh doanh hàng nhập lậu luôn 
được chú trọng, tăng cường 
nhằm mục tiêu xây dựng và 

duy trì môi trường kinh doanh, 
tiêu dùng lành mạnh, đảm bảo 
quyền và lợi ích chính đáng của 
người dân. 

Theo Ban Chỉ đạo chống 
buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả (BCĐ 389), từ đầu 
năm đến nay, các lực lượng 
chức năng tỉnh ta đã phát hiện 
702 vụ vi phạm, trong đó,  
25 vụ vi phạm về lĩnh vực buôn 
bán hàng cấm, hàng trái phép;  
676 vụ vi phạm về lĩnh vực gian 
lận thương mại, 1 vụ vi phạm 
về lĩnh vực hàng giả.

Dù đạt được thành công 

nhất định nhưng BCĐ 389 cũng 
nêu lên khá nhiều hạn chế, khó 
khăn trong công tác thực hiện 
nhiệm vụ chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả 
như: Một số văn bản pháp luật 
chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung 
phù hợp; lực lượng làm nhiệm 
vụ còn thiếu phương tiện, trang 
thiết bị hỗ trợ kiểm tra, và vì 
kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên 
chưa tập trung theo chiều sâu, 
nhất là với hoạt động kiểm tra 
trên môi trường thương mại 
điện tử…

Để khắc phục khó khăn, 
UBND tỉnh chỉ đạo BCĐ 389 
tỉnh tiếp tục triển khai thực 
hiện nghiêm túc các chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, BCĐ 389 quốc gia… về 
công tác kiểm tra, kiểm soát thị 
trường nói chung. Các ngành 
chức năng và huyện, thành phố 
chủ động nắm bắt địa bàn, đối 
tượng, tụ điểm, nơi tập kết 
hàng; thường xuyên phối hợp 
chia sẻ thông tin về đối tượng, 
mặt hàng buôn lậu, phương 
thức, thủ đoạn, nhất là những 
thủ đoạn mới phát sinh. Tăng 
cường phối hợp kiểm tra liên 
ngành việc chấp hành các quy 
định về chất lượng hàng hoá, 
nhất là hàng hoá thiết yếu, 
kiểm tra về giá, niêm yết giá 
hàng hoá. Đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động quần chúng 
nhân dân tham gia tố giác hành 
vi vi phạm pháp luật; tăng 
cường phối hợp với các hiệp 
hội, DN trong công tác thực 
thi pháp luật đấu tranh chống 
buôn lậu, hàng giả và gian lận 
thương mại.                    

 HẢI YẾN 

Thoát nghèo nhờ vay vốn ưu đãi, 
phát triển chăn nuôi

nuôi giúp chị xây được ngôi nhà 
mới khang trang, đảm bảo việc 
học của các con.

Chị Tình tâm sự: Gia đình 
tôi được như ngày hôm nay là 
nhờ cấp ủy Đảng, chính quyền 
xã, thôn quan tâm giúp đỡ, tư 
vấn, giúp tôi tiếp cận với nguồn 
vốn của Ngân hàng CSXH 
huyện. Không chỉ vậy, còn định 
hướng để tôi xác định được lĩnh 
vực sản xuất phù hợp, đặc biệt 
là những kiến thức, kỹ năng 
chăn nuôi tiếp nhận được từ 
những lớp tập huấn, chuyển 

giao kỹ thuật rất quý giá. 
Vượt khó vươn lên, gia 

đình chị Nguyễn Thị Tình là 
một trong những tấm gương 
điển hình thoát nghèo bền vững. 
Tại hội nghị tổng kết 20 năm 
triển khai chính sách tín dụng 
ưu đãi đối với hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách khác theo 
Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 
ngày 4.10.2022 của Chính phủ, 
chị Tình được Chủ tịch UBND 
huyện khen thưởng có thành tích 
tiêu biểu trong phát triển kinh tế 
gia đình.             LƯƠNG NGỌC TẤN

Nhờ được vay vốn với lãi suất ưu đãi, chị Nguyễn Thị Tình đã đầu tư mở rộng chăn 
nuôi, phát triển kinh tế gia đình.                                                                                       Ảnh: L.N.T

Thu hút gần 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư 

Đẩy nhanh tiến độ thi công đê sông Cây Me

chủ đầu tư đưa vào sử dụng 
trước mùa mưa lũ năm nay.

XUÂN THỨC

Một đoạn đê sông Cây Me vừa xây 
dựng xong.                                    Ảnh: X.T
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Bình Định

TIN VẮN

(BĐ) - UBND tỉnh vừa có văn bản 
gửi Bộ Tài chính và Bộ KHCN đề nghị 
hỗ trợ hơn 12,5 tỷ đồng để tổ chức 
các hội nghị khoa học và lớp học Vật 
lý chuyên đề quốc tế tại Trung tâm 
Khoa học Quốc tế và Giáo dục liên 
ngành (ICISE) và hoạt động thường 
xuyên, đầu tư cho Trung tâm Khám 
phá khoa học và Đổi mới sáng tạo  
(TP Quy Nhơn) trong năm 2023. Trong 
đó, Trung tâm Khám phá khoa học và 
Đổi mới sáng tạo là 5 tỷ đồng và ICISE 
hơn 7,5 tỷ đồng. 

ICISE do GS Trần Thanh Vân - Chủ 
tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam - sáng lập và 
điều hành. Hằng năm, ICISE thường 
xuyên tổ chức chuỗi các sự kiện trong 
chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” quy 
tụ các nhà nghiên cứu khoa học hàng 
đầu thế giới đến từ nhiều quốc gia 
và Việt Nam về lĩnh vực Vật lý, Toán 
học, Sinh học, Hóa học... Chuỗi các 
sự kiện này là niềm vinh dự của Việt 
Nam nói chung và Bình Định nói riêng. 
Ngoài ra, UBND tỉnh đã được Chính 
phủ thống nhất chủ trương phê duyệt 
Dự án Tổ hợp Không gian khoa học tại  

TP Quy Nhơn. Dự án Tổ hợp không 
gian khoa học là dự án đầu tiên và là 
mô hình độc đáo của Việt Nam. Dự án 
này đang trong giai đoạn đầu đi vào 
hoạt động để từng bước quy hoạch và 
xây dựng Khu đô thị Khoa học giáo 
dục Quy Hòa tại TP Quy Nhơn, nhằm 
phát triển TP Quy Nhơn thành điểm 
đến của khoa học và giáo dục đặc 
trưng của Việt Nam.

Để tổ chức thành công các hội nghị 
khoa học, các lớp Vật lý quốc tế năm 
2023 và hỗ trợ Trung tâm Khám phá 
khoa học và Đổi mới sáng tạo phát 
triển trong lĩnh vực nghiên cứu, khám 
khá khoa học; đồng thời, thực hiện 
mục tiêu xây dựng, phát triển TP Quy 
Nhơn thành điểm đến của khoa học 
và giáo dục đặc trưng của Việt Nam; 
Bình Định rất cần sự hỗ trợ kinh phí 
từ Trung ương. 

Trước đó, năm 2022 ngân sách Trung 
ương đã cấp hỗ trợ cho địa phương 9,6 
tỷ đồng, trong đó Trung tâm Khám phá 
khoa học và Đổi mới sáng tạo là 3,6 tỷ 
đồng, ICISE là 6 tỷ đồng.

AN NHIÊN

Trong số 21 giải pháp đạt 
giải, học sinh TX Hoài Nhơn 
“thâu tóm” 2 giải nhất, 6 giải 
nhì, 4 giải ba và 9 giải khuyến 
khích. Tính gần gũi và sự sáng 
tạo là điều dễ thấy từ những 
giải pháp sáng tạo có từ cuộc 
sống lao động, sản xuất và học 
tập của học sinh nơi đây.

Khi học sinh say mê…
Ban tổ chức Cuộc thi sáng 

tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng 
tỉnh Bình Định đánh giá cao ý 
tưởng, tính tiện ích từ giải pháp 
“Sổ tay từ điển Hán - Việt” 
(nhóm tác giả Huỳnh Thị Yến 
Linh và Trần Thị Thùy Trâm, 
học sinh lớp 10 Văn, Trường 
THPT chuyên Chu Văn An). 
Sau 6 tháng nghiên cứu, đôi 
bạn này đã thống kê vào cuốn 
sổ tay 300 từ Hán - Việt thông 
dụng, thường xuất hiện trong 
sách giáo khoa Ngữ văn (nhóm 
tác giả Phan Trọng Luận - năm 
2020, Nhà xuất bản Giáo dục).  

Sổ tay được thiết kế nhỏ 
gọn, có đầy đủ các từ Hán - 
Việt trong chương trình Ngữ 
văn THPT được cắt nghĩa, dịch 
nghĩa chi tiết, dễ tìm kiếm, dễ 
hiểu, dễ nhớ và dễ mang theo. 
Từ đó, giúp học sinh tiếp cận 
tác phẩm văn học một cách dễ 
dàng. Nhờ đó, giải pháp này 
được Ban giám khảo cuộc thi 
chấm giải nhì (lĩnh vực đồ 
dùng dành cho học tập).

Nảy ý tưởng khi phụ giúp 
cha mẹ bóc vỏ đậu phụng, em 
Bùi Thị Thu Hằng, học sinh lớp 
8A1, Trường THCS Tam Quan 
Bắc đã thực hiện giải pháp “Máy 

Học sinh Nguyễn Hữu Phú và Nguyễn Minh Quân (Trường THCS Hoài Xuân) nghiên 
cứu thành công giải pháp “Hệ thống cảnh báo tự động kiểm soát phòng chống dịch”.                         

    Ảnh: TRỌNG LỢI

Sổ tay từ điển Hán - Việt của Huỳnh Thị Yến Linh (bên trái) và Trần Thị Thùy Trâm 
(lớp 10 Văn - Trường THPT chuyên Chu Văn An).                                                                   Ảnh: TRỌNG LỢI

Hoài Nhơn là địa phương có phong trào học sinh sáng tạo khoa học kỹ thuật sôi nổi 
nhất tỉnh. Thành tích giành 21/44 giải thưởng tại Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, 
nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ IX - năm 2022 tiếp tục khẳng định đà phát triển đó.

ĐIỂM SÁNG PHONG TRÀO SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT Ở HOÀI NHƠN:

Học sinh say mê, giáo viên tích cực hỗ trợ

FPT Software (thành viên của Tập 
đoàn FPT) và NCS (thành viên của 
Singtel Group, Singapore) đã ký kết thỏa 
thuận hợp tác phát triển trung tâm công 
nghệ chiến lược (SDC) tại Việt Nam, đáp 
ứng mục tiêu chiến lược mở rộng mạng 
lưới phát triển, cung cấp dịch vụ công 
nghệ toàn cầu của cả hai bên. 

Trung tâm dự kiến đạt quy mô hơn 
3.000 nhân sự vào năm 2025. Theo thỏa 
thuận ký kết, trung tâm công nghệ chiến 
lược do FPT Software và NCS hợp tác xây 

dựng tại Việt Nam sẽ cung cấp các dịch 
vụ cơ sở hạ tầng như môi trường bảo mật, 
chương trình đào tạo theo yêu cầu cũng 
như tiếp cận với nguồn nhân lực công nghệ 
trình độ cao, vận hành theo phương pháp 
Integrated Delivery Methods (phương 
pháp sản xuất kết hợp) của NCS. Đồng 
thời, trung tâm này cũng sẽ tập trung phát 
triển nguồn nhân lực chuyên môn cao, 
nâng cao năng lực của NCS để đáp ứng 
nhu cầu chuyển đổi số ngày một tăng cao 
trong khu vực.                             (Theo SGGP)

 Một nhóm nghiên cứu ở Phòng thí 
nghiệm Hongtuo, Vũ Hán, Trung Quốc 
đã phát triển tia laser tạo ra một loạt ảo ảnh 
quang học trên không trung mà không cần 
bụi hoặc mây làm nền. Các nhà nghiên cứu 
cho biết họ có thể viết, vẽ mẫu hình ở bất cứ 
nền tảng nào bằng cách sử dụng các xung 
laser cực ngắn để tách các electron ra khỏi 
các phân tử không khí và biến chúng thành 
ánh sáng, tạo ra một hình ảnh lơ lửng giữa 
không trung.                                       (Theo TTO)
 Mỹ và Nhật Bản sẽ hợp tác để 

cùng nhau phát triển công nghệ bán 
dẫn tiến trình 2nm nhằm ngăn chặn tình 

trạng phụ thuộc quá mức vào các nhà 
máy của TSMC. Theo đó, đơn vị này được 
đặt tại Nhật Bản, sản xuất chip 2nm từ 
năm 2025 - tương đương với hãng TSMC. 
Hiện tại, mới chỉ có Samsung đang cạnh 
tranh với TSMC ở các tiến trình 3nm và 
5nm. Các hãng thiết kế chip khác như 
Apple, Qualcomm, Nvidia, Broadcom, 
AMD đều đang phụ thuộc vào TSMC để 
sản xuất các sản phẩm chip tiên tiến nhất 
của mình. Đặc biệt, Intel đã khởi động lộ 
trình công nghệ của riêng mình với tham 
vọng hướng đến các thiết kế còn nhỏ hơn 
cả của TSMC.                                   (Theo GENK)

bóc vỏ, làm sạch và định lượng 
các loại đậu”. Giải pháp đầy thực 
tế này được Ban giám khảo Cuộc 
thi sáng tạo Thanh thiếu niên, 
nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ 
IX - năm 2022 chấm giải ba. 

“Quê em thuộc vùng nông 
thôn, cha mẹ làm nông, đặc biệt 
là trồng đậu phụng. Khi phụ 
giúp cha mẹ bóc vỏ đậu, em 
thấy tốn nhiều thời gian. Do vậy, 
từ năm học lớp 6 em đã lên kế 
hoạch chế tạo ra chiếc máy và đã 
thực hiện được”, Hằng thổ lộ. 

Cuộc thi có đối tượng hướng 
đến là thanh thiếu niên, nhưng 
thầy cô, nhà trường không hề 
đứng ngoài. Thầy giáo Võ Văn 
Thời, Hiệu trưởng Trường THCS 
Hoài Châu chia sẻ: Hằng năm, 
Trường tổ chức cuộc thi Tìm 

kiếm ý tưởng sáng tạo KHCN 
dành cho học sinh khối lớp 8 
và lớp 9. Những ý tưởng hay 
được nhà trường tặng thưởng, 
phân loại theo từng lĩnh vực 
để giáo viên hướng dẫn. Nhờ 
đó, năm nào Trường cũng có 
học sinh đạt giải ở những cuộc 
thi sáng tạo KHKT cấp thị xã, 
tỉnh và quốc gia. Thời gian 
tới, Trường tiếp tục quan tâm, 
khuyến khích giáo viên, học 
sinh cùng tham gia. 

Vai trò tích cực của 
nhà trường, giáo viên

8 năm qua, Phòng GD&ĐT 
TX Hoài Nhơn liên tục tuyên 
truyền, phát động rộng rãi 
phong trào thi đua sáng tạo 
KHKT đến toàn thể giáo viên, 

học sinh các trường. Để duy 
trì hoạt động sáng tạo KHKT 
hiệu quả, hằng năm, Phòng 
còn tổ chức Cuộc thi KHKT 
dành cho học sinh. Những đề 
tài, giải pháp sáng tạo, có tính 
ứng dụng cao sẽ được các giám 
khảo giàu kinh nghiệm hỗ trợ, 
tư vấn để hoàn thiện, nâng cấp. 
Các sản phẩm trước khi tham 
dự cuộc thi cấp tỉnh sẽ được 
tổ tư vấn của phòng GD&ĐT 
hướng dẫn bổ sung hoàn thiện 
và thẩm định chất lượng. 

Động viên, khuyến khích, 
tạo điều kiện cho học sinh áp 
dụng kiến thức sách vở vào các 
ứng dụng đời sống là cách mà 
nhiều trường ở TX Hoài Nhơn 
áp dụng, đặc biệt là cấp THCS 
và THPT. Điều đó tạo “cầu nối” 
để học sinh đến với nghiên 
cứu khoa học theo hình thức 
học đi đôi với hành. Thầy giáo 
Trần Đức Thêm - Hiệu trưởng 
Trường THCS Hoài Xuân -  

cho biết: “Chúng tôi khuyến 
khích học sinh khóa trước - ưu 
tiên học sinh từng tham gia các 
cuộc thi sáng tạo KHKT - quan 
tâm, hướng dẫn và chia sẻ kinh 
nghiệm tìm kiếm ý tưởng, kỹ 
năng sáng chế cho các em khóa 
sau. Những ý tưởng mới, có tính 
triển vọng do học sinh nghĩ ra 
sẽ được giáo viên hướng dẫn để 
thực hiện”.

Nhờ được động viên quan 
tâm, hỗ trợ tốt nên giáo viên, học 
sinh các trường ở Hoài Nhơn 
hưởng ứng phong trào thi đua, 
sáng tạo KHKT rất mạnh mẽ. Bà 
Nguyễn Thị Hoài Anh, Trưởng 
Phòng GD&ĐT Hoài Nhơn, cho 
biết: “Hai năm qua, Hội đồng 
KHCN thị xã đã quan tâm, hỗ 
trợ cho ngành GD&ĐT 40 triệu 
đồng/năm; kinh phí này chúng 
tôi ưu tiên đầu tư vào sản phẩm 
đạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh và 
giải pháp được chọn dự thi cấp 
quốc gia”.                   TRỌNG LỢI

ĐỂ VẬN HÀNH CÁC TRUNG TÂM KHOA HỌC TRONG NĂM 2023:

Tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ 
hơn 12,5 tỷ đồng 

FPT và Singtel hợp tác phát triển trung 
tâm công nghệ 3.000 nhân sự ở Việt Nam
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Chỉ còn vài tuần nữa Thông 
tư số 41/2022/TT-BTC sẽ có hiệu 
lực, nhưng đa số hội, nhóm, cá 
nhân làm từ thiện trong tỉnh 
dù biết có quy định mới nhưng 
chưa quan tâm đúng mức. 

Công khai, minh bạch
Hội Bảo trợ bệnh nhân 

nghèo tỉnh hiện có 33 chi hội,  
35 phân hội và 3 đội cứu thương 
“0 đồng” trực thuộc. Theo yêu 
cầu của Hội, nhiều chi hội và 
đội cứu thương không còn 
dùng tài khoản cá nhân để vận 
động; đã mở tài khoản riêng để 
tiếp nhận sự ủng hộ. Đa số tổ 
chức, cá nhân đã mở sổ theo dõi 
các khoản tiếp nhận, phân phối, 
sử dụng và công khai trên các 
trang mạng xã hội cá nhân (có 
gắn thẻ nhà tài trợ) sau khi kết 
thúc mỗi hoạt động.

Theo ông Trần Đình Ký, Phó 
Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội 
Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, 
trừ các đội cứu thương có tài 
khoản về xăng dầu, các bếp ăn 
tình thương phải trữ gạo, nhu 
yếu phẩm nên có số tồn quỹ, các 
đơn vị trực thuộc còn lại hoạt 
động theo từng chương trình 
cụ thể, trong một khoảng thời 
gian nhất định rồi kết thúc nên 
không có số tồn quỹ. 

“Kêu gọi được bao nhiêu 
thì đem trao cho đối tượng hết 
bấy nhiêu. Riêng các đội cứu 
thương có hóa đơn bán hàng 
của đơn vị xăng dầu, số quỹ tồn 
thường xuyên là số âm, như Chi 
hội Sen Việt đang âm quỹ tới  
70 triệu đồng”, ông Ký cho hay. 

Gặp chị Đinh Thị Tiến (SN 1981, ở thôn 
Thạch Bàn Tây, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát) 
trong lớp học chữ Braille tại Văn phòng Hội 
Người mù tỉnh sáng 3.8, chợt nhớ một năm 
trước, Hội đã phối hợp với nhà hảo tâm 
xây cho 3 mẹ con chị (đều bị mù) căn nhà 
tình thương. Hỏi chị học chữ Braille có khó 
không, chị gật đầu. “Thấy khó nhưng không 
sao, mẹ con tôi đã quyết phải học cho bằng 
được cái chữ”, chị khẳng định chắc nịch.

Trong lớp, chị lớn tuổi nhất, học chậm 
nhất nhưng quyết tâm cao nhất. Chị bảo, chị 
học cho mình và cả cho các con. Con gái chị, 
cháu Đinh Thị Triều Mẫn (SN 2012) dò dẫm 
trên trang chữ nổi thật lâu, Mẫn di chuyển 
đôi tay thoăn thoắt và cũng rất nhanh đứng 
dậy nộp bài. Cứ mỗi lần vậy, lại thấy chị 
Tiến cười thật tươi, thật hài lòng.

Hơn hai tuần trước, khi quyết định cùng 
con gái theo học lớp Braille theo sự vận 
động của Hội Người mù tỉnh, chị Tiến mất 
ngủ mấy đêm, bởi lo bỏ cậu con trai 4 tuổi 
khiếm thị ở nhà không ai lo. Nhưng rồi, 
chị quyết định hai mẹ con phải đi vì chỉ 
có đi học thì con gái và sau này là con trai 
mới thoát được cảnh “ngồi miết ở một góc 
nhà không biết làm gì đến cuối đời”. Chị 
tâm sự: “Do bị ảnh hưởng chất độc da cam, 
tôi mù từ khi sinh ra. Tưởng số phận may 
mắn khi được ba các cháu đoái thương, 

Tiếp nhận 226 
đơn vị máu hiến 
tình nguyện 

(BĐ) - Sáng 3.8, tại Nhà thi 
đấu đa năng của TX  An Nhơn, 
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu 
tình nguyện tỉnh phối hợp với 
Ban Chỉ đạo TX An Nhơn tổ 
chức hiến máu tình nguyện đợt 
3 năm 2022. Kết quả, tiếp nhận 
226 đơn vị máu, trong đó có  
57 đơn vị 350 ml. Số lượng máu 
tiếp nhận sẽ được dùng phục 
vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị 
tại các cơ sở y tế. Hoạt động 
này diễn ra sau 3 đợt hoãn liên 
tiếp do thiếu túi đựng máu gây 
ra khủng hoảng thiếu máu thời 
gian ngắn vừa qua, trong đó 
nhu cầu về máu O là cao nhất. 

Theo kế hoạch, từ nay đến 
hết tháng 8.2022, toàn tỉnh sẽ 
có thêm 5 đợt hiến máu tình 
nguyện khác với tổng chỉ tiêu 
1.300 đơn vị máu; tổ chức tại 
TX Hoài Nhơn, huyện Tây Sơn, 
huyện Vân Canh, LĐLĐ tỉnh và 
Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ 
Quy Nhơn.

KHÁNH HUÂN

MINH BẠCH HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN THEO THÔNG TƯ 41/2022/TT-BTC:

Nghiên cứu kỹ, thực hiện đúng để tránh rắc rối
Theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, 

từ thiện, từ ngày 1.9 trở đi, tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có các hoạt động liên quan đến việc vận động, 
tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện những hoạt động xã hội, từ thiện đều phải mở sổ kế 
toán ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo và minh bạch thông tin. 

Quy định từ 
Thông tư số 
41/2022/TT-
BTC sẽ giúp 
hoạt động xã 
hội, từ thiện 
minh bạch 
thông tin và 
hoạt động 
hiệu quả hơn.
- Trong ảnh: 
Nhóm Thiện 
Tâm Tùy Duyên 
tặng quà người 
cao tuổi neo 
đơn, khó khăn 
nhân dịp Vu lan 
báo hiếu. 
Ảnh: Nhóm 
Thiện Tâm 
Tùy Duyên

Các CLB Người tình nguyện 
CTĐ trực thuộc Hội CTĐ các 
cấp cũng luôn tích cực vận 
động nguồn lực hỗ trợ đột 
xuất và định kỳ cho người dân 
khó khăn trên địa bàn. Cũng 
với cách làm “vận động được 
bao nhiêu, trao bấy nhiêu”, 
chủ nhiệm các CLB thường 
xuyên phối hợp với hội CTĐ 
cấp trên đi trao, tặng, sau đó 
cùng nhau quyết toán mọi số 
liệu liên quan. 

Ở TP Quy Nhơn, Hội CTĐ 
phường Nhơn Bình là một trong 
những đơn vị vận động rất tốt 
nguồn lực để hỗ trợ người khó 
khăn. Theo bà Nguyễn Thị 

Xuân Bông, Chủ tịch Hội CTĐ 
phường, Hội chỉ đóng vai trò 
là “cầu nối” giữa nhà tài trợ và 
người khó khăn. “Tôi đến gặp 
nhà tài trợ, vận động họ giúp 
người bệnh nặng một số tiền 
để điều trị. Nếu họ đồng ý, tôi 
hẹn ngày dẫn họ đi gặp, trao 
tiền trực tiếp người bệnh. Một 
số nhà tài trợ chủ động liên lạc, 
đề nghị tôi lập danh sách và tập 
hợp người dân tại một địa điểm 
công cộng để họ đem tiền, hàng 
đến trao tận tay từng người. 
Chính vì vậy, tôi chỉ thông tin 
trên trang mạng cá nhân sự kiện 
chứ không ghi chép, thống kê gì 
cả”, bà Bông cho biết.    

Cần thực hiện đúng 
quy định

Làm từ thiện xuất phát từ 
cái tâm, thuyết phục được nhà 
tài trợ, không ít tổ chức, cá nhân 
đang tỏ ra lơ là, chủ quan với 
Thông tư 41/2022/TT-BTC. Đặc 
biệt, với một số cá nhân tự đứng 
ra vận động nguồn lực làm từ 
thiện, ngoài yêu cầu mở riêng 
tài khoản cho mục đích từ thiện, 
Thông tư còn yêu cầu cá nhân 
này phải mở sổ sách ngay khi 
bắt đầu thực hiện các hoạt động 
vận động, tiếp nhận, phân phối 
nguồn đóng góp; các khoản đã 
phân phối và sử dụng. Nếu tiếp 
nhận hiện vật, cá nhân phải chịu 

trách nhiệm bảo quản an toàn; 
phải mở riêng sổ ghi chép đầy 
đủ số hiện vật cùng các thông 
tin như ngày nhận, tên và địa 
chỉ người đóng góp… 

Thay vì viết vội vài dòng 
trong cuốn sổ ghi chép như lâu 
nay, tổ chức, cá nhân làm từ 
thiện phải điền đầy đủ thông 
tin vào một số mẫu biểu, báo 
cáo mà Thông tư mới quy 
định. Kết thúc đợt vận động, 
tiếp nhận, phân phối nguồn 
đóng góp để làm từ thiện, cá 
nhân phải chốt sổ, lập báo cáo 
và công khai số liệu theo quy 
định của pháp luật. 

Riêng với khoản tiếp nhận 
và sử dụng thông qua tài khoản 
tiền gửi ngân hàng (khá phổ 
biến hiện nay), phải thực hiện 
việc đối chiếu số liệu với ngân 
hàng nơi mở tài khoản định kỳ 
hằng tháng và đối chiếu khi 
kết thúc đợt vận động. Bản đối 
chiếu số liệu với ngân hàng 
hoặc sổ chi tiết tài khoản tiền 
gửi mà ngân hàng gửi đến phải 
được lưu và công khai sau khi 
kết thúc đợt vận động…

Ông Trần Đình Ký cho biết, 
thời gian tới, Hội sẽ rà soát lại 
việc mở tài khoản ngân hàng 
chuyên dùng cho tiếp nhận 
đóng góp làm từ thiện của 
các đơn vị trực thuộc. “Nhìn 
chung, các chi hội, phân hội trực 
thuộc đều luôn nỗ lực mang 
đến những điều tốt đẹp nhất 
cho người dân gặp khó khăn, 
không có chuyện tiêu cực xảy 
ra trong thời gian qua. Dù vậy, 
Hội sẽ nhắc nhở các đơn vị tìm 
hiểu, nghiên cứu, làm đúng theo 
những quy định trong Thông 
tư 41/2022/TT-BTC, để tránh 
những rắc rối không đáng có 
xảy ra sau khi Thông tư có hiệu 
lực”, ông Ký cho hay.   NGỌC TÚ

Bước qua “bóng tối” cùng con

chấp nhận nhưng rồi ảnh lại ra đi, bỏ lại 3 
mẹ con bơ vơ đến giờ. Nghe đâu vợ mới 
không cho ảnh về thăm con, thôi thì cái số 
của tôi nó vậy”. 

Chị Tiến nhỏ con nhưng rắn rỏi, giọng 
nói nhỏ nhẹ nhưng rất cương quyết. “Xuống 
đây rồi mới thấy tôi đã “liều đúng”. Muốn 
con gái học hành nhanh tiến bộ, phần đi lại 
phải qua hai ba chặng đường mới tới nhà, 

hai mẹ ở lại nhà tập thể của Hội 
đến 2 - 3 tuần mới về nhà một 
lần. Nhớ con trai quá nên tối 
nào tôi cũng gọi về, động viên 
con cố gắng ăn nhiều, nghe lời 
cô, dì. Bé Mẫn càng học càng 
sáng, cô giáo khen rất nhiều. 
Tuần trước, Mẫn bị bệnh quai 
bị, tôi đưa về nhà điều trị, được 
mấy hôm, con gái lại đòi xuống 
lớp học, sợ bỏ bài lâu quá, thua 
bạn thua bè”, chị Tiến chia sẻ.

Theo bà Mai Thị Bích Thu, 
Phó Chủ tịch Hội Người mù 
tỉnh, cũng là người phụ trách 
các lớp học chữ Braille lâu nay 
của Hội, hai mẹ con chị Tiến là 
học viên dân tộc thiểu số đầu 
tiên của lớp học; mở hướng để 
thời gian tới Hội thuyết phục 
nhiều hơn số phụ huynh dân tộc 

thiểu số cho con bị mù đến lớp.
“Động lực lớn nhất của chị Tiến là bé 

Mẫn có chị ở bên, tự tin học tập tốt. Hội có 
kế hoạch gửi Mẫn vào học phổ thông sau khi 
lớp này kết thúc. Riêng chị Tiến, nếu có nhu 
cầu, Hội sẽ tạo điều kiện để chị tham gia lớp 
học nghề và giới thiệu việc làm. Về lâu dài, 
chúng tôi sẽ tiếp nhận con trai chị khi đủ tuổi 
đi học”, bà Thu cho hay.                NGỌC NGA

Bà Thu hướng dẫn bé Mẫn học chữ Braille.                           Ảnh: N.N
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Xử lý nghiêm hành vi 
sử dụng con dấu, tài liệu giả

Theo đánh giá của các cơ 
quan tiến hành tố tụng, gần 
đây trên địa bàn tỉnh nổi lên 
tình trạng sử dụng con dấu, 
tài liệu giả của cơ quan, tổ 
chức; tiềm ẩn nguy cơ mất an 
ninh trật tự.

Bị cáo Phùng Mạnh Tu (SN 1989, TX An Nhơn) bị hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản” và 4 năm tù giam về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.                                                    Ảnh K.A

Diễn biến phức tạp
Theo các cơ quan chức năng, 

ghi nhận nhiều vụ việc sử dụng 
con dấu hoặc tài liệu giả của cơ 
quan, tổ chức, chủ yếu là chứng 
chỉ chuyên môn, giấy phép lái 
xe, giấy chứng nhận đăng ký 
xe, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, vé qua trạm BOT... 
Với nhiều mục đích khác nhau, 
từ đáp ứng nhu cầu công việc 
đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 
nhiều người đã mua, sử dụng 
các loại giấy tờ giả. 

Mới đây, CA huyện Phù 
Cát tiếp nhận tin báo về việc 
có người sử dụng giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất giả để 
vay thế chấp tại Quỹ tín dụng 
nhân dân Cát Tân 2 (huyện  
Phù Cát) với số tiền 800 triệu 
đồng. Trước đó, Viện KSND 
tỉnh hoàn tất hồ sơ chuyển 
TAND tỉnh để xét xử công 
khai bị can Đặng Ngọc Quân 
(SN 1988, ở huyện An Lão) về 
hành vi lạm dụng tín nhiệm 
chiếm đoạt tài sản, lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản và sử dụng 
con dấu hoặc tài liệu giả của 
cơ quan, tổ chức để chiếm đoạt 
tài sản của người khác. Cụ thể, 
Quân thuê ô tô tự lái, lên mạng 
đặt làm giấy chứng nhận đăng 
ký xe mang tên mình với giá 3 
triệu đồng/bộ, mang đi cầm cố, 

bán lại cho người khác chiếm 
đoạt trên 1 tỷ đồng. 

Một vụ án khác, lợi dụng sự 
kém hiểu biết và nhu cầu muốn 
được hưởng đền bù của một số 
hộ dân lấn chiếm đất tại thôn 
Tân Phú (xã Mỹ Đức, huyện 
Phù Mỹ), bị can Trần Thị Kim 
Hoa (SN 1974, ở huyện Phù 
Mỹ) cùng đồng bọn làm giả 17 
sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản của 
các bị hại. 

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 
bị cáo Trần Thị Thành (SN 1991, 
ở huyện Tây Sơn) phạm tội 
“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 
và “Sử dụng con dấu hoặc tài 
liệu giả của cơ quan, tổ chức” 
vào cuối tháng 7 vừa qua, bị 
cáo Thành thừa nhận: “Do thấy 
việc đặt làm các loại giấy tờ giả 
trên mạng dễ dàng, bị cáo lại 
đang cần tiền nên đã bất chấp 
các quy định, miễn sao dễ dàng 
vay được tiền”. 

Tăng cường rà soát, 
xử lý nghiêm

Từ đầu năm 2022 đến ngày 
15.7, toàn tỉnh đã khởi tố  
9 vụ/25 bị can phạm tội sử dụng 
con dấu hoặc tài liệu giả của cơ 
quan, tổ chức; tăng 7 vụ/24 bị 
can so với cùng kỳ năm trước. 

Theo trung tá Hà Thanh 
Hùng, Phó trưởng Phòng An 
ninh điều tra (CA tỉnh), việc 
tìm kiếm trên mạng xã hội các 
dịch vụ làm giả giấy tờ khá dễ 
dàng, chi phí rất rẻ. Với sự phát 

triển của công nghệ thông tin, 
giấy tờ, bằng cấp giả ngày càng 
tinh vi, khó nhận biết bằng mắt 
thường. Chưa kể, có nhiều đối 
tượng còn sử dụng công nghệ 
cao tạo ra giấy tờ giả đến cả 
máy quét cũng khó phát hiện. 

Để ngăn chặn triệt để tình 
trạng sử dụng giấy tờ giả, ảnh 
hưởng đến tài sản của Nhà 
nước, công dân, gây rối loạn 
công tác quản lý hành chính, 
các ngành, các cấp của tỉnh thực 
hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, 
Phó Giám đốc CA tỉnh, cho 
biết CA toàn tỉnh đã và đang 
tập trung điều tra cơ bản, rà 
soát, xác minh, lập chuyên án 
đấu tranh mạnh với các loại 
tội phạm, trong đó có hành vi 
sử dụng con dấu, tài liệu giả 
của cơ quan, tổ chức. Ban Giám 
đốc CA tỉnh chỉ đạo các phòng 
nghiệp vụ, CA các địa phương 
tham mưu cấp ủy, chính quyền 
địa phương tăng cường tuyên 
truyền về hành vi, thủ đoạn 
để người dân thận trọng hơn 
trước những loại giấy tờ giả, 
kiểm tra kỹ các loại giấy tờ 
hoặc nhờ các cơ quan chức 
năng kiểm tra để tránh trở 
thành nạn nhân trong các vụ 
lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, mỗi người dân 
cần nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật, không vì lợi ích 
trước mắt mà cổ xúy, tiếp tay 
cho các đối tượng làm giả, sử 
dụng các loại giấy tờ giả. Khi 
phát hiện các hành vi làm giấy 
tờ giả cần trình báo cơ quan 
chức năng. Đây là giải pháp 
hữu hiệu để ngăn chặn, kéo 
giảm tình trạng này. 

Chánh án TAND tỉnh Lê 
Văn Thường cũng nhìn nhận, 
làm, sử dụng giấy tờ, con dấu 
giả là hành vi đặc biệt nguy 
hiểm và gây bất bình trong xã 
hội. Ngành sẽ tiếp tục tăng 
cường công tác phối hợp với 
các cơ quan tiến hành tố tụng 
cùng cấp để kịp thời đưa ra 
xét xử các vụ án về kinh tế, sở 
hữu, trong đó có hành vi sử 
dụng con dấu hoặc tài liệu giả 
của cơ quan, tổ chức; tuyên 
phạt các mức án đúng người, 
đúng tội.

KIỀU ANH

Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào làm 
giả con dấu, tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức, hoặc sử dụng 
con dấu, tài liệu, giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật có 
thể bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, có thể bị phạt đến 7 năm 
tù giam. Đối với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, 
các giấy tờ có giá giả khác được quy định tại điều 208 Bộ luật 
Hình sự năm 2015 có thể bị phạt 20 năm tù giam.

Xử lý kết quả thanh tra tại TP Quy Nhơn
 (BĐ) - UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 2313/QĐ-
UBND chỉ đạo xử lý kết quả 
thanh tra việc chấp hành chính 
sách, pháp luật trong quản lý 
tài chính - ngân sách và quản 
lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên 
địa bàn TP Quy Nhơn giai đoạn  
2015 - 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh 
thống nhất nội dung Kết luận 
thanh tra số 462/KL-TTT ngày 
8.7.2022 của Chánh Thanh tra 
tỉnh; giao Chánh Thanh tra tỉnh 
theo dõi, đôn đốc các đơn vị, 
cá nhân có liên quan thực hiện 
Quyết định xử lý của Chủ tịch 
UBND tỉnh và Kết luận thanh tra 
của Chánh Thanh tra tỉnh, báo 
cáo kết quả thực hiện cho Chủ 
tịch UBND tỉnh.

Theo Kết luận thanh tra số 
462/KL-TTT, qua thanh tra đã 
phát hiện nhiều khuyết điểm, 
vi phạm. Chánh Thanh tra tỉnh 
đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP 
Quy Nhơn chỉ đạo UBND các 
xã, phường và các phòng, ban, 
đơn vị liên quan có biện pháp 

chấn chỉnh, khắc phục kịp thời 
những tồn tại, hạn chế, khuyết 
điểm trong công tác quản lý, điều 
hành, tổ chức thực hiện các chính 
sách, pháp luật trên các lĩnh vực 
được thanh tra. Đồng thời, tổ 
chức kiểm điểm nghiêm túc, xử 
lý trách nhiệm theo quy định 
đối với các tập thể, cá nhân có 
khuyết điểm, vi phạm; có trách 
nhiệm thu hồi đầy đủ số tiền gần 
7,7 tỷ đồng đã thanh toán sai cho 
các cá nhân, đơn vị thi công, nộp 
vào tài khoản tạm giữ của Thanh 
tra tỉnh. 

Thanh tra tỉnh chuyển toàn 
bộ hồ sơ gói thầu thi công xây 
dựng hệ thống đường giao 
thông, hạ tầng kỹ thuật tuyến 
đường Trần Thị Kỷ, đường Phạm 
Ngũ Lão, hẻm 50 và đối diện 
hẻm 50 thuộc công trình xây 
dựng đường Hoàng Văn Thụ 
nối dài (do Công ty CP Quản lý 
sửa chữa đường bộ Quy Nhơn 
thi công) có dấu hiệu tội phạm, 
sang Cơ quan điều tra CA tỉnh để 
điều tra, làm rõ, xử lý theo quy 
định của pháp luật.          MAI LÂM

Lãnh án vì hành xử côn đồ
(BĐ) - Ngày 2.8, Hội đồng 

xét xử TAND TP Quy Nhơn 
mở phiên tòa xét xử bị cáo 
Lương Nhớ (SN 2004, ở TP 
Quy Nhơn) cùng đồng bọn 
phạm tội “Cố ý gây thương 
tích” quy định tại điểm c, 
khoản 3, Điều 134 Bộ luật 
Hình sự.

Theo cáo trạng, xuất phát 
từ việc nạn nhân L.N.T. đang 
quen bạn gái cũ của mình, tối 
11.5.2021, Nhớ rủ rê thêm 12 
đối tượng mang theo dao, mác 
tìm đánh T.. Khi gặp T. cùng 

bạn đang ngồi uống cà phê 
trên đường Trần Cao Vân (TP 
Quy Nhơn), Nhớ dùng dao, 
Hồ Văn Vinh (SN 2004) và 
Nguyễn Trương Nhật Anh (SN 
2006, cùng ở TP Quy Nhơn) 
dùng mác chém T. gây thương 
tích 48%.

Đáng nói, tại thời điểm 
phạm tội, cả 13 bị cáo đều 
chưa đủ 18 tuổi, thậm chí có 
nhiều bị cáo đang còn là học 
sinh. Tuy nhiên, cả bọn đã 
hành động hết sức liều lĩnh, 
ngông cuồng; phạm vào tội 

“Cố ý gây thương tích” với 
tình tiết dùng hung khí nguy 
hiểm và có tính chất côn đồ. 
Do đó, Hội đồng xét xử đã 
tuyên phạt chủ mưu Lương 
Nhớ 4 năm 6 tháng tù giam; 
các bị cáo còn lại lần lượt 
chịu các mức án từ 5 tháng 
tù treo đến 3 năm 6 tháng  
tù giam. 

Đây là phiên tòa được Viện 
KSND phối hợp với TAND TP 
Quy Nhơn tổ chức dưới hình 
thức số hóa hồ sơ. 

N.LINH

TÂY SƠN: 

Huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở 
(BĐ) - Phòng Cảnh sát 

PCCC & CNCH (CA tỉnh) và 
CA huyện Tây Sơn vừa phối 
hợp tổ chức lớp huấn luyện 
nghiệp vụ cho lực lượng PCCC 
cơ sở trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các học 
viên được truyền đạt những 
nội dung cơ bản: Các quy định 

pháp luật liên quan đến PCCC; 
công tác tuyên truyền, xây 
dựng phong trào toàn dân tham 
gia PCCC; công tác tự kiểm tra 
an toàn PCCC; hướng dẫn xây 
dựng và thực tập phương án 
chữa cháy. 

Ngoài ra, các học viên còn 
được xem những video thực tế 

các sự cố cháy, nổ đã xảy ra; 
hướng dẫn cách sử dụng các 
phương tiện chữa cháy. Qua đó, 
góp phần giúp cho lực lượng 
PCCC cơ sở nhận thức được 
nghĩa vụ và trách nhiệm trong 
công tác PCCC, kịp thời xử lý 
các tình huống cháy nổ có thể 
xảy ra.                           Q.THÀNH



9TRONG NƯỚCTHỨ NĂM, 4.8.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Nỗ lực thúc đẩy giải ngân 
vốn đầu tư công

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.2022.                       Ảnh: TTXVN

Tiếp tục chương trình Phiên họp 
Chính phủ thường kỳ tháng 7.2022, 
chiều 3.8, Chính phủ thảo luận về tình 
hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư 
công và tình hình triển khai 3 Chương 
trình mục tiêu Quốc gia (gồm các 
chương trình: Xóa đói giảm nghèo; 
xây dựng nông thôn mới; phát triển  
KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi).

Xác định giải ngân vốn đầu tư công 
là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu 
năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
đã có nhiều nghị quyết, công điện, văn 
bản chỉ đạo quyết liệt công tác này.

Đến ngày 28.6, các bộ, cơ quan Trung 
ương và địa phương đã giao chi tiết 
485.924,036 tỷ đồng (không bao gồm vốn 
Chương trình mục tiêu quốc gia), đạt 
93,8% số vốn Thủ tướng Chính phủ giao 
đầu năm; 16 bộ, cơ quan Trung ương và 
địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch 
đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 
2022 với tổng số vốn 7.751,496 tỷ đồng; 
8 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch 
vốn cân đối ngân sách địa phương với 
tổng số vốn là 24.430,363 tỷ đồng…

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước 
giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 
nhà nước từ đầu năm đến ngày 31.7 là 
186.848,16 tỷ đồng, đạt 34,47% kế hoạch 
Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nhẹ so 
cùng kỳ năm trước. 

Về tình hình triển khai các chương 
trình mục tiêu quốc gia, hiện 9/52 địa 
phương đã có Nghị quyết của HĐND 
tỉnh phân bổ kế hoạch vốn và đang thực 
hiện rà soát để giao kế hoạch cho các 
cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc. Bộ 
KH&ĐT cho biết, đến hết ngày 27.7, có 
28/63 địa phương báo cáo đã cân đối, bố 
trí khoảng 6.279 tỷ đồng vốn ngân sách 
địa phương thực hiện các chương trình 

quốc gia, chủ yếu để thực hiện chương 
trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, 
với số vốn chiếm tới 96,2%.

Tại phiên họp, đại diện các bộ, ngành, 
địa phương thảo luận, phân tích, xác 
định khoảng 21 loại tồn tại, khó khăn 
vướng mắc, thuộc nhiều lĩnh vực khác 
nhau, trong đó có phân thành 3 nhóm 
chính liên quan đến thể chế, chính sách; 
liên quan đến tổ chức triển khai thực 
hiện; và những khó khăn mang tính đặc 
thù của kế hoạch năm 2022.

Phiên họp phân tích trách nhiệm cụ 
thể của từng bộ, ngành, địa phương; 
đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy 
vốn đầu tư công và 3 chương trình mục 
tiêu quốc gia trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính cho rằng, việc giải ngân đầu 
tư công là việc khó, vướng mắc nhiều 
năm; vì vậy, Chính phủ luôn ưu tiên giải 
quyết công việc này. Tỷ lệ giải ngân vốn 

đầu tư công năm 2020 và 2021 tương 
đối cao so những năm gần đây. Nhưng 
năm nay, ngoài vốn đầu tư trung hạn, 
còn vốn chương trình phục hồi, phát 
triển KT-XH. Do đó đòi hỏi chúng ta có 
quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động 
phải quyết liệt. 

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các 
bộ trưởng, thủ trưởng các ngành, chủ 
tịch UBND các tỉnh, thành phố đề cao 
vai trò, trách nhiệm trong giải ngân vốn 
đầu tư công. Đặc biệt, Thủ tướng yêu 
cầu các bộ, ngành, địa phương thành 
lập các tổ công tác để chỉ đạo, rà soát, 
đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu 
tư công.

Thủ tướng cho biết, sau phiên 
họp này, Chính phủ sẽ ban hành nghị 
quyết về thúc đẩy vốn đầu tư công và 
3 chương trình mục tiêu quốc gia trong 
thời gian tới.

(Theo TTXVN, Nhân Dân)

Hà Nội: Dự kiến chi 
hơn 248 tỷ đồng 
hỗ trợ công chức, 
viên chức, người lao 
động ngành Y tế

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội 
về Dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ 
trợ, động viên một lần cho công chức, 
viên chức, người lao động ngành Y tế, 
Sở Y tế dự kiến chi hơn 248 tỷ đồng để 
hỗ trợ cho các đối tượng trên. Nguồn 
kinh phí được lấy từ nguồn chi thường 
xuyên của ngân sách.

Theo Sở Y tế Hà Nội, người được 
hưởng hỗ trợ một lần là công chức, 
viên chức, người lao động làm việc tại 
cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Sở Y tế, Phòng Y tế 
các quận, huyện, thị xã.

Các cán bộ ngành Y làm việc tại 
các bệnh viện, TTYT được hưởng 
mức hỗ trợ khác nhau. Cụ thể, người 
làm chuyên môn y tế được hỗ trợ  
10 triệu đồng. Người làm quản lý, hành 
chính được hỗ trợ 7 triệu đồng. Người 
làm chuyên môn ở Trung tâm giám định 
y khoa, pháp y được hỗ trợ 7 triệu đồng; 
người làm quản lý, hành chính ở các 
trung tâm này được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Các cán bộ làm việc ở Sở Y tế như: 
Phòng Nghiệp vụ y, Kế hoạch - tài 
chính, Văn phòng được hỗ trợ dự kiến  
10 triệu đồng. Cán bộ Phòng Nghiệp vụ 
dược, Tổ chức cán bộ, Thanh tra Sở được 
hỗ trợ 7 triệu đồng. Các cán bộ ở Phòng 
Y tế thuộc các quận, huyện được hỗ trợ 
7 triệu đồng.

Trong năm 2021, toàn ngành Y tế 
thành phố có 532 người xin nghỉ việc, 
82 người xin chuyển công tác. Từ tháng 
1 - 4.2022, toàn ngành có 226 người 
nghỉ việc, 17 người xin chuyển công 
tác. Nguyên nhân là do các nhân viên y 
tế phải làm việc kiêm nhiệm, thực hiện 
nhiều nhiệm vụ, làm thêm ngoài giờ, 
không kể ngày, đêm. Trong khi đó, chế 
độ đãi ngộ và mức thu nhập cho nhân 
viên y tế còn hạn chế.

(Theo baotintuc.vn) Khởi động dự án hỗ trợ 5.000 phụ nữ Việt Nam gặp khó khăn
Theo thông tin từ Cơ quan Liên hợp 

quốc về bình đẳng giới và trao quyền 
cho phụ nữ (UN Women), Đại sứ quán 
Nhật Bản và UN Women vừa công bố 
dự án kéo dài một năm nhằm giảm 
thiểu rủi ro và các tác động tiêu cực của 
Covid-19 đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Dự án nhằm hỗ trợ cho khoảng 5.000 
phụ nữ nghèo, dễ bị tổn thương ở 9 tỉnh 
và thành phố gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Điện 
Biên, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Tiền 
Giang, Nghệ An, Thái Bình và Lào Cai.

Đối tượng ưu tiên là phụ nữ có nguy 
cơ cao bị bạo lực, phụ nữ khuyết tật, lao 
động nhập cư, người dân tộc thiểu số, 
người bị mất hoặc giảm thu nhập do 
ảnh hưởng của Covid-19 và sống ở các 

Đại diện Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa trao quà cho 
các gia đình khó khăn trên địa bàn TP Nha Trang.

khu vực bị thiên tai.
Ngoài các gói vật dụng phòng ngừa 

Covid-19 gồm các bộ kit xét nghiệm, 

khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn, 
phụ nữ hưởng lợi từ dự án còn được 
truyền thông, trang bị các kỹ năng sống 
để phòng ngừa và ứng phó với dịch 
Covid-19, thiên tai, bạo lực giới và cách 
thức tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ sẵn có 
khi cần thiết.

Phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới 
cư trú tại các nhà tạm lánh, Ngôi nhà 
Bình yên sẽ được hỗ trợ khám, chữa 
bệnh liên quan tới Covid-19.

Đây là một phần trong dự án vùng 
của UN Women và Chính phủ Nhật 
Bản thực hiện tại 4 nước khu vực sông 
Mekong gồm Campuchia, Lào, Thái 
Lan và Việt Nam, với tổng trị giá gần 
20 tỷ đồng.      (Theo TTXVN/ Vietnam+)

Lịch sử là môn học
bắt buộc ở bậc THPT

Bộ GD&ĐT ngày 3.8 đã chính thức 
ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung trong Chương trình 
giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, môn 
học Lịch sử từ môn học lựa chọn thuộc 
nhóm môn Khoa học xã hội trở thành 
môn học bắt buộc. 

Như vậy, chương trình có các môn 
học, hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: 
Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Lịch sử; 
Giáo dục thể chất; Giáo dục Quốc phòng 
và An ninh; Hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của 
địa phương.

Điều chỉnh số môn học lựa chọn còn 
9 môn và không chia thành các nhóm 
môn. Học sinh chọn 4 môn học trong 
9 môn lựa chọn gồm: Địa lý; Giáo dục 
kinh tế và pháp luật; Vật lý; Hóa học; 
Sinh học; Công nghệ; Tin học; Âm nhạc; 
Mỹ thuật.

Đối với cấp THPT: Môn Lịch sử là 
môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh, 
có thời lượng là 52 tiết/năm. Chuyên 
đề học tập lựa chọn Lịch sử gồm  
35 tiết/năm.

Việc điều chỉnh chương trình đảm 
bảo sử dụng được SGK lớp 10 đã  
biên soạn.                           (Theo vtv.vn)

Hải Phòng lắp lan can hồ điều hòa, ngăn đuối nước

Nước hồ Tiên Nga dâng cao sau mưa lớn. 

Dự án đầu tư gần 70 tỷ đồng lắp 
đặt hệ thống lan can bảo vệ dọc tuyến 

mương thoát nước và hồ điều hòa vừa 
được HĐND TP Hải Phòng phê duyệt 
chủ trương.

Từ nay đến năm 2023, thành phố 
sẽ lắp hơn 17.000 m lan can ở mương 
Đông Bắc, Tây Nam, An Kim Hải, các 
hồ điều hòa Dư Hàng, Cát Bi, Tiên 
Nga và Đầm Huyện; lắp đèn chiếu 
sáng ở một số hồ điều hòa. Mục đích 
là đảm bảo an toàn cho người dân khi 
tham gia giao thông và sinh sống tại 
các khu vực hồ điều hòa, mương thoát 
nước trong mùa mưa bão; góp phần 

chỉnh trang đô thị.
Hiện nhiều hồ điều hòa ở TP Hải 

Phòng không có lan can, đèn chiếu 
sáng. Ngày 26.8.2021, hai bé gái sống 
ven hồ Tiên Nga, quận Ngô Quyền, 
ra trước cửa nhà chơi rồi không may 
ngã xuống tử vong. Nhiều người lớn 
từng ngã xuống hồ khi di chuyển qua 
đây vào thời điểm ngập lụt.

Trước đó tháng 4.2013, một taxi lao 
xuống hồ điều hòa Phương Lưu khiến 
tài xế tử vong.                        

(Theo VNE)
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Bình Định

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

Điện thoại: 083 602 2277 - 0935 255 269
Địa chỉ: Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 77-06D
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thế Cường

Hân hạnh được đón tiếp Quý khách!

  

K hai trương ngày 14.7.2022

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 4.8.2022

  

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 - 2 m, có nơi trên 2 m.

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CÔNG TY
Kính gửi: Quý đối tác, khách hàng

Kể từ ngày 3.8.2022, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hưng 
Nguyên thông báo thay đổi thông tin kinh doanh doanh nghiệp. 
Để thuận tiện cho việc giao dịch, Công ty trân trọng thông báo 
việc thay đổi như sau:

* THÔNG TIN HỦY TÊN NGÀNH CŨ:
1. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (4723).
2. Giáo dục khác chưa phân vào đâu (8559).
- Mail Công ty: info@quynhonbooking.com 
* THÔNG TIN BỔ SUNG TÊN NGÀNH MỚI:
1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (8230).
2. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ đến quảng bá và tổ 

chức tour du lịch (7990).
- Mail Công ty: dulichhungnguyentravel@gmail.com
Các thông tin khác Công ty không thay đổi.

  
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN
Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 32/2022 từ ngày 9.8.2022 đến ngày 15.8.2022

THỨ BA, NGÀY 9.8.2022: TP Quy Nhơn: 7h10-10h20: TBA Hoàng Diệu.  
H. Tuy Phước: 8h-11h: TBA Giếng 8 thuộc Công ty TNHH MTV Cấp Nước SENCO 
Bình Định. H. Phù Cát: 7h50-9h10: Thôn Xuân An - xã Cát Tường. 9h20-10h20: 
Thôn Chánh Liêm Bắc - xã Cát Tường. 13h50-15h10: Thôn Chánh Liêm Nam - xã 
Cát Tường. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Khu phố Trung Hóa - phường Tam Quan 
Nam. H. Tây Sơn: 6h-17h45: Các TBA Bình Nghi 5, Chiếu sáng số 1, Hoàng Mai, Cơ 
khí Hùng Vương, Hùng Vương 2 - xã Bình Nghi. 8h-15h15: Lộ 2 TBA Đập Bộng - xã 
Bình Nghi.  H. Vĩnh Thạnh: 8h-9h30: TBA Định Quang -  xã Vĩnh Quang.

THỨ TƯ, NGÀY 10.8.2022: TP Quy Nhơn: 6h-16h: Các TBA Khu Đô thị Long 
Vân 2, 4, 5 thuộc Khu Đô thị Long Vân - phường Trần Quang Diệu. H. Tuy Phước: 
7h15-8h45: TBA Giếng 10 thuộc Công ty Cấp thoát nước SENKO. H. Phù Cát: 
6h45-17h15: Thôn Mỹ Hóa - xã Cát Hanh. H. Phù Mỹ: 8h-11h: Các TBA An Xuyên 2, 
Chánh An 2 - xã Mỹ Chánh. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Thôn Hy Văn - xã Hoài Sơn.

THỨ NĂM, NGÀY 11.8.2022: H. Tuy Phước: 5h30-8h: Các TBA Phước An 1, 
Phước An 1 - 1, Phước An 2, Xóm Núi - xã Phước An. 7h15-8h45: TBA An Cửu 3 - 
xã Phước Hưng. 8h45-10h15: TBA Văn Quang 2 - xã Phước Quang. TX An Nhơn: 
6h40-10h10: Thôn Định Thuận - xã Nhơn Hạnh. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h45: Khu 
phố Tân Thành 1 - phường Tam Quan Bắc. H. Tây Sơn: 6h30-8h: Lộ 1 TBA UBND 
Tây Bình - xã Tây Bình. 6h30-8h: Lộ 1 TBA Vân Tường 2 - xã Bình Hòa. 13h45-
16h45: TBA Bơm Đại Chí - xã Tây An. 

THỨ SÁU, NGÀY 12.8.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-11h15: TBA Xử lý nước thải 
Nhơn Bình. 7h30-15h: Công ty Đức Minh, Trí Tín, KCN Phú Tài - phường Bùi Thị 
Xuân. 7h15-17h30: TBA ĐMT Minh Hiếu Phú Yên - phường Bùi Thị Xuân. TX An 
Nhơn: 6h40-10h10: Lộ 1 TBA Phương Danh 1. 6h45-8h10: TBA Thắng Công 2. 
TX Hoài Nhơn: 7h15-10h15: Khu phố Tân Thành 2 - phường Tam Quan Bắc.

THỨ BẢY, NGÀY 13.8.2022: H. Phù Mỹ: 7h15-11h15: TBA Đỗ Văn Sơn 3 - xã 
Mỹ Đức. TX Hoài Nhơn: 7h15-11h45: Khu phố 3 - phường Bồng Sơn.

THỨ HAI, NGÀY 15.8.2022: TP Quy Nhơn: 8h-9h30: TBA Bãi rác Long Mỹ - xã 
Phước Mỹ. 10h15-11h45: TBA T380 - 4, XN T380 thuộc Công ty CP Phú Tài - phường 
Trần Quang Diệu. H. Tuy Phước: 7h-13h: Các TBA Phụng Sơn 2, TBA Tự dùng Phước 
Sơn. TX Hoài Nhơn: 8h45-10h45: Khu phố 1 - phường Tam Quan.

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện 
trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù hợp. Đối với 
các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì Công ty Điện lực Bình 
Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. 

Trung tâm CSKH: 19001909 
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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

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: 
- Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 64 m2; Thửa đất lô 29A; Địa 

chỉ: Số 29 đường Đặng Tiến Đông, Khu QHDC (B) đảo 1 Bắc sông Hà Thanh,  
khu vực 9, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà 1 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 
64 m2, diện tích sàn 64 m2.  

Giá khởi điểm của tài sản: 2.350.000.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 400.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn.
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, 

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

Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 26.8.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 24.8.2022 đến 
16 giờ 30 phút ngày 26.8.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
14 giờ 30 phút ngày 29.8.2022 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 hộ gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không 
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy 
chế cuộc đấu giá.    

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

Tài sản thanh lý: Xe ô tô chở tiền biển số đăng ký: 77H-2846; Nhãn 
hiệu: MITSUBISHI; Số loại: PAJERO; Màu sơn: Bạc; Số máy: 6G72-SB1738; Số 
khung: JMYLNV73W6J000184; Năm, Nước sản xuất: 2005, Nhật Bản; Dung 
tích: 2972 cm3; Số chỗ ngồi: 5.

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: 120.667.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT; 
Nộp khoản tiền đặt trước 24.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 
200.000 đồng; Bước giá 5.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: 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  
8 giờ 30 phút 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

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng 
Ngoại giao ASEAN lần thứ 55

Thủ tướng Campuchia Hun Sen chụp ảnh lưu niệm với Tổng Thư ký ASEAN và các Ngoại trưởng ASEAN. 
Ảnh: TTXVN

Sáng 3.8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại 
giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) đã 
khai mạc trọng thể tại Phnom Penh, 
Campuchia, với sự tham dự của Bộ 
trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và 
Tổng Thư ký ASEAN. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng 
Campuchia Samdech Techo Hun Sen 
điểm lại chặng đường phát triển 55 năm 
của ASEAN với những thành tựu ngoài 
kỳ vọng, đưa Đông Nam Á trở thành khu 
vực của sự hợp tác, phát triển và tin cậy. 

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh tình 
hình khu vực và quốc tế ngày càng khó 
lường, thách thức ngày càng gia tăng, từ 
tác động đa chiều của dịch bệnh Covid-19 
đến căng thẳng giữa các nước lớn, diễn 
biến phức tạp tại Myanmar, Ukraine…

Các thách thức phi truyền thống như 
biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh năng 
lượng, an ninh lương thực cũng đặt ra 
nhiều khó khăn cho khu vực nói chung 
và ASEAN nói riêng.

Hơn bao giờ hết, ASEAN cần đoàn 
kết, phát huy vai trò trung tâm, nỗ lực 
xây dựng Cộng đồng “thống nhất trong 
đa dạng” gắn kết, bao trùm và hợp tác.

Với tinh thần “ASEAN Hành động: 
Cùng ứng phó các thách thức”, ASEAN 
đã thể hiện quyết tâm cùng vượt qua khó 
khăn, đặc biệt là thúc đẩy phục hồi sau 

Covid-19, thực hiện Hiệp định Đối tác 
Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và nỗ 
lực xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) ở 
Biển Đông hiệu lực, hiệu quả và phù hợp 
với luật pháp quốc tế, trong đó có Công 
ước LHQ về Luật Biển 1982.

Quan hệ giữa ASEAN với các đối tác 
cũng được mở rộng và làm sâu sắc hơn 
với việc nâng cấp quan hệ đối tác gần đây.

Để duy trì đà hợp tác, Thủ tướng  

Hun Sen đề nghị ASEAN tăng cường 
phối hợp ứng phó biến đổi khí hậu và suy 
thoái môi trường, cân nhắc xây dựng một 
Thỏa thuận Xanh (ASEAN Green Deal), 
khai thác tối đa tiềm năng và lợi ích của 
Hiệp định RCEP.

Sau lễ khai mạc, các Bộ trưởng Ngoại 
giao ASEAN sẽ tham dự các phiên họp 
trong khuôn khổ Hội nghị AMM-55.

(Theo TTXVN)

Việt Nam lên tiếng 
về tình hình 
eo biển Đài Loan

“Việt Nam kiên trì thực hiện chính 
sách “Một Trung Quốc” và mong muốn 
các bên liên quan kiềm chế, không làm 
căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan, 
đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa 
bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát 
triển của khu vực và trên thế giới”, người 
phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng 
trả lời câu hỏi của phóng viên sáng 3.8 về 
tình hình eo biển Đài Loan.

Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt 
Nam, “Một Trung Quốc” có nghĩa là trên 
thế giới chỉ có một Trung Quốc, Đài Loan 
là một phần lãnh thổ không thể tách rời 
của Trung Quốc và Chính phủ nước Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ 
hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn 
Trung Quốc.

Căng thẳng quanh eo biển Đài Loan đã 
tăng cao khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy 
Pelosi có chuyến thăm ngoài lịch trình đến 
Đài Bắc tối 2.8 bất chấp các cảnh báo từ 
Trung Quốc đại lục.                   (Theo TTO)Tổng Thư ký LHQ sắp có chuyến công du châu Á

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres.         Nguồn: AFP

Phát ngôn viên của Tổng Thư ký LHQ, 
Stephane Dujarric ngày 2.8 cho biết Tổng 
Thư ký LHQ Antonio Guterres từ ngày 4.8 
sẽ bắt đầu chuyến công du châu Á đến 3 
nước là Nhật Bản, Mông Cổ và Hàn Quốc.

Tại Nhật Bản, ông Guterres sẽ tham gia 
Lễ tưởng niệm Hòa bình ở TP Hiroshima 
được tổ chức vào ngày 6.8 hằng năm, gặp 
một số quan chức cấp cao của Nhật Bản, 
trong đó có Thủ tướng Fumio Kishida.

Tổng Thư ký LHQ cũng sẽ gặp một 
nhóm các nạn nhân sống sót trong thảm 
họa bom nguyên tử ở Hiroshima và 

Nagasaki, cũng như tham gia đối thoại 
với các nhà hoạt động trẻ, những người 
đang dẫn đầu các sáng kiến về giải trừ, 
không phổ biến vũ khí hạt nhân và các 
vấn đề toàn cầu khác.

Tại Mông Cổ, ông Guterres sẽ tham gia 
lễ trồng cây tại thủ đô Ulan Bator để công 
nhận Sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh vào 
năm 2030 như một phần trong nỗ lực của 
nước này nhằm giảm tác động của biến 
đổi khí hậu và chống sa mạc hóa. 

Sau  Mông Cổ, Tổng Thư ký LHQ sẽ tới 
Hàn Quốc vào ngày 11.8. (Theo Vietnam+)

Nhật Bản lo ngại với tuyên bố tập trận 
của Trung Quốc

Các xe chiến đấu lưỡng cư của Trung Quốc trong 
một cuộc tập trận đổ bộ tháng 6.2022. 

Ảnh: CHINAMIL

Trong buổi họp báo ngày 3.8, Chánh 
văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno 
Hirokazu đã lên tiếng bày tỏ quan ngại 
sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ tổ chức 
tập trận quân sự từ ngày 4.8.

Ông Matsuno cho rằng, khu vực tập 

trận của Trung Quốc bao gồm cả Vùng 
đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. 
Nội dung diễn tập có cả phần huấn 
luyện bắn đạn thật. Nhật Bản thật sự 
lo ngại về việc này.

Liên quan đến chuyến thăm Đài 
Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ 
viện Mỹ Nancy Pelosi, ông Mastuno 
cho biết, Nhật Bản không có chủ trương 
bình luận về chuyến thăm này.

Xung quanh căng thẳng Mỹ - Trung, 
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản 
khẳng định hòa bình và ổn định của 
eo biển Đài Loan rất quan trọng đối 
với an ninh của Nhật Bản cũng như 
ổn định của thế giới. Nhật Bản có lập 
trường nhất quán rằng mong muốn vấn 
đề Đài Loan được giải quyết một cách 
hòa bình thông qua đối thoại.

(Theo VOV.VN)

Anh công nhận 
hộ chiếu mẫu mới 
của Việt Nam

Đại sứ quán Anh tại Hà Nội hôm 3.8 
thông báo: Anh vẫn tiếp tục công nhận hộ 
chiếu mẫu mới của Việt Nam (ảnh), dù một 
số nước châu Âu từ chối cấp thị thực cho 
mẫu hộ chiếu này vì thiếu nơi sinh của 
người mang hộ chiếu.

Đây là nước châu Âu thứ hai thông báo 
chấp nhận hộ chiếu phổ thông mẫu mới 
của Việt Nam. Trước đó, Pháp, một thành 
viên khối Schengen, cho hay vẫn công 
nhận mẫu hộ chiếu này và cấp thị thực 
bình thường, cho đến khi có thông tin mới.

Hộ chiếu mẫu mới được Bộ CA cấp từ 
ngày 1.7, giữ nguyên kích thước so với hộ 
chiếu cũ, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi 
thành xanh tím than và không thể hiện 
thông tin về nơi sinh.

Đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, 
Bộ CA ngày 28.7 khẳng định hộ chiếu mẫu 
mới của Việt Nam đã làm đúng quy định 
và thông lệ quốc tế, các vấn đề phát sinh 
sẽ ưu tiên xử lý qua đường ngoại giao.

(Theo VnExpress.net)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. 
Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

 Các nguồn thạo tin ngày 2.8 cho 
biết Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico 
(FGR) đang điều tra cựu Tổng thống nước 
này - ông Enrique Pena Nieto với cáo 
buộc rửa tiền, làm giàu bất chính, cũng 
như chuyển tiền quốc tế bất hợp pháp.

 Mỹ bổ sung 25 máy bay Airbus 
do các hãng hành không Nga vận hành 
vào danh sách trừng phạt. Còn Canada 
thông báo mở rộng các biện pháp trừng 
phạt Nga, ảnh hưởng tới 43 cá nhân và 17 
pháp nhân.

 Ngày 2.8, Chính phủ Anh thông 
báo 696 người di cư đã vượt eo biển 
Manche sang Anh chỉ trong ngày 1.8, 
đánh dấu mức cao kỷ lục mới kể từ đầu 
năm 2022 tới nay.

 Truyền thông Ấn Độ ngày 3.8 
đưa tin ít nhất 87 phụ nữ đã nhập viện 
sau vụ rò rỉ khí ga tại một nhà máy dệt 
may ở bang Andhra Pradesh, miền Nam 
nước này.      (Theo TTXVN)

TIN VẮN


