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ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Nhiều công trình 
du lịch xây không
phép trên xã đảo 
Nhơn Châu

Dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của đơn vị tư vấn 
là Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam trình bày tại Hội thảo quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do UBND tỉnh tổ chức sáng 4.8 nhận được 19 ý kiến đóng góp từ các sở, 
ngành, địa phương. Qua đó, giúp đơn vị tư vấn điều chỉnh, bổ sung nhằm sớm hoàn thiện báo cáo quy hoạch 
tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

“Cởi trói” lãi suất 
tiền gửi khi rút 
trước hạn
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QUY HOẠCH TỈNH BÌNH ĐỊNH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050:

Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện
 

Mỗi người cần có 
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SỬ DỤNG SỔ HỘ KHẨU ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 1.1.2023:
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TX An Nhơn hoàn thành tốt nhiệm vụ 
diễn tập KVPT năm 2022

Quyết liệt ngăn chặn, xử lý buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả

căn cước công dân gắn chíp
Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1.1.2023, toàn bộ sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn được sử dụng; cơ quan chức 
năng sẽ quản lý thông tin cư trú của công dân bằng phương thức 

điện tử hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử... u3

Công dân chưa có CCCD gắn chip cần nhanh chóng đi làm ngay nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính khi sổ hộ khẩu giấy chính 
thức bị xóa bỏ sau ngày 31.12.2022. 
- Trong ảnh: Công dân làm CCCD gắn chíp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CA tỉnh).                                                               Ảnh: K.A 

Người chiến sĩ 
cộng sản kiên cường, 
nhà lãnh đạo 
xuất sắc của Đảng

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC 
VÕ CHÍ CÔNG (7.8.1912 - 7.8.2022)

KỶ NIỆM 115 NGÀY MẤT HẬU TỔ 
TUỒNG ĐÀO TẤN:

“Ngóng 
phương trời 
gửi lại gánh 

non sông”
 u6
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Bình Định

TX An Nhơn hoàn thành tốt nhiệm vụ 
diễn tập KVPT năm 2022

UBND TX An Nhơn khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập 
KVPT năm 2022.                                                                                                              Ảnh: HỒNG PHÚC

(BĐ) - Chiều 4.8, diễn tập 
khu vực phòng thủ (KVPT) TX 
An Nhơn năm 2022 đã hoàn 
thành toàn bộ chương trình 
nội dung đề ra. Dự lễ bế mạc 
và chỉ đạo đánh giá rút kinh 
nghiệm cuộc diễn tập có đồng 
chí Nguyễn Tuấn Thanh - Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 
diễn tập tỉnh; Huỳnh Thúy 
Vân - Phó Chủ tịch HĐND 
tỉnh; các đồng chí trong Ban 
Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Chỉ 
đạo diễn tập tỉnh: TX An Nhơn 
đã quán triệt, triển khai thực 
hiện nghiêm chỉ thị, hướng 
dẫn, kế hoạch diễn tập và xác 
định rõ đây là nhiệm vụ chính 
trị trọng tâm của địa phương 
trong năm 2022. Trên cơ sở 
đó, thị xã đã triển khai đồng 
bộ, nghiêm túc, đảm bảo đầy 
đủ vật chất, công trình phục 
vụ cho các nội dung diễn tập. 
Trong quá trình diễn tập, các 
nội dung của từng giai đoạn, 
từng vấn đề huấn luyện được 
thể hiện đúng trình tự. Các 
lực lượng tham gia diễn tập 
đã linh hoạt, sáng tạo và 
nắm chắc nguyên tắc, chức 
năng, nhiệm vụ của từng cấp, 
ngành, từng cơ quan, đơn vị, 
vận dụng vào tình hình thực 

Quyết liệt ngăn chặn, xử lý buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả

(BĐ) - Ngày 4.8, tại Hà Nội, 
Ban Chỉ đạo Quốc gia chống 
buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả (BCĐ 389 Quốc gia) 
tổ chức hội nghị trực tuyến sơ 
kết công tác 6 tháng đầu năm 
2022 và phương hướng, nhiệm 
vụ trọng tâm thời gian tới. 
Đồng chí Phạm Bình Minh - 
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ 
tướng Thường trực Chính phủ, 
Trưởng BCĐ 389 Quốc gia chủ 
trì hội nghị. 

Theo báo cáo của BCĐ 389 
Quốc gia, trong 6 tháng đầu 
năm 2022, lực lượng chức năng 
cả nước đã phát hiện, xử lý 
54.199 vụ việc vi phạm, giảm 
25% so với cùng kỳ năm 2021. 
Trong đó, có 5.243 vụ buôn 
bán, vận chuyển trái phép hàng 
cấm, hàng lậu (giảm 53,7%); 
47.781 vụ gian lận thương mại, 
gian lận thuế (giảm 4,7%); hơn 
1.000 vụ hàng giả, vi phạm sở 
hữu trí tuệ (giảm 90,6%). Thu 
nộp ngân sách nhà nước 3.728 
tỷ đồng. Nhiều vụ việc, vụ án, 
đối tượng cầm đầu, đường 
dây ổ nhóm, tụ điểm phức tạp 
về buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả trên cả nước 
đã được  phát hiện, xử lý kịp 
thời, nghiêm minh, tạo sự răn 
đe, phòng ngừa.

Tại Bình Định, 6 tháng đầu 
năm có 702 vụ vi phạm, trong 
đó, 25 vụ vi phạm về  buôn bán 
hàng cấm, hàng trái phép; 676 
vụ vi phạm về gian lận thương 

mại, 1 vụ vi phạm về hàng giả. 
Thu nộp ngân sách nhà nước 
hơn 9,5 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, kết quả chống 
buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả 6 tháng đầu năm 
2022 được BCĐ 389 Quốc gia 
đánh giá chưa tương xứng với 
tình hình thực tế. Số vụ việc 
được phát hiện, xử lý có quy 
mô lớn, tính chất phức tạp, 
phương thức, thủ đoạn tinh 
vi hơn.

Trong 6 tháng cuối năm 
2022, BCĐ 389 Quốc gia yêu cầu 
BCĐ 389 các bộ, ngành thành 
viên, lực lượng chức năng chủ 
động nắm tình hình, xây dựng, 
triển khai thực hiện kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra, điều tra, 
phát hiện xử lý nghiêm mọi 
hành vi buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả. Tập 
trung lực lượng, phương tiện, 
biện pháp để đánh trúng, đúng 
đối tượng chủ mưu, cầm đầu 
đường dây ổ nhóm, tụ điểm 
phức tạp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó 
Thủ tướng Thường trực Chính 
phủ Phạm Bình Minh lưu ý, 
nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 
2022 còn rất nhiều, trong đó có 
lĩnh vực thương mại, xuất nhập 
khẩu, vì vậy, vấn đề chống hàng 
giả, buôn lậu, gian lận thương 
mại, hàng kém chất lượng cần 
có biện pháp quyết liệt hơn nữa 
để xử lý, ngăn chặn các vụ việc.              

HẢI YẾN Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Quân ủy 
Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần quân đội

Chiều 4.8, Đảng ủy, Bộ Tư 
lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị 
tổng kết 10 thực hiện Nghị 
quyết số 623/NQ-QUTW của 
Quân ủy Trung ương về lãnh 
đạo công tác hậu cần quân 
đội đến năm 2020 và những 
năm tiếp theo bằng hình thức 
trực tuyến kết nối với 47 điểm 
cầu trong toàn quốc. Thượng 
tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Ủy viên 
Quân ủy Trung ương, Thứ 
trưởng Bộ Quốc phòng và 
thiếu tướng Nguyễn Anh 
Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính 
ủy BĐBP đồng chủ trì. Tại 
điểm cầu BĐBP tỉnh, đại tá 
Phan Trường Sơn, Chính ủy 

BĐBP tỉnh chủ trì.
Theo báo cáo tại Hội nghị, 

qua 10 năm thực hiện Nghị 
quyết 623, Đảng ủy Bộ Tư 
lệnh và cấp ủy, chỉ huy các 
cấp trong BĐBP đã lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện toàn diện 
công tác hậu cần đạt nhiều 
kết quả quan trọng. Đã huy 
động, phát huy các nguồn lực 
để xây dựng tiềm lực, thế trận 
hậu cần trong thế trận quốc 
phòng toàn dân, sẵn sàng bảo 
đảm cho các tình huống bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc; tổ chức bảo 
đảm hậu cần đầy đủ, kịp thời 
cho sẵn sàng chiến đấu, nhiệm 
vụ thường xuyên, đột xuất của 
BĐBP và nâng cao đời sống vật 

chất, sức khỏe cho bộ đội, góp 
phần hoàn thành tốt nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh 
thổ an ninh biên giới quốc gia 
trong tình hình mới. 

Đối với BĐBP tỉnh, những 
năm qua, công tác hậu cần 
trong Quân đội đã không 
ngừng đổi mới, nâng cao chất 
lượng, đáp ứng đầy đủ, kịp 
thời cho các nhiệm vụ sẵn sàng 
chiến đấu, huấn luyện; xây 
dựng đơn vị gắn việc thực hiện 
tốt phong trào thi đua “Ngành 
Hậu cần Quân đội làm theo lời 
Bác Hồ dạy”, tạo động lực thúc 
đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác bảo đảm hậu cần. 

CÔNG CƯỜNG

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận 
(BĐ) - Ngày 4 và 5.8, Ban 

Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tập 
huấn nghiệp vụ công tác dân 
vận cho đội ngũ làm công tác 
dân vận của các huyện, thị xã, 
thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong 
Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh dự và phát biểu 
khai mạc tại Hội nghị. 

Hội nghị tập huấn xoay 
quanh các chuyên đề: Công tác 
dân vận, công tác tôn giáo trong 
tình hình hiện nay; một số vấn 
đề cơ bản trong công tác nắm 
bắt, định hướng dư luận xã hội; 
công tác dân vận trong cơ quan 

hành chính nhà nước, chính 
quyền các cấp và việc thực hiện 
quy chế dân chủ cơ sở; công tác 
dân vận trong tham gia xử lý 
điểm nóng cơ sở.

Qua đó, góp phần tạo 
chuyển biến rõ nét về nhận 
thức, nâng cao kết quả thực 
hiện công tác dân vận và thực 
hiện quy chế dân chủ cơ sở, 
nhất là kỹ năng tham mưu, đề 
xuất, tổ chức triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ công tác dân 
vận, góp phần tích cực vào việc 
thực hiện hoàn thành thắng lợi 
các nhiệm vụ chính trị và công 
tác xây dựng Đảng của Đảng bộ 
mình trong thời gian tới.                                  

NGUYỄN MUỘI

Tiếp nhận 65 hiện vật Đại đức Thích Quảng Dũng hiến tặng
(BĐ) - Chiều 4.8, tại Bảo 

tàng Quang Trung (thị trấn 
Phú Phong, huyện Tây Sơn), 
Sở VH&TT tổ chức lễ tiếp nhận 
65 hiện vật do Đại đức Thích 
Quảng Dũng - Trưởng ban Ban 
Kiểm soát Ban Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó 
Trưởng ban Thường trực Ban 
Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam huyện Phù Cát - Trụ trì 
chùa Long Hoa (thị trấn Ngô 
Mây, huyện Phù Cát) hiến tặng.

Theo Giám đốc Bảo tàng 
Quang Trung Châu Kinh Tú, 
trong 65 hiện vật do Đại đức 
Thích Quảng Dũng sưu tầm, 
gìn giữ và phát tâm hiến tặng 
cho Bảo tàng có 11 hiện vật là 

trường kiếm, đoản kiếm... có 
nguồn gốc từ vùng căn cứ địa 
đầu tiên của cuộc khởi nghĩa 
Tây Sơn (nay thuộc xã Cửu An, 
TX An Khê, tỉnh Gia Lai) và 
được xác định là binh khí của 
nghĩa quân Tây Sơn. 54 hiện 
vật còn lại là bát, chén chất 
liệu gốm, sứ, các loại trang sức, 
vòng đeo tay, khuyên tai, bình 
vôi, ngoáy trầu... đang được Bảo 
tàng nghiên cứu để thực hiện 
các bước tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám 
đốc Sở VH&TT Tạ Xuân Chánh 
gửi lời cảm ơn và ghi nhận sự 
đóng góp đầy nghĩa cử cao đẹp 
của Đại đức Thích Quảng Dũng, 
góp phần xây dựng Bảo tàng 

Quang Trung ngày càng phát 
triển, đồng thời nhấn mạnh, đây 
là những hiện vật có giá trị về 
lịch sử, văn hóa và khoa học; là 
nguồn tư liệu quý giá, bổ sung 
cho việc sưu tầm, bảo quản, 
nghiên cứu và trưng bày hiện 
vật phục vụ nhu cầu nghiên 
cứu, học tập, thăm quan của 
công chúng.

Dịp này, Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng Bằng khen cho Đại 
đức Thích Quảng Dũng về 
thành tích đột xuất, xuất sắc 
trong nghiên cứu, sưu tầm và 
hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng 
Quang Trung, góp phần bảo tồn 
và phát huy giá trị di sản văn 
hóa thời Tây Sơn.    TRỌNG LỢI

tiễn của địa phương để giải 
quyết tốt các tình huống giả 
định đặt ra. Các nội dung 
thực binh thiết quân luật, thực 
hành giao nhận quân nhân dự 
bị và thực hành bắn đạn thật 
đạt kết quả tốt, bảo đảm an 
toàn về người và vũ khí, trang 
bị kỹ thuật.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế 
mạc, đồng chí Nguyễn Tuấn 
Thanh đề nghị sau diễn tập, 
Thị ủy, UBND TX An Nhơn chỉ 
đạo các cơ quan, ban, ngành, 
mặt trận, đoàn thể và các thành 
phần tham gia diễn tập tổ chức 
rút kinh nghiệm chặt chẽ, toàn 
diện, nghiêm túc, đánh giá 
đúng thực chất những mặt làm 

được, những mặt còn hạn chế, 
thiếu sót. Tổ chức thu hồi, quản 
lý chặt chẽ tài liệu, các văn kiện 
diễn tập theo quy định; đồng 
thời bổ sung, hoàn chỉnh các 
văn kiện cơ bản, các kế hoạch 
bảo đảm của thị xã phục vụ cho 
nhiệm vụ củng cố quốc phòng, 
an ninh và phát triển KT-XH ở 
địa phương.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh 
đánh giá TX An Nhơn đã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn 
tập KVPT năm 2022. Dịp này, 
UBND TX An Nhơn tặng giấy 
khen cho 9 tập thể và 25 cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong 
diễn tập KVPT năm 2022.

HỒNG PHÚC

Giám đốc Sở VH&TT Tạ Xuân Chánh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
cho Đại đức Thích Quảng Dũng.            Ảnh: TRỌNG LỢI
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Bình Định

SỬ DỤNG SỔ HỘ KHẨU ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 1.1.2023: 

Mỗi người cần có căn cước công dân gắn chíp
Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1.1.2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ 

không còn được sử dụng; cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của công dân bằng phương thức điện 
tử hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử. Vì vậy, công dân cần nhanh chóng làm căn cước công dân gắn chíp để thực 
hiện các thủ tục hành chính khi sổ hộ khẩu giấy chính thức bị xóa bỏ.

Chuyển từ giấy sang 
điện tử

Khoản 3 Điều 38 Luật Cư 
trú năm 2020 quy định, khi 
công dân thực hiện các thủ tục 
đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi 
thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú thì cơ quan đăng ký cư 
trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực 
hiện điều chỉnh, cập nhật thông 
tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú 
theo quy định của Luật Cư trú 
và không cấp mới, cấp lại sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú. 

Theo đại tá Lê Thanh Hà, 
Trưởng Phòng Cảnh sát quản 
lý hành chính về trật tự xã hội 
(CA tỉnh), việc này chỉ là thay 
thế hình thức quản lý từ sổ 
giấy sang phần mềm công nghệ 
thông tin hiện đại, hiệu quả hơn. 
Cụ thể, người dân vẫn phải thực 
hiện các thủ tục đăng ký cư trú 
như: Đăng ký thường trú, đăng 
ký tạm trú… và kết quả giải 
quyết đều được cập nhật trên 
hệ thống của Cơ sở dữ liệu về cư 
trú, thay vì được cấp cuốn sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú bằng giấy như 
trước đây. 

“Thông tin của công dân 
sẽ được cập nhật lên hệ thống 
phục vụ công tác quản lý của 
các cơ quan có thẩm quyền. 
Mặt khác, khi đăng ký thường 
trú, công dân không phải liên 
hệ cơ quan CA nơi đi cấp Giấy 
chuyển hộ khẩu như trước đây, 
mà trực tiếp đến cơ quan CA nơi 
đến để làm thủ tục, việc này tiết 
kiệm thời gian, chi phí đi lại cho 
người dân”, đại tá Hà cho biết.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư là tập hợp thông tin cơ 
bản của tất cả công dân Việt 
Nam được chuẩn hóa, số hóa, 
lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ 
tầng thông tin để phục vụ quản 
lý nhà nước và giao dịch của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân. Khi cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
đi vào hoạt động và được kết 
nối, chia sẻ, khai thác sử dụng 
chung, công dân được sử dụng 
số định danh cá nhân để xác 
định thông tin nhân thân, thông 
tin về nơi cư trú; cơ quan nhà 
nước không được yêu cầu người 

Công dân chưa có CCCD gắn chip cần nhanh chóng đi làm ngay nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính khi sổ 
hộ khẩu giấy chính thức bị xóa bỏ sau ngày 31.12.2022. 
- Trong ảnh: Công dân làm CCCD gắn chíp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CA tỉnh).                                    Ảnh: K.A 

dân phải nộp thêm giấy tờ xác 
nhận về cư trú khi thực hiện các 
thủ tục hành chính. 

Tại Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội (CA 
tỉnh) một ngày đầu tháng 8, dù 
lượng người dân đến làm thủ 
tục cấp CCCD và nhận CCCD 
tương đối đông, nhưng đều 
được cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ 
nhiệt tình, trật tự. Chị Phạm 
Thị Nhung (ở TP Quy Nhơn) 
chia sẻ: “Tôi đến nộp hồ sơ để 
làm CCCD gắn chíp, được cán 
bộ chiến sĩ hướng dẫn chu đáo, 
nhiệt tình về việc tích hợp các 
giấy tờ như BHXH, giấy phép 
lái xe, sổ hộ khẩu, tạm trú… 
ngay trong CCCD gắn chíp của 
tôi. Tôi rất ủng hộ việc này, vì sẽ 
giảm được các loại giấy tờ mang 
theo cho công dân về sau, nhất 
là khi mình đã có số định danh”.

Dồn lực cấp CCCD 
gắn chíp

Tính đến nay, Bình Định 
đã cơ bản hoàn tất việc rà soát, 
“làm sạch” dữ liệu dân cư trên 
hệ thống phần mềm; hiện toàn 
tỉnh đã cấp 1.163.620 CCCD, 
trong đó riêng từ đầu năm 2022 

đến nay đã cấp 190.597 CCCD. 
Đồng thời, trên cơ sở dữ liệu 
dân cư được làm sạch, lực lượng 
CA cũng đã tiến hành cấp đồng 
loạt số định danh cho công dân 
đang có trên hệ thống. Đây là cơ 
sở quan trọng để xác lập danh 
tính điện tử của công dân, góp 
phần thực hiện chuyển đổi số 
quốc gia.

CA toàn tỉnh vẫn đang dồn 
lực cấp CCCD gắn chíp cho 
công dân. Cụ thể, bên cạnh cấp 
CCCD gắn chíp tại trụ sở, lực 
lượng cảnh sát hành chính toàn 
tỉnh cũng linh động trong việc 
cấp CCCD gắn chíp cho công 
dân. Ngoài thực hiện cấp CCCD 
tại trụ sở CA huyện, lưu động 
tại các xã, Đội Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội (CA 
huyện Tuy Phước) còn đến tận 
nhà các trường hợp là người già 
yếu và người đau ốm nằm một 
chỗ để hướng dẫn làm các thủ 
tục tiếp nhận, kiểm tra thông 
tin, thu nhận vân tay, chụp ảnh... 

Theo trung tá Nguyễn Thành 
Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã 
hội (CA huyện Tuy Phước), đây 
là việc làm cần thiết để mọi công 

dân đều được đảm bảo quyền 
lợi của mình; mục tiêu xây dựng 
Chính phủ điện tử cũng được 
hoàn thành đúng tiến độ.

Để không gặp khó khăn 
trong việc thực hiện các thủ tục 
hành chính khi sổ hộ khẩu giấy 
hết giá trị sau ngày 31.12.2022, 
công dân đang sử dụng CMND 
loại 9 số, 12 số, công dân đủ  
14 tuổi trở lên phải khẩn trương 
làm CCCD gắn chíp. 

Được biết, hiện nay có một 
số trường hợp chưa được cập 
nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, dẫn tới chưa 
được cấp CCCD. Nguyên nhân 
có thể do người dân khai báo 
chưa chính xác, hoặc việc thu 
thập thông tin từ phía cán bộ 
CA có thiếu sót… 

“Các trường hợp này hầu hết 
đã và đang được rà soát, thông 
báo đến người dân để thực 
hiện điều chỉnh. Khi nhận được 
thông báo từ cơ quan CA, người 
dân nên nhanh chóng đến trụ sở 
làm việc để cung cấp, cập nhật 
thông tin của mình khớp với dữ 
liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư”, đại tá Hà thông tin 
thêm.                             KIỀU ANH

(BĐ) - Từ ngày 4.8, Công ty TNHH 
Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định 
thực hiện điều tiết nước hồ chứa Định 
Bình để tạo dung tích phòng lũ theo quy 
trình vận hành liên hồ chứa. 

Hiện mực nước hồ Định Bình ở cao 
trình 81,92 m, tương ứng với dung tích 
115 triệu m3. Theo dự báo khí tượng thủy 
văn, trong tháng 8, Bình Định có mưa lớn 
với lượng mưa từ 130 - 220 mm, lượng 
nước về hồ tăng cao. Để đảm bảo an toàn 

hồ chứa, đồng thời thực hiện tốt nhiệm 
vụ cắt lũ trong mùa mưa bão, Công ty 
thực hiện vận hành điều tiết nước hồ 
chứa Định Bình từ ngày 4.8, với lưu 
lượng từ 50m3/s lên 100m3/s, nhằm hạ 
mực nước trong hồ về cao trình 70 m, 
tương đương với dung tích 34 triệu m3. 
Dự kiến, sau ngày 1.9, tiếp tục điều tiết 
nước về cao trình 65 m để thực hiện bảo 
trì các cửa xả tràn đáy, đảm bảo an toàn 
hồ đập trước mùa mưa bão.        THU DỊU

l Tối 3.8, tại Trung tâm Hoạt 
động Thanh thiếu nhi tỉnh, 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ 
chức diễn đàn “Thanh niên với 
Đảng - Đảng với Thanh niên”, với 
chủ đề “Tuổi trẻ vững niềm tin 
theo Đảng”. Tham dự diễn đàn có 
100 cán bộ các huyện, thị, thành 
đoàn và đoàn trực thuộc. Trong 
khuôn khổ chương trình, các 
cán bộ Đoàn, ĐVTN đã giao lưu, 
nói chuyện với Anh hùng LLVT 
nhân dân Nguyễn Thị Phúc và 
đảng viên trẻ tiêu biểu Lê Ngọc 
Thường - bác sĩ Bệnh viện Y học cổ 
truyền Bình Định. CHƯƠNG HIẾU

l Ngày 4.8, tại nhà thi đấu 
đa năng thị trấn Bình Dương, 
Trung tâm VH-TT&TT huyện Phù 
Mỹ tổ chức Giải Võ cổ truyền 
thuộc Đại hội TDTT huyện Phù 
Mỹ lần thứ IX, năm 2022. Tham dự 
Giải có gần 100 VĐV đến từ  
15 xã, thị trấn. Các VĐV tranh tài ở 
các nội dung: Thi quyền quy định 
nam, nữ; Thi binh khí quy định 
nam, nữ; Thi quyền, binh khí tự 
do; Thi đồng diễn; Thi đối luyện 
tay không chống tay không; Thi 
đối luyện tay không chống binh 
khí; Thi binh khí chống binh 
khí. Kết thúc giải, Ban tổ chức 
đã trao tổng cộng 19 bộ huy 
chương cho các VĐV giành thứ 
hạng cao. VIỆT LỢI

l Ngày 4.8, tại hồ bơi thuộc 
Công ty CP Hà Thanh, thị trấn 
Diêu Trì và hồ bơi Phúc Hưng (xã 
Phước Hưng), Ban điều hành bảo 
vệ trẻ em huyện Tuy Phước tổ 
chức bế giảng 2 lớp dạy bơi miễn 
phí trong dịp hè 2022 cho 60 học 
sinh từ 8 đến dưới 16 tuổi ở 5 xã, 
thị trấn thuộc huyện Tuy Phước. 
Trong 20 buổi, các em được trang 
bị những kiến thức, kỹ năng cơ 
bản về môn bơi lội, kỹ thuật 
bơi phòng, chống đuối nước; 
kỹ năng cứu người khi bị đuối 
nước và sơ cứu ban đầu cho nạn 
nhân đuối nước.  XUÂN VINH 

l Ngày 4.8, UBND TP Quy 
Nhơn cho biết, sẽ khai trương 
điểm kinh doanh ẩm thực lưu 
động tại tuyến đường Lê Thánh 
Tôn (vỉa hè Trường mầm non Quy 
Nhơn, đoạn từ đường Nguyễn 
Huệ đến đường Hai Bà Trưng, 
phường Lê Lợi) vào ngày 5.8. Thời 
gian hoạt động: Từ 18 giờ đến  
23 giờ tất cả các ngày trong tuần. 
UBND TP Quy Nhơn bố trí 9 xe lưu 
động kinh doanh hàng ẩm thực, 
đặc sản địa phương, hàng lưu 
niệm tại đây. Các xe kinh doanh 
lưu động được sử dụng một phần 
dưới lòng đường để đỗ xe và một 
bên vỉa hè để đặt bàn ghế cho 
khách ngồi ăn uống, bán hàng. 

HẢI YẾN 

Phát hiện thuốc Salonpas Gel nghi giả
(BĐ) - Sở Y tế vừa nhận được công 

văn của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về 
thuốc nghi giả Salonpas Gel. Theo đó, 
Cục Quản lý Dược nhận được thông 
báo của Công ty TNHH Dược phẩm 
Hisamitsu Việt Nam về việc phát hiện 
mẫu sản phẩm nghi ngờ là giả trên nhãn 
ghi “SALONPAS GEL Net Weight 50g, 
Product: PT HISAMITSU PHARMA 
INDONESIA Sidoarjo, Indonesia, No. 
Reg: POM QL. 031 700 081”. 

Để đảm bảo an toàn cho người sử 
dụng và xử lý vi phạm theo quy định 

của pháp luật, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở 
kinh doanh, sử dụng thuốc không được 
buôn bán, sử dụng mẫu thuốc nghi giả 
nêu trên. Nếu phát hiện cần kịp thời cung 
cấp thông tin cho Sở Y tế (số điện thoại: 
0256.3792836).

Cùng với đó, thanh tra Sở Y tế, Trung 
tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ 
phẩm tăng cường thanh tra, kiểm tra các 
cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn, kịp 
thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi 
kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc 
xuất xứ, thuốc nhập lậu.                    T. YÊN

TIN VẮN

Vận hành điều tiết nước hồ Định Bình 
để ứng phó với áp thấp nhiệt đới
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

Tạm bợ, nhếch nhác
Trước khi tiếp cận đảo Cù 

Lao Xanh, bằng mắt thường 
vẫn có thể quan sát thấy 
những điểm du lịch, check-in 
xây dựng ngổn ngang xung 
quanh đảo.

Từ chỉ dẫn của người dân, 
vào ngày 25.7, phóng viên Báo 
Bình Định tiếp cận khu vực Bãi 
Bổn có diện tích ước chừng 
hơn 300 m2 được bao bọc bởi 
một vài bãi tắm nhỏ và các 
ghềnh, bãi đá lớn xung quanh. 
Tại đây, có nhiều lối cầu thang 
gỗ men theo sườn núi. Cùng 
với đó là nhiều chòi gỗ lợp lá 
cọ, bên trong đặt bàn ghế được 
xây dựng từ lâu, chôn móng 
cố định bằng xi măng bên trên 
ghềnh đá. Ngoài ra, còn nhiều 
công trình cổng chào, đường đi 
bộ, khu vực đặt bàn ghế, dù… 
cho khách du lịch ngắm cảnh, 
chụp ảnh; hầu hết xây dựng 
tạm bợ bằng gỗ, sắt dựng trên 
những bãi đá lớn, hàn kín bằng 
hệ thống khung sắt và “cấy” 
vào đá bằng bê tông.

Càng đi sâu vào khu vực 
Bãi Bổn, công trình xây dựng 
bài bản hơn và kết nối với nhau 
bằng một hệ thống cầu thang 
sắt, chạy dọc theo nhiều ghềnh 
đá hướng ra biển. Đáng nói, 
khu vực Bãi Bổn có vị trí đẹp, 
nhưng người dân lại xây dựng 
phòng thay đồ kiên cố trên bãi 

Nhiều công trình du lịch xây không phép
trên xã đảo Nhơn Châu

Theo phản ánh của người dân và khách du lịch, hiện nay, 
ở xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) đang nổi lên tình 
trạng một số hộ dân tự phát xây dựng, cơi nới các điểm 
du lịch tại các bãi biển, bãi đá, ghềnh đá ven biển, gián 
tiếp phá vỡ cảnh quan môi trường biển và làm mất đi vẻ 
đẹp vốn có của thiên nhiên.

đá; chai nhựa, xốp vứt đầy 
xung quanh và tập kết thành 
đống lớn; phao, áo phao, bàn 
ghế, dù, thùng rác… vứt ngổn 
ngang xung quanh bãi tắm, tạo 
ra khung cảnh nhếch nhác, phá 
vỡ cảnh quan thiên nhiên.

Theo một số người dân ở 
tại xã đảo Nhơn Châu, điểm 
check-in này được đầu tư hàng 
trăm triệu đồng; mỗi lần khách 
du lịch ghé xuống chơi, tắm 
biển và chụp ảnh nộp 20.000 
đồng/người, còn đi theo tour 
có giá khác. 

Còn khu vực Bãi Nam có bề 
ngang hơn 50 m, chủ yếu để 
phục vụ khách tắm biển, cắm 
trại về đêm. Phía ghềnh đá của 
bãi, người dân đã xây dựng hệ 
thống cầu thang xi măng, lối đi 
bộ bằng thang gỗ, tay vịn bằng 
dây thừng chạy dọc theo các 
ghềnh đá làm nơi chụp ảnh cho 
du khách. Các cầu thang được 
cố định vào đá nhưng khá ọp 
ẹp, tiềm ẩn nguy hiểm.

Cơ quan chức năng nói gì?
Trao đổi với chúng tôi, Chủ 

tịch UBND xã Nhơn Châu Hồ 
Nhật Lệ cho rằng, các điểm 
du lịch tại Bãi Bổn, Bãi Nam 
do người dân xây dựng có xin 
lắp đặt dù, lều bạt, bàn ghế… 
cho khách có điểm vui chơi, 
tắm biển, tránh nắng. Các hoạt 
động này mang tính manh nha, 

tự phát và không xảy ra tình 
trạng người dân xây dựng các 
công trình kiên cố.

Tuy nhiên, khi phóng viên 
cung cấp một số hình ảnh, 
video về tình trạng xây dựng 
các công trình khá bài bản trên 
các bãi, ghềnh đá, ông Hồ Nhật 
Lệ lại thông tin: Điểm check-in 
Bãi Bổn là của con trai Bí thư 
Đảng ủy xã Nhơn Châu; các 
công trình này không có giấy 
phép xây dựng. Song, khi xây 
dựng có gửi đơn cho xã và 
được Ban Chấp hành Đảng bộ 
xã đồng ý, họ mới triển khai 
làm. Trên cơ sở đó, xã giao 
cho các bộ phận liên quan theo 
dõi, quản lý và báo cáo lại cho 
UBND xã. Việc này tạo lợi ích 
về công ăn việc làm, nguồn thu 

nhập ổn định cho người dân, 
cũng như tạo điểm nhấn du 
lịch cho xã.

“Trước thực trạng trên, 
UBND xã Nhơn Châu sẽ chỉ 
đạo bộ phận Địa chính - Môi 
trường tăng cường công tác 
kiểm tra, quản lý; vừa hướng 
dẫn người dân muốn xây dựng 
công trình tại những khu vực 
này phải có đơn trình báo và 
được cho phép mới làm. Quan 
trọng hơn là phải giữ gìn cảnh 
quan môi trường biển, không 
được phá vỡ hiện trạng của 
thiên nhiên”, ông Lệ cho biết.

Ông Trần Viết Bảo - Giám 
đốc Sở Xây dựng đánh giá, 
việc phát triển du lịch hiện 
nay của người dân tại xã đảo 
Nhơn Châu là tự phát, manh 

mún, chưa có quy hoạch, 
định hướng của các ngành 
chức năng và chính quyền địa 
phương. Cần phải có những 
cảnh báo về phát triển du 
lịch ở Nhơn Châu, tránh việc 
người dân phá vỡ cảnh quan 
thiên nhiên. 

Cũng theo ông Bảo, vừa 
qua, Sở Xây dựng đã báo cáo 
quy hoạch chung 1/5.000 xã 
Nhơn Châu cho UBND tỉnh, 
nhằm định hướng phát triển 
không gian cho Nhơn Châu 
gắn với công tác đảm bảo 
an ninh, quốc phòng và chủ 
quyền biển, đảo; phát triển 
kinh tế biển, du lịch biển đảo; 
bảo tồn, phát huy và tôn tạo 
các giá trị thiên nhiên, văn hóa 
vốn có của đảo.    TRIỀU CHÂU

Một số công trình như chòi, lối đi bộ xây dựng trên các bãi đá tại Bãi Bổn (hình ảnh chụp vào ngày 25.7).                      Ảnh: T.C

Nguy hiểm khi qua cầu xóm 6

Cầu xóm 6 thuộc thôn Xuân 
Phương (xã Phước Sơn, huyện 
Tuy Phước) bắt qua sông Cây 
Me, có chiều dài 32 m, đang 
trong tình trạng xuống cấp, 
gây nguy hiểm cho người và 
phương tiện lưu thông.

Ông Nguyễn Văn Tám, 
Trưởng thôn Xuân Phương, cho 
hay: Trước đây cầu xóm 6 là cầu 
tre, qua mỗi mùa lũ là cầu bị 
cuốn trôi, người dân đóng góp 
tre, ngày công làm lại. 

Năm 2002, bà con xóm 5 
và 6 đóng góp được 16 triệu 
đồng, UBND xã lúc bấy giờ hỗ 
trợ thêm 16 triệu đồng xây cầu 
rộng hơn 1 m, 2 bên thành cầu 
xây gờ cao 20 cm, không có lan 
can; phục vụ đi lại cho 800 nhân 
khẩu của 2 xóm trên. Tuy nhiên, 
từ khi đưa vào sử dụng cho đến 
nay đã bộc lộ nhiều bất cập, mặt 
cầu hẹp nên nguy cơ TNGT cao. 

Mới đây, ngày 22.7, bà Phan 
Thị Thủy (64 tuổi, ở thôn Xuân 

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Ngày 4.8, Cơ quan CSĐT CA 
tỉnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn 
cấp Trần Xuân Hải (29 tuổi, trú 
xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) 
về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu của 
cơ quan CA, Võ Phan Hoài Bảo 
(15 tuổi, trú thị trấn Tăng Bạt 
Hổ, huyện Hoài Ân) nợ vợ Hải 
là Nguyễn Thị Trang 900 nghìn 
đồng, Trang đòi nhiều lần nhưng 
Bảo không trả; vì vậy, Trang đã 
đăng Facebook về việc này. Bảo 
bực tức nên rủ Nguyễn Quốc 
Việt (16 tuổi, trú xã Ân Đức) và 
Ngô Quang Linh (17 tuổi, trú xã 
Ân Thạnh) đến nhà Trang tại xã 

Ân Thạnh để nói chuyện.
Khi đi các đối tượng có mang 

theo 2 dao độ chế. Đến cổng nhà 
Trang, Linh đứng bên ngoài, 
Bảo và Việt đi tay không vào 
nhà, cãi vã với Trang, sau đó các 
đối tượng ra xe đi về. Khi thấy 
các đối tượng đến nhà, Trang đã 
gọi điện cho Hải về giải quyết. 
Hải lái ô tô biển số 77A-136.14 
về cách nhà 80 m gặp nhóm 
của Bảo. Hải lái xe nhá tông thì 
nhóm Bảo lái xe bỏ chạy. Hải 
đuổi theo chừng 80 m thì tông 
vào đuôi xe máy, gây hậu quả 
nghiêm trọng. Việt, Bảo tử vong, 
Linh bị thương nhẹ.          T.LONG

Ngày 3.8, CA huyện Tuy 
Phước tạm giữ hình sự Phạm 
Thị Sương (SN 1978, ở xã Nhơn 
Lý, TP Quy Nhơn) có hành vi lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản.  

Trước đó, chiều 2.8, Sương 
đã đến tiệm vàng Ngọc Châu do 
anh Nguyễn Minh C. (SN 1967,  
ở xã Phước Hòa, huyện Tuy 

Phước) làm chủ để cầm cố vàng. 
Sương đưa 2 sợi dây chuyền và 
mặt dây chuyền, nói là 10 chỉ 
vàng trị giá 25 triệu đồng. Anh 
C. kiểm tra và phát hiện số vàng 
mà Sương mang đến cầm cố đều 
là giả nên báo CA. Vụ việc đang 
được CA huyện Tuy Phước tiếp 
tục điều tra, làm rõ.   N.GIANG

Đem vàng giả đi cầm

VỤ Ô TÔ TÔNG CHẾT 2 NGƯỜI Ở HOÀI ÂN:

Có mâu thuẫn từ nợ nần

Cầu xóm 6 xuống cấp, mặt cầu hẹp, có nguy cơ tai nạn cao.                             Ảnh: X.T

Phương) đi xe máy qua cầu 
đã bị té ngã rớt xuống sông, 
người dân phát hiện kịp thời 
đưa đi cấp cứu nên giữ được 
tính mạng. Tuy nhiên, cột sống 
lưng bị trúng đá, làm cong vẹo 
cột sống, đến nay chưa đi đứng 
được, chi phí điều trị tốn kém.

Qua quan sát, trụ cầu đã có 
dấu hiệu bong tróc xi măng; 
một đoạn thành cầu phía Nam 
không còn gờ nên người đi qua 
cầu thiếu chú ý dễ để xe lao 
thẳng xuống sông, còn đầu cầu 
phía Bắc sụt lún. 

Theo ông Tôn Kỳ Hải, Chủ 
tịch UBND xã Phước Sơn, do 
thiếu kinh phí nên trước mắt 
xã vẫn chưa có kế hoạch xây 
cầu xóm 6. “Từ nay đến năm 
2025, chúng tôi sẽ xin ngân sách 
huyện hỗ trợ cùng ngân sách xã 
để đầu tư xây dựng cầu xóm 6, 
bảo đảm cho người dân đi lại 
được an toàn”, ông Hải nói.

XUÂN THỨC
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Bình Định

TIN VẮN

 Ngày 3.8 tại Hà Nội, Ngân 
hàng Công Thương Việt Nam tổ 
chức Lễ đón nhận 2 giải thưởng 
Ngân hàng đạt chất lượng xử lý 
điện thanh toán MT103 tốt nhất 
năm 2021 và Ngân hàng đạt chất 
lượng xử lý điện thanh toán MT202 
tốt nhất năm 2021. Hai giải thường 
này do Ngân hàng JPMorgan - một 
trong những ngân hàng lớn nhất 
thế giới của Mỹ cung cấp dịch vụ 
thanh toán bù trừ Đô la Mỹ trao 
tặng; nhằm vinh danh ngân hàng 
có tỷ lệ giao dịch Thanh toán Quốc 
tế và Tài trợ Thương mại (TTQT & 
TTTM) được xử lý tự động đạt trên 
90%; đồng thời cũng là tiêu chí 
quốc tế đánh giá chất lượng TTQT 
& TTTM của các ngân hàng. 

(Theo NNVN)
 VietnamWood và 

NürnbergMesse công bố quan 

hệ hợp tác chiến lược về ngành 
công nghiệp chế biến gỗ. Triển lãm 
VietnamWood là triển lãm về ngành 
công nghệ chế biến gỗ và sản xuất 
sản phẩm từ gỗ hàng đầu ở Đông 
Nam Á. NürnbergMesse là công ty 
tổ chức triển lãm thương mại của 
Đức, nổi tiếng thế giới về chuyên 
môn trong ngành công nghiệp chế 
biến gỗ và sản xuất sảnphẩm từ gỗ. 
Việc hợp tác chiến  lược nhằm khai 
thác thêm cơ hội mới cho triển lãm 
công nghiệp chế biến gỗ, mở ra cơ 
hội tiếp cận với những thị trường 
quốc tế trọng điểm cho khách 
hàng thông qua các sự kiện như: 
Holz-Handwerk tại Đức, Indiawood, 
Delhiwood và Mumbaiwood tại Ấn 
Độ. VietnamWood trở thành cái tên 
thứ 5 trong loạt triển lãm công nghệ 
chế biến gỗ của NürnbergMesse.

(Theo Báo Công Thương)

Hội thảo Quy hoạch tỉnh 
Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050  do Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ 
trì cùng với các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang, 
Nguyễn Tự Công Hoàng và 
Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn 
Thành Hải.

Nhiều ý kiến đóng góp 
quan trọng 

Chủ động phối hợp và sớm 
cung cấp chi tiết, cụ thể các 
số liệu, dữ liệu liên quan đến 
ngành, lĩnh vực cho đơn vị tư 
vấn, nhưng ông Trần Văn Phúc, 
Giám đốc Sở NN&PTNT cho 
rằng, vẫn còn nhiều số liệu trong 
báo cáo dự thảo chênh và sai sót 
so với thực tế. Chẳng hạn, phần 
quy hoạch phát triển nuôi trồng 
thủy sản nước ngọt bằng lồng 
bè, tỉnh tập trung phát triển tại 
3 hồ thủy lợi lớn: Định Bình, Mỹ 
Thuận, Núi Một, nhưng đơn 
vị tư vấn lại đưa hồ Đồng Mít 
vào dự thảo báo cáo. Diện tích 
rừng phòng hộ ghi là 172.998 ha, 
nhưng thực tế chỉ 154.592 ha. 
Ngoài ra, một số chỉ tiêu khác 
về diện tích gieo trồng cây hằng 
năm được tưới bằng công trình 
kiên cố, chỉ số và tên công trình 
thủy lợi cũng có nhiều sai sót. 
“Đơn vị tư vấn cần cập nhật, bổ 
sung lại số liệu cho chính xác, từ 
đó đưa ra giải pháp, định hướng 
phát triển phù hợp, có tính khả 
cao”- ông Phúc yêu cầu.

Ông Võ Mai Hưng, Phó 
Giám đốc Sở Công Thương đề 
nghị đơn vị tư vấn xem xét lại 
phương án phát triển thương 
mại của tỉnh với việc đề xuất 
về xuất khẩu giai đoạn 2021 - 
2030. Theo ông Hưng, trong 
phần định hướng phát triển, 
đơn vị tư vấn chưa đề cập đến 

QUY HOẠCH TỈNH BÌNH ĐỊNH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050:

Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện
Dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của đơn vị tư vấn là Công 

ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam trình bày tại Hội thảo quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 do UBND tỉnh tổ chức sáng 4.8 nhận được 19 ý kiến đóng góp từ các sở, ngành, địa phương. Qua đó, giúp 
đơn vị tư vấn điều chỉnh, bổ sung nhằm sớm hoàn thiện báo cáo quy hoạch tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

lĩnh vực chế biến, chế tạo, trong 
khi đây là lĩnh vực được tỉnh 
định hướng phát triển tạo đột 
phá trong tương lai. Đơn vị tư 
vấn cũng cần xem lại quy hoạch 
phát triển hạ tầng các cụm công 
nghiệp, vì trong dự thảo báo 
cáo, sự trùng lặp quy hoạch 
giữa TX An Nhơn và huyện 
Tuy Phước, dẫn đến tổng diện 
tích đất cụm công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh tăng 3.160 ha. Trên 
cơ sở đánh giá các trụ cột, lĩnh 
vực được định hướng tạo đột 
phá, đơn vị tư vấn cũng cần đề 
xuất hướng đi, bổ sung các dự 
án trọng điểm, quy mô lớn, tạo 
động lực lan tỏa phát triển vào 
dự thảo báo cáo. 

Đại diện các sở: TN&MT, 
Xây dựng, GTVT, Du lịch cũng 
chỉ rõ nhiều sai sót, chênh lệch 
về số liệu giữa thực tế với trong 
dự thảo báo cáo và đề nghị đơn 
vị này cập nhật và chỉnh sửa. 
Trong khi đó, đại diện UBND 
TP Quy Nhơn, TX Hoài Nhơn, 
huyện Phù Mỹ… quan tâm 
đến việc quy hoạch phát triển 
không gian đô thị và các nhiệm 

liệu, giải pháp vào dự thảo báo 
cáo, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
đánh giá: Với sự nỗ lực của tổ 
chuyên trách, đơn vị tư vấn cùng 
các sở, ngành, địa phương, bước 
đầu tỉnh ta đã có được dự thảo 
báo cáo quy hoạch tỉnh Bình 
Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. Dự thảo đã 
đánh giá được thực trạng, điểm 
mạnh, điểm yếu, từ đó đưa ra các 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho 
từng giai đoạn. Tuy nhiên, dự 
thảo vẫn còn nhiều hạn chế cần 
phải điều chỉnh, bổ sung. Quy 
hoạch tỉnh là vấn đề cực kỳ quan 
trọng, sau khi được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt thì việc 
điều chỉnh quy hoạch là không 
đơn giản. Vì vậy, trách nhiệm 
của các sở, ngành, địa phương 
là rất lớn. 

Để giúp tổ chuyên trách 
của tỉnh và đơn vị tư vấn thực 
hiện tốt dự thảo báo cáo quy 
hoạch, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND Nguyễn Tuấn 
Thanh yêu cầu sau hội thảo lần 
này, các sở, ngành, địa phương 
rà soát lại quy hoạch của từng 
ngành, lĩnh vực, tổng hợp, phối 
hợp với tổ công tác và đơn vị tư 
vấn để thống nhất. Tổ chuyên 
trách và đơn vị tư vấn phải làm 
rõ các nhiệm vụ, trước hết phải 
bám sát định hướng, Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; 
định hướng phát triển KT-XH 
của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 
để xây dựng quy hoạch. Đối với 
các số liệu, tên gọi chưa rõ và 
chưa chính xác, các sở, ngành, 
địa phương có trách nhiệm 
cung cấp và thống nhất, lấy số 
liệu từ năm 2020 làm căn cứ. 
Đơn vị tư vấn nhanh chóng bổ 
sung các dự án, khu, cụm công 
nghiệp đang triển khai vào dự 
thảo; đồng thời tích hợp các 
quy hoạch, ngành lĩnh vực vào 
quy hoạch chung của tỉnh. Quy 
hoạch phải thể hiện rõ, cụ thể về 
định hướng, giải pháp phù hợp, 
khả thi, đặc biệt là đối với 5 trụ 
cột phát triển kinh tế của tỉnh. 

PHẠM TIẾN SỸ

vụ, giải pháp phát triển kinh tế 
giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 
đến năm 2050 của tỉnh và tại các 
địa phương. Thống nhất việc 
xác định Quy Nhơn là khu vực 
động lực phát triển kinh tế của 
tỉnh, nhưng Chủ tịch UBND TP 
Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam cho 
rằng đơn vị tư vấn cần tư vấn, 
định hướng nên tập trung phát 
triển rõ ràng 4 hay 5 trụ cột kinh 

tế, từ đó giúp các địa phương 
thực hiện các giải pháp ưu tiên 
đầu tư phát triển. 

Tiếp tục điều chỉnh, 
bổ sung  

Sau khi nghe các sở, ngành 
địa phương chia sẻ, cung cấp 
thông tin trên các lĩnh vực; đồng 
thời góp ý giúp đơn vị tư vấn 
có cơ sở cập nhật, bổ sung số 

Ngày 4.8, tại sự kiện “Chuyển 
đổi số ngành Ngân hàng”, Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước 
Nguyễn Thị Hồng cam kết đẩy 
mạnh hoạt động chuyển đổi số 
(CĐS) toàn ngành và coi đây là 
một phần trong kế hoạch CĐS 
quốc gia. Theo đó, toàn ngành 
đặt ra mục tiêu cụ thể cho kế 
hoạch CĐS đến năm 2025 với 
chỉ tiêu: 50% các nghiệp vụ ngân 
hàng được số hóa; 70% giao dịch 
khách hàng thực hiện trên kênh 
số; 50% khoản vay nhỏ lẻ, vay 
tiêu dùng khách hàng cá nhân 
được số hóa, tự động.

CĐS được đề cập như là một 
trong những trụ cột chính trong 
Chiến lược phát triển KT-XH; 
trong Chương trình “Chuyển 

đổi số quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030” đã 
được Thủ tướng phê duyệt, Tài 
chính - Ngân hàng là 1 trong 8 
lĩnh vực ưu tiên CĐS. Với các tổ 
chức tín dụng, hầu hết xác định 
CĐS để tăng tốc và phát triển 
bền vững. Một số ngân hàng 
đã đưa công tác phát triển mô 
hình, hoạt động ngân hàng số 
thành mục tiêu trong chiến 
lược kinh doanh.

Theo Vụ Thanh toán (Ngân 
hàng Nhà nước), trong 6 tháng 
đầu năm 2022, giao dịch thanh 
toán không dùng tiền mặt tăng 
77,2% về số lượng và 29,8% về 
giá trị; qua Internet tăng tương 
ứng 63,2% và 32,3%; qua điện 
thoại di động tăng tương ứng 

98,3 và 84,3%; qua QR code tăng 
86% và 127% so với cùng kỳ 
năm 2021.

68% người Việt Nam trưởng 
thành có tài khoản ngân hàng; 
5,5 triệu tài khoản và khoảng 
8,9 triệu thẻ ngân hàng được 
mở bằng phương thức điện tử 
(eKYC); 1,77 triệu tài khoản 
Mobile-money được mở, trong 
đó hơn 67% được mở tại khu vực 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa...

Theo hãng tư vấn chiến lược 
toàn cầu McKinsey, ngành ngân 
hàng Việt Nam được đánh giá có 
mức độ ứng dụng ngân hàng số 
với tốc độ nhanh nhất khu vực, 
thậm chí cao hơn mức tăng bình 
quân của thị trường mới nổi.

(Theo NNVN, Thời báo Ngân hàng)

Phấn đấu 70% giao dịch ngân hàng thực hiện 
trên kênh số vào năm 2025

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Các sở, ngành đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh.
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KỶ NIỆM 115 NGÀY MẤT HẬU TỔ TUỒNG ĐÀO TẤN:

“Ngóng phương trời gửi lại gánh non sông”
Đào Tấn, tự Chỉ Thúc, hiệu Mộng Mai, Mai Tăng. Ông sinh ngày 3.4.1845, tại làng Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Phước, từ giã cõi đời vào ngày rằm tháng Bảy năm 1907. Đường hoạn lộ của ông khá hanh thông nhưng 
theo nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn, Mộng Mai làm quan chỉ là cái xác, quan trường là nơi ông mài giũa cốt cách 
trượng phu và thực hiện giấc mơ làm tuồng. 

Một kịch tác gia kiệt xuất
Theo Đào Tấn, sân khấu 

tuy là nơi diễn thuyết chuyện 
giả, nhưng lấy chuyện giả 
mà bàn chuyện thật. Với ông, 
tuồng không chỉ để diễn xem 
cho vui mà trong đó còn chứa 
đựng những giá trị hiện thực, 
nhân sinh có tác dụng giáo dục, 
định hướng tư tưởng tốt đẹp 
cho con người. Với niềm tin vào 
sứ mệnh của nghệ thuật tuồng 
như thế, Mộng Mai đã trút hết 
tâm nguyện đời mình để xây 
dựng, phát triển nghệ thuật 
tuồng trong nước cũng như 
sáng tác những kiệt tác tuồng 
vĩ đại. Các vở Trầm Hương các, 
Hộ sanh đàn, Diễn võ đình, Cổ 
thành được xem là những mẫu 
mực kinh điển của tuồng. 

Nhà nghiên cứu tuồng nổi 
tiếng Hoàng Châu Ký nhận 
định rằng: Đào Tấn lớn và 
trường tồn ở chỗ ông đã sáng 
tạo một phương pháp sáng tác 
mới, vừa kế thừa vốn cổ vừa 
phát triển cái mới. Với phương 
pháp đó, ông đã phản ánh được 
một phần bức tranh xã hội của 
thời đại ông, xây dựng được 
những tình huống nghệ thuật 
gần gũi với cuộc sống, đáp ứng 
được yêu cầu của cuộc sống và 
yêu cầu phát triển nghệ thuật. 
Mặt khác ông đã “nâng văn học 
tuồng lên một đỉnh cao của văn 
chương bác học”. Tương đồng 
với cách nhìn nhận này, giáo sư 
Hoàng Chương đánh giá, Đào 
Tấn là người đầu tiên đã nâng 
nghệ thuật tuồng từ bán chuyên 
nghiệp lên chuyên nghiệp. 

Năm 1858, thực dân Pháp 
nổ súng xâm lược nước ta; năm 
1884, nền đô hộ của Pháp đặt lên 
toàn cõi Việt Nam. Năm 1885, 
vua Hàm Nghi ban bố Hịch cần 
vương nhưng sau đó tất cả các 
phong trào Cần vương đều thất 
bại. Trước một thời cuộc như 
thế, “ người trí thức, nhà thơ, 
quan thượng thư, nhà viết kịch” 
Đào Tấn đã sáng tạo những vở 
tuồng chất chứa tâm cảm của 

người dân về nạn ngoại xâm, 
các cuộc khởi nghĩa chống giặc, 
sự thay đổi bấn loạn các giá trị 
đạo đức, sự bế tắc hoang mang 
của tầng lớp trí sĩ và đặc biệt 
là thân phận con người. Trên 
lập trường nhân bản vì quyền 
sống của con người, Mai Tăng 
thể hiện tấm lòng yêu thương 
những số phận khổ đau và bất 
hạnh. Ông đưa lên sân khấu 
cái thế giới bất ổn, loạn lạc với 
những cuộc truy đuổi, trốn 
chạy, những cuộc chia ly, hành 
trình tha hương lưu lạc, những 
trận chiến, những cuộc nổi dậy, 
những vụ bắt bớ, những người 
phản loạn. Đó là một thế giới 
bi kịch, gây đau khổ cho con 
người, phản chiếu hiện trạng 
đất nước lúc bấy giờ. 

Yêu thương con người sâu 
sắc, Đào Tấn mô tả các số phận 
bi kịch với sự chia sẻ, cảm thông. 
Trong Hộ sanh đàn, Tiết Cương 
và Lan Anh chỉ mong muốn có 
một gia đình bình thường, cuộc 
sống yên ấm, hạnh phúc nhưng 
những thế lực đen tối tước đoạt 
mơ ước của họ. Muốn tồn tại, 
họ buộc phải làm “thảo khấu”, 
“kẻ phản nghịch”. Trong Diễn võ 
đình, Đào Tấn đưa lên sân khấu 
bi kịch tình yêu chia ly của Triệu 
Khánh Sanh và Kiều Quang. 
Hầu như vừa bái đường hợp 
hôn, Khánh Sanh phải lập tức 
rong ngựa chạy trốn vì sự truy 
bắt của Bàng Hồng và cuộc ra 
đi của chàng dũng sĩ đã không 
hẹn được ngày về.

Cuồn cuộn một tấm lòng 
với nước non

Đào Tấn, trong những tác 
phẩm của mình luôn khẳng 
định, tôn vinh tài năng, nhân 
phẩm và những khát vọng chân 
chính của con người. Ông chọn 
cách thể hiện khá đặc biệt khi 
dành nhiều tâm huyết cho 
nhiều nhân vật nữ, nâng họ 
lên đến tầm anh hùng, ở xã 
hội phong kiến điều vốn gần 
như chỉ dành cho nam giới. 

Tối 3.8, tại Nhà tập luyện và 
thi đấu, huyện Tây Sơn tổ chức 
Lễ khai mạc Giải Võ thuật cổ 
truyền huyện năm 2022. Giải 
đấu nằm trong khuôn khổ Đại 
hội TDTT huyện Tây Sơn lần 
thứ VIII - 2022.

Giải có hơn 40 võ sĩ đại diện 
cho 9 xã, thị trấn tham gia tranh 
tài ở 2 nội dung đối kháng và 
hội thi. Ở nội dung đối kháng, 
hình thức đấu loại trực tiếp 
nữ 2 hạng cân 45 kg và 48 kg,  

nam 3 hạng cân 48 kg, 54 kg và  
57 kg; nội dung biễu diễn chấm 
điểm xếp loại.

Giải Võ thuật cổ truyền 
huyện Tây Sơn năm 2022 là 
dịp để các VĐV, võ sư, võ 
sĩ của huyện có cơ hội giao 
lưu, cọ xát, đánh giá về sự 
phát triển của võ cổ truyền 
huyện; đồng thời, tuyển chọn 
VĐV tham gia Đại hội TDTT  
cấp tỉnh.

ĐINH NGỌC

Khai mạc giải Võ thuật cổ truyền 
huyện Tây Sơn

 Chương trình nghệ 
thuật “Ơn nghĩa sinh thành” 
nhân mùa Vu Lan báo hiếu 
do Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối 
hợp với Đài Truyền hình kỹ 
thuật số VTC và các đơn vị liên 
quan tổ chức sẽ diễn ra ngày 
10.8 tại Cung Văn hóa lao 
động hữu nghị Việt - Xô (Hà 
Nội), được tường thuật trực 
tiếp trên kênh VTC1. Tiếp nối 
thành công của “Ơn nghĩa 
sinh thành” các năm 2012, 
2018, 2019, chương trình 
năm nay sẽ được tổ chức với 
ý nghĩa ngợi ca công ơn của 
cha mẹ, góp phần gìn giữ 

những giá trị nhân bản trong 
truyền thống của người Việt 
Nam. (Theo HNM)
 Ngày 4 và 5.8, nghệ 

sĩ thị giác Nguyễn Trần Ưu 
Đàm chia sẻ về tác phẩm dép 
ECO-ĐI tại Học viện Mỹ thuật 
Nanyang, Singapore. Buổi 
chia sẻ nằm trong khuôn khổ 
chương trình The Southeast 
Asian Arts Forum 2022 thuộc 
dự án Erasmus (được Liên 
minh châu Âu thành lập năm 
1987). Chương trình năm nay 
hướng đến những thực hành 
nghệ thuật đã và đang góp 
phần ươm mầm cho công 

dân toàn cầu có trách nhiệm 
và sống bền vững. 

                          (Theo SGGP)
 Hội thảo quốc tế “Phát 

triển nguồn thu cho các 
Đài PT-TH trong xu hướng 
chuyển đổi số” do Đài Tiếng 
nói Việt Nam tổ chức đã diễn 
ra trong khuôn khổ Liên hoan 
Phát thanh toàn quốc lần thứ 
15 vào sáng 4.8. Hội thảo thu 
hút nhiều nhà báo chuyên 
về phát thanh, chuyên gia 
trong nước và quốc tế có kinh 
nghiệm và uy tín về trong lĩnh 
vực kinh doanh nội dung số. 

                            (Theo VOV)

Nhà soạn tuồng Đào Tấn. 

Đó là một Phương Cơ gan dạ, 
mưu trí, một Xuân Hương 
khôn ngoan, khéo léo và Bích 
Hà dũng cảm, kiên cường; đó 
còn là một Lan Anh dũng cảm, 
mạnh mẽ, quyết đoán, Tú Hà 
trọng nghĩa tình, Hồ Nô chân 
thật, trung thành. 

Trong cảm hứng nhân đạo, 
Đào Tấn miêu tả nhân vật của 
mình như những biểu tượng 
của khát vọng tình yêu tự do, 
hạnh phúc gia đình. Lan Anh, 
Giả Thị, Kiều Quang phản 
kháng quyết liệt trước hoàn 
cảnh và không chịu khuất phục 
trước số phận. Lan Anh đã vượt 
qua mọi thử thách, chiến đấu 

cứu chồng để có được hạnh 
phúc bên chồng con. Giả Thị 
không chịu khuất phục cường 
bạo để bảo vệ phẩm giá của 
mình, nàng chết đi nhưng linh 
hồn vẫn dõi theo bảo vệ sự 
an toàn cho chồng. Nhân vật 
Kiều Quang không chấp nhận 
chuyện cha mẹ đặt đâu con 
ngồi đó, bảo vệ quyền tự do 
yêu đương và được sống thật 
với tình cảm của mình.

Câu hát nam nổi tiếng: “Lao 
xao sóng vỗ ngọn tùng/ Gian nan 
là nợ anh hùng phải vay” thú vị 
lại là của nữ anh hùng Lan Anh 
trong tuồng Hộ sanh đàn. Có tâm 
hồn và hành động vượt khỏi lẽ 

thường nhưng vị nữ anh hùng 
ấy lại là con người tình nghĩa, 
người vợ, người mẹ rất đỗi giản 
dị, thường tình: Xa chồng thì 
thổn thức nhớ nhung, gặp lại 
chồng thì vui mừng, hớn hở, 
làm nũng, thủ thỉ với chồng 
chuyện không có sữa cho con 
bú nên con day vú làm mình 
đau, khiến phải đánh con một 
cái. Tất cả những chi tiết rất 
người nhưng khi tất cả gói lại 
hợp tình hợp lý trong một cá 
nhân lại thành rất siêu việt. 

Khái quát qua cái chí lớn 
của vợ chồng Tiết Cương có 
thể nhận ra người anh hùng 
khi xả thân mình bảo vệ chính 
nghĩa, luôn có một niềm tin sắt 
đá vào tương lai, vào khát vọng 
xoay vần thế cuộc để xây dựng 
một thế giới an bình, ở đó con 
người được sống hạnh phúc, 
nhân phẩm con người và đạo 
lý được tôn trọng. Vì vậy người 
anh hùng gửi gắm tâm sự đầy 
niềm tin và hy vọng tương lai 
vào cháu của mình: “Tiết Giao! 
Con gắng lấy nghe/ Ngóng phương 
trời gửi lại gánh non sông”. Đó có 
lẽ cũng là ước vọng lớn nhất 
của Đào Tấn trong cái thời nước 
mất nhà tan đầy bi tráng.

Nhà nghiên cứu, tác gia 
tuồng nổi tiếng Mịch Quang 
trong tác phẩm “Kinh dịch và 
nghệ thuật tuồng truyền thống” 
trích dẫn ý kiến của Brandon 
Fames, nhà lý luận Mỹ về sân 
khấu Đông Nam Á: Ở Đông 
Nam Á sân khấu không bao giờ 
chỉ là phương tiện giải trí, ngoài 
việc cung cấp hứng thú thẩm 
mỹ, sân khấu còn là phương 
tiện hàng đầu để chuyển đạt, 
giao lưu với quần chúng, một bộ 
phận của văn hóa quần chúng. 
Nếu sân khấu không phải là 
một phương tiện chuyển đạt có 
hiệu lực đến quần chúng đông 
đảo thì văn minh Đông Nam Á 
không được như ngày nay. 

                   ***
Từ điểm nêu trên có thể thấy 

công lao của Đào Tấn đối với 
nghệ thuật tuồng và văn hóa 
dân tộc là vô cùng vĩ đại. Nhân 
cách, tấm lòng với đất nước, 
tình yêu thương con người và 
những kiệt tác của ông mãi mãi 
sống cùng dân tộc.

NGÔ HỒNG SƠN
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Bình Định

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VÕ CHÍ CÔNG (7.8.1912 - 7.8.2022)

Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, 
nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công dự Cuộc gặp mặt trao đổi giữa các thế hệ anh hùng, chiến sĩ xuất sắc, do Bộ Nội vụ tổ 
chức ngày 20.7.1992 tại Hà Nội.                              Ảnh: TTXVN

Đồng chí Võ Chí Công tên 
khai sinh Võ Toàn, xuất thân từ 
một gia đình giàu truyền thống 
yêu nước ở làng Khương Mỹ, 
tổng Phú Quý, phủ Tam Kỳ 
(nay xã Tam Xuân 1, huyện Núi 
Thành, tỉnh Quảng Nam).

Sớm giác ngộ cách mạng và 
hoạt động phong trào thanh 
niên ở cơ sở từ năm 1930, tháng 
5.1935, đồng chí Võ Chí Công 
được kết nạp vào Đảng Cộng 
sản Đông Dương (nay là Đảng 
Cộng sản Việt Nam). Tháng 
1.1940, đồng chí làm Bí thư 
Phủ ủy Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam - Đà Nẵng; tháng 3.1940, 
làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời tỉnh 
Quảng Nam - Đà Nẵng. Năm 
1941, được cử vào Xứ ủy Trung 
Kỳ, phụ trách các tỉnh từ Quảng 
Nam - Đà Nẵng đến Phú Yên; 
năm 1942, được phân công vào 
xây dựng cơ sở tại các tỉnh vùng 
Nam Trung Bộ.

Năm 1943, đồng chí bị địch 
bắt, kết án tù chung thân, sau đó 
giảm còn 25 năm tù, giam ở nhà 
lao Hội An, sau bị đày đi nhà tù 
Buôn Ma Thuột. Tháng 3.1945, 
đồng chí ra tù, trở về Quảng 
Nam tiếp tục hoạt động cách 
mạng, làm Trưởng ban Khởi 
nghĩa tỉnh, chỉ huy cướp chính 
quyền ở Quảng Nam - Đà Nẵng. 
Sau khi Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 thành công, đồng chí 
Võ Chí Công cùng UBND cách 
mạng lâm thời trực tiếp chỉ đạo 
xây dựng chính quyền cách 
mạng và LLVT ở Quảng Nam- 
Đà Nẵng.

Trong kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược, đồng 
chí là một trong những lãnh 
đạo chủ chốt của Liên khu V, 
lãnh đạo nhân dân Liên khu 
V kiên cường chiến đấu, tăng 

gia sản xuất, chia lửa với chiến 
trường chính Bắc Bộ, góp phần 
vào thắng lợi chung của cả nước 
với đỉnh cao là chiến thắng lịch 
sử Điện Biên Phủ năm 1954. 
Năm 1950, được Trung ương 
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
giao nhiệm vụ giúp đỡ cách 
mạng Campuchia, trên cương 
vị Bí thư Ban cán sự Đông - Bắc 
Miên, đồng chí Võ Chí Công đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao.

Trong kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, với cương vị 
Bí thư Khu ủy kiêm Chính ủy 
Quân khu V, đồng chí đã vượt 
qua mọi gian khổ, hy sinh, kiên 
trì bám đất, bám dân, luôn đi 
sát cơ sở, sát phong trào, tổ 
chức chỉ đạo quân và dân Liên 

khu V chiến đấu không lùi 
bước, giành nhiều thắng lợi to 
lớn. Đồng chí đã đề xuất với 
Trung ương nhiều vấn đề có 
tính chiến lược về con đường 
của cách mạng miền Nam, 
đóng góp vào việc xây dựng dự 
thảo Nghị quyết Trung ương 
15, mở ra bước ngoặt lớn cho 
cách mạng miền Nam. 

Năm 1964, đồng chí được 
Bộ Chính trị điều động về Khu 
V - một chiến trường cực kỳ 
gian khổ, ác liệt, nơi Mỹ đổ bộ 
những đơn vị quân viễn chinh 
đầu tiên để triển khai Chiến 
tranh cục bộ, trong đó TP Đà 
Nẵng cùng với Chu Lai trở 
thành một trong những căn cứ 
liên hiệp quân sự lớn nhất ở 
miền Nam. Khu ủy Khu V dưới 

sự lãnh đạo của đồng chí đã 
quyết định đánh trận phủ đầu 
quân viễn chinh Mỹ ở cứ điểm 
Núi Thành, tiêu diệt gọn một 
đại đội địch, mở ra khả năng 
quân và dân ta có thể đánh và 
thắng Mỹ trong chiến tranh.

Trong cuộc Tổng tiến công 
và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 
1968, dưới sự lãnh đạo đúng 
đắn, sáng tạo của đồng chí Võ 
Chí Công và Khu ủy Khu V, 
quân ta đã tiến công vào các 
thành phố, thị xã, đạt được mục 
tiêu, nhanh chóng rút về căn cứ, 
bảo toàn được lực lượng, ít bị 
thiệt hại so với những nơi khác. 

Hiệp định Paris được ký kết 
năm 1973, Mỹ rút quân khỏi Việt 
Nam. Tháng 3.1975, Bộ Chính trị 
chủ trương tập trung lực lượng 

vào hướng chủ yếu, hành động 
táo bạo, bất ngờ, quyết tâm giải 
phóng miền Nam. Đồng chí đã 
tích cực chuẩn bị về mọi mặt 
cho cuộc tổng tiến công và nổi 
dậy, tham gia chỉ đạo đánh mở 
màn vào Buôn Ma Thuột, giải 
phóng toàn bộ vùng đất chiến 
lược Tây Nguyên, làm cho quân 
địch choáng váng, chạy về Đà 
Nẵng cố thủ. 

Nắm bắt thời cơ mới xuất 
hiện, đồng chí đề xuất Bộ Chính 
trị, chớp thời cơ tiến công giải 
phóng Đà Nẵng sớm hơn kế 
hoạch. Thắng lợi ở Tây Nguyên 
và Đà Nẵng góp phần tạo thế và 
lực to lớn cho toàn quân, toàn 
dân ta đánh thắng ý đồ chiến 
tranh của Mỹ, ngụy, giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống 
nhất, đồng chí Võ Chí Công 
được điều ra Trung ương công 
tác, được Đảng tín nhiệm giao 
nhiều trọng trách. Đồng chí 
luôn trăn trở về con đường đi 
lên của cách mạng; sớm thể 
hiện sự tìm tòi đổi mới tư duy 
về kinh tế, nhất là trong lĩnh vực 
nông nghiệp; trân trọng, ủng 
hộ những sáng kiến của cán bộ, 
nhân dân và các địa phương. 

Từ đó, cùng tập thể Trung 
ương lãnh đạo toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân ta thực hiện công 
cuộc đổi mới, đưa đất nước ra 
khỏi khủng hoảng KT-XH, phá 
thế bị bao vây, cấm vận; giữ vững 
ổn định chính trị - xã hội; tăng 
cường quốc phòng - an ninh, 
mở rộng quan hệ đối ngoại; đạt 
được những thành tựu to lớn, có 
ý nghĩa lịch sử trong công cuộc 
đổi mới, xây dựng và bảo vệ  
Tổ quốc. 

CHÍ TOÀN

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Giảm 2 bước đối với 23 TTHC 
quy định thời gian giải quyết 
trong ngày làm việc

(BĐ) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban 
hành Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 
29.7 phê duyệt quy trình nội bộ được tái 
cấu trúc đối với 23 thủ tục hành chính 
(TTHC) quy định thời gian giải quyết 
trong ngày làm việc.

Theo đó, 23 TTHC không liên thông 
trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch (thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 
pháp) được tái cấu trúc quy trình giảm từ 
4 bước giải quyết còn 2 bước giải quyết. 
Qua đó, góp phần tạo thuận lợi cho cán bộ, 
công chức tiết kiệm đáng kể thời gian trong 
việc thao tác xử lý hồ sơ trên Phần mềm 
Một cửa điện tử của tỉnh (VNPT-iGate).

Được biết, 23 TTHC nói trên có số 
lượng hồ sơ phát sinh tương đối lớn, 
việc thao tác 4 bước xử lý trên phần 
mềm VNPT-iGate khiến cán bộ, công 
chức gặp khó khăn trong việc đảm bảo 
thời gian hoàn thành 100% số lượng hồ 
sơ cần giải quyết.                          M.LÂM

Đảng viên trẻ tận tâm với nghề y
Ở TTYT TX An Nhơn, mỗi khi nhắc đến 

đảng viên trẻ, cử nhân hộ sinh Nguyễn Thị 
Thúy Oanh - Phó trưởng khoa Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản, Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc 
trẻ, ai cũng đánh giá đây là một cán bộ y tế 
nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm cao trong 
công tác chuyên môn và các hoạt động 
phong trào. 

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Lương y 
phải như từ mẫu”, trong công việc hằng 
ngày, Oanh đã cùng các đồng nghiệp luôn 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động 
trong mọi tình huống, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao trong từng ca, kíp trực. Qua đó, 
tạo được niềm tin đối với người dân khi đến 
khám chữa bệnh tại Trung tâm, được lãnh 
đạo đơn vị đánh giá cao.

Với vai trò Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc 
trẻ, thời gian qua, chị Oanh đã chủ động 
tham mưu với Ban Giám đốc TTYT thị xã tổ 
chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc 
sống cộng đồng; động viên ĐVTN tại đơn 

vị cùng nhau thi đua thực hiện đạt hiệu quả 
các phong trào, hoạt động do Đoàn cấp 
trên phát động. Chị đã trực tiếp tổ chức và 
tham gia các hoạt động khám, cấp thuốc 
miễn phí cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, 
gia đình chính sách, gia đình khó khăn, trẻ 
em nghèo, người dân các vùng khó khăn. 
Tích cực tham gia hoạt động của “bếp ăn 
tình thương”, “tủ quần áo cho người nghèo” 
tại Trung tâm, với tổng giá trị các chương 
trình được duy trì tổ chức hằng năm hơn 
30 triệu đồng.

Nhiều năm qua, CLB là nơi tập hợp, 
rèn luyện, cống hiến và thể hiện tính tiên 
phong, xung kích, tình nguyện của những 
thầy thuốc trẻ đang công tác tại TTYT TX An 
Nhơn. Với số lượng thành viên ban đầu chỉ 
12 người, đến nay CLB đã kết nạp được 90 
thành viên. “Đây là những thầy thuốc còn rất 
trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề, nhưng tất cả 
đều có chung nguyện vọng được đem sức 
trẻ, kiến thức, trí tuệ của mình để chăm lo 

sức khỏe nhân dân, sức khỏe cộng đồng”, 
chị Oanh khẳng định.

Đặc biệt, trong vai trò là Phó trưởng 
khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, chị Oanh 
đã tích cực thực hiện tốt các mô hình do lãnh 
đạo Trung tâm triển khai với các tiêu chí “3 
không”: Không vi phạm phẩm chất đạo đức, 
lối sống và vi phạm pháp luật - không tham 
nhũng, hối lộ, lãng phí và nhũng nhiễu - 
không đi trễ về sớm, vi phạm giờ giấc làm 
việc;  “3N”: Niềm nở - nhiệt tình - nhanh 
nhẹn; “3T”: Thân thiện - trách nhiệm - tận 
tụy; “3 biết”: Biết cười - biết xin lỗi - biết sửa.

Với sự năng nổ, nhiệt tình trong công 
việc và những đóng góp xuất sắc đối với 
phong trào tình nguyện, đảng viên Nguyễn 
Thị Thúy Oanh và CLB thầy thuốc trẻ TTYT 
TX An Nhơn được Thị ủy An Nhơn tặng 
bằng khen về thành tích tiêu biểu, điển 
hình trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 
2021 - 2022.                                       QUỲNH SA
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Bình Định

Câu hỏi: Được biết ngày 4.7.2022, 
UBND tỉnh Bình Định ban hành Chỉ  
thị 08 về tăng cường quản lý thuế trong 
lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng 
sản trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Cục Thuế 
tỉnh cho biết mục đích và yêu cầu của 
công tác này là gì?

Trả lời: Để triển khai Chỉ thị 08/CT-
UBND ngày 4.7.2022 của UBND tỉnh 
về tăng cường quản lý thuế đối với 
hoạt động khai thác khoáng sản, ngày 
25.7.2022, Cục Thuế tỉnh đã ban hành 
kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cụ 
thể nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả 
trong thực thi chính sách, pháp luật về 
khoáng sản trên địa bàn tỉnh, có mục đích 
và yêu cầu cụ thể như sau:  

- Quản lý thuế đối với hoạt động khai 
thác tài nguyên khoáng sản theo mô hình 
quản lý mở thay cho việc quản lý thủ 
công, bằng việc tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin, theo đó thực hiện 
công khai các trường hợp chấp hành tốt 
pháp luật thuế, các trường hợp vi phạm 
pháp luật thuế để các cấp, các ngành, 
các DN và nhân dân cùng tham gia quản 
lý, giám sát.

Phát huy vai trò giám sát của các tổ 
chức chính trị - xã hội và của người dân; 
kịp thời phản ánh, thông tin về tình hình 
khai thác khoáng sản của các tổ chức, 
cá nhân đến cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền để kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm.

- Công chức thuộc Cục Thuế, các Chi 
cục Thuế phải thường xuyên sử dụng, 
khai thác thành thạo các chức năng có 
liên quan của ứng dụng quản lý thuế do 
ngành và đơn vị xây dựng để phục vụ 
công tác giám sát, phân tích dữ liệu kê 
khai thuế, đặc biệt là ứng dụng Bản đồ 
số mỏ khoáng sản để quản lý, giám sát 

tình hình kê khai, nộp các khoản nghĩa 
vụ ngân sách nhà nước đối với hoạt động 
khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Phải thường xuyên cập nhật những 
thông tin đang được báo chí phản ánh để 
nắm bắt thực tế, có biện pháp quản lý, xử 
lý kịp thời phù hợp, hiệu quả. 

Câu hỏi: Xin Cục Thuế tỉnh cho biết 
các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về công 
tác quản lý thuế trong lĩnh vực khai thác 
tài nguyên khoáng sản?

Trả lời: Cục Thuế tỉnh sẽ phối hợp với 
các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có 
liên quan tăng cường và đa dạng hóa 
hình thức tuyên truyền, phổ biến chính 
sách pháp luật về thuế liên quan đến 
hoạt động khai thác khoáng sản. Chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan xây dựng ứng dụng Bản đồ số 
mỏ khoáng sản được cấp phép trên địa 
bàn toàn tỉnh, phấn đấu thời gian hoàn 

thành trong quý III năm 2022. Xác định 
và công khai cụ thể vị trí các mỏ đã được 
cấp phép, DN được cấp phép, loại hình 
khoáng sản, trữ lượng khai thác, tiến độ, 
thời hạn khai thác, công suất khai thác, 
tình hình kê khai về sản lượng đã khai 
thác, tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp 
thuế của từng DN cho các cơ quan liên 
quan có thể khai thác, truy xuất thông tin 
phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài 
nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Bên 
cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, 
kiểm tra xác minh hóa đơn, xử lý vi phạm 
trong việc chấp hành nghĩa vụ kê khai, 
nộp thuế đối với các đơn vị có hoạt động 
khai thác khoáng sản; kiểm tra, giám sát 
chặt chẽ các nguồn thu từ khoáng sản. 
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 
quan xử lý các trường hợp khai thác, sử 
dụng, tiêu thụ tài nguyên, khoáng sản 
không rõ nguồn gốc.

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH THUẾ

“Cởi trói” lãi suất tiền gửi  
khi rút trước hạn

Từ ngày 1.8.2022, trong trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước hạn, tổ chức, cá nhân gửi tiền vẫn 
được hưởng lãi suất, tùy tình huống cụ thể. Chính sách mới được đánh giá là mang lại nhiều lợi ích cho cả ngân 
hàng và khách hàng.

Theo quy định tại Thông tư 
04/2022 của Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN) Việt Nam, rút 
trước hạn tiền gửi là trường hợp 
khách hàng rút một phần hoặc 
toàn bộ tiền gửi trước ngày đến 
hạn, ngày chi trả, thanh toán 
của khoản tiền gửi. Trường hợp 
khách hàng rút trước hạn toàn 
bộ hoặc một phần tiền gửi, thì 
tổ chức tín dụng (TCTD) áp 
dụng mức lãi suất tối đa bằng 
mức lãi suất tiền gửi không 
kỳ hạn thấp nhất của TCTD 
đó trên số tiền mà khách hàng 
rút, theo đối tượng khách hàng 
hoặc theo loại đồng tiền đã gửi 
tại thời điểm khách hàng rút 
trước hạn. Trường hợp khách 
hàng chỉ rút một phần thì phần 
tiền còn lại, TCTD giữ nguyên 
mức lãi suất đang áp dụng đối 
với khoản tiền đã gửi. 

Thường xuyên gửi tiền tiết 
kiệm ngân hàng, ông N.N.S, 
ở huyện Phù Cát, chia sẻ: Tôi 
thường gửi tiền tiết kiệm kỳ dài 
hạn, nhưng nhiều thời điểm cần 
vốn, buộc phải rút một phần 
tiền gửi trước hạn. Ngay lập 
tức, toàn bộ khoản tiền gửi bị 
tính lãi suất không kỳ hạn, tiền 
lãi nhận được không đáng kể. 
Với quy định mới, tôi có thể rút 
một phần tiền trong sổ tiết kiệm 
trước hạn khi có việc cần mà 
phần còn lại vẫn được hưởng 
nguyên lãi suất. Điều này giúp 
tôi thấy bớt thiệt thòi, yên tâm 
hơn khi gửi tiết kiệm với kỳ 
hạn dài.

Chị Ngọc Ánh ở phường 
Quang Trung, TP Quy Nhơn, 
khách hàng của Ngân hàng 
NN&PPTNT Việt Nam - chi 
nhánh Bình Định (Agribank 
Bình Định) cho biết, trước 
đây khi có nhu cầu vốn phát 
sinh đột xuất, không kịp xoay 
xở, phải rút một phần tiền 
trước hạn thì toàn bộ tiền 
lãi của phần tiền còn lại hầu 

Khách hàng đến giao dịch tín dụng tại Vietcombank Bình Định.                                                                                                               Ảnh: TIẾN SỸ

như không đáng kể, rất thiệt 
thòi cho người gửi. Vì thế, tôi 
thường chia nhỏ số tiền gửi 
và lập nhiều sổ tiết kiệm với 
nhiều kỳ hạn khác nhau. Cách 
làm này có thể giải quyết được 
vấn đề tài chính trong thời 
điểm cần tiền gấp, dù vậy vẫn 
không tránh khỏi thiệt thòi khi 
rút tiền trước hạn. Hơn nữa 
quản lý nhiều sổ tiết kiệm vừa 
bất tiện cho tôi, vừa gây lãng 
phí cho cả ngân hàng. Quy 
định mới cho phép tôi linh 
hoạt rút tiền trước hạn khi có 
nhu cầu mà không lo mất lãi, 
đồng thời mạnh dạn gửi tiền 
kỳ dài hạn để hưởng lãi suất 
cao hơn, ngân hàng cũng sẽ 
có lợi khi được khách hàng  
tin cậy. 

Nhận thấy chính sách mới 
từ Thông tư 04/2022 mang lại 
lợi ích không nhỏ, nhiều ngân 
hàng trên địa bàn tỉnh, trong đó 
có Ngân hàng TMCP Bắc Á - chi 
nhánh Bình Định (Bac A Bank 

Bình Định) đã chủ động triển 
khai. Đại diện Bac A Bank Bình 
Định cho hay: Khi khách hàng 
yên tâm về lãi suất ban đầu vẫn 
giữ nguyên với phần tiền gửi 
còn lại, họ sẽ yên tâm gửi tiền 
tiết kiệm nhiều hơn và gửi với 
kỳ hạn lâu hơn; khi đó khả năng 
thu hút các nguồn vốn của ngân 
hàng cũng tốt hơn; có thể chủ 
động thực hiện kế hoạch kinh 
doanh dài hơi hơn. Bên cạnh 
đó, trường hợp khách hàng cần 
vốn, nhưng không muốn rút 
một phần trong sổ tiết kiệm, 
chúng tôi còn có phương án 
linh hoạt cho khách hàng vay 
số tiền đang cần bằng cách cầm 
cố sổ tiết kiệm với lãi suất cạnh 
tranh, đảm bảo quyền lợi cho 
khách hàng.

Tương tự, các đơn vị khác 
trên địa bàn như Agribank, 
B I D V ,  V i e t c o m b a n k , 
Vie t inbank,  Sacombank, 
VietABank… cũng gửi thông 
báo tới khách hàng về việc giữ 

nguyên lãi suất ban đầu đối 
với phần tiền gửi còn lại trong 
trường hợp khách hàng rút một 
phần tiền trước hạn. Thậm chí, 
để tạo thuận lợi cho khách hàng 
trong giao dịch, nhiều ngân 
hàng khuyến khích khách hàng 
gửi tiết kiệm trực tuyến để khi 
cần có thể dễ dàng thực hiện 
lệnh rút tiền qua các ứng dụng 
do ngân hàng phát hành. 

“Áp dụng quy định mới 
theo Thông tư 04/2022 của 
NHNN Việt Nam, ngân hàng 
sẽ thu hút được nguồn tiền 
gửi trung và dài hạn, đa dạng 
hóa các sản phẩm tiền gửi và 
trên hết, khách hàng được tối 
đa hóa lợi nhuận có được từ 
nguồn vốn nhàn rỗi. Khi lợi 
ích được đảm bảo hài hòa thì 
mối quan hệ giữa ngân hàng và 
khách hàng tốt hơn, hoạt động 
kinh doanh sẽ thuận lợi hơn”- 
ông Nguyễn Văn Thúy, Giám 
đốc Vietcombank Bình Định  
cho hay.               PHẠM TIẾN SỸ

(BĐ) - Ông Nguyễn Trà 
Dương, Giám đốc Chi nhánh 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 
chi nhánh Bình Định cho hay, 
6 tháng đầu năm nay, có 25 chi 
nhánh ngân hàng trên địa bàn 
tỉnh tham gia Chương trình kết 
nối ngân hàng - DN cam kết 
cho 65 DN và 1 cá nhân vay 
tổng cộng 4.170 tỷ đồng với lãi 
suất cạnh tranh; dư nợ thực tế 
cho vay hiện đạt mức 2.003 tỷ 
đồng. Nhờ được vay vốn với 
lãi suất hợp lý, các DN được 
vay đã giảm bớt khó khăn về 
vốn cũng như chi phí lãi vay; 
cùng với đó, các ngân hàng 
cũng khơi thông được dòng 
vốn, giúp tăng trưởng tín dụng 
theo hướng chất lượng, an toàn, 
hiệu quả.                     MINH HẢI

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI 
NGÂN HÀNG - DOANH NGHIỆP:

25 ngân hàng 
cam kết cho 66 
khách hàng vay 
4.170 tỷ đồng 

(BĐ) - Theo Cục Thuế tỉnh, 
hiện tổng số tiền nợ thuế ngành 
Thuế đang quản lý là 1.936 tỷ 
đồng, giảm 10,95% so với ngày 
31.12.2021; chủ yếu là các khoản 
nợ liên quan đến tiền thuê đất, 
tiền sử dụng đất, thuế giá trị 
gia tăng, thuế thu nhập DN, 
thuế thu nhập cá nhân. Trong 
đó, nợ có khả năng thu hơn 
1.717  tỷ đồng, tăng 5% so với 
ngày 31.12.2021, nợ khó thu là 
194,281 tỷ đồng, giảm 50,67% và 
nợ chờ xử lý là 23,593 tỷ đồng, 
giảm  83,63%, số tuyệt đối giảm 
là 121 tỷ đồng.               TIẾN SỸ

Nợ thuế toàn 
ngành hơn 
1.935 tỷ đồng

Công chức Chi cục Thuế TP Quy Nhơn hướng 
dẫn người nộp thuế kê khai nộp thuế.
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Bình Định

Dự và chỉ đạo tại Hội nghị Môi 
trường toàn quốc (do Bộ TN&MT tổ 
chức sáng 4.8 tại Hà Nội), Phó Thủ 
tướng Lê Văn Thành cho rằng, việc triển 
khai thực hiện một cách mạnh mẽ, trách 
nhiệm các cam kết tại COP26 thể hiện 
rõ quyết tâm của Chính phủ trong vấn 
đề bảo vệ môi trường, chống biến đổi 
khí hậu.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng 
định, quan điểm của Đảng, Nhà nước là 
không hy sinh môi trường để đánh đổi 
lấy kinh tế, không phát triển kinh tế đơn 
thuần mà không kiểm soát môi trường.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu 
giai đoạn đến 2050 với các nhiệm vụ và 
giải pháp quan trọng. Tại Hội nghị lần 
thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung 
của LHQ về Biến đối khí hậu (COP26), 
Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ, khẳng 
định quyết tâm, trách nhiệm đối với 
cộng đồng quốc tế đưa mức phát thải 
ròng về “0” vào năm 2050.

Việt Nam thành lập Ban Chỉ đạo 
quốc gia triển khai thực hiện cam kết 
của Việt Nam tại Hội nghị COP26, do 
Thủ tướng làm Trưởng ban. Đồng thời 
phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, 
giải pháp triển khai kết quả COP26, 
xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm để các bộ, ngành, địa phương 
triển khai thực hiện có hiệu quả. Theo 
đó, giảm phát thải, ứng phó với biến 
đổi khí hậu là vấn đề rất lớn, liên quan 
đến nhiều lĩnh vực, như phát triển năng 
lượng tái tạo, phát triển ngành công 
nghiệp tuần hoàn, ứng dụng công nghệ 
cao, di dời các nhà máy ra khỏi trung 
tâm thành phố, khu đô thị, thu hút các 
dự án đầu tư thân thiện môi trường, 
phát triển giao thông công cộng, hạn 
chế phương tiện cá nhân để giảm  
phát thải…

Về chuyển đổi năng lượng, Phó Thủ 
tướng nhấn mạnh, quá trình xây dựng, 
hoàn thiện Quy hoạch Điện VIII, hiện 

“Tăng gió, giảm than”  
để thực hiện cam kết COP26

đang trong quá trình phê duyệt, là một 
minh chứng thể hiện quyết tâm cao của 
Chính phủ về thực hiện cam kết COP26. 
Qua rà soát, dự kiến sẽ giảm khoảng 
20.000 MW điện than với hàng chục 
dự án, và tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo 
như thủy điện, điện Mặt trời, điện gió  
ngoài khơi.

Bên cạnh đó, “Các địa phương, các 
ngành phải hết sức chú trọng, dành 
nhiều quỹ đất cây xanh theo đúng Luật 
Quy hoạch cũng như theo các tiêu chuẩn, 
tiêu chí đã đề ra”; “Cần đặc biệt quan 
tâm, chú trọng tới đào tạo nguồn nhân 
lực cho lĩnh vực môi trường”, Phó Thủ 
tướng lưu ý các vấn đề liên quan. Đặc 
biệt, Phó Thủ tướng nhắc các bộ, ngành, 
địa phương ưu tiên dành nguồn ngân 
sách cho công tác bảo vệ môi trường, 
đây là vốn “mồi” để thu hút nguồn lực 
xã hội vào phát triển lĩnh vực này.

Phát biểu tại hội nghị, bà Caitlin 
Wiesen, Trưởng Đại diện thường trú 
Chương trình phát triển LHQ - UNDP 
tại Việt Nam cho rằng việc giảm mức 

phát thải bằng 0 trong vòng chưa đầy 30 
năm có thể là nhiệm vụ khó khăn, đặc 
biệt khi Việt Nam đồng thời phấn đấu 
trở thành nước thu nhập cao vào năm 
2045. Tuy nhiên, trước đây Việt Nam đã 
chứng tỏ khả năng đã đạt được các mục 
tiêu quan trọng trong khoảng thời gian 
ngắn; những năm gần đây, Việt Nam là 
một trong những quốc gia đi đầu về sản 
xuất năng lượng Mặt trời.Việt Nam ước 
tính cần 330 - 370 tỷ USD để đạt được 
mục tiêu mức phát thải ròng bằng 0 vào 
năm 2050. “Việt Nam cần có chiến lược 
tài chính khí hậu sáng tạo để tạo điều 
kiện cho các dòng tài chính xanh từ tất 
cả các nguồn đầu tư và phát triển”, bà 
Caitlin Wiesen góp ý.

“Chuyển đổi xanh dựa nền tảng 
kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế 
carbon thấp, kinh tế số là con đường để 
chúng ta đưa đất nước phát triển bền 
vững, nâng cao chất lượng sống cho 
nhân dân”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà 
nói tại hội nghị.

(Theo VGP)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tham quan mô hình trạm radar thời tiết Nha Trang tại Triển lãm các 
thành tựu kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT. 

Sáng 4.8, Bộ CA tổ chức Lễ đón nhận 
danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân 
thời kỳ đổi mới cho một đơn vị của lực 
lượng Tình báo Công an nhân dân. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lịch sử 
chiến đấu, xây dựng và trưởng thành 
của lực lượng Tình báo Công an nhân 
dân luôn gắn liền với sự nghiệp cách 
mạng vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân ta; có những đóng góp 
quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước 
cũng như phục vụ hiệu quả việc hoạch 
định và triển khai chính sách đối nội, 
đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa.

Ghi nhận, đánh giá cao những chiến 
công, thành tích xuất sắc của lực lượng 
Tình báo Công an nhân dân, Đảng, 
Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần 
thưởng, danh hiệu cao quý cho lực 
lượng và nhiều đơn vị, cá nhân thuộc 
lực lượng.                                (Theo VOV)

Trao Danh hiệu  
Anh hùng cho một  
đơn vị lực lượng Tình báo 
Công an nhân dân

Ngày 4.8, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu 
cầu LĐLĐ các tỉnh, thành, công đoàn 
ngành và tương đương phối hợp đẩy 
nhanh chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, 
nhất là khi 29 tỉnh chưa hề giải ngân một 
đồng nào tính đến ngày 2.8.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, cả 
nước có trên 60% công nhân lao động 
đang phải thuê nhà ở gần các khu công 
nghiệp, khu chế xuất. Nhiều nơi tập 
trung đông công nhân lao động nhưng 
tốc độ phát triển nhà ở dành cho người 
lao động còn chậm. Trong số đó có nhiều 
người lao động đang gặp rất nhiều khó 
khăn về chỗ ở, hoặc có chỗ ở nhưng chất 
lượng sinh hoạt còn thấp.

Do đó Thủ tướng đã ban hành Quyết 
định 08 (gói 6.600 tỉ đồng) nhằm hỗ trợ 
tiền thuê nhà cho người lao động để giải 
quyết phần nào khó khăn về chỗ ở đối 
với người lao động.

Tuy vậy Công đoàn Việt Nam nhận 
định tiến độ hỗ trợ tại nhiều địa phương 
còn rất chậm.                            (Theo TTO)

29 tỉnh chưa chi tiền  
hỗ trợ thuê nhà  
cho người lao động

Ngày 3.8, Phó Thủ tướng Phạm Bình 
Minh ký phê duyệt đề án Ngày tôn vinh 
tiếng Việt trong cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2023 - 2030.

Đề án nhằm khuyến khích, tôn vinh 
cá nhân, tổ chức đóng góp vào việc gìn 
giữ, lan tỏa tiếng Việt ở nước ngoài; duy 
trì sử dụng tiếng Việt trong gia đình 
người Việt Nam ở nước ngoài; lan tỏa 
tiếng Việt.

Đề án đã đưa ra các nhiệm vụ, giải 
pháp như hằng năm tổ chức Ngày Tôn 
vinh tiếng Việt 8.9 nhằm nâng cao nhận 
thức của cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài về tiếng Việt, tôn vinh vẻ 
đẹp, giá trị của tiếng Việt trong cộng 
đồng, tổng hợp, đánh giá về tình hình, 
nhu cầu sử dụng tiếng Việt, khuyến 
khích kiều bào tìm hiểu về ngôn ngữ, 
văn hóa Việt Nam.        (Theo Nhân Dân)

Tôn vinh tiếng Việt ở 
nước ngoài vào ngày 8.9

Theo Bộ GD&ĐT, sau thời gian đẩy 
mạnh cơ chế tự chủ, đã có 5 cơ sở giáo 
dục đại học đạt doanh thu trên một 
nghìn tỷ đồng mỗi năm, tỷ lệ giảng 
viên có thu nhập trên 300 triệu đồng/
năm tăng.

Đó là các trường: ĐH FPT, ĐH 

Bách khoa Hà Nội, ĐH Văn Lang, 
ĐH Kinh tế TP HCM, ĐH Công nghệ  
TP HCM.

Ngoài các trường trên, top 10 đại 
học có tổng thu cao nhất theo khảo 
sát của Bộ GD&ĐT còn có Trường 
ĐH Kinh tế quốc dân, Trường Công 

nghiệp TP HCM, Trường ĐH Sư phạm 
Kỹ thuật TP HCM, Trường ĐH Bách 
khoa TP HCM, Trường ĐH Nguyễn  
Tất Thành.

Hiện cả nước có 141/232 trường đại 
học đủ điều kiện tự chủ theo quy định 
của Luật Giáo dục đại học.   (Theo LĐO)

5 trường đại học Việt Nam có doanh thu nghìn tỷ mỗi năm

Hệ thống điều hành xử lý kiến nghị 
của người dân và DN qua biểu đồ 
nhiệt, bản đồ số theo thời gian được 
chính quyền thành phố thử nghiệm từ  
ngày 8.8.

Thông tin được Sở TT&TT TP HCM 
đưa ra tại cuộc họp KT-XH 7 tháng 
đầu năm, sáng 4.8. Hệ thống sẽ hiển 
thị thông tin phản ánh, kiến nghị của 
người dân trên biểu đồ nhiệt, bản đồ số, 
qua đó thể hiện sự hài lòng của người 
dân tới từng địa phương.

Hệ thống giúp Thường trực UBND, 
Thành ủy TP HCM dễ giám sát, có thể 
lập tức nhắn tin yêu cầu lãnh đạo địa 
phương, sở, ngành xử lý.

Từ đầu năm đến nay, tổng đài 1022 
của thành phố đã tiếp nhận 22.470 kiến 
nghị đến các quận huyện, sở, ngành, 
và khối DN. Lĩnh vực nhận phản 
ánh nhiều nhất là trật tự đô thị, tài 
nguyên môi trường. Ở cấp địa phương, 
TP Thủ Đức là nơi nhận nhiều phản  
ánh nhất.                                 (Theo VNE)

TP Hồ Chí Minh giám sát giải quyết kiến nghị của người dân  
qua bản đồ số

Người dân làm thủ tục nhà đất ở quận Bình Tân.
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Bình Định

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 5.8.2022

  

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

THƯ MỜI (LẦN 2)
Kính gửi: Các Quý Công ty tư vấn

Thực hiện Quyết định số 645-QĐ/TU ngày 12.7.2022 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Bình Định giai 
đoạn 2021 - 2025.

Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định kính mời các Quý Công ty tư vấn có 
đủ năng lực, kinh nghiệm để tham gia khảo sát thiết kế, Tư vấn lập 
Báo cáo tiền khả thi, Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi “Dự án ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng 
tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025”, các Quý Công ty quan tâm gửi 
hồ sơ năng lực, kinh nghiệm như sau:

1. Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm tham gia tư vấn của Quý Công ty.
2. Đơn xin tham gia khảo sát, Tư vấn lập Báo cáo tiền khả thi, Tư vấn 

lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trên.
3. Địa chỉ nơi nhận hồ sơ: Phòng Cơ yếu Công nghệ thông tin, Văn 

phòng Tỉnh ủy Bình Định - 102 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 5.8.2022 đến ngày 19.8.2022 (trong 

giờ hành chính, gửi hồ sơ 1 túi qua bưu điện, không nhận qua mail).
 Rất mong sự quan tâm của các Quý Công ty tư vấn.

THÔNG BÁO
Nhắn tin: “Tri ân liệt sĩ”

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 
27.7.2022, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp với 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin điện tử nhân đạo 
Quốc gia (1400) tổ chức phát động chương trình nhắn tin “Tri ân 
liệt sĩ” để đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục thể hiện đạo lý 
“Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Toàn bộ số tiền qua nhắn tin 
được sử dụng vào giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn 
thiếu thông tin; tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa cho các gia đình 
liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng có hoàn cảnh khó khăn.

Hãy soạn: TALS gửi 1405
Mỗi tin nhắn ủng hộ 20.000 đồng là nghĩa cử “Đền ơn đáp 

nghĩa”. Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” từ 0 giờ ngày 15.6 đến 
hết 24 giờ ngày 13.8.2022.

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 25 - 270C.  
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 26 - 280C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào rải rác và 

có nơi có giông, 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.                (Nguồn: Đài KTTV Tỉnh Bình Định)
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Bình Định

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

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

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

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

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

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 
- Chi nhánh KCN Phú Tài. Địa chỉ: Số 218 đường Lạc Long Quân, phường 
Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 19.8.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản 
tiền đặt trước: Từ ngày 17.8.2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 19.8.2022, tài 
khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và 
công bố giá: Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 22.8.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương.  

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 128 lô đất tại khu dân cư năm 2020 thị 
trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

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

3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức phiên đấu giá:  
Gồm 6 phiên:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ: Từ 8 giờ đến  
16 giờ, ngày 4.10.2022 (thứ Ba). Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8 giờ, 
ngày 7.10.2022 (thứ Sáu), tại Hội trường UBND huyện Phù Mỹ.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, cá nhân, 
trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá, phải nộp 
hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ; Phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo đúng 
quy định.

- Bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, gồm 4 loại chứng từ, cụ thể: 1 Giấy đăng ký 
tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty ĐGHD Bình Phú phát hành); 1 bản photo CMND (hoặc 
thẻ căn cước, hộ chiếu) của cá nhân; 1 chứng từ nộp tiền đặt trước cộng phí tham gia đấu 
giá cho riêng từng lô đất vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Phú; 
1 phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1) đựng trong bì thư, niêm phong và ký giáp lai.

5. Nộp khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá: Tên tài khoản nộp: Công ty 
Đấu giá Hợp danh Bình Phú: Số tài khoản: 118002780120 tại Ngân hàng Vietinbank - 
Chi nhánh Phú Tài; Số tài khoản: 1023464123 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh 
Bình Định; Số tài khoản: 9914064123 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Quy 
Nhơn; Số tài khoản: 58110009064123 tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Phú Tài; Số tài 
khoản: 4300201006734 tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bình Định.

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

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

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày ra thông báo cho 
đến trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi tọa lạc của lô đất.
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Trong ngày làm việc chính thức đầu 
tiên của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và các hội 
nghị liên quan đang diễn ra ở thủ đô 
Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, 
các bộ trưởng ASEAN đã nhất trí kiến 
nghị các bên liên quan giải quyết vấn 
đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, 
trên cơ sở luật pháp hiện hành.

Phát biểu tại cuộc họp báo vào cuối 
giờ chiều 3.8, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại 
giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, 
người phát ngôn AMM-55 Kung Phoak 
cho biết liên quan vấn đề Biển Đông, 
hội nghị yêu cầu các bên giải quyết 
bằng biện pháp hòa bình, xây dựng 
trên cơ sở nguyên tắc và luật pháp được 
công nhận, bao gồm Công ước LHQ về 
Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, xúc 
tiến thực hiện hiệu quả Tuyên bố về 
ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) 
và sớm kết thúc đàm phán Bộ Quy 
tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông 
(COC).

Thừa nhận Biển Đông trở thành 
khu vực cạnh tranh gay gắt, ông Kung 
Phoak cho rằng các bên liên quan cần 

Ngày 3.8, tại thủ đô Phnom Penh 
của Campuchia, thêm 6 quốc gia (Đan 
Mạch, Hy Lạp, Hà Lan, Oman, Qatar và 
Các tiểu vương quốc Arab thống nhất) 
đã ký văn kiện tham gia Hiệp ước Thân 
thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC), 
nâng tổng số quốc gia thành viên của 
hiệp ước này lên thành 49 nước.

Phát biểu tại sự kiện này, Phó Thủ 
tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao 
Campuchia Prak Sokhonn, người chủ trì 
AMM-55, cho biết Campuchia rất vinh 
dự được đăng cai tổ chức lễ ký kết này.

Với tổng cộng 49 nước tham gia TAC 
tính đến nay, ông Prak Sokhonn cho 
rằng, “số lượng nhiều như vậy chứng 
tỏ tầm quan trọng của TAC về các mục 
tiêu và nguyên tắc cơ bản là thúc đẩy 
hợp tác đa phương hữu nghị và chung 
sống hòa bình”.

TAC là hiệp ước hòa bình được ký 
kết năm 1976 giữa các quốc gia thành 
viên ASEAN với mục đích là thúc đẩy 
nền hòa bình vĩnh viễn, sự thân thiện 
và hợp tác lâu bền giữa nhân dân các 
bên tham gia Hiệp ước, góp phần vào 
sức mạnh, tình đoàn kết và quan hệ chặt 
chẽ hơn.

Hiệp ước gồm 5 chương, 20 điều, nêu 
mục đích, nguyên tắc, cam kết của các 
quốc gia thành viên duy trì quan hệ thân 
thiện, hợp tác và giải quyết hòa bình các 
tranh chấp.              (Theo baoquocte.vn)

Thêm 6 nước  
tham gia Hiệp ước 
Thân thiện và Hợp 
tác Đông Nam Á

ASEAN kiến nghị giải quyết vấn đề 
Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

tăng cường môi trường thuận lợi và hòa 
bình, tạo nền tảng cho việc xây dựng 
lòng tin và thúc đẩy sớm giải quyết vấn 
đề này trong khả năng có thể.

Bên cạnh đó, ASEAN cũng bày tỏ 
quan ngại liên quan vấn đề Eo biển  
Đài Loan.

Tuyên bố của các bộ trưởng bày tỏ 
quan ngại sự gia tăng bất ổn quốc tế và 
khu vực có thể dẫn đến “tính toán sai 
lầm, đối đầu nghiêm trọng, xung đột mở 
rộng giữa các cường quốc và gây hậu 
quả khó lường”.

(Theo TTXVN)

Việt Nam tôn trọng và thực thi đầy đủ các nghĩa vụ theo các Công ước quốc tế về Biển Đông.      Ảnh: TTXVN

Văn phòng điều phối các vấn đề 
nhân đạo của LHQ (OCHA) đã cấp 9,5 
triệu USD hỗ trợ khẩn cấp cho các cộng 
đồng tại những khu vực có nguy cơ xảy 
ra đói kém nghiêm trọng nhất ở Somalia.

Điều phối viên nhân đạo của LHQ tại 
Somalia, ông Adam Abdelmoula ngày 
3.8 cho biết khoản phân bổ mới này 
được trích từ Quỹ nhân đạo Somalia, 
sẽ đáp ứng những nhu cầu thiết yếu tại 
các cộng đồng bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng nhất tại các khu vực Bay và Bakool 
thuộc bang South West.

Theo LHQ, nguy cơ hạn hán nghiêm 

trọng ở Somalia đang gia tăng sau mùa 
mưa khô hạn thứ 4 ở nước này. Hạn 
hán đã ảnh hưởng tới hơn 7 triệu người 
và hơn 900 nghìn người phải rời bỏ nhà 
cửa tìm kiếm nơi lập nghiệp mới, phần 
đông trong số này là phụ nữ và trẻ em.

LHQ cho biết số người thiếu ăn 
ở Somalia đang trên đà gia tăng, với 
khoảng 45% dân số nước này bị coi là 
mất an ninh lương thực nghiêm trọng, 
trong khi 213 nghìn người khác đang 
đối mặt với mất an ninh lương thực ở 
mức thảm họa.

(Theo Vietnam+)

LHQ viện trợ 9,5 triệu USD ngăn chặn nạn đói ở Somalia

Người dân xếp hàng chờ được phát lương thực cứu 
trợ tại trại tị nạn ở Mogadishu, Somalia.
                                                                Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 4.8, Chủ tịch Quốc hội Hàn 
Quốc Kim Jin-pyo đã có cuộc gặp Chủ 
tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang ở 
thăm nước này.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung 
sau cuộc gặp, ông Kim Jin-pyo cho biết 
Seoul và Washington đã nhất trí ủng hộ 
những nỗ lực chung nhằm phi hạt nhân 
hóa và đảm bảo hòa bình trên Bán đảo 
Triều Tiên thông qua hợp tác quốc tế và 

đối thoại ngoại giao. 
Về quan hệ giữa hai nước, ông Kim 

Jin-pyo và bà Pelosi nhấn mạnh mối 
quan hệ đồng minh giữa Hàn Quốc và 
Mỹ không ngừng mở rộng trên nhiều 
lĩnh vực như an ninh quốc phòng, kinh 
tế và công nghệ. Trên cơ sở đó, hai bên 
nhất trí xem xét nghị quyết kỷ niệm 70 
năm quan hệ đồng minh giữa hai nước. 

Coi an ninh, kinh tế và quản trị là 

“ba trụ cột” trong chuyến thăm của phái 
đoàn quốc hội Mỹ lần này, bà Pelosi 
khẳng định mối quan hệ giữa Seoul và 
Washington trong các lĩnh vực này là 
“rất bền chặt” và “không ngừng học hỏi 
lẫn nhau”. Bà đề xuất tăng cường quan 
hệ giữa 2 cơ quan lập pháp, qua đó củng 
cố vai trò liên nghị viện trong hợp tác 
giữa 2 nước. 

(Theo Báo Tin Tức)

Mỹ và Hàn Quốc nhất trí ủng hộ nỗ lực phi hạt nhân hóa  
bán đảo Triều Tiên

 Ngày 4.8, giới chức y tế Hàn Quốc 
cho biết nước này ghi nhận 107.894 ca 
mắc mới Covid-19 trong 24 giờ tính đến 
đêm 3.8, nâng tổng số ca mắc trên cả 
nước lên 20.160.154 ca.

 Ngày 3.8, Hội đồng Nông nghiệp 
Ukraine cho rằng trong giai đoạn 2022-
2023, nước này cần xúc tiến để xuất 
khẩu 50 triệu tấn ngũ cốc trong bối cảnh 
lượng ngũ cốc dư dả từ vụ mùa năm 
ngoái và vụ thu hoạch mới.

 Ngày 4.8, ít nhất 3 người mất tích 
và hàng nghìn người ở miền Bắc Nhật 
Bản được lệnh đi sơ tán do mưa to trút 
xuống khu vực này, gây ngập lụt đường 
sá, làm nước các con sông ở một số khu 
vực dâng cao tràn bờ.

 Chiều 3.8, tại một nhà máy công 
nghiệp ở TP Bergerac, miền Đông Nam 
nước Pháp, đã xảy ra vụ nổ làm 8 người 
bị thương và 1 người trong tình trạng 
nguy kịch.

 Ngày 3.8, ít nhất 1 người thiệt 
mạng và 13 người khác bị thương trong 
vụ hỏa hoạn tại nhà kho nằm ở khu vực 
phía Tây Bắc Moskva, Nga. 

 Ngày 3.8, Thượng viện Mỹ đã 
thông qua dự luật phê chuẩn việc Thụy 
Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp 
ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), qua đó 
ủng hộ mạnh mẽ cho việc mở rộng liên 
minh gồm 30 thành viên này. Cụ thể, 
với 95 phiếu thuận và 1 phiếu chống, 
Thượng viện Mỹ đã nhất trí ủng hộ việc 
phê chuẩn hai văn kiện gia nhập NATO 
của hai quốc gia Bắc Âu.

                                             (Theo TTXVN)

Trung Quốc tập trận rầm rộ tại 6 khu vực, bao vây Đài Loan
Đài truyền hình nhà nước Trung 

Quốc CCTV đưa tin quân đội nước này 
đã khởi động cuộc tập trận quân sự 
quanh hòn đảo Đài Loan lớn nhất từ 
trước đến giờ vào trưa 4.8.

Cũng theo đài truyền hình nhà nước 
Trung Quốc, Bộ chỉ huy Quân khu miền 
Đông của PLA hôm 4.8 đã khởi động các 
cuộc tập trận quân sự quy mô lớn và các 
hoạt động huấn luyện bao gồm bắn đạn 
thật quanh hòn đảo Đài Loan. 

Một số khu vực tập trận được cho 

là gần các cảng chính của Đài Loan. 
Chính quyền Đài Loan cáo buộc PLA 
đang “thực hiện một cuộc phong tỏa 
hòn đảo”.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan 
tuyên bố LLVT của họ vẫn hoạt động 
như thường lệ và đang giám sát tình 
hình: “Chúng tôi không muốn leo thang 
căng thẳng nhưng chúng tôi sẽ không 
nhượng bộ khi nói đến an ninh và quyền 
kiểm soát lãnh thổ của mình”.

(Theo NLĐO)
Hình ảnh cuộc tập trận của PLA quanh Đài Loan 
được phát trên truyền hình hôm 4.8.    Ảnh: Reuters


