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Trao Huy hiệu 55 năm 
tuổi Đảng cho đồng chí 
Nguyễn Xuân Dương  u2
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Liên hoan sinh vật cảnh
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Khai mạc Liên hoan CLB Nghệ thuật 
bài chòi dân gian tỉnh Bình Định 
mở rộng năm 2022

Đồng hành, chăm lo
cho người lao động

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Viên 
chức tỉnh ngày càng trưởng thành, trở thành mái nhà 
chung của cán bộ, công chức, viên chức lao động khối 
các cơ quan tỉnh; tập hợp, phát huy tinh thần trách 
nhiệm, trí tuệ trong từng ngành, lĩnh vực, góp phần 
xây dựng tỉnh Bình Định ngày càng phát triển.
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Bình Định

(BĐ) - Tối 30.8, tại Trung 
tâm Hội nghị tỉnh (số 01, đường 
Nguyễn Tất Thành, TP Quy 
Nhơn), UBND tỉnh tổ chức khai 
mạc Liên hoan CLB Nghệ thuật 
bài chòi dân gian tỉnh Bình Định 
mở rộng năm 2022. 

 Dự lễ khai mạc có Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; 
PGS.TS Lê Văn Toàn, Ủy viên Hội 
đồng Di sản văn hóa quốc gia; TS 
Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng 
Phòng Quản lý Di sản văn hóa 
phi vật thể - Cục Di sản văn hóa 
(Bộ VH-TT&DL); đại diện các 
sở, ngành trong tỉnh, ngành văn 
hóa các tỉnh bạn; cùng hơn 250 
nghệ nhân của 8 CLB bài chòi các 
huyện, thị xã, thành phố: Quy 
Nhơn, Tuy Phước, An Nhơn, Tây 
Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Phù 
Mỹ, Hoài Nhơn và 5 tỉnh, thành 
khu vực miền Trung: Thừa Thiên  
Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú 
Yên, Khánh Hòa.

Bình Định là miền đất phát 
tích và lan tỏa nhiều loại hình 
di sản văn hóa phi vật thể, tiêu 
biểu là nghệ thuật hát bội, bài 
chòi, võ cổ truyền, cùng nhiều 

lễ hội dân gian, làng nghề truyền 
thống. Riêng nghệ thuật bài 
chòi là loại hình nghệ thuật diễn 
xướng dân gian mang đậm nét 
văn hóa truyền thống tại nông 
thôn Bình Định và các tỉnh miền 
Trung đã dần hòa quyện cùng 
nhau để định hình, phát triển 
thành một loại hình nghệ thuật 
sân khấu như ngày nay, tạo nên 
bản sắc văn hóa độc đáo lan tỏa 
ra cả trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang nhấn mạnh: “Liên 
hoan CLB Nghệ thuật bài chòi 
dân gian tỉnh Bình Định mở rộng 
năm 2022 được tổ chức lần đầu 
tiên với quy mô lớn, nhằm vinh 
danh giá trị di sản bài chòi Trung 
bộ được UNESCO ghi danh, góp 
phần thực hiện hiệu quả các Nghị 
quyết chuyên đề về văn hóa của 
Trung ương Đảng. Đây cũng là 
dịp để đông đảo các nghệ nhân, 
diễn viên, nhà nghiên cứu, nhà 
quản lý gửi gắm đến công chúng 
mộ điệu tấm lòng cầu thị và tri 
ân sâu sắc. Sự quan tâm, chia sẻ 
của các cấp lãnh đạo, lực lượng 

nghệ nhân các tỉnh, thành trong 
khu vực miền Trung và các địa 
phương trong tỉnh hôm nay là 
nguồn lực quan trọng đóng góp 
cho thành công chung của Liên 
hoan, quảng bá di sản nghệ thuật 
bài chòi dân gian đến với đông 
đảo du khách”. 

Sau chương trình nghệ thuật 
trong đêm khai mạc với những 
tiết mục đặc sắc, mang đậm bản 
sắc văn hóa đặc trưng của Bình 
Định, phần thi trình diễn Hội bài 
chòi dân gian của các đoàn nghệ 
thuật bài chòi dân gian TP Quy 
Nhơn, huyện Phù Cát, huyện 
Tuy Phước, TX Hoài Nhơn, tỉnh 
Quảng Nam, tỉnh Khánh Hòa đã 
diễn ra. 

Liên hoan được tổ chức từ 
ngày 30.8 - 1.9 với các hoạt động: 
Triển lãnh ảnh “Thực hành và 
truyền dạy nghệ thuật bài chòi 
dân gian”; tọa đàm bảo vệ và 
phát huy giá trị di sản nghệ thuật 
bài chòi dân gian”; tổ chức đưa 
đoàn nghệ nhân các tỉnh bạn 
tham quan một số di tích, danh 
thắng ở Bình Định…     

                          NGỌC NHUẬN

Khai mạc Liên hoan CLB Nghệ thuật bài chòi 
dân gian tỉnh Bình Định mở rộng năm 2022

(BĐ) - Chiều 30.8, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ 
trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho 
đồng chí Nguyễn Xuân Dương - 
nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên 
Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. 

Dự lễ có các đồng chí: Hồ 
Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn - 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng 
các đồng chí trong Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy. 

Thay mặt Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hồ 
Quốc Dũng đã trao Huy hiệu 
55 năm tuổi Đảng cho đồng chí 
Nguyễn Xuân Dương. Bí thư 
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng 
định, Huy hiệu 55 năm tuổi 
Đảng là danh hiệu cao quý, thể 
hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân đối với những 
đóng góp của đồng chí Nguyễn 
Xuân Dương trong sự nghiệp 
cách mạng của Đảng, là dấu mốc 
quan trọng trong suốt quá trình 

phấn đấu, rèn luyện và cống hiến 
của đồng chí. Đồng thời, bày tỏ 
mong muốn đồng chí Nguyễn 
Xuân Dương tiếp tục quan tâm, 
đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, 
quan trọng vào công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính 
quyền các cấp, góp phần thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ 
tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội 
đảng các cấp đã đề ra; phấn đấu 
xây dựng Bình Định trở thành 
tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn 
đầu khu vực miền Trung.

Đồng chí Nguyễn Xuân 
Dương cám ơn sự ghi nhận của 
Đảng, sự quan tâm của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy; sự đùm 
bọc của nhân dân và sự hỗ trợ 
của cán bộ, đảng viên các cấp tại 
Bình Định trong suốt quá trình 
công tác. Đồng chí hứa sẽ tiếp 
tục giữ gìn phẩm chất chính trị, 
đạo đức lối sống của người chiến 
sĩ cộng sản, học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chủ 
trương đường lối của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước.M.LÂM

Trao Huy hiệu 55 năm 
tuổi Đảng cho đồng chí 
Nguyễn Xuân Dương

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (trái) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim 
Toàn (phải) tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Dương.                 Ảnh: M.L

(BĐ) - Ngày 30.8, UBND 
tỉnh tổ chức tổng kết và trao 
giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh 
thiếu niên, nhi đồng lần thứ 
IX - năm 2022. Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã 
đến dự.

Sau thời gian phát động, 
Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận 
72 giải pháp tham gia dự thi của 
nhiều tác giả, nhóm tác giả là 
học sinh các trường Tiểu học, 
THCS, THPT toàn tỉnh; được 
sắp xếp theo 5 lĩnh vực, gồm: 
Đồ dùng dành cho học tập (11 
giải pháp); Phần mềm Tin học (4 
giải pháp); Sản phẩm thân thiện 
với môi trường (20 giải pháp); 
Các dụng cụ sinh hoạt gia đình 
và Đồ chơi trẻ em (9 giải pháp); 
Các giải pháp kỹ thuật nhằm 
ứng phó với biến đổi khí hậu, 
bảo vệ môi trường và phát triển 
kinh tế (28 giải pháp).

Căn cứ vào kết quả chấm 
thi của Hội đồng giám khảo 
Cuộc thi, Chủ tịch UBND tỉnh 

đã quyết định trao giải thưởng 
cho 44 giải pháp đạt giải, trong 
đó có 2 giải nhất, 9 giải nhì, 11 
giải ba và 22 giải khuyến khích.

Tại lễ tổng kết và trao giải, 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng 
khen cho 2 giải pháp đạt giải 
nhất; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tỉnh tặng bằng khen cho 9 giải 
pháp đạt giải nhì; Sở GD&ĐT 
tặng giấy khen cho 11 giải pháp 
đạt giải ba; Liên hiệp các Hội 
KHKT Bình Định tặng giấy 
khen cho các giải pháp đạt giải 
khuyến khích.

Ban tổ chức cuộc thi đã lựa 
chọn 8 giải pháp được đánh giá 
cao và hỗ trợ các tác giả gửi 
hồ sơ dự thi Cuộc thi Sáng tạo 
dành cho Thanh thiếu niên, nhi 
đồng toàn quốc lần thứ XVIII - 
năm 2022, tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ tổng kết và 
trao giải, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang cho rằng: 
Kết quả cuộc thi lần này đã phản 
ánh tiềm năng và chất lượng 

phong trào sáng tạo của học 
sinh tỉnh nhà. Các em đã dành 
nhiều thời gian, công sức và sự 
say mê cho nghiên cứu khoa 
học, sáng tạo kỹ thuật, đem lại 
những ý tưởng, mô hình, giải 
pháp thiết thực trong học tập, 
sản xuất và đời sống. Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh yêu cầu các 
cấp chính quyền, cơ quan, đơn 
vị, trường học và Ban tổ chức 
Cuộc thi đẩy mạnh phong trào 
thi đua học tập, lao động sáng 
tạo, tạo điều kiện cho học sinh, 
sinh viên nghiên cứu và thực 
hiện các sáng kiến, giải pháp 
sáng tạo kỹ thuật có giá trị cao 
phục vụ học tập, sản xuất và 
đời sống. Tăng cường truyền 
thông về Cuộc thi tới đông đảo 
học sinh và nhân dân, nhằm đẩy 
mạnh phong trào thi đua lao 
động sáng tạo, thúc đẩy việc áp 
dụng có hiệu quả các giải pháp 
kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, 
đời sống và học tập...

                               TRỌNG LỢI

Tổng kết, trao giải Cuộc thi 
Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh 
lần thứ IX - năm 2022 (BĐ) - Trong khuôn khổ các 

hoạt động Liên hoan CLB Nghệ 
thuật bài chòi dân gian tỉnh 
Bình Định mở rộng năm 2022, 
chiều 30.8, UBND tỉnh tổ chức 
Tọa đàm Bảo vệ và phát huy giá 
trị nghệ thuật bài chòi dân gian, 
với sự tham gia của nhiều nhà 
nghiên cứu, chuyên gia, nhà quản 
lý, cùng các nghệ nhân bài chòi 
trong và ngoài tỉnh. Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; 
PGS.TS Lê Văn Toàn, Ủy viên Hội 
đồng Di sản văn hóa quốc gia; 
Giám đốc Sở VH&TT Tạ Xuân 
Chánh đồng chủ trì buổi tọa đàm. 

Phát biểu khai mạc tại tọa 
đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang nhấn mạnh: 
“Trong những năm qua, lãnh 
đạo tỉnh luôn quan tâm, đầu tư 
nguồn lực đáng kể vào lĩnh vực 
văn học nghệ thuật nói chung, 
di sản bài chòi nói riêng. Nhiều 
thế hệ nghệ nhân trẻ tiếp nối 
lớp thế hệ nghệ nhân đi trước 
để thực hành, truyền dạy nghệ 
thuật bài chòi dân gian, góp phần 
đưa nghệ thuật bài chòi lan tỏa 
sâu rộng đến công chúng và  

du khách. 
Ngày 10.7.2019, UBND tỉnh 

tiếp tục ban hành Đề án “Bảo vệ 
và phát huy giá trị nghệ thuật 
bài chòi Trung bộ Việt Nam - Di 
sản văn hóa phi vật thể đại diện 
của nhân loại trên địa bàn tỉnh, 
giai đoạn 2019 - 2023” nhằm thực 
hiện Chương trình hành động 
quốc gia “Bảo vệ và phát huy 
giá trị di sản văn hóa phi vật thể 
nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt 
Nam, giai đoạn 2018 - 2023” do 
Bộ VH-TT&DL ban hành. Thực 
hiện Đề án nêu trên, đến nay cả 
tỉnh có 35 nhóm, CLB bài chòi 
được thành lập; duy trì hoạt động 
28 hội bài chòi dân gian, với hơn 
200 nghệ nhân bài chòi. Trong số 
này, có 90 nghệ nhân thực hành 
hô hát bài chòi, 50 nghệ nhân có 
khả năng vừa thực hành, vừa 
truyền dạy bài chòi dân gian.

Tại tọa đàm, các nhà nghiên 
cứu, cơ quan quản lý, nghệ nhân 
đã cùng trao đổi, thảo luận nhằm 
tìm ra các giải pháp bảo tồn, phát 
huy giá trị nghệ thuật bài chòi 
dân gian trong thời gian tới.

                          NGỌC NHUẬN

Tọa đàm Bảo vệ và phát huy giá 
trị nghệ thuật bài chòi dân gian

Tiết mục 
khai mạc 
liên hoan 
giới thiệu 
bản sắc 
nghệ thuật 
bài chòi 
Bình Định.
Ảnh: NGỌC 
NHUẬN
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 30.8, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang ký Công văn số 5015/
UBND-VX về việc đẩy mạnh 
triển khai  các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 
theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ và Bộ Y tế.

Theo đó, về tiêm vắc xin 
phòng Covid-19, Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19, 
Chủ tịch UBND các huyện, 
thị xã, thành phố; các sở, ban 
ngành, hội, đoàn thể trong tỉnh 
theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao, tập trung chỉ đạo thực 
hiện nghiêm, có hiệu quả việc 
tiêm vắc xin phòng Covid-19, 
để hoàn thành sớm nhất việc 
tiêm vắc xin cho các lứa tuổi 
theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

Giám đốc Sở Y tế, chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố trực tiếp chỉ đạo và chịu 
trách nhiệm về việc tiêm vắc xin 
trên địa bàn, đảm bảo tiến độ 
theo đúng chỉ đạo; sử dụng kịp 
thời, hiệu quả số vắc xin phòng 
Covid-19 được phân bổ, tránh 
lãng phí; chỉ đạo các cấp chính 
quyền cơ sở trên địa bàn “đi 
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 
người”. Đồng thời tiếp tục khẩn 
trương tổ chức tiêm chủng lưu 
động tại vùng có tỷ lệ tiêm thấp 
mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi - dưới 
12 tuổi, tiêm mũi 3, mũi 4 cho 
người từ 18 tuổi trở lên để bảo 
đảm mục tiêu đề ra. 

Sở Y tế tăng cường kiểm tra, 
đôn đốc các các huyện, thị xã, 
thành phố thực hiện tiêm vắc 
xin, kịp thời báo cáo Chủ tịch 
UBND tỉnh chỉ đạo đối với các 
địa phương thực hiện tiêm vắc 
xin không bảo đảm tiến độ. 

Về việc ứng phó với các biến 
thể mới, UBND tỉnh chỉ đạo Sở 
Y tế bám sát diễn biến dịch 
bệnh Covid-19 trong nước và 
trên thế giới để có đánh giá 
diễn biến dịch và đánh giá 
miễn dịch cộng đồng theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế; đồng 
thời chủ động tham mưu các 
giải pháp phù hợp. 

ĐỖ THẢO

Tiếp tục 
rà soát tiêm 
vắc xin phòng 
Covid-19 
đúng tiến độ

Nhịp cầu nối những bờ vui
Xin được mượn tiêu đề bài hát của nhạc sĩ Văn An, lời thơ Phan Văn Từ để nói về sự 

kiện trọng đại nghìn năm có một: Cây cầu Đề Gi nằm trên tuyến đường ven biển được 
thông xe đúng vào dịp Quốc khánh 2.9 năm nay. Cây cầu như chiếc đòn gánh vững 
chắc vắt qua 2 bờ cửa biển, mở ra tương lai xán lạn cho các xã khu Đông của huyện 
Phù Cát, Phù Mỹ. 

Thỏa ước mơ nghìn đời
Những ngày này, vào mỗi 

buổi sáng sớm và chiều mát, 
nhiều cụ già râu tóc bạc phơ ở 
xã Cát Khánh (huyện Phù Cát) 
và các địa phương lân cận đổ 
về cây cầu Đề Gi để vừa tản 
bộ, vừa nhìn ngắm cây cầu cho 
thỏa thích. Đối với những cụ 
cao niên ở đây, cầu Đề Gi cùng 
với tuyến được ven biển được 
thi công hoàn thành đưa vào 
sử dụng chính là sự kiện nghìn 
năm có một.    

Cụ ông Nguyễn Văn Trừ 
(82 tuổi, ở thôn Hóa Lạc, xã Cát 
Thành, huyện Phù Cát) chiều 
nào cũng đi xe đạp ra tham 
quan, dòm ngó cầu Đề Gi như 
thể đây là một báu vật mới phát 
hiện. Tuy tuổi đã cao, sức khỏe 
yếu, nhưng khi đi trên lan can 
cầu bước chân ông như xăng 
xái hơn, gặp ai ông cũng rối rít: 
“Quý quá, đã quá!”, “Có mơ 
cũng không thể nghĩ ra!”. 

Ông Trừ bảo: “Xây cây cầu 
này là người dân ở đây đổi đời 
hẳn cháu ạ! Từ nay, con cá con 
tôm, rau củ quả của người dân 
vùng cồn cát này làm ra có cơ 
hội vươn xa đến mọi miền”. 
Điều mà ông Trừ cảm thấy 
tâm đắc nhất là nhờ giao thông 

Ông Nguyễn Văn Trừ hằng ngày đạp xe ra tham quan cầu Đề Gi. Đối với ông, việc 
thi công hoàn thành cầu Đề Gi và tuyến đường ven biển là sự kiện nghìn năm 
có một.                                                                                                                                           Ảnh: N.H

thuận tiện, từ quê nhà vào Quy 
Nhơn chỉ mất 45 phút đi xe máy, 
thay cho việc phải vòng lên QL 
1 như trước đây mất hơn 2 giờ 
đồng hồ.  

Còn bà Nguyễn Thị Mà (ở 
thôn An Quang Đông, xã Cát 
Khánh, năm nay đã ngoài 70 
tuổi) phấn khởi nói: “Con gái 
tôi lấy chồng bên kia đầm Đề 
Gi thuộc thôn Vĩnh Lợi, xã Mỹ 
Thành; tuy chỉ cách nhau vài 
trăm mét nhưng mỗi lần về thăm 
nhà nó lại phải đi đường vòng 
rất xa, vất vả. Nay cây cầu Đề Gi 
hoàn thành, tuần nào tôi cũng có 
thể qua thăm con, thăm cháu”.

Tôi đứng trên cầu Đề Gi, nhìn 
về phía Tây, nơi có cảng cá Đề 
Gi tấp nập ghe, thuyền ra vào 
để bán hải sản sau mỗi chuyến 
ra khơi. Tuyến đường ven biển 
được thi công hoàn thành như 
một dải lụa dài xẻ dọc những 
cồn cát trắng, mở toang cơ hội 
phát triển cho vùng đất đầy tiềm 
năng phát triển này. 

Anh Nguyễn Ngọc Tiếp (ở 
TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; là 
tài xế lái xe đông lạnh thường 
xuyên ra - vào cảng cá Đề Gi 
mua hải sản) phấn khởi thổ 
lộ: Từ khi cầu Đề Gi và tuyến 
đường ven biển được thi công 

hoàn thành, việc vận chuyển 
hàng hóa của cánh lái xe thuận 
lợi hơn rất nhiều, thời gian cũng 
được rút ngắn đáng kể. “Trước 
đây, tôi lái xe từ Sông Cầu ra 
cảng Đề Gi phải mất 3 - 4 giờ 
đồng hồ. Bây giờ, thời gian rút 
ngắn chỉ còn phân nửa. Cá, mực 
sau khi đánh bắt đưa lên bờ là 
kịp thời đưa ra chợ tiêu thụ nên 
tươi, ngon hơn, giá cả cao hơn 
trước!”, anh Tiếp nói. 

Đánh thức vùng đất khó
Xét ở góc độ kinh tế, khi giao 

thông phát triển, ranh giới hành 
chính giữa các địa phương chỉ 
còn là khái niệm. Và chính cây 
cầu Đề Gi, chính tuyến đường 
ven biển này sẽ góp phần thúc 
đẩy dịch vụ, đô thị, du lịch biển 
phát triển. 

Ông Bùi Quốc Nghị, Phó 
Chủ tịch UBND huyện Phù 
Cát, cho biết, sau khi tuyến 

Cầu Đề Gi có chiều dài 
gần 400 m. Trong đó, cầu 
dẫn phía huyện Phù Cát gồm  
3 nhịp, tổng chiều dài 118,3 
m; cầu dẫn phía huyện Phù 
Mỹ gồm 2 nhịp, tổng chiều 
dài 78,3 m; cầu chính gồm 3 
nhịp đúc hẫng, tổng chiều dài 
200 m. Đây là cây cầu vượt 
biển thứ 2 tại Bình Định, được 
xem là công trình quan trọng 
và khó thi công nhất của Dự 
án đường ven biển.

cầu, đường ven biển được thi 
công hoàn thành, việc quy 
hoạch, phát triển không gian 
đô thị biển qua địa bàn các xã 
khu Đông của huyện (bao gồm 
4 xã, thị trấn: Cát Tiến, Cát Hải, 
Cát Thành, Cát Khánh) đã được 
lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
quan tâm chỉ đạo. Hàng loạt đồ 
án quy hoạch chung, quy hoạch 
phân khu dọc theo không gian 
trục đường ven biển đã được 
UBND tỉnh chỉ đạo lập và phê 
duyệt, như đồ án Điều chỉnh 
quy hoạch chung xây dựng đô 
thị Cát Tiến đến năm 2035; quy 
hoạch chung khu vực phía Nam 
đầm Đề Gi; quy hoạch phân khu 
tỷ lệ 1/2000 Phân khu 2 - Khu 
vực phía Nam đầm Đề Gi... Hiện 
nay, UBND tỉnh đang giao cho 
huyện Phù Cát chủ trì lập các 
quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 
Phân khu 1 - Đô thị biển Cát 
Khánh, Phân khu 3 - Khu vực 
phía Nam đầm Đề Gi...

Còn theo ông Đinh Thành 
Tiến, Chủ tịch UBND xã Cát 
Khánh, sau khi tuyến đường 
ven biển và cầu Đề Gi hoàn 
thành, hàng loạt nhà đầu tư 
đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư 
trên các lĩnh vực thương mại, 
đô thị, du lịch ven biển. Hiện, 
UBND xã đã quy hoạch và kêu 
gọi DN đầu tư các khu thương 
mại, dịch vụ, du lịch. Hy vọng 
rằng, trong tương lai không xa, 
Cát Khánh nói riêng và các xã 
dọc tuyến đường ven biển sẽ cất 
cánh vươn lên mạnh mẽ hơn.

Cầu Đề Gi được thi công 
hoàn thành đã góp phần gỡ 
nút thắt tuyến giao thông liên 
hoàn ven biển kết nối từ TP Quy 
Nhơn ra đến TX Hoài Nhơn, 
hình thành tuyến đường giao 
thông chiến lược ven biển.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng nhấn mạnh: “Cầu Đề 
Gi được thi công hoàn thành 
đảm bảo thông suốt toàn tuyến 
đường ven biển từ TX Hoài 
Nhơn qua các huyện Phù Mỹ, 
Phù Cát đến TP Quy Nhơn. Hệ 
thống cầu, đường ven biển sẽ 
mở ra một không gian phát triển 
mới cho tỉnh Bình Định, trước 
hết về du lịch, đô thị, kinh tế 
biển, giúp khai thác tiềm năng, 
lợi thế của các địa phương ven 
biển, tạo “cú huých” cho phát 
triển KT-XH”.                N. HÂN

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách 
mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 
19.8.2022) và Quốc khánh Nước 
Cộng hòa XHCN Việt Nam 
(2.9.1945 - 2.9.2022), ngày 30.8, các 
địa phương đã tổ chức trao Huy 
hiệu Đảng cho các đảng viên.
 Thị ủy Hoài Nhơn tổ chức 

trao Huy hiệu Đảng cho 27 đảng 
viên 50, 55, 60 năm tuổi Đảng 
thuộc Đảng bộ TX Hoài Nhơn. 
Dịp này, TX Hoài Nhơn có 89 
đảng viên được tặng Huy hiệu 
Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên 
được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi 
Đảng, 1 đảng viên được tặng Huy 
hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng 

viên được tặng Huy hiệu 65 năm 
tuổi Đảng, 3 đảng viên được tặng 
Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 19 
đảng viên được tặng Huy hiệu 
55 năm tuổi Đảng, 28 đảng viên 
được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi 
Đảng, 3 đảng viên được tặng Huy 
hiệu 45 năm tuổi Đảng, 20 đảng 
viên được tặng Huy hiệu 40 năm 
tuổi Đảng, 13 đảng viên được 
tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
 Thị ủy An Nhơn trao Huy 

hiệu Đảng cho 16 đảng viên từ 
50 đến 65 năm tuổi Đảng. Trong 
đó, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng 
được trao cho 1 đảng viên, Huy 
hiệu 60 năm tuổi Đảng có 2 đảng 

viên, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 
có 7 đảng viên, Huy hiệu 50 năm 
tuổi Đảng có 6 đảng viên.
  Huyện ủy Phù Mỹ trao 

Huy hiệu 75, 60, 55 và 50 năm 
tuổi Đảng cho 38 đảng viên đang 
sinh hoạt tại các Đảng bộ trong 
huyện. Trong đó, có 2 đảng viên 
nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 
2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 
năm tuổi Đảng, 18 đảng viên 
nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 
và 16 đảng viên nhận Huy hiệu 
50 năm tuổi Đảng.
  Ban Thường vụ Huyện 

ủy Tây Sơn trao Huy hiệu Đảng 
cho 55 đảng viên. Trong đó trao 

Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 
3 đảng viên, Huy hiệu 55 năm 
tuổi Đảng cho 3 đảng viên, Huy 
hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 8 đảng 
viên, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 
cho 17 đảng viên, Huy hiệu 30 
năm tuổi Đảng cho 24 đảng viên. 
Đồng thời truy tặng Huy hiệu 
55 tuổi Đảng cho 1 đảng viên 
và Huy hiệu 50 tuổi Đảng cho 
1 đảng viên. 
 Huyện ủy Tuy Phước trao 

Huy hiệu Đảng cho 44 đảng viên. 
Trong đó, có 1 đảng viên được 
trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 
2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 
năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận 

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 
đảng viên Huy hiệu 45 năm tuổi 
Đảng, 19 đảng viên nhận Huy 
hiệu 40 năm tuổi Đảng, 16 đảng 
viên được trao Huy hiệu 30 năm 
tuổi Đảng.
  Huyện ủy Hoài Ân trao 

Huy hiệu Đảng cho 30 đảng 
viên từ 50 đến 70 năm tuổi Đảng. 
Trong đó, 18 đồng chí nhận Huy 
hiệu 50 năm tuổi Đảng, 7 đồng 
chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi 
Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 
60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí 
nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Á.NGUYỆT - T.MINH - V.LỢI - 
T.TRỌNG - T.HÙNG - G. NGUYỄN

Các địa phương tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt Quốc khánh 2.9
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PHẢN HỒI

BẠN CẦN BIẾT

Ngày 29.8, Sở Y tế có Công văn số 3061/
SYT-NVD về việc mẫu Ophazidon giả.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đã thông 
báo phát hiện 4 lô thuốc giả (290621, 
390721, 540921 và 691121) trên nhãn ghi: 
“Viên nén Ophazidon; SĐK: VD 26803-
17; Số lô: 290621, NSX: 08/6/2021, HD: 
08/6/2023; Số lô: 390721, NSX: 15/7/2021, 
HD: 15/6/2023; Số lô: 540921, NSX: 
20/9/2021, HD: 20/9/2023; Số lô: 691121, 
NSX: 23/11/2021, HD: 23/11/2023; Công 
ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội sản xuất”. 

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 giả nêu trên.

Thanh tra Sở Y tế, Trung tâm Kiểm 
nghiệm Dược phẩm, 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 sản xuất, 
kinh doanh thuốc Ophazidon giả.

 B.B.Đ

Ông Lê Thành Tâm, cán bộ hưu trí ở 
phường Nhơn Phú, cho rằng: Những năm 
gần đây, TP Quy Nhơn thường xuyên 
phải đối mặt với tình trạng ngập úng 
cục bộ vào mùa mưa. Một phần nguyên 
nhân do cường độ mưa lớn trong thời 
gian ngắn, cộng với vị trí địa lý thành 
phố nằm sát biển nên chịu ảnh hưởng 
trực tiếp của hiện tượng thủy triều khiến 
cho việc tiêu thoát nước khó khăn hơn. 

“Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn 
là hạ tầng hệ thống thoát nước của thành 
phố xuống cấp, thiếu đồng bộ. Việc nạo 
vét, khơi thông mương, cống trên địa bàn 
chưa kịp thời, nên hễ mưa là ngập, khiến 
cho việc lưu thông, sinh hoạt của nhân 
dân rất khó khăn”, ông Tâm phản ánh.

Còn ông Phạm Ngọc Cường, ở đường 
Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, chia 
sẻ: “Khu vực này năm nào cũng bị ngập 
sâu, nước rút rất chậm. Theo tôi, nguyên 
nhân do hệ thống thoát nước chưa được 
nạo vét, khơi thông thường xuyên; có 
tình trạng nhiều hộ lấn chiếm mương 
thoát nước dẫn tới ngập úng cục bộ. 
Nước ngập dâng cao tràn cả vào nhà. 
Nhiều ngày nay, tôi thấy đơn vị chức 
năng đã bắt đầu nạo vét, khơi thông cống 
rãnh. Mong rằng vào mùa mưa năm nay, 
tình trạng trên sẽ sớm được khắc phục”.

Theo ông Nguyễn Tấn Hưng, Phó 
Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước (thuộc 
Công ty CP Môi trường Bình Định), 
đơn vị đang quản lý 211 km cống, kênh 
mương thoát nước và hơn 3.000 cụm hố 
ga ngăn mùi trên 897 tuyến đường nằm 
ở khu vực ngoại, nội thị TP Quy Nhơn. 
Sau thời gian vận hành, hầu hết các công 
trình này đã bị đất, cát, rác thải… bồi 
lắng, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát 
nước, nhất là vào mùa mưa.

Để chủ động chống ngập trên các 

TP Quy Nhơn:  Chủ động xử lý 
các điểm ngập trước mùa mưa

tuyến đường, từ đầu năm 2022 đến 
nay, Xí nghiệp thường xuyên huy động 
3 xe hút bùn chuyên dụng, 2 xe nước 
áp lực thông tắc cống, 5 xe ben vận 
chuyển bùn các loại với hơn 480 lượt 
công nhân, phương tiện tổ chức nạo vét 
xong 632 tuyến đường; 2.269 cụm hố ga 
ngăn mùi với khối lượng bùn được hốt 
lên 417 m3. Trong đó, các tuyến đường 
nạo vét thường xuyên như: Trần Hưng 
Đạo, An Dương Vương, Chế Lan Viên, 
Hai Bà Trưng, Nguyễn Tất Thành,  
Hùng Vương…

Cũng theo ông Hưng, nhiều tuyến 
đường trong nội thành Quy Nhơn trước 
đây thường xuyên bị ngập vào mùa mưa 
(như Nguyễn Tất Thành, Diên Hồng, 
Trần Hưng Đạo (đoạn Tháp Đôi), các con 
đường ở khu vực chợ Đầm…) đã được 
khắc phục hoàn toàn. Ngoài ra, trong 

và sau những cơn mưa, Xí nghiệp có kế 
hoạch duy trì lực lượng kiểm tra ở những 
tuyến đường xung yếu dễ xảy ra ngập để 
kịp thời giải quyết việc tiêu thoát nước, 
đảm bảo ATGT, vệ sinh môi trường. 
Đồng thời thường xuyên cử người đến 
tuyên truyền cho các hộ dân sinh sống 
dọc hệ thống cống, mương thoát nước, 
cụm hố ga ngăn mùi không được đổ đất 
đá, chất thải hoặc dùng các vật cứng, bao 
bì… che đậy hoặc bịt kín các hố ga, nhằm 
đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa. 

“Đối với các tuyến cống dài, Xí nghiệp 
đang chờ thành phố thẩm định hồ sơ. 
Sau khi hồ sơ thẩm định xong, chúng 
tôi sẽ nhanh chóng nạo vét nhằm thoát 
nước nhanh, đảm bảo ATGT, vệ sinh môi 
trường và mỹ quan đô thị trong mùa mưa 
lũ sắp tới”, ông Hưng thông tin.                           

      VĂN LƯU

Công nhân Xí nghiệp Thoát nước nạo vét, hút bùn dưới cống trên đường Lý Thái Tổ.                                 Ảnh: V.L

(BĐ) - Ngày 27.8, UBND tỉnh có Công 
văn số 4964/UBND-KT về việc tăng 
cường đảm bảo ATGT tại các nút giao 
giữa các tuyến đường nhánh với tuyến 
QL 19B (thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, 
TP Quy Nhơn). 

Cụ thể, giao Sở GTVT chỉ đạo đơn vị 
trực thuộc kiểm tra rà soát và nghiên cứu 
tăng cường các hạng mục ATGT trên tuyến 
QL 19B nói chung và tại vị trí nút giao Km 
3+300/QL.19B nói riêng để đảm bảo ATGT. 

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 
thường xuyên tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật về ATGT, xây dựng văn hóa giao 
thông an toàn, thân thiện với môi trường; 
góp phần hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi 
phạm pháp luật về ATGT và giảm thiểu các 

vụ TNGT liên quan đến các xe gắn máy, 
xe chở công nhân phục vụ cho Khu công 
nghiệp Nhơn Hội, các xe chở vật liệu công 
trình đang thi công xây dựng trên địa bàn 
Khu kinh tế Nhơn Hội. 

Đồng thời, yêu cầu Công ty CP Khu 
công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội bổ sung 
trên tuyến đường nhánh N3 biển báo số 
W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên” và 
sơn gờ giảm tốc độ tại khu vực nút giao với  
QL 19B thuộc phạm vi Khu công nghiệp. 

Giao UBND TP Quy Nhơn chỉ đạo đơn 
vị có liên quan thường xuyên phát quang 
cây cối gây che khuất tầm nhìn các vị trí 
nút giao (dưới 50 cm) tại dải phân cách trên 
tuyến QL 19B thuộc phạm vi quản lý theo 
quy định, nhằm đảm bảo ATGT.     M.LÂM

Đảm bảo ATGT tại các nút giao giữa các 
tuyến đường nhánh với QL 19B 

Báo Bình Định số ra ngày 18.8 có bài 
viết Mất ATGT do bờ tường “vòng cung”, 
phản ảnh việc bà Nguyễn Thị Đảng và 14 
người dân có nhà ở dọc đường Nguyễn 
Đình Thụ (thuộc tổ 2, khu phố Vân Hội 1, thị 
trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) khiếu nại 
gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (ở cùng 
địa phương) xây dựng bờ tường lấn ra một 
phần đường Nguyễn Đình Thụ. Bờ tường 
có hình vòng cung, làm khuất tầm nhìn, 
gây khó khăn, nguy hiểm cho người dân 

địa phương khi qua lại đoạn đường này…
Về việc này, mới đây, Chủ tịch UBND 

huyện Tuy Phước Huỳnh Nam đã ký 
ban hành văn bản giao Trưởng Phòng 
TN&MT huyện chủ trì, phối hợp với thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và 
địa phương kiểm tra, tham mưu, đề xuất 
Chủ tịch UBND huyện giải quyết, trả lời 
cho bà Đảng và một số hộ dân theo đúng 
quy định của pháp luật; thời gian hoàn 
thành trong tháng 9.2022.                    V.LỰC

MẤT ATGT DO BỜ TƯỜNG “VÒNG CUNG”:

Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước 
chỉ đạo giải quyết

Cảnh báo thuốc Ophazidon giả

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Chi nhánh Viettel Bình 
Định trao học bổng cho con công nhân lao động 
có hoàn cảnh khó khăn.                              Ảnh: H.THU

(BĐ) - Chiều 30.8, tại Trung tâm 
hoạt động Thanh thiếu niên huyện Tuy 
Phước, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Quỹ xã 
hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Báo Lao 
động và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 
thông quân đội (Viettel) tổ chức chương 
trình trao học bổng (1 triệu đồng/suất) 
cho 30 con công nhân lao động có hoàn 
cảnh khó khăn ở các huyện, thị xã, 
thành phố; phối hợp với Công đoàn cơ 
sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát 
triển Việt Nam (BIDV) tổ chức trao 500 
cặp phao cứu sinh và quà cho con công 
nhân lao động ở vùng lũ, ngập lụt của 
2 huyện Tuy Phước, Phù Cát.

Cùng ngày, tại Trường Phổ thông 
dân tộc nội trú THCS và THPT Vân 
Canh (huyện Vân Canh), Hội LHPN 
tỉnh phối hợp Hội Nữ doanh nhân tỉnh 
tổ chức chương trình tặng Mái ấm tình 
thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó 
khăn; tặng áo dài, xe đạp cho học sinh 
vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thông qua Hội LHPN tỉnh, 
Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã tặng 3 mái 
ấm tình thương (mỗi mái ấm trị giá 50 
triệu đồng), tặng 20 xe đạp (mỗi chiếc trị 
giá 2 triệu đồng) và 200 bộ áo dài (mỗi 
bộ 300 nghìn đồng).

HOÀI THU - DƯƠNG LINH 

Trao học bổng, cặp 
phao cho học sinh, 
“Mái ấm” cho  
phụ nữ khó khăn

 Ngày 30.8, Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị tỉnh tổ chức lễ bàn giao thiết bị 
dạy học và đồ chơi ngoài trời tại Trường 
Mầm non xã Vĩnh An (huyện Tây Sơn) trị 
giá gần 100 triệu đồng, do Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị tỉnh vận động, kết nối các tổ 
chức, DN chung tay hỗ trợ. Được biết, hoạt 
động trên nhằm triển khai đề án “Vận động 
nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc 
biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2019 - 2025”. 

                                                  DƯƠNG LINH
 Công đoàn cơ sở Ban Dân vận Tỉnh 

ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối 
hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh 
Thạnh và Hội Bảo trợ người khuyết tật và 
trẻ mồ côi huyện, sáng 30.8 đã đến thăm, 
trao hỗ trợ một bộ máy vi tính và máy in 
cho chị Võ Thị Thúc Hào (ở xã Vĩnh Thịnh, 
huyện Vĩnh Thạnh) là người khuyết tật 
nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; 
đang mở tiệm photocopy để trang trải 
cuộc sống. Tổng kinh phí hỗ trợ trị giá gần 
25 triệu đồng, do Công đoàn Ban Dân vận 
Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận 
động hỗ trợ. NGỌC ÁNH

TIN VẮN
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TIN VẮN

Sáng 29.8 tại buổi tựu trường, 
lớp 1A Trường Tiểu học Lê Lợi, 
TP Quy Nhơn có mặt 32/34 học 
sinh. Cô giáo chủ nhiệm lớp 
Trần Thị Hồng Phương kiểm tra 
lần lượt 5 vở học của các môn 
học chính cho từng trò. Các bé 
được cô dẫn tham quan khu vực 
trường, phòng vệ sinh, phòng y 
tế, thư viện… Lần đầu tiên vào 
trường tiểu học không khỏi bỡ 
ngỡ, cũng có bạn nhỏ nhút nhát 
mới đầu không rời được ba mẹ, 
nhưng sự gần gũi, không khí 
vui vẻ dần kéo cô trò gần lại với 
nhau hơn. 

Theo ghi nhận của phóng 
viên Báo Bình Định, hầu hết các 
trường đều dành những ngày 
đầu trong khung thời gian tựu 
trường tập trung học sinh khối 
lớp đầu cấp để có nhiều không 
gian làm quen với môi trường 
học tập mới. Ông Đặng Văn 
Mạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu 
học Lê Lợi, cho biết trường có 
1.093 học sinh, riêng khối 1 có 
203 học sinh/6 lớp. Khối 1 tựu 
trường vào sáng 29.8, các khối 
còn lại tựu trường ngày 30.8. 

 Chiều 29.8, Hội Khuyến 
học phường Bồng Sơn, TX 
Hoài Nhơn tổ chức tuyên 
dương khen thưởng 15 học 
sinh đậu Đại học tiêu biểu 
đến từ 3 trường THPT: Chuyên 
Chu Văn An, Tăng Bạt Hổ và 
Phan Bội Châu (5 em/trường); 
đây là những em đạt thành 
tích xuất sắc trong kỳ thi THPT 
Quốc gia năm 2022 với tổng 
số điểm xét tuyển vào Đại học 
từ 24.6 đến 28,45 điểm. Cùng 
với giấy khen mỗi em được 
thưởng 1 triệu đồng. Trước 
đó, ngày 25.8, chị Nguyễn Thị 
Dung, ở Khu phố 2, phường 
Bồng Sơn phối hợp với Hội 
Khuyến học phường đã trao 
10 suất học bổng cho sinh 
viên nghèo đang theo học 
tại các trường cao đẳng, đại 
học (1 triệu đồng/suất), ủng 
hộ Quỹ Khuyến học phường 
Bồng Sơn 5 triệu đồng. 

DIỆP BẢO SƯƠNG
 Hội đồng Giáo sư Nhà 

nước đã công bố danh sách 
447 ứng viên được Hội đồng 
Giáo sư cơ sở đề nghị xét 

công nhận đạt tiêu chuẩn 
chức danh Giáo sư, Phó Giáo 
sư năm 2022 thuộc 26/28 
Hội đồng Giáo sư ngành/
liên ngành. Trong danh sách 
này có 2 ứng viên Trường ĐH 
Quy Nhơn được đề nghị xét 
chức danh Phó Giáo sư, gồm: 
TS Nguyễn Hữu Xuân (SN 
1973), Trưởng phòng Hành 
chính - Tổng hợp, sinh hoạt 
chuyên môn tại khoa Khoa 
học tự nhiên; TS Phạm Thị 
Bích Duyên (SN 1983), Trưởng 
khoa Tài chính - Ngân hàng và 
Quản trị kinh doanh.

HOÀNG ANH
 Ngày 30.8, Đoàn Thanh 

niên phường Bình Định, TX 
An Nhơn phối hợp với Công 
ty TNHH Sepplus Bình Định 
(Cụm công nghiệp phường 
Bình Định) tổ chức Chương 
trình “Cùng em vượt khó - 
Tiếp sức đến trường” năm 
2022. Tại đây, 25 học sinh có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
vượt khó học giỏi đã được 
nhận học bổng (500 nghìn 
đồng/suất). LÊ NGÂN

(BĐ) - Từ năm 2022 - 2025, 
UBND huyện Phù Cát bố trí 
107,6 tỷ đồng để đầu tư các hạng 
mục phòng học, phòng bộ môn, 
điểm trường nhằm tăng cường 
cơ sở vật chất các trường mẫu 
giáo, tiểu học, THCS.

Cụ thể, xây mới các hạng 
mục nhà lớp học, phòng học, 
phòng bộ môn cho 6 trường 
tiểu học và 3 trường THCS; 
tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng. 

Quá trình đầu tư phân kỳ 
thành 2 giai đoạn: Từ 2022 - 
2023, đầu tư cho các trường 
Tiểu học Cát Hưng, Tiểu học 
số 1 Cát Minh, Tiểu học Cát 
Thành và Trường THCS Cát 
Hanh, tổng kinh phí 24,2 tỷ 
đồng; từ 2023 - 2025, đầu tư cho 
các trường Tiểu học số 1 Cát 
Tân, Tiểu học số 1 Cát Hanh, 
Tiểu học Cát Hải, THCS Cát 
Chánh, THCS Cát Tường, tổng 

kinh phí 25,8 tỷ đồng. 
Đầu tư cho 6 trường mầm 

non, mẫu giáo, kinh phí 57,6 
tỷ đồng; chia thành 2 giai đoạn 
đầu tư: Từ 2022 - 2023, đầu 
tư 4 trường mẫu giáo xã Cát 
Tường, Cát Thành, Cát Nhơn 
và Cát Trinh (31,9 tỷ đồng); từ 
2023 - 2025 đầu tư cho 2 trường 
mẫu giáo xã Cát Hiệp và thị trấn 
Ngô Mây (25,7 tỷ đồng). 

MAI HOÀNG

(BĐ) - Đó là yêu cầu của Sở 
GD&ĐT tại văn bản hướng dẫn 
tổ chức khai giảng năm học 2022- 
2023 gửi các phòng GD&ĐT, 
trường THPT và trực thuộc.

Theo đó, thời gian tổ chức lễ 
khai giảng thống nhất trên toàn 
tỉnh vào 7 giờ sáng 5.9 - Ngày 
toàn dân đưa trẻ đến trường. 
Đối với các trường phổ thông, tổ 

chức ngắn gọn nhưng đảm bảo 
trang nghiêm với các nghi thức: 
Đón học sinh đầu cấp, chào cờ, 
hát Quốc ca; tuyên bố lý do; giới 
thiệu đại biểu; đọc thư của Chủ 
tịch nước; đọc diễn văn khai 
giảng; đánh trống khai giảng 
năm học mới. Đối với cấp học 
mầm non, tổ chức khai giảng 
dưới hình thức “Ngày hội đến 

trường của bé” một cách linh 
hoạt, sáng tạo về thời lượng, 
nội dung phù hợp đặc điểm 
tâm sinh lý của trẻ, nhằm tạo 
ấn tượng tốt cho trẻ trong ngày 
đầu tiên của năm học mới.

Sau lễ khai giảng, các cơ sở giáo 
dục tổ chức dạy học bình thường; 
trường phổ thông tổ chức dạy 
học từ tiết 3.      MAI HOÀNG

Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 ngắn gọn, 
an toàn, trang nghiêm

Phù Cát đầu tư hơn 100 tỷ đồng xây mới 
điểm trường, phòng học

Trường sẵn sàng cơ sở, thiết bị; 
đã có 3 giáo viên tiếng Anh, 1 
giáo viên Tin học dạy chương 
trình giáo dục phổ thông 2018 
lớp 3 và dạy tự chọn các khối 
còn lại. 

Tại Trường Mẫu giáo Cát 
Hanh, huyện Phù Cát, hơn 200 
trẻ tựu trường trong những 
phòng học khang trang mới 
đưa vào sử dụng. “Ngày đầu 
tiên tựu trường, các cô chỉ điểm 
danh cho trẻ biết tên, làm quen 

định chỗ ăn, ở nội trú, nhận vật 
phẩm, sách giáo khoa chuẩn bị 
năm học mới. “Trường cũng đã 
chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng ở 
bố trí cho các em học sinh THPT 
nhà ở quá xa không thể đi về 
trong ngày như xã Vĩnh Kim, 
Vĩnh Sơn (Vĩnh Thạnh) và xã 
Vĩnh An, Bình Tân (Tây Sơn) 
được ăn ở nội trú tại trường. 
Thời gian tựu trường các lớp 
sẽ được giáo viên chủ nhiệm 
hướng dẫn phương pháp học 
tập, sinh hoạt tập thể. Năm 
nay tựu trường khí thế hơn, 
trường sẽ tổ chức khai giảng 
tập trung cho học sinh”, Hiệu 
trưởng nhà trường Từ Kim Lân 
cho biết.

Sau thời gian bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19, năm học 
này nhiều địa phương sẽ mở 
lại bán trú ở cấp mầm non, tiểu 
học trên cơ sở nhu cầu và thỏa 
thuận đồng ý của phụ huynh 
học sinh; cùng với đó nhiều hoạt 
động giáo dục bị hạn chế do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 nay 
cũng sẽ hoạt động trở lại.

MAI HOÀNG

ui tựu trường năm học mới

Từ ngày 29.8, học sinh từ 
mầm non đến lớp 12 tại Bình 
Định lần lượt tựu trường. Tạo 
không khí vui tươi khi học 
sinh đến trường là mục tiêu 
các trường hướng đến để 
cùng học sinh bước vào năm 
học mới.

Cô trò lớp 1A Trường Tiểu học Lê Lợi 
làm quen ngày tựu trường. Ảnh: M.H 

với bạn bè, biết tên bạn, biết cô 
giáo của mình. Vừa có cơ sở mới 
vừa tổ chức bán trú nên trẻ đến 
trường đông hơn nhiều so với 
năm học trước. Các bé lớp chồi, 
lá đã quen không khí trường lớp 
háo hức lắm, bé lớp mầm ngày 
đầu đi học còn khóc”, Hiệu 
trưởng Lê Thị Tuyết chia sẻ. 

Năm học 2022 - 2023, huyện 
Phù Cát có 5.654  trẻ mầm non, 
trong đó mẫu giáo có 4.990 
trẻ/187 lớp, 15 nhóm lớp mầm 

non tư thục có 664 trẻ. Tiểu học 
có 14.541 học sinh với 515 lớp và 
10.973 học sinh khối THCS với 
329 lớp. Từ ngày 29.8, học sinh 
đã tựu trường gần đủ. 

“Ngày đầu tựu trường luôn 
mang theo nhiều cảm xúc, 
không chỉ trò mà các cô cũng vui 
lắm! Năm nay các bé được phụ 
huynh đưa đến lớp trong ngày 
đầu tiên nhiều hơn năm ngoái. 
Trường có 390 trẻ, những ngày 
tựu trường các lớp chỉ tổ chức 
cho trẻ làm quen bạn bè, cô giáo, 
làm quen với một số nề nếp lớp, 
các khu vực trong trường, tổ 
chức cho trẻ vui chơi... Sau bỡ 
ngỡ ban đầu, các bé hòa nhập 
nhanh cùng các cô chuẩn bị 
hoạt động tổ chức “Ngày hội 
đến trường” khai giảng năm học 
mới sáng 5.9”, cô Võ Thị Minh 
Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm 
non Tam Quan, TX Hoài Nhơn 
phấn khởi nói.

Trường Phổ thông dân 
tộc nội trú THCS&THPT Vĩnh 
Thạnh có 488 học sinh hai cấp 
THCS, THPT. Ngày tựu trường, 
219 học sinh khối THCS được ổn 

Trường mầm non đón trẻ, cho trẻ làm quen bạn bè, nề nếp lớp, tổ chức vui chơi... 
trong ngày tựu trường.                            Ảnh: M.H

V
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Bình ĐịnhTHỂ THAO

TIN VẮN

Có thể nói, trận đấu với 
CLB Becamex Bình Dương, các 
cầu thủ Topenland Bình Định 
có màn trình diễn thuyết phục 
nhất kể từ đầu mùa. Không chỉ 
ghi được đến 4 bàn thắng vào 
lưới đối phương, lối chơi tấn 
công của đội bóng đất Võ khiến 
các khán đài luôn dậy sóng. Đó 
chính là hình ảnh mà các cổ 
động viên đã trông chờ từ rất 
lâu, và những người có mặt ở 
SVĐ Quy Nhơn chiều 28.8 hết 
sức hài lòng vì tinh thần cũng 
như khả năng chơi bóng của 
Thanh Hào cùng đồng đội.

Một trong những điểm nổi 
bật nhất của Topenland Bình 
Định ở trận đấu, đó là khả năng 
di chuyển rộng của Hendrio. 
Tiền vệ mang áo số 10 thi đấu 
năng nổ, tích cực tranh chấp 
và không ngại va chạm. Chính 
anh cùng Văn Thuận đã tạo nên 
bức tường phòng ngự từ xa 
khá hiệu quả, đem lại sự chắc 
chắn cho khung thành thủ môn 
Minh Hoàng. Không những 
vậy, chính Hendrio tạo sự kết 
nối với các đồng đội ở tuyến 
trên, cùng Rafaelson khuấy đảo 
hàng phòng ngự đối phương.

Với một tuyến giữa năng 
động và giàu năng lượng như 
vậy, HLV Đức Thắng có lý do 
để hy vọng các học trò của 
mình có thể chia cắt được sự 
phối hợp giữa Hùng Dũng, Văn 
Quyết và Siladi Vladimir trong 
chuyến làm khách trên sân Hàng 
Đẫy sắp tới. Trong khi đó, với cú 
đúp bàn thắng vào lưới Becamex 
Bình Dương, Jermie Lynch đã có 
màn thể hiện đúng như kỳ vọng, 
giúp anh có được sự hưng phấn 
cho những trận đấu kế tiếp. Bên 
cạnh đó, không thể không nhắc 
đến sự năng nổ và khả năng di 
chuyển, chọn vị trí thông minh 
của Xuân Nam, giúp anh trở 
thành một trong những chân sút 

Malaysia, Singapore là đối 
thủ chính của đội tuyển Việt 
Nam ở vòng bảng AFF Cup 2022.

Lễ bốc thăm chia bảng 
AFF Cup 2022 diễn ra chiều 
qua (30.8) tại Bangkok, Thái 
Lan. Đội tuyển Việt Nam 
nằm ở bảng B cùng Malaysia, 
Singapore, Myanmar và Lào. 
Bảng đấu còn lại có sự góp 
mặt của Thái Lan, Indonesia, 
Philippines, Campuchia và đội 
thắng trong cặp đấu loại giữa 
Brunei và Timor Leste.

Trong các đối thủ của đội 
tuyển Việt Nam ở bảng B, 
Malaysia và Singapore được 
đánh giá cao hơn so với 
Myanmar và Lào. Đây sẽ là 2 
đối thủ chính của thầy trò HLV 
Park Hang Seo trong hành trình 
vào bán kết, hướng tới trận 
chung kết và chức vô địch.

Ở AFF Cup 2020, đội tuyển 
Việt Nam thắng đậm Malaysia ở 
vòng bảng. Dưới thời HLV Park 
Hang Seo, đội tuyển Việt Nam 
chưa thua đối thủ này lần nào 
(chỉ hòa một trận) trong những 
trận đối đầu ở AFF Cup và vòng 
loại World Cup. Trong khi đó, 
Singapore là 1 trong 4 đội vào 
bán kết AFF Cup 2020.

AFF Cup 2022 dự kiến diễn 
ra từ ngày 23.12, ngay sau 
World Cup 2022. Giải đấu lần 
này quay trở lại với thể thức 
như năm 2018, cụ thể, 10 đội 
tuyển tham dự được chia vào 2 
bảng. Không có nước chủ nhà 
đăng cai bảng đấu mà mỗi đội 
thi đấu 2 trận sân nhà, 2 trận 
sân khách. Từ vòng bán kết, 
thể thức đấu lượt đi, lượt về có 
luật bàn thắng sân khách được 
áp dụng.

Ở AFF Cup 2020 (bị hoãn đến 
cuối năm 2021 do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19), đội tuyển Việt 
Nam dừng chân ở bán kết sau 
khi thua Thái Lan với tổng tỷ số 
0 - 2 (thua 0 - 2 ở lượt đi và hòa 
0 - 0 lượt về). Đó là một trong 
những thất bại khó quên nhất 
của HLV Park Hang Seo kể từ 
khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Nhà cầm quân người Hàn 
Quốc quyết tâm đòi lại ngôi 
số một Đông Nam Á cho đội 
tuyển Việt Nam trước khi tính 
đến việc gia hạn hợp đồng. HLV 
Park Hang Seo phát biểu trên 
báo Chosun (Hàn Quốc): “Mục 
tiêu trước mắt của tôi là giành 
lại vị trí số một ở AFF Cup vào 
cuối năm. Năm ngoái, chúng tôi 
thua Thái Lan ở bán kết. Chúng 
tôi phải trả món nợ này”.

(Theo VTC)

Chiều 30.8 theo giờ Việt 
Nam, Liên đoàn cầu lông quốc 
tế (BWF) đã công bố bảng xếp 
hạng mới nhất sau khi Giải vô 
địch cầu lông thế giới 2022 vừa 
bế mạc tại Tokyo (Nhật Bản) 
và Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy 
Linh cùng tăng bậc. Người có 
sự thăng tiến tốt nhất là tay vợt 
trẻ Vũ Thị Anh Thư.

Ở bảng xếp hạng do BWF 
mới công bố, Nguyễn Thùy 
Linh tăng 1 bậc để xếp hạng 58 
thế giới trong khi Vũ Thị Trang 
tăng 4 bậc và vươn lên vị trí 75 
thế giới. Ở giải vô địch thế giới 
2022 vừa qua, Thùy Linh lọt tới 
vòng 2 còn Vũ Thị Trang lọt vào 
vòng 3 nội dung đơn nữ.

Trong khi đó, Vũ Thị Anh 
Thư tạo dấu ấn đáng kể khi vừa 
vô địch đơn nữ giải Nouvelle 

Aquitaine 2022 thuộc hệ thống 
future series diễn ra ở Pháp. 
Chính từ kết quả này, tay vợt 
người TP HCM đã tăng 66 bậc 
qua đó xếp hạng 296 thế giới. 
Trước đó, thứ hạng của Anh Thư 
chỉ luôn ở nhóm ngoài 350 thế 
giới nhưng cô đang cải thiện rõ rệt 
chuyên môn và điểm số bản thân 
từ kết quả thành công từ thi đấu 
tại châu Âu những tháng gần đây.

Về nam, Nguyễn Tiến Minh 
đã bị tụt hạng đáng kể. Tay vợt 
kỳ cựu của cầu lông Việt Nam 
bị tụt 17 bậc và xuống vị trí 108 
thế giới lúc này. Gương mặt trẻ 
Nguyễn Hải Đăng đang có mặt 
ở Latvia thi đấu cùng Anh Thư 
đã tăng 23 bậc và xếp hạng 275 
thế giới còn Lê Đức Phát tăng 9 
bậc và đứng hạng 455 thế giới. 

(Theo SGGP)

l Giải bóng đá các Cơ quan 
Báo chí toàn quốc - Press Cup 
lần thứ VI năm 2022 đã chính 
thức khép lại sau 3 ngày tranh 
tài sôi nổi, quyết liệt (28 - 30.8). 
Ngôi Vô địch của Press Cup 2022 
thuộc về FC Báo Nông thôn 
Ngày nay; vị trí Á quân là FC 
Đài Truyền hình Việt Nam và 
đứng tiếp sau là đội Báo điện 
tử VnExpress và FC Báo chí 
Thanh Hóa.             (Theo VOV)
l Scott Parker đã trở 

thành HLV đầu tiên bị sa thải ở 
Premier League 2022 - 2023 sau 
thông báo xác nhận chấm dứt 
hợp đồng của CLB Bournemouth. 

VÒNG 15 V-LEAGUE 2022, HÀ NỘI - TOPENLAND BÌNH ĐỊNH:

Hâm nóng đường đua vô địch!
Sau 3 chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận đấu bùng nổ trước Becamex Bình Dương, thầy trò HLV Đức Thắng 

tự tin trước chuyến làm khách CLB Hà Nội ngày 2.9. Topenland Bình Định buộc phải giành 3 điểm mới có hy vọng 
cạnh tranh với chính đối thủ này.

Rafaelson (bên phải) thường xuyên lùi sâu vừa tham gia hỗ trợ tranh chấp khu vực giữa sân, vừa kiến tạo cho đồng đội nhiều 
cơ hội tốt.                                                                                                                                                                                                                       Ảnh: HOÀNG QUÂN

hiệu quả trên hàng công ở những 
vòng đấu gần đây.

CLB Hà Nội vẫn duy trì 
được lối chơi gắn kết, dựa trên 
bộ khung chất lượng chơi bóng 
cùng nhau nhiều năm. Chính vì 
vậy, họ đã duy trì được mạch 
7 trận thắng liên tiếp, trước 
khi thua CLB Sông Lam Nghệ 
An ở vòng đấu vừa qua. Trong 
trận lượt đi, đội bóng thủ đô 
đã giành chiến thắng ngay trên 
sân Quy Nhơn. Nhưng đó là 
trận đấu mà các học trò của 
HLV Đức Thắng cũng chơi khá 
tốt sau giờ nghỉ. Vì vậy, không 
phải không có cơ hội cho Jermie 
Lynch cùng các đồng đội trong 
chuyến làm khách trên sân 
Hàng Đẫy. Đặc biệt, ở V-League 
2021, CLB Topenland Bình Định 
khi đó có lực lượng yếu hơn rất 
nhiều so với hiện nay cũng đã 
giành chiến thắng 1 - 0 trước 

CLB Hà Nội trên sân khách.
Ngay sau trận đấu với CLB 

Becamex Bình Dương, HLV 
Đức Thắng tỏ ra hài lòng với 
tinh thần thi đấu của các học 
trò. Bên cạnh đó, ông cũng 
cho biết Văn Lâm đã tập luyện 
cùng các đồng đội và có thể 
ra sân ở trận đấu với CLB Hà 
Nội. Những khó khăn do thiếu 
hụt lực lượng cơ bản được giải 
quyết, vì vậy, CLB Topenland 
Bình Định hoàn toàn có thể chơi 
sòng phẳng với CLB Hà Nội. 
“Không có trận đấu nào là dễ 
dàng cả, với CLB Hà Nội cũng 
vậy, nếu chúng tôi chơi tốt như 
hiệp 2 trận lượt đi thì chuyện gì 
cũng có thể xảy ra” - HLV Đức 
Thắng tự tin.

Với 30 điểm hiện có, CLB 
Hà Nội đang chiếm ưu thế 
cực lớn trong cuộc đua đến 
ngôi vô địch. Kém đối phương  

AFF CUP 2022:

Tuyển Việt Nam chung bảng Malaysia, Singapore 

7 điểm, CLB Topenland Bình 
Định không được phép thua 
nếu không muốn tự mình bước 
ra ngoài đường đua. Bên cạnh 
đó, ngay phía sau đội bóng đất 
Võ là Hải Phòng (cùng có 23 
điểm), Viettel (22 điểm), Sông 
Lam Nghệ An (21 điểm), nên 
một trận thua còn ảnh hưởng 
đến vị trí trên bảng xếp hạng. 

Không còn tâm lý nặng nề 
như cách đây vài vòng đấu, 
nhưng để chen chân vào cuộc 
đua vô địch hoặc nằm trong 
nhóm đầu khi giải đấu kết thúc, 
áp lực dành cho thầy trò HLV 
Đức Thắng là không nhỏ. Tuy 
nhiên, dù có thế nào, đây cũng 
là trận đấu được chờ đợi nhất 
vòng 15, và với sự góp mặt của 
nhiều ngôi sao hàng đầu Việt 
Nam, hy vọng cả hai đội sẽ cống 
hiến nhiều pha bóng đẹp mắt 
cho khán giả.         HOÀNG QUÂN

Vũ Thị Anh Thư tăng 66 bậc 
trên bảng xếp hạng thế giới

HLV Scott Parker bị sa thải.     Ảnh: Getty

Trong thời gian tìm người thay 
Scott Parker, Bournemouth chọn 
Gary O’Neill làm HLV tạm quyền. 
Giúp sức cho nhà cầm quân 39 
tuổi là 2 trợ lý Shaun Cooper và 
Tommy Elphick. Như vậy, Scott 
Parker mất việc chỉ sau 4 vòng 
đầu Premier League với thành 
tích 3 thua 1 thắng.  

(Theo bongdaso)
l Antony trị giá 100 triệu 

EUR đã hoàn tất buổi kiểm 
tra y tế tại CLB Manchester 
United. Ngôi sao người Brazil sẽ 
rời Ajax Amsterdam ra mắt đội 
bóng mới vào thứ trong tuần 
tới trong trận gặp Arsenal vào 
Chủ nhật (7.9). Cùng với Antony, 
Man Utd cũng chuẩn bị quá 
trình kiểm tra y tế cho thủ thành 
Martin Dubravka - tân binh đến 
từ Newcastle United. Thủ thành 
33 tuổi, cao 1,9 m chuyển đến 
Old Trafford trong một bản hợp 
đồng cho mượn kéo dài 1 mùa 
giải kèm theo điều khoản mua đứt 
trị giá khoảng 5,9 triệu EUR. Như 
vậy, Man Utd đã có tổng cộng 
6 tân binh ở kỳ chuyển nhượng 
hè này bao gồm: Tyrell Malacia, 
Christian Eriksen, Lisandro 
Martinez, Casemiro, Antony và 
Dubravka.       (Theo tinthethao)
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Bình Định

Xây dựng công đoàn cơ sở 
vững mạnh

Từ buổi ban đầu với 76 
công đoàn cơ sở (CĐCS), hơn 
3.000 đoàn viên/3.726 cán bộ, 
công chức, viên chức, lao động 
(CBCCVCLĐ), sau 20 năm, số 
lượng đoàn viên Công đoàn Viên 
chức (CĐVC) tỉnh đã phát triển 
lên hơn 5.200/5.335 CBCCVCLĐ 
sinh hoạt tại 61 CĐCS. 

Cùng với sự phát triển về 
số lượng, chất lượng hoạt động 
của CĐVC tỉnh cũng từng bước 
được nâng lên về mọi mặt. 
Trong mỗi giai đoạn, mỗi nhiệm 
kỳ, CĐVC tỉnh luôn xác định rõ 
mục tiêu, phương hướng và 
nhiệm vụ cụ thể. Qua đó, đáp 
ứng yêu cầu phát triển của đất 
nước, góp phần thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 6 khóa X về 
“Tiếp tục xây dựng giai cấp 
công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa đất nước”, Nghị quyết 
Trung ương 7 khóa X về “Xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa đất nước”. 

Trên cơ sở đó, CĐVC tỉnh 
không ngừng đổi mới phương 
thức hoạt động, tổ chức tốt 
các phong trào thi đua, đẩy 
mạnh phong trào văn hóa văn 
nghệ, TDTT; tăng cường tuyên 
truyền pháp luật và vận động 
CBCCVCLĐ thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, tiêu cực trong 
cán bộ, đoàn viên công đoàn… 

“Hệ thống tổ chức CĐCS tiếp 
tục được củng cố, kiện toàn, phát 
triển. Ban Chấp hành CĐCS duy 
trì mối quan hệ với thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị, nên mọi hoạt 
động đi vào chiều sâu và có chất 
lượng. Năm 2021, 100% CĐCS 
hoàn thành tốt nhiệm vụ”, bà 
Nguyễn Thị Phương Loan, Chủ 
tịch CĐVC tỉnh, cho biết. 

Đồng hành, chăm lo cho người lao động
20 NĂM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH (2.9.2002 - 2.9.2022)

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Viên chức tỉnh ngày càng trưởng thành, trở thành mái nhà chung 
của cán bộ, công chức, viên chức lao động khối các cơ quan tỉnh; tập hợp, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ 
trong từng ngành, lĩnh vực, góp phần xây dựng tỉnh Bình Định ngày càng phát triển.

Công đoàn Viên chức tỉnh tặng quà cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.                                                                              Ảnh: CĐVC tỉnh

Trong 20 năm qua, CĐVC 
tỉnh đã vinh dự được nhận bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ; 
được tặng thưởng Huân chương 
Lao động hạng ba; được CĐVC 
Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn 
vị có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua thực hiện 
cuộc vận động xây dựng người 
cán bộ công chức “Trung thành, 
sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”…

Phát huy quyền dân chủ 
trực tiếp của CBCCVCLĐ trong 
việc góp ý xây dựng cơ quan, 
đơn vị ngày càng trong sạch, 
vững mạnh, nội bộ đoàn kết, 
CĐCS chủ động phối hợp với 
thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
tổ chức Hội nghị cán bộ công 
chức đạt tỷ lệ 100%. Mặt khác, 
các CĐCS tham gia giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết số  
18-NQ/TW và Nghị quyết số 
19-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII về 
“một số vấn đề về tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả” và “tiếp 
tục đổi mới hệ thống tổ chức và 
quản lý, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả hoạt động của các đơn 
vị sự nghiệp công lập”.

Bám sát nhiệm vụ chuyên 
môn, thời gian qua, CĐVC tỉnh 
hướng dẫn CĐCS lựa chọn và 
cụ thể hóa các phong trào thi 
đua như: Phong trào cải cách 

hành chính; phong trào thi đua 
học tập nâng cao trình độ học 
vấn, nghề nghiệp; phong trào 
thi đua thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, phòng chống 
tham nhũng, chống quan liêu, 
chống phiền hà, sách nhiễu; 
phong trào “Nâng cao hiệu quả 
công tác phát hiện và tham mưu 
xử lý các vụ án tham nhũng, các 
hành vi tham nhũng vặt trên 
địa bàn”… Cùng với đó là các 
phong trào, cuộc vận động đặc 
thù riêng do CĐVC Việt Nam 
phát động như: Phong trào 
“Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; 
phong trào “Xây dựng cơ quan 
văn hóa, ngày làm việc 8 giờ, có 
chất lượng, hiệu quả”. 

Từ các phong trào thi đua, 
CBCCVCLĐ đã hình thành các 
sáng kiến, sáng tạo, góp phần 
vào sự phát triển chung của cơ 
quan, đơn vị. Năm 2021, có 2 
đề tài lao động sáng tạo được 
Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bằng 
sáng tạo.

Chăm lo cho đoàn viên
Hằng năm, các CĐCS tham 

gia quản lý, giám sát việc thực 
hiện nội quy, quy chế và hoạt 
động của cơ quan, giám sát 
việc thực hiện các chế độ chính 
sách cho người lao động. Hầu 
hết, CBCCVC được tạo điều 
kiện học tập, nâng cao kỹ năng 
nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, 
tham gia xét chuyển ngạch và 
thi nâng bậc từ chuyên viên lên 
chuyên viên chính... 

Các cấp công đoàn đã làm 
tốt công tác tham mưu, đề xuất 
với thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
chăm lo cải thiện điều kiện làm 
việc, trang bị các phương tiện 
đảm bảo ANTT, an toàn vệ sinh 
lao động, phòng chống cháy nổ. 
Nhiều đơn vị đã làm tốt công 
tác khoán biên chế, khoán chi 
hành chính, tự chủ việc chi tiêu 
nội bộ, vận động đoàn viên thực 
hành tiết kiệm chống lãng phí… 
đã thúc đẩy việc sắp xếp đổi 
mới cơ chế quản lý, từng bước 

nâng cao hiệu quả công tác, cải 
thiện đời sống cho CBCCVCLĐ. 

Đến cuối năm 2021, nhiều 
đơn vị đã tăng thu nhập cho 
CBCCVCLĐ từ 500 nghìn đồng 
đến 2 triệu đồng/tháng; thưởng 
lễ, tết bình quân 5 triệu đồng/
người. Các đơn vị, CĐVC tỉnh 
kịp thời động viên, thăm hỏi, 
tặng 769 suất quà cho đoàn viên, 
người lao động có hoàn cảnh 
khó khăn, bệnh hiểm nghèo, 
tổng số tiền 263 triệu đồng. 

CĐVC tỉnh đặc biệt quan 
tâm đến công tác xã hội; chỉ đạo 
các CĐCS thực hiện tốt các hoạt 
động an sinh xã hội, “Đền ơn 
đáp nghĩa”, kết nghĩa với các 
thôn, làng vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, hỗ trợ xây nhà Đại 
đoàn kết, nhận đỡ đầu trẻ em 
mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, 
ủng hộ kinh phí vào các Quỹ… 
Trong năm 2021, CĐVC và các 
cấp công đoàn đã ủng hộ 1.600 
bộ quần áo, đồ dùng cho bệnh 
nhân Trung tâm Nuôi dưỡng 
người tâm thần Hoài Nhơn; 
thăm và tặng quà cho trẻ em 
Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn 
(trị giá 25 triệu đồng); tặng 40 
suất quà trị giá 20 triệu đồng 
cho người lao động trực thuộc 
Công đoàn Khu kinh tế tỉnh bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
Các CĐCS phối hợp Đoàn thanh 
niên nhận đỡ đầu 44 trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 
được hỗ trợ 500 - 800 nghìn 
đồng/tháng…      NGUYỄN MUỘI

Thực hiện chủ trương “xây dựng 
Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát 
triển và hành động”, Ban Chấp hành 
CĐVC Việt Nam khóa IV đã ban hành 
Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC ngày 
3.8.2017 về việc triển khai thực hiện 
Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, 
công chức, viên chức “Trung thành, trách 
nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, trên cơ sở 
kế thừa Cuộc vận động xây dựng người 
cán bộ, công chức, viên chức “Trung 
thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. 

“Trong 5 năm qua, Cuộc vận động 
xây dựng người cán bộ, công chức, viên 
chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm 
chính -  Sáng tạo” đã có sức lan tỏa rộng 
khắp, góp phần nâng cao nhận thức 
chính trị, ý thức rèn luyện tu dưỡng, giữ 
vững phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của 

Xây dựng người cán bộ, công chức 
“Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

người cán bộ, công chức, viên chức; phấn 
đấu học tập, lao động sáng tạo, tận tụy với 
công việc, góp phần hoàn thành tốt nhất 

nhiệm vụ được giao; 
được cấp ủy, Công đoàn 
cấp trên, thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị quan 
tâm, ủng hộ và đánh 
giá cao”, ông Hồ Trần 
Nhật Duy, Phó Chủ tịch 
CĐVC tỉnh, ghi nhận. 

Các CĐCS đã cụ thể 
hóa các nội dung, tiêu 
chí của Cuộc vận động 
gắn với Chỉ thị 05 về 
“Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” phù 
hợp tình hình cơ quan, 

đơn vị. Hằng năm, 100% đoàn viên công 
đoàn đăng ký thực hiện tốt Cuộc vận 
động. Cuối năm, qua đánh giá, phân loại, 

có trên 98% đoàn viên đạt tiêu chuẩn 
nội dung Cuộc vận động.

Trong hơn 5 năm qua, hơn 3.500 lượt 
CBCCVCLĐ được đào tạo, bồi dưỡng 
kiến thức lý luận chính trị, kiến thức 
quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, về 
chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại 
ngữ. Phát huy mạnh mẽ phong trào thi 
đua sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, có 
hơn 9.400 sáng kiến, giải pháp có giá trị 
được áp dụng vào giảng dạy, sản xuất và 
đời sống, công tác lãnh đạo, quản lý nhà 
nước đã mang lại hiệu quả cao và tiết 
kiệm công quỹ cho Nhà nước... Nhiều 
CBCCVCLĐ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi 
đua cấp bộ, ngành Trung ương và cấp 
tỉnh; hàng nghìn cá nhân, tập thể được 
Đảng, Nhà nước khen thưởng và tặng 
các danh hiệu cao quý.       AN PHƯƠNG

Đoàn viên, người lao động CĐCS Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo thiết kế các thiết bị 
nâng cao hiệu quả đào tạo.                                                                                 Ảnh: A.P 
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Ấn tượng, độc đáo
Vượt hơn nghìn cây số từ 

tỉnh Lào Cai về Quy Nhơn dự 
Liên hoan - Triển lãm Sinh vật 
cảnh (SVC) tỉnh mở rộng lần 
thứ 8 - năm 2022 (gọi tắt là Liên 
hoan), ông Nguyễn Hữu Vạn, 
Chủ tịch Hội SVC Việt Nam 
đặc biệt ấn tượng về quy mô 
của Liên hoan. Ông Vạn cho 
biết: Lần này đến Quy Nhơn, 
tôi vô cùng ấn tượng trước 
hàng nghìn tác phẩm SVC độc 
đáo, đặc biệt là cây cảnh nghệ 
thuật, bonsai được trưng bày. 
Tôi đã rất bất ngờ khi biết có 
nhiều nghệ nhân, nhà vườn 
đến từ Phú Yên, Quảng Ngãi, 
Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, 
An Giang, Vĩnh Long… 

Anh Nguyễn Thành Thơ, 

Những ngày qua, giá rơm vụ 
Hè Thu ở tỉnh ta tăng cao; hiện giá 
bán tại ruộng sau khi phơi 2 nắng 
là 100 nghìn đồng/sào, tăng gấp 
đôi so với vụ Đông Xuân. 

Theo chị Nguyễn Thị Mến, ở 
thôn Tân Tiến, thị trấn Cát Tiến, 
huyện Phù Cát, rơm bán được 
tới giá 100 nghìn đồng/sào là 
cao nhất từ trước đến nay. Còn 
anh Nguyễn Văn Hạnh, ở thôn 
Phổ Đồng, xã Phước Thắng, 
huyện Tuy Phước, cho biết: Vụ 
Hè Thu năm ngoái, giá rơm phổ 
biến ở mức 30.000 - 50.000 đồng/
sào, năm nay thu hoạch lúc trời 

46 tuổi, người yêu thích cây 
cảnh nghệ thuật ở phường Tam 
Quan Bắc (TX Hoài Nhơn) tham 
dự Liên hoan tâm đắc chia sẻ: 
Liên hoan trưng bày rất nhiều 
tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, 
bonsai đẹp, trong đó có nhiều 
tác phẩm rất đẹp và lạ. Nhiều 
bạn bè tôi từ xa về đây chỉ để 
ngắm cây cảnh, bonsai; đến với 
Liên hoan, chúng tôi được học 
hỏi về cách chăm sóc, tạo dáng 
cho cây cảnh trực tiếp từ các 
nghệ nhân. 

Đáng chú ý ở kỳ Liên hoan 
này, chi hội SVC các huyện, thị 
xã, thành phố và các chi hội, 
CLB chuyên ngành của Hội SVC 
tỉnh đều đưa sản phẩm và tác 
phẩm nghệ thuật SVC đến tham 
dự theo chủ đề. Ngoài ra, Hội 

SVC các tỉnh miền Trung, như: 
Gia Lai, Quảng Ngãi, Phú Yên 
cũng góp mặt với phong cách 
đặc trưng khiến sân chơi thêm 
khởi sắc, đa dạng. Trong 1 tuần 
diễn ra Liên hoan, rất đông du 
khách  yêu cây cảnh, bonsai đã 
đến tham quan, thưởng ngoạn, 
check-in tại các khu vực trưng 
bày SVC được bố trí, sắp đặt 
xung quanh khuôn viên Trung 
tâm Hội nghị tỉnh và Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành - Lê 
Duẩn - Diên Hồng… Liên hoan 
đã trở thành sự kiện thu hút du 
khách khá bất ngờ.

Trong khuôn khổ Liên 
hoan, Hội SVC tỉnh còn phối 
hợp với Hội SVC Quy Nhơn 
tổ chức Hội thi đấu hót chim 
chào mào tỉnh Bình Định mở 
rộng lần thứ 4 - năm 2022, thu 
hút 127 chim chào mào của hơn 
100 nghệ nhân, người chơi chim 
cảnh trong tỉnh và một số tỉnh, 
thành lân cận, như: Gia Lai, 
Phú Yên, Quảng Ngãi… Trong 
khuôn viên rộng tầm 100 m2 ở 
Công viên Phạm Hùng, người 
yêu chim cảnh đã có những 

giây phút thư giãn khi được 
xem, lắng nghe những màn đấu 
giọng đậm âm sắc, khoe dáng, 
xòe đuôi tuyệt đẹp… 

Hội thi khép lại trong tinh 
thần đoàn kết, giao lưu, học 
hỏi của giới nghệ nhân, người 
yêu chim cảnh trong và ngoài 
tỉnh. Anh Võ Trọng Nghĩa, chủ 
sở hữu chú chim chào mào đạt 
giải nhất Hội thi, chia sẻ: “Lâu 
lắm rồi, tôi mới được tham gia 
Hội thi đấu hót chim chào mào 
có nhiều người tham gia như 
thế này. Đây thật sự là sân chơi 
bổ ích, thân thiện. Các nghệ 
nhân, người chơi chim chào 
mào được gặp gỡ, giao lưu, 
chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng 
nuôi chim cảnh”.

Cần đa dạng sự kiện từ 
những sản phẩm đặc trưng

Tuy vậy, Liên hoan cũng còn 
một vài điều khiến người xem 
nuối tiếc. Như Bình Định có 
nhiều nhà vườn trồng hoa lan, cá 
cảnh, đặc biệt là cây mai vàng - 
cây cảnh truyền thống của xứ 
Nẫu nhưng lại vắng mặt tại 

sân chơi này... Hoạt động giao 
thương sản phẩm SVC có phần 
im ắng hơn so với mọi năm do  
trước Liên hoan, sự kiện chưa 
được quảng bá tốt. Hơn nữa, từ 
thành công của Hội thi đấu hót 
chim chào mào có thể tính đến 
một hội thi khác liên quan đến 
cây mai xuân - một thế mạnh của 
nhà vườn Bình Định. Và, những 
hội thi thành phần như thế nếu 
được truyền thông tốt chắc chắn 
sẽ thu hút thêm nhiều du khách 
về Bình Định tham quan.

Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ 
tịch Hội SVC tỉnh, cho biết: 
Năm 2023, Hội SVC Việt Nam 
sẽ tổ chức Liên hoan - Triển 
lãm SVC toàn quốc vào trung 
tuần tháng 5, tỉnh Bình Định là 
địa phương đăng cai tổ chức 
sự kiện này. Ngoài ra, Hội SVC 
tỉnh đang nghiên cứu kế hoạch 
tổ chức Liên hoan - Triển lãm 
SVC tỉnh vào dịp cuối năm, thời 
điểm cây mai vàng Bình Định 
bắt đầu đơm nụ, trổ hoa; tạo cơ 
hội cho các nhà vườn trên địa 
bàn tỉnh quảng bá sản phẩm! 
Cùng với cây mai, chúng tôi 
cũng xem xét cân nhắc đưa 
những nội dung SVC khác có 
tiềm năng như hoa lan, chim, 
cá… vào Liên hoan, làm phong 
phú, đa dạng thêm sự kiện, thu 
hút nhiều người đến tham quan 
hoặc biết đến.           TRỌNG LỢI

Liên hoan - Triển lãm Sinh vật cảnh tỉnh mở rộng lần thứ 
8 - năm 2022 đã khép lại. Song, nhiều người vẫn ấn tượng 
từ cách tổ chức, quy mô, đến những tác phẩm cây cảnh nghệ 
thuật, bonsai… Hy vọng sau Liên hoan, phong trào sinh vật 
cảnh tỉnh nhà sẽ phát triển mạnh cả về khía cạnh nghệ thuật 
lẫn kinh tế và có thể tham gia phát triển du lịch.

Ấn tượng sau một Liên hoan 
sinh vật cảnh

Nhiều tác phẩm bonsai mini đẹp mắt 
được người yêu cây cảnh “săn” ảnh nhằm 
mục đích học hỏi. Ảnh: TRỌNG LỢI

Anh Nguyễn Thành Thơ đặc biệt ấn 
tượng về những tác phẩm trưng bày 

tại Liên hoan. Ảnh: TRỌNG LỢI

Trung tâm Dịch vụ nông 
nghiệp huyện Hoài Ân vừa 
tổng kết mô hình “Chăn nuôi 
thâm canh bò thịt chất lượng 
cao trong nông hộ”. Mô hình 
thực hiện từ tháng 7.2021, có 
2 hộ tham gia, mỗi hộ chăn 
nuôi 5 con bò lai F1 BBB, 10 - 
12 tháng tuổi. 

Các hộ tham gia mô hình có 
chuồng trại kiên cố, diện tích 
chuồng trên 80 m2; nuôi bằng 
phương thức nhốt hoàn toàn; 
có 10.000 m2 cỏ, thời gian chăn 

nuôi trên 12 tháng; khi tham 
gia mô hình được tập huấn kỹ 
thuật chăm sóc, phòng bệnh, 
trồng cỏ và mỗi hộ được hỗ trợ 
gần 30 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Thanh 
Vương, Giám đốc Trung tâm 
Dịch vụ nông nghiệp huyện, 
giá một con bò giống khi bắt 
đầu mô hình là 18 triệu đồng; 
sau hơn 12 tháng chăn nuôi, ước 
tính giá mỗi con từ 55 - 60 triệu 
đồng (ảnh), lãi khoảng 15 - 17 
triệu đồng.                 TỐNG BÌNH

UBND TX Hoài Nhơn vừa 
thông qua phương án quy 
hoạch chi tiết, mô hình hoạt 
động và phân kỳ đầu tư dự án 
xây dựng chợ nông sản khu 
vực phía Bắc tỉnh tại TX Hoài 
Nhơn. Việc đầu tư xây dựng 
chợ nông sản khu vực phía 

Bắc tỉnh nhằm đáp ứng nhu 
cầu mua bán nông sản của 
khu vực TX Hoài Nhơn và 
vùng lân cận với thị trường 
trong tỉnh và cả nước.

Theo đồ án thiết kế, chợ 
nông sản khu vực phía Bắc 
tỉnh rộng hơn 69.500 m2, xây 

dựng kiểu nhà lồng ki-ốt, 
kinh doanh các mặt hàng rau 
củ quả, trái cây, thịt gia súc, 
thủy hải sản, tổng mức đầu 
tư hơn 209 tỷ đồng, trong đó 
chi phí đầu tư giai đoạn 1 
hơn 142 tỷ đồng, giai đoạn 2 
hơn 66,8 tỷ đồng. THÁI NGÂN

Sẽ xây dựng chợ nông sản phía Bắc tỉnh tại TX Hoài Nhơn

Hoài Ân: Mô hình nuôi thâm canh bò thịt 
chất lượng cao đạt hiệu quả

Giá rơm vụ Hè Thu tăng gấp đôi

nắng ráo, rơm tốt, thương lái từ 
khắp nơi đổ về đây mua rơm với 
giá 100 nghìn đồng/sào, có bao 
nhiêu mua hết bấy nhiêu, tiền 
mặt trả ngay.

Theo tin từ UBND xã Phước 
Thắng, với hơn 900 ha lúa vụ Hè 
Thu, riêng tiền bán rơm bà con 
nông dân đã thu hơn 1,8 tỷ đồng. 
Rơm rạ không chỉ làm thức ăn 
cho trâu bò mà còn làm nguyên 
liệu phục vụ trồng nấm rơm, 
trồng rau, dùng lót các mặt hàng 
chở đi xa, dễ vỡ; làm phân hữu 
cơ bón cho cây trồng…

XUÂN THỨC

Các xe tải đến mua rơm tại cánh đồng khu phố Tân Tiến, thị trấn Cát Tiến, 
huyện Phù Cát.                                Ảnh: XUÂN THỨC
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Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 31.8.2022
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 Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C; 
nhiệt độ cao nhất từ 32 - 340C.  

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây 
thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. 
Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

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

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: 
Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài 
nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây 
Nam cấp 4. Sóng cao 1 - 2 m.

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Sáng 30.8, tại Dinh Thống nhất  
(TP HCM) đã diễn ra Hội nghị Thủ 
tướng Chính phủ biểu dương các tổ 
chức tôn giáo có đóng góp trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dự 
buổi gặp mặt biểu dương có 108 vị chức 
sắc lãnh đạo đại diện cho 43 tổ chức tôn 
giáo trên cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính khẳng định: Các tôn 
giáo luôn đồng hành với đất nước trong 
thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức 
để xây dựng đất nước hùng cường vì 
hạnh phúc của nhân dân.

Đánh giá cao và biểu dương đóng 
góp của các tôn giáo, Thủ tướng cũng 
nhắc lại trong cuộc chiến với đại dịch 
Covid-19, các tôn giáo đã sát cánh với 
mọi tầng lớp nhân dân, góp phần chiến 
thắng đại dịch. Qua đó, Thủ tướng 
khẳng định, chính trong gian khó, các 
giá trị tốt đẹp, tinh thần nhân văn, 
nhân ái, sống tốt đời - đẹp đạo của các 
tôn giáo đã được phát huy cao độ, hòa 
chung vào vun đắp lòng yêu nước, tinh 
thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần 
tạo nên bản lĩnh, sức mạnh vô địch của 
người Việt Nam. 

Để đất nước phát triển hơn, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cần 

Thủ tướng: Các tôn giáo đã góp phần 
xây dựng đất nước ngày càng hùng cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay chúc mừng đại diện các tôn giáo tại buổi gặp mặt. 

sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân, trong đó có sự nỗ lực của các tôn 
giáo. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các tổ 
chức tôn giáo tiếp tục vận động các chức 
sắc, chức việc, tín đồ chấp hành chủ 
trương, tuân thủ đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước. Nêu 
cao tinh thần cảnh giác, phản bác các 
luận điệu xuyên tạc tình hình tôn giáo 

ở Việt Nam; những hành vi tiêu cực lợi 
dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, 
trái với đạo đức và thuần phong, mỹ tục 
của người Việt Nam. Duy trì, phát huy 
đường lối hành đạo gắn bó, đồng hành 
với dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết 
dân tộc, đoàn kết tôn giáo, phát huy các 
giá trị tốt đẹp của các tôn giáo trong đời 
sống xã hội.                   (Theo Vietnamnet)

TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập 
quan hệ ngoại giao (1962 - 2022) và 45 năm ký Hiệp 
ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2022).

Sáng 30.8, TP HCM tổ chức lễ kỷ 
niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao (1962 - 2022) và 45 năm ký 
Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt 
Nam - Lào (1977 - 2022). 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn 
Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Thành ủy TP HCM nhấn mạnh Việt Nam 
và Lào là 2 nước láng giềng có truyền 
thống bang giao hòa hiếu, cưu mang 
đùm bọc nhau từ rất lâu đời.

“Hòa chung trong mối quan hệ bền 
vững Việt Nam - Lào, TP HCM hiện 
đã thiết lập quan hệ hữu nghị với Thủ 
đô Vientiane, tỉnh Champasackvà tỉnh 
Savannakhet. Thành phố cũng triển 
khai nhiều hoạt động hợp tác với tỉnh 
Xiengkhuang, tỉnh Huaphanh, tỉnh 
Attapeu,… trên các lĩnh vực nông 
nghiệp, thương mại, y tế, giáo dục, giao 
lưu văn hóa, thể dục thể thao…” - ông 
Nguyễn Văn Nên cho biết. 

Cũng tại buổi lễ, ông Santiphap 
Phomvihane - Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng 
Lào, Bí thư Tỉnh ủy - Tỉnh trưởng tỉnh 
Savannakhet bày tỏ đoàn đại biểu rất 
vui mừng và vinh dự khi tham dự lễ kỷ 
niệm 2 ngày lịch sử trọng đại này. 

“Chúng tôi tin tưởng rằng trong năm 
Đoàn kết Hữu nghị này, với các sự kiện, 
hoạt động đa dạng, nội dung và hình thức 
phong phú sẽ là dấu mốc quan trọng, phát 
huy và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ 
đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn 
diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân 
dân Lào - Việt Nam” - ông Santiphap 
Phomvihane cho biết.     (Theo Lao Động)

TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 
60 năm thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam - Lào

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký 
Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị 
trường bất động sản phát triển an toàn, 
lành mạnh, bền vững.

Theo đó, nhằm khắc phục những 
tồn tại, bất cập và tiếp tục thúc đẩy thị 
trường bất động sản phát triển an toàn, 
lành mạnh, bền vững trong thời gian 
tới, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 
yêu cầu: Rà soát các quy định của pháp 
luật để giải quyết các vấn đề trước mắt 
cũng như lâu dài theo hướng xây dựng 
công cụ chính sách lành mạnh, phù hợp, 
hiệu quả để bảo đảm liên thông, an toàn, 
chắc chắn giữa các thị trường vốn với 
thị trường bất động sản, đa dạng hóa 
nguồn vốn cho thị trường bất động sản; 
đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho 
các cấp, nghiên cứu kỹ lưỡng, đề xuất 
thí điểm cơ chế chính sách tạo động lực, 
xung lực mới cho phát triển thị trường.

Kiên trì, kiên định, kiên quyết phát 

triển hệ sinh thái bất động sản an toàn, 
lành mạnh, bền vững; không siết chặt 
tín dụng một cách bất hợp lý, nhưng 
tăng cường kiểm tra, giám sát, không 
buông lỏng quản lý nhà nước; không 
hình sự hóa các quan hệ kinh tế - dân 
sự; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử 
lý nghiêm những hành vi sai phạm theo 
đúng quy định của pháp luật, chú ý các 
hành vi trốn thuế trong kinh doanh bất 
động sản, không để đổ vỡ, bảo vệ những 
người làm đúng, bảo vệ, hài hòa lợi ích 
nhà nước, người dân và DN.

Kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả 
giữa chính sách tài khóa và chính sách 
tiền tệ, thực hiện chính sách tiền tệ linh 
hoạt, an toàn, thận trọng, chính sách 
tài khóa mở rộng hợp lý, tập trung bảo 
đảm hiệu quả, quản lý chặt chẽ giá cả, 
thị trường; không điều hành chính sách 
“giật cục”, không chuyển trạng thái đột 
ngột từ “nới lỏng” sang kiểm soát chặt 
chẽ, hoặc ngược lại.

Các bộ, ngành và địa phương tập 
trung triển khai thực hiện đồng bộ các 
nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 11/
NQ-CP của Chính phủ về Chương trình 
phục hồi và phát triển KT-XH.

Tập trung thực hiện các giải pháp 
nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, 
kinh doanh, tạo ra nhiều công ăn việc 
làm ở nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương; 
ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 
phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền 
kinh tế.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 
yêu cầu đánh giá cụ thể, chính xác về 
tình hình và cung - cầu để phát triển thị 
trường bất động sản trên cơ sở tôn trọng 
quy luật thị trường, quy luật cạnh tranh 
song song phát huy vai trò quản lý của 
Nhà nước, các công cụ chính sách để can 
thiệp, kiểm soát khi cần thiết một cách 
phù hợp, kịp thời, hiệu quả, không để 
tình trạng thao túng thị trường, găm 
hàng, đội giá...               (Theo Lao Động)

Không để tình trạng thao túng, găm hàng, đội giá 
thị trường bất động sản

Nhân Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 
(2.9.1945 - 2.9.2022),Căn cứ Hiến pháp 
năm 2013, theo đề nghị của Chánh án 
TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND 
Tối cao, ngày 30.8, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc đã ký Quyết định ân giảm án 
tử hình xuống tù chung thân cho 10 bị án, 
trong đó có 2 bị án là người nước ngoài.

Ngày 31.8, Văn phòng Chủ tịch 
nước sẽ tổ chức họp báo công bố quyết 
định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước.

Đặc xá là chủ trương có ý nghĩa lớn về 
chính trị, xã hội, thể hiện sự khoan hồng 
đặc biệt của Đảng, Nhà nước. Thực hiện 
Luật đặc xá năm 2007, Chủ tịch nước đã 
7 lần quyết định về đặc xá nhân ngày lễ 
lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, tổng 
cộng đã đặc xá cho hơn 87.000 người.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện 
Luật đặc xá năm 2018, đã đặc xá cho hơn 
3.000 người, chỉ có 2 người tái phạm, tỷ lệ 
rất thấp (0,06%), thể hiện kết quả tích cực 
trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân 
tại các cơ sở giam giữ.     (Theo Tiền Phong)

Chủ tịch nước ân giảm 
án tử hình cho 
10 bị án, có 2 người 
nước ngoài

Khoảng 9 giờ sáng 30.8, sau tiếng nổ 
lớn phát ra từ tầng 3 dãy nhà 3 tầng của 
Công ty TNHH Seojin Auto, phường Tân 
Hồng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hàng 
loạt cửa kính vỡ vụn, khói đen thoát ra 
ngoài. Nhiều công nhân lao ra khỏi chỗ 
làm việc, quần áo bị cháy xém.

Đến 11 giờ 20 phút, 34 nạn nhân 

Nổ đường ống khí, 34 người bị thương
được đưa tới TTYT TP Từ Sơn, cách 
hiện trường khoảng 3 km. Trong đó  
7 người bỏng nặng chuyển lên bệnh viện 
tuyến trên.

Toàn bộ công nhân ở dãy nhà 3 tầng 
được yêu cầu dừng làm việc, di chuyển 
ra khỏi tòa nhà.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đã tới hiện 
trường chỉ đạo các cơ quan chức năng và 
Công ty Seojin Auto thăm hỏi, động viên 
nạn nhân, điều tra nguyên nhân sự cố.

Công ty TNHH Seojin Auto nằm 
trong KCN Đại Đồng - Hoàng Sơn, cách 
trung tâm Hà Nội khoảng 30 km. DN 
100% vốn đầu tư Hàn Quốc này chuyên 
gia công khuôn mẫu nhôm, vỏ nhôm 
cho các thiết bị thu phát sóng; lắp ráp 
điện thoại di động; sản xuất máy vi tính,  
mô tơ, máy phát, biến thế điện...   (Theo VNE)

Các nạn nhân được đưa ra ngoài sáng 30.8.   



10 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO THỨ TƯ, 31.8.2022
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

THÔNG BÁO
Nhân kỷ niệm 190 năm danh xưng huyện Phù Cát và Chào mừng Kỷ 

niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2.9.2022, Bảo tàng 
gốm Champa mở tiệc phục dựng Mâm cỗ của Hào Phú người Bình Định xưa. 

Thời gian: Lúc 17 giờ ngày 1.9.2022 tại Lữ quán Mai Vàng - 37 Lê Hoàn, 
thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 

Mâm tiệc gồm có 7 món; giá 1 mâm: 1.700.000 đồng. 
Quý khách tham dự sẽ được thưởng thức Hồng tửu và Hồng trà là 

phẩm vật tinh hoa của xứ Đất võ Trời văn.  
Vì phục vụ số bàn hạn chế xin quý khách quan tâm đăng ký số  

điện thoại 0913 472 778 (gặp Tý - Hảo).

THÔNG BÁO
 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phù Cát thông báo về việc 

làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất của hộ ông Trà Văn Chiêu, 
thường trú xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định tại các thửa đất sau:

Số tờ 
bản đồ Số thửa Diện tích Mục đích 

sử dụng
Thời hạn 
sử dụng

Phần ghi 
thêm

20 39 920 ĐRM 6.2064
20 40 950 ĐRM 6.2064
20 206 1472 ĐRM 6.2064
20 73 4140 ĐRM 6.2064
20 208 5680 ĐRM 6.2064
20 4 200 T Lâu dài
20 4 2872 Vườn 6.2064

Các thửa đất trên đã được UBND huyện Phù Cát cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất có số vào sổ 98/HD1.QSDĐ/E11, ký ngày 3.5.1997 cho 
hộ ông Trà Văn Chiêu.   

Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng tin lần đầu mà không tìm được 
Giấy chứng nhận nêu trên thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 
Phù Cát lập thủ tục trình cấp thẩm quyền hủy GCN trên do bị mất, đồng 
thời cấp lại GCN cho hộ ông Trà Văn Chiêu theo quy định, để bổ sung vào 
thành phần hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông. 

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

Tài sản thế chấp: Xe ô tô con biển số đăng ký: 77A-103.11; Nhãn hiệu: 
MITSUBISHI; Số loại: OUTLANDER; Màu sơn: Đen; Số máy: XY45244B11; 
Số khung: RLA0TGF2MJ1000158; Dung tích: 1998 cm3; Số chỗ ngồi: 7.

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Bãi đỗ xe ô tô 24 Giờ; 
Địa chỉ: Số 48 đường An Dương Vương và đường Trịnh Công Sơn,  
phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 542.070.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 100.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 10.000.000 đồng).

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

Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả 

giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 12.9.2022 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Trong thời hạn 3 
ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, tài khoản tại các ngân hàng 
của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 8 giờ 30 phút ngày 15.9.2022 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, thông báo đấu giá tài sản.   

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

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914 024 837

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

Tài sản thi hành án: Quyền sử dụng đất có diện tích 43,5 m2 
(trong đó: 40 m2 đất ở và 3,5 m2 đất trồng cây lâu năm); Thửa đất số 
300; Tờ bản đồ số 10; Địa chỉ: Thôn Thạnh Xuân Bắc (khu phố Thạnh 
Xuân Bắc), xã Hoài Hương (phường Hoài Hương), huyện Hoài Nhơn  
(TX Hoài Nhơn), tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 150.714.200 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 30.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng; 
Bước giá 5.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài 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 16.9.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản 
tiền đặt trước: Từ ngày 14.9.2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 16.9.2022, 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 10 giờ ngày 19.9.2022 tại Trụ sở Chi cục 
Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn. 

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

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia 
đấu giá là hộ gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định 
không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá 
theo quy chế, thông báo đấu giá tài sản.  

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

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914 024 837

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Bình Định

THÔNG BÁO
Đợt chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9.2022 trùng vào 

dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 2.9 kéo dài. Được sự thống nhất của 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định, Bưu điện tỉnh Bình Định xin 
thông báo thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN 
tháng 9.2022 như sau:

- Chi trả qua thẻ ATM: Thời gian chi trả từ ngày 5.9.2022.
- Chi trả bằng Tiền mặt: Thời gian chi trả từ ngày 6.9.2022.
- Lịch chi trả cụ thể được niêm yết tại các điểm chi trả; UBND 

xã/phường và Bưu điện. Sau thời gian trên nếu người hưởng 
chưa đến nhận, Bưu điện sẽ tiếp tục chi trả tại các điểm Bưu cục/
BĐ-VHX trên địa bàn đến hết ngày 20.9.2022.

Bưu điện tỉnh Bình Định xin trân trọng thông báo và rất 
mong nhận được sự thông cảm, phối hợp của Chính quyền địa 
phương và người hưởng.

           BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99245-TS; Công dụng: 
Khai thác thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Hải Phòng; Mẫu thiết kế: TK 
26-16/V-01-07; Cơ quan thiết kế: Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt Nam; 
Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 29,10; Ltk,m: 26,05; 
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,00; Btk,m: 6,74; 
- Chiều cao mạn D,m: 3,40; Chiều chìm d,m: 2,60; Mạn khô f,m: 0,80; 
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 145,23; Sức chở tối đa, tấn: 142,7;
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 10,00; 
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy Công suất
(sức ngựa) Nơi chế tạo

1 DOOSAN 612458 880 Hàn Quốc

MP1 DOOSAN Không tìm ra số máy 280 Hàn Quốc

MP2 HYUNDAI GJ629127 84 Hàn Quốc

Nơi đang neo đậu tài sản: Tại thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, huyện  
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

Giá khởi điểm của tài sản: 2.027.700.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 400.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước 
giá 50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ.
Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ,  

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 16.9.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 14.9.2022 đến 
16 giờ 30 phút ngày 16.9.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
14 giờ ngày 19.9.2022 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, 
thông báo đấu giá tài sản.    

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

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914 024 837

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

Tài sản thế chấp: Xe ô tô con biển số đăng ký: 77A-103.26; Nhãn 
hiệu: MITSUBISHI; Số loại: OUTLANDER; Màu sơn: Đen; Số máy: 
XT91544B11; Số khung: RLA0TGF2MJ1000108; Dung tích: 1998 cm3; 
Số chỗ ngồi: 7.

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Bãi đỗ xe ô tô 24 Giờ; Địa 
chỉ: Số 48 đường An Dương Vương và đường Trịnh Công Sơn, phường 
Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 553.185.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 110.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 10.000.000 đồng).

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

Kiếm, TP Hà Nội.  
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả 

giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 12.9.2022 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm 
nộp khoản tiền đặt trước: Trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày 
mở cuộc đấu giá, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương.

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá 
và công bố giá: Bắt đầu lúc 8 giờ ngày 15.9.2022 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, thông báo đấu giá tài sản.   

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

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914 024 837

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất có diện tích 137,4 m2 (trong đó: 60 m2 đất ở và  

77,4 m2 đất trồng cây lâu năm); Thửa đất số 299; Tờ bản đồ số 10; Địa chỉ: 
Thôn Thạnh Xuân Bắc (khu phố Thạnh Xuân Bắc), xã Hoài Hương (phường 
Hoài Hương), huyện Hoài Nhơn (TX Hoài Nhơn), tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở cấp IV; Diện tích xây dựng 47,2 m2; 
Kết cấu: Tường xây gạch, mái lợp tôn proximăng, nền lát gạch hoa; Công 
trình phụ và tài sản khác.  

Giá khởi điểm của tài sản: 452.142.600 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
90.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng; Bước giá 
10.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài 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 16.9.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 14.9.2022 đến 
16 giờ 30 phút ngày 16.9.2022, 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 30 phút ngày 19.9.2022 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.  

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

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu 
giá là hộ gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không 
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế, 
thông báo đấu giá tài sản.  

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Giới chức châu Âu ngày 29.8 cho biết 
Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị 
thực hiện hành động khẩn cấp để cải 
cách thị trường điện và kiểm soát giá 
năng lượng vốn đã tăng vọt kể từ khi 
Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc 
biệt tại Ukraine.

Dự kiến, Bộ trưởng Năng lượng các 
nước thành viên EU sẽ họp khẩn cấp tại 
Brussels vào ngày 9.9 tới.

Phát biểu trong khuôn khổ một diễn 
đàn ở Bled, Slovenia, Chủ tịch Ủy ban 
châu Âu Ursula von der Leyen nhận 
định giá điện tăng vọt đã làm bộc lộ 
những hạn chế trong việc hình thành 
thị trường điện hiện tại của EU.

Bà cho biết khối này “đang tiến hành 
can thiệp khẩn cấp và cải cách cơ cấu thị 
trường điện”.

Bộ trưởng Công Thương Cộng hòa 
Séc Jozef Sikela, quốc gia đang giữ ghế 
Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, cũng 
thông báo EU sẽ tiến hành hội nghị khẩn 
cấp về năng lượng vào tuần tới.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta phải 
thay đổi thị trường năng lượng. Giải 
pháp ở cấp độ EU là giải pháp tốt nhất 
mà chúng ta có”.

Ủy ban châu Âu vẫn chưa công bố kế 

EU lên kế hoạch hành động khẩn cấp 
nhằm kiểm soát giá năng lượng

hoạch chi tiết về cải cách thị trường năng 
lượng, nhưng một số quốc gia thành 
viên đang thúc đẩy áp đặt mức trần tạm 
thời đối với giá bán buôn khí đốt.

EU cũng đang xem xét các biện pháp 
tách giá điện với giá khí đốt và tính đến 

các nguồn năng lượng khác.
Một số quốc gia thành viên EU đã đưa 

ra các biện pháp giảm giá riêng, nhưng 
Brussels cho rằng các nước thành viên 
EU hợp tác với nhau sẽ hiệu quả hơn.

(Theo TTXVN)

Trạm nén khí đốt OGE, một trong những trạm trung chuyển khí đốt lớn nhất châu Âu, ở Werne, Đức. 
Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Hàn Quốc 
đề xuất tăng ngân 
sách quốc phòng

Ngày 30.8, Chính phủ Hàn Quốc đã 
công bố kế hoạch tăng 4,6% ngân sách 
quốc phòng cho tài khóa 2023.

Theo đề xuất của Bộ Quốc phòng 
Hàn Quốc, ngân sách cho tài khóa 2023 
là 57.100 tỷ won (42,3 tỷ USD), tăng 
so với mức 54.600 tỷ won năm nay. Kế 
hoạch này sẽ được trình lên Quốc hội 
vào ngày 2.9 tới để thông qua.

Cùng ngày, Bộ thống nhất Hàn Quốc 
(MOU) đã đề nghị tăng 15,1% ngân sách 
năm 2023 để hợp tác nhân đạo với Triều 
Tiên trong khuôn khổ “sáng kiến táo 
bạo” của chính phủ mới xoay quanh các 
kế hoạch đưa ra một loạt các ưu đãi kinh 
tế mạnh mẽ cho Bình Nhưỡng để đổi lại 
các bước phi hạt nhân hóa.

Theo đề xuất, 751 tỷ won (558 triệu 
USD) - tăng 15,1% so với năm 2022 - 
được dành để thúc đẩy các dự án hợp 
tác nhân đạo với Triều Tiên.

(Theo Vietnam+)

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận tại Icheon 
ngày 21.9.2020.                                          Ảnh: AFP/TTXVN

 Tuần qua, số ca mắc mới 
Covid-19 trên toàn cầu tăng 4,5 triệu; 
số ca tử vong tăng 12.775 ca. Mặc dù 
tổng con số toàn cầu có giảm so với tuần 
trước nữa nhưng con số ca mắc, nhập 
viện và tử vong ở một số quốc gia vẫn 
tăng nhanh đáng kể.

 Các quan chức Cơ quan Hàng 
không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 29.8 
cho biết đang tìm hiểu và khắc phục lỗi 
động cơ khiến vụ phóng thử tàu vũ trụ 
Orion lên Mặt Trăng bị hoãn, đồng thời 
thúc đẩy để tiến hành lại vụ phóng thử 
cuối tuần này.

 Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch của Pakistan, ông Ahsan 
Iqbal ngày 29.8 ước tính sơ bộ thiệt hại 
do các trận lũ lụt gần đây ở nước này có 
thể lên tới hơn 10 tỷ USD.

 Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật 
Bản ngày 30.8 thông báo tỷ lệ thất 
nghiệp ở nước này trong tháng 7 vừa 
qua ở mức 2,6%, không thay đổi so với 
tháng 6, mặc dù dịch Covid-19 tái bùng 
phát dữ dội ở nước này.

 Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng 
tạo Indonesia Sandiaga Uno ngày 29.8 
cho biết giá vé máy bay nội địa tại quốc 
gia này sẽ giảm 15% bắt đầu từ tuần tới, 
nhằm “tiếp thêm sức mạnh cho ngành 
du lịch”.

 Cơ quan chống nhập cư bất hợp 
pháp của Libya ngày 29.8 cho biết một 
chiếc thuyền chở người di cư Ai Cập đã 
bị lật ngoài khơi bờ biển nước này, khiến 
2 người thiệt mạng và 19 người khác bị 
mất tích được cho là đã chết.

(Theo TTXVN)

Theo báo KhmerTimes, đường dây 
nóng ban đầu được thiết lập bằng tiếng 
Anh, tiếng Trung và tiếng Việt. Sau này 
sẽ bổ sung thêm nhiều ngôn ngữ khác 
nếu nhu cầu tăng lên.

Cảnh sát Campuchia kêu gọi người 
dân trên toàn quốc tham gia xóa bỏ mọi 
hình thức buôn bán, giam người trái 
phép bằng cách gọi đến đường dây nóng 

117 để truyền đạt thông tin hoặc tin báo 
cho cơ quan chức năng.

Đường dây nóng 117 đặt tại trung 
tâm chỉ huy của Tổng cục Cảnh sát, sẽ 
phản hồi ngay lập tức khi nhận tin báo về 
các vụ việc bắt giữ, tra tấn bất hợp pháp.

Cuộc gọi tới đường dây nóng miễn 
phí và có thể thực hiện ngay cả khi chủ 
thuê bao không còn tiền trong tài khoản 

di động trả trước.
Sáng 30.8, cảnh sát nước này thông 

báo đã bắt giữ 19 người Thái Lan không 
có giấy tờ hợp lệ tại tỉnh Sihanoukville.

Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 28.8. 
Người phát ngôn Bộ Nội vụ, tướng 
Khieu Sopheak cho biết 8 người trong 
số đó là phụ nữ, đã nhập cảnh bất hợp 
pháp vào Campuchia.             (Theo TTO)

Campuchia lập đường dây nóng chống giam người bất hợp pháp

Tiếng súng máy và nhiều tiếng nổ 
vang lên đêm 29.8, đạn vạch đường 
rực sáng trên bầu trời Vùng Xanh, nơi 
đặt trụ sở Chính phủ Iraq và các đại sứ 
quán nước ngoài, trong trận giao tranh 
nghiêm trọng nhất nhiều năm qua tại 
thủ đô Baghdad.

Các cuộc đụng độ vũ trang nổ ra 
khi người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo 
dòng Shi’ite quyền lực Moqtada al-
Sadr xông vào phủ tổng thống, khiến 
ít nhất 17 người chết, hơn 350 người 

Đấu súng giữa thủ đô Iraq, 17 người chết
bị thương.

Giới chức an ninh cho hay các thành 
viên của Lữ đoàn Hòa bình, lực lượng 
dân quân do Sadr lãnh đạo đã đấu súng 
với lực lượng an ninh Iraq có nhiệm vụ 
bảo vệ Vùng Xanh. Một số nhóm dân 
quân do Iran hậu thuẫn cũng có thể đã 
tham gia cuộc đụng độ.

Quân đội Iraq đã áp lệnh giới nghiêm 
toàn quốc, kêu gọi người biểu tình rời 
Vùng Xanh.

(Theo VnExpress.net)

Người ủng hộ giáo sĩ Sadr tập trung bên ngoài và 
trên ban công trụ sở chính phủ ở Vùng Xanh, thủ 
đô Baghdad, ngày 29.8.                                       Ảnh: AFP

Singapore ngày 29.8 đã công bố các 
quy định mới về thị thực lao động để 
thu hút nhân tài nước ngoài trong nỗ 
lực thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại 
dịch Covid-19.

Theo các quy định mới, kể từ tháng 
1.2023 Singapore sẽ cấp một loại thị 
thực mới có thời hạn lưu trú 5 năm 
cho người có thu nhập ít nhất 30.000 
dollar Singapore/tháng (21.500 USD), 
cho phép những người này làm việc 
cho nhiều công ty cùng một lúc và cấp 
giấy phép lao động cho cả vợ/chồng 
của họ.

Singapore công bố quy định mới để thu hút nhân tài nước ngoài

Công viên Merlion ở Singapore.           Ảnh: AFP

Bộ trưởng Bộ Nhân lực Tan See 
Leng khẳng định Singapore sẽ làm 

mọi cách để các nhà đầu tư không còn 
nghi ngờ về chính sách mở cửa trở lại 
của đất nước này. Theo ông Tan See 
Leng, là một quốc gia hầu như không 
có tài nguyên, nhân tài là nguồn lực 
duy nhất của Singapore và việc thu 
hút tài năng là một chiến lược sống 
còn của đất nước này.

Cũng theo các quy định mới, một 
số chuyên gia công nghệ có kỹ năng 
mà Singapore đang thiếu hụt sẽ được 
cấp thị thực 5 năm kể từ tháng 9.2023, 
tăng từ 2 đến 3 năm so với quy định 
hiện tại.                             (Theo VOV.VN)

TIN VẮN


