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HÂN HOAN CHÀO ĐÓN NĂM HỌC 2022 - 2023

Cảnh giác với 
bệnh đậu mùa khỉ
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Tập trung nâng cao 
chất lượng giáo dục

Lê Hồng Phong - 
nhà 
lãnh đạo 
xuất sắc 
của Đảng

KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH 
TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG 
(1902 - 2022):
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Làng ong An Đỗ nỗ lực 
tạo lập thương hiệu
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BÌNH ĐỊNH - NAM LÀO: 
Nghĩa tình sắt son, hợp tác bền vững
Tỉnh Bình Định đã thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Champasak vào năm 1979, sau đó lần lượt mở rộng đến 
các tỉnh Attapeu, Sekong và Salavan. Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào 
(5.9.1962  - 5.9.2022), Báo Bình Định trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chuyên đề “Bình Định - Nam Lào: Nghĩa 
tình sắt son, hợp tác bền vững”.  

Hợp tác toàn diện,      
hiệu quả  u4

Kỳ 1: 
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CẢNG QUY NHƠN ÁP DỤNG THÀNH 
CÔNG MÔ HÌNH CẢNG BIỂN E - PORT:

Chất lượng 
dịch vụ tốt hơn

Từ đầu năm 2022, Cảng Quy Nhơn chính 
thức áp dụng mô hình cảng biển e - Port. 
Với e - Port, khách hàng có thể cập nhật 
thông tin về vị trí con tàu, lô hàng theo 
thời gian thực tế 24/7...

Học sinh lớp 10 Trường THPT FPT 
Quy Nhơn đón năm học mới. 

Ảnh: FPT Quy Nhơn

THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC 
GỬI NGÀNH GIÁO DỤC 
NHÂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI:

Toàn xã hội hãy 
chung tay với 
giáo dục

Cùng với cả nước, hôm nay (5.9), hơn 332 nghìn học sinh tỉnh Bình Định chính thức 
bước vào năm học mới 2022 - 2023. Đây là năm học có nhiều thách thức sau ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 và ngành Giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, 
thay sách giáo khoa ở cả 3 bậc học tiểu học, THCS, THPT. 
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Bình Định

Ngày 3.9, Trường THPT số 2 
Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ) tổ chức 
lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành 
lập (1982 - 2022). Về dự lễ kỷ 
niệm có các đồng chí Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Văn 
Thọ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 
Tỉnh ủy, Trần Cang - Trưởng Ban 
Nội chính Tỉnh ủy, Nguyễn Tuấn 
Thanh - Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh. 

Được thành lập năm 1982, 
khóa đầu của Trường THPT số 2 
Phù Mỹ chỉ có 141 học sinh, được 
biên chế thành 5 lớp (3 lớp 
10 và 2 lớp 11). Trong điều kiện 
khó khăn của những năm 1980, 
số lượng học sinh THPT của 
huyện ngày càng ít và có xu 
hướng giảm, trường đã xin chủ 
trương và tiếp nhận học sinh phổ 
thông cơ sở Mỹ Lợi 1, Mỹ Lợi 2, 
Mỹ Phong và trở thành mô hình 
trường cấp 2 - 3 đầu tiên của 
tỉnh. Số lượng học sinh dần tăng 
lên, có những thời điểm trường 
có trên 80 lớp với hơn 3.600 học 
sinh ở các bậc học THPT công 
lập, THPT bán công, THCS, bổ 
túc văn hóa.

Những năm qua, Trường 
THPT số 2 Phù Mỹ luôn chú 
trọng đổi mới quản lý, phương 
pháp dạy và học, kiểm tra, xếp 
loại, đánh giá chất lượng giáo 
viên và học sinh.

Trường THPT số 2 Phù Mỹ kỷ niệm 
40 năm ngày thành lập

Đến nay, 100% giáo viên của 
trường đạt chuẩn, trong đó, 9/50 
giáo viên có trình độ thạc sĩ; 12 
giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Chất 
lượng giáo dục không ngừng 
tăng. Hằng năm, tỷ lệ học sinh 
lên lớp đạt 100%, trong đó có từ 
70 - 85% học sinh khá, giỏi. Tỷ lệ 
học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT 
luôn vượt mặt bằng chung của 
tỉnh, nhất là trong 2 năm học gần 
đây, đạt tỷ lệ 100%.

Với những kết quả đạt được, 
năm 2019, Trường THPT số 2 

Phù Mỹ được Chủ tịch UBND 
tỉnh công nhận trường đạt chuẩn 
Quốc gia và đạt chuẩn chất 
lượng giáo dục cấp độ 2.

Dịp này, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh Nguyễn 
Tuấn Thanh tặng cờ thi đua dẫn 
đầu khối THPT cho trường; 
Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Đức 
Tuấn trao bằng khen của Bộ 
GD&ĐT cho tập thể và 3 cá nhân 
đã có thành tích xuất sắc trong 
quá trình xây dựng và phát triển 
trường. THANH TRỌN - VIỆT LỢI

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2, từ phải sang) 
tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối THPT cho Trường THPT số 2 Phù Mỹ.  Ảnh: VIỆT LỢI

(BĐ) - UBND tỉnh vừa tổ 
chức Hội nghị trực tuyến toàn 
tỉnh tổng kết công tác phòng, 
chống thiên tai - tìm kiếm cứu 
nạn và phòng thủ dân sự tỉnh 
(PCTT-TKCN&PTDS) năm 2021 
và triển khai nhiệm vụ năm 2022. 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó 
Trưởng ban Thường trực Ban chỉ 
huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh chủ 
trì hội nghị.

Theo đánh giá của Ban chỉ 
huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh, 
thiên tai năm 2021 diễn biến phức 
tạp, khó lường, song nhờ sự chỉ 
đạo kịp thời của các ngành, các 
cấp, Bình Định đã chủ động các 
biện pháp phòng ngừa, ứng phó 
và khắc phục hiệu quả thiệt hại.

Bên cạnh đó, công tác PCTT-
TKCN&PTDS năm 2021 cũng bộc 
lộ nhiều vấn đề vướng mắc, ảnh 
hưởng tới công tác PCTT-TKCN 
chung của cả tỉnh. Cụ thể, một số 
địa phương xây dựng phương án 
di dời dân ở các khu vực nguy cơ 
cao chưa phù hợp; công tác thông 
tin, tuyên truyền tình hình mưa 
lũ chưa sâu sát tới từng thôn, 
xóm, từng nhà dân để chủ động 
phòng tránh; công tác thống kê, 
kiểm tra đánh giá thiệt hại chưa 
nhanh, kịp thời để đề xuất nhu 
cầu hỗ trợ trong trường hợp 
khẩn cấp…

Theo dự báo của Trung tâm 
Khí tượng Thủy văn, năm 2022 
tình hình thời tiết diễn biến rất 
khó lường. Mưa lớn có khả năng 
xảy ra dồn dập trong tháng 10 và 
tháng 11, bão, áp thấp nhiệt đới 
xuất hiện trên biển sớm hơn so 
với trung bình nhiều năm trước. 
Bình Định có nguy cơ chịu ảnh 

hưởng của 1 - 2 đợt bão trong 
thời điểm các tháng cuối năm. Từ 
dự báo này, Ban chỉ huy PCTT-
TKCN&PTDS tỉnh chủ động triển 
khai các giải pháp phòng ngừa, 
ứng phó với thiên tai trên địa bàn 
tỉnh; các thành viên được giao 
quản lý địa bàn theo phân cấp 
nhiệm vụ tổ chức kiểm tra tình 
hình và phương án PCTT-TKCN 
của từng địa phương; phối hợp 
chặt chẽ trong kết nối thông tin và 
xử lý các vấn đề liên quan trong 
PCTT-TKCN.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu 
các địa phương phải kiện toàn 
Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS, 
phân công, phân nhiệm cho thành 
viên đi về từng cơ sở để nắm bắt 
tình hình. Chú trọng và chuẩn bị 
các điều kiện ứng phó với thiên 
tai theo phương châm “4 tại chỗ”; 
xây dựng phương án sơ tán dân 
thích ứng với dịch bệnh Covid-19. 
Kiểm tra các hồ chứa, gia cố các 
vị trí xung yếu trên đê, kè. Ngay 
từ bây giờ, ngành nông nghiệp 
cùng với các địa phương và lực 
lượng biên phòng tổ chức kiểm 
đếm tàu thuyền, khu neo đậu… 
Năm nay, đặc biệt lưu ý ngành 
du lịch phải chủ động xây dựng 
phương án và tuyên truyền cho 
du khách nhằm đảm bảo an toàn 
trong mùa mưa bão. Về lâu dài, 
UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT 
là cơ quan chủ trì phối hợp với 
các địa phương rà soát lại toàn bộ 
diện tích đất rừng sản xuất, đặc 
biệt là ở các vùng nguy cơ sạt lở 
cao để lên phương án trồng rừng 
phòng hộ, ngăn chặn sạt lở.

                              THU DỊU

Triển khai công tác 
phòng, chống thiên tai - 
tìm kiếm cứu nạn năm 2022

(BĐ) - HĐND tỉnh đã tổ 
chức họp báo về Kỳ họp thứ 7 
(kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh 
khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh 
Thúy Vân chủ trì họp báo.

Theo thông tin tại buổi họp 
báo, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh 
khóa XIII sẽ diễn ra vào ngày 
7.9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Dự kiến, tại Kỳ họp, HĐND 
tỉnh sẽ thông qua các tờ trình 
quan trọng như: Tờ trình về việc 
điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 
đầu tư công trung hạn vốn ngân 
sách nhà nước giai đoạn 2021 - 
2025 và kế hoạch năm 2022 (đợt 
2); Tờ trình về việc ban hành Quy 
định cơ chế huy động nguồn lực 
và lồng ghép nguồn vốn giữa các 
chương trình mục tiêu quốc gia 
và các chương trình, dự án khác 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 
- 2025; Tờ trình về việc ban hành 
Chương trình hỗ trợ phát triển 

kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó là các tờ trình 
về phê duyệt, điều chỉnh chủ 
trương đầu tư các dự án nhóm 
B; Tờ trình về việc thông qua 
chủ trương chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang mục đích 
khác; Tờ trình về việc đề nghị 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị quyết số 22/2016/
NQ-HĐND ngày 22.7.2016 của 
HĐND tỉnh về việc thông qua 
chủ trương vay lại nguồn vốn 
vay Ngân hàng Thế giới (WB), 
phương án trả nợ vay và chấp 
thuận dự án đầu tư xây dựng 
cầu dân sinh và quản lý tài sản 
đường địa phương (LRAMP); 
Tờ trình về việc ban hành quy 
định mức hỗ trợ đối với cán bộ, 
công chức, viên chức được luân 
chuyển, điều động trên địa bàn 
tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tờ 
trình về việc quy định chức danh 

phó trưởng thôn, khu phố trên 
địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý là các tờ trình liên 
quan đến lĩnh vực giáo dục và 
y tế, gồm: Tờ trình về việc phê 
duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật 
chất cho các cơ sở giáo dục mầm 
non và giáo dục phổ thông trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 
2025; Tờ trình về việc ban hành 
quy định nội dung và mức chi 
thực hiện Đề án Xây dựng xã hội 
học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên 
địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc ban 
hành quy định các nội dung và 
mức chi cho hoạt động lựa chọn 
sách giáo khoa phổ thông của 
tỉnh; Tờ trình về việc thông qua 
Đề án Nâng cao năng lực hoạt 
động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh 
giai đoạn 2022 - 2025; Tờ trình 
về việc điều chỉnh chỉ tiêu thực 
hiện bao phủ BHYT năm 2022 
và đến năm 2025…

MAI LÂM

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIII 
sẽ được tổ chức ngày 7.9

(BĐ) - Sau 3 ngày (30.8 - 1.9) 
diễn ra trong không khí rộn ràng, 
Liên hoan CLB Nghệ thuật bài 
chòi dân gian tỉnh Bình Định mở 
rộng năm 2022 đã khép lại với  
Lễ bế mạc vào tối 1.9 tại Trung 
tâm Hội nghị tỉnh (số 01, đường 
Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn).

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 
giải nhất cho CLB bài chòi huyện 
Tuy Phước; CLB bài chòi TP Quy 
Nhơn, TX An Nhơn và tỉnh Phú 
Yên đạt giải nhì; CLB bài chòi TX 
Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ và các 
tỉnh, thành: Thừa Thiên Huế, Đà 
Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa 
đồng đạt giải ba; giải khuyến 
khích được trao cho CLB bài chòi 
các huyện: Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh 
Thạnh. Ngoài ra, UBND tỉnh còn 
tặng bằng khen cho đoàn nghệ 
nhân 5 tỉnh: Thừa Thiên Huế, 
Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, 
Khánh Hòa đã có nhiều đóng góp 
tích cực tại Liên hoan.

Theo đánh giá của Ban tổ 
chức, 13 tiết mục trình diễn của 
các đoàn - dù là truyền thống hay 
cải biên, sáng tạo thêm câu thai, 

cách diễn xướng, nhưng vẫn giữ 
được nét riêng vốn có của bài chòi 
dân gian, đó là sự mộc mạc, dung 
dị, gần gũi. Lần đầu tiên tỉnh Bình 
Định tổ chức thành công một Liên 
hoan bài chòi quy mô lớn - một 
lần nữa khẳng định, nghệ thuật 
bài chòi dân gian luôn gắn bó mật 
thiết với đời sống văn hóa của 
người dân Bình Định nói riêng, 
Trung bộ nói chung, góp phần  
nâng cao nhận thức, ý thức trách 
nhiệm của nhà quản lý, đội ngũ 
nghệ nhân, người dân trong công 
tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản 
bài chòi dân gian.

Liên hoan CLB Nghệ thuật bài 
chòi dân gian tỉnh Bình Định mở 
rộng năm 2022  do UBND tỉnh tổ 
chức, quy tụ hơn 250 nghệ nhân, 
diễn viên, nhạc công đến từ 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 tham gia.     NGỌC NHUẬN

LIÊN HOAN CLB NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI DÂN GIAN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH MỞ RỘNG NĂM 2022:

CLB bài chòi huyện Tuy Phước 
đạt giải nhất

(BĐ) - Tại TP Đồng Hới, 
Ban Tuyên giáo Trung ương 
phối hợp với Tỉnh ủy Quảng 
Bình vừa tổ chức bế mạc Hội 
thi giảng viên lý luận chính trị 
giỏi khu vực II (miền Trung - 
Tây Nguyên) năm 2022.

Sau 2 ngày diễn ra, 35 thí 
sinh đã hoàn thành phần thi 
của mình, hội thi đã thành công 
tốt đẹp.

Kết quả, Ban tổ chức trao 1 
giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba 
và 25 giải khuyến khích cho 
các thí sinh. Thí sinh Lê Thị 
Tuyết Nhung, Phó Giám đốc 
Trung tâm Chính trị huyện 
Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đạt 
giải nhất.

Riêng tỉnh Bình Định, thí 
sinh Châu Văn Hiếu, Giám đốc 
Trung tâm Chính trị huyện An 

Lão đạt giải nhì và thí sinh 
Nguyễn Thị Tiệm, giảng viên 
Trung tâm Chính trị TX Hoài 
Nhơn đạt giải khuyến khích. 

Ban tổ chức chọn 10 thí sinh 
xuất sắc nhất dự thi chung khảo 
toàn quốc Hội thi giảng viên lý 
luận chính trị giỏi năm 2022, dự 
kiến được tổ chức tháng 11.2022 
tại tỉnh Thái Bình. 

N. HÂN

BẾ MẠC HỘI THI GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI KHU VỰC II NĂM 2022:

Bình Định đạt 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích
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Bình Định

SỰ KIỆN TUẦN NÀY

(BĐ) - Thông tin từ Sở Du lịch cho biết, 
lượng khách du lịch, tham quan đến Bình 
Định trong dịp lễ Quốc khánh 2.9 ước đạt 
123 nghìn lượt khách, chiếm 35% tổng lượt 
khách du lịch dự kiến đến Bình Định trong 
tháng 9.2022, tăng 33% so với năm 2019 
(lễ Quốc khánh năm 2019 chỉ được nghỉ 3 
ngày); tổng doanh thu ước đạt 615 tỷ đồng, 
chiếm 44% tổng doanh thu du lịch dự kiến 
đạt trong tháng 9.2022, tăng 150% so với 
năm 2019. Du khách chủ yếu là khách du 

lịch nội địa đến từ các tỉnh Tây Nguyên 
và TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…

Trong đó, tổng lượng khách đăng ký 
tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 73.800 
lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 
2019. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú 
du lịch từ ngày 1 - 2.9 đạt 70%, các ngày 
3 - 4.9 giảm còn 30%. Lượng khách tham 
quan tại các khu, điểm du lịch tăng cao, 
ước đón 49.200 lượt khách, tăng 23% so 
với cùng kỳ năm 2019.                    LÊ NA

123 nghìn lượt khách đến Bình Định 
dịp lễ Quốc khánhl Ngày 5.9: Lãnh đạo tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

l Ngày 7.9: Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIII. Lễ 
kỷ niệm 70 năm thành lập Đoàn Tuồng Liên khu V - Đoàn tuồng Đào Tấn 
(1952 - 2022), 60 năm thành lập Đoàn Văn công giải phóng - Đoàn Ca kịch Bài 
chòi (1962 - 2022) thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Lễ kỷ niệm 190 
năm danh xưng huyện Phù Cát.
l Ngày 8.9: Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tiến độ các công trình giao thông 

trọng điểm của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt nhân dịp tết Trung thu.
l Ngày 9.9: Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai Nghị định 78/2002/

NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên 
địa bàn tỉnh.

Phóng viên Báo Bình Định 
đã trao đổi với ông Đào Đức 
Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT, 
trước thềm năm học mới.

Nhà trường nỗ lực, 
phụ huynh cùng 
chung tay

● Chúng ta vừa kết thúc một 
năm học với rất nhiều khó khăn 
nhưng đã về đích khá thành 
công. Đáng chú ý, việc thực 
hiện đổi mới căn bản, toàn diện 
GD&ĐT và chương trình giáo 
dục phổ thông (GDPT) 2018 đã 
được triển khai thực hiện như 
thế nào, thưa ông?

- Như chúng ta đã biết, năm 
học 2021 - 2022 ngành Giáo dục 
tiếp tục phải chịu ảnh hưởng 
của dịch Covid-19. Trong bối 
cảnh đó, Sở GD&ĐT đã chỉ 
đạo, hướng dẫn tổ chức dạy 
học an toàn, bảo đảm chương 
trình và mục tiêu chất lượng 
giáo dục, hạn chế tác động tiêu 
cực của đại dịch.

Ngành Giáo dục tỉnh đã 
tiếp tục triển khai chương 
trình GDPT 2018 ở khối lớp 
1, lớp 2, lớp 6 và tổ chức thực 
hiện chương trình GDPT 
2006 các khối lớp còn lại. Để 
khắc phục những hạn chế khi 
phải thực hiện dạy học trực 
tuyến dài ngày, Sở đã thực 
hiện nhiều giải pháp kết hợp 
để củng cố, từng bước tăng 
cường chất lượng dạy học như 
tập trung dạy các nội dung cốt 
lõi, củng cố kiến thức cơ bản, 
xây dựng phương án kiểm tra, 
đánh giá… 

Sau khi dịch được khống 
chế, các trường nhanh chóng 
tổ chức phụ đạo, bổ sung, 

NĂM HỌC 2022 - 2023:

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục
Cùng với cả nước, hôm nay (5.9), hơn 332 nghìn học sinh tỉnh Bình Định chính thức bước vào 

năm học mới 2022 - 2023. Đây là năm học có nhiều thách thức sau ảnh hưởng của dịch Covid-19 
và ngành Giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, thay sách giáo khoa ở cả 3 
bậc học tiểu học, THCS, THPT. 

bù đắp kiến thức cơ bản cho 
học sinh. Thực hiện đồng thời 
nhiệm vụ “kép” có thời điểm 
rất khó khăn, nhưng với nỗ 
lực của nhà trường, giáo viên, 
học sinh nên chúng ta đã hoàn 
thành tốt năm học. Đặc biệt, 
thành công của chúng tôi còn 
có sự chung tay của phụ huynh 
và nhà trường chăm sóc, bổ trợ 
kiến thức cho con em, nhất là 
thời gian học trực tuyến.

Tuyển bổ sung giáo viên,
đặc biệt cấp mầm non

● Bước vào năm học 2022 - 
2023, ông có thể cho biết những 
thay đổi về quy mô, mạng lưới 
trường lớp?

- Năm học mới, toàn tỉnh 
có 332.804 học sinh. Quy mô 
phát triển giáo dục của tỉnh 
khá ổn định, hiện có 55 trường 
THPT (52 trường công lập, 3 
trường tư thục), 148 trường 
THCS, 204 trường tiểu học, 
219 trường mầm non (169 
trường công lập, 50 trường 
ngoài công lập), Trung tâm 
Giáo dục thường xuyên tỉnh. 
So với năm học trước, tăng 3 
trường mầm non tư thục. Đây 
là điều đáng mừng vì sau đại 
dịch Covid-19, ở các tỉnh bạn 
số lượng trường mầm non tư 

thục giảm nhiều do không thu 
hút trẻ đến trường, giáo viên 
bỏ việc để mưu sinh.

● Nhưng dường như năm 
học nào cũng vậy, bên cạnh sự 
hân hoan, háo hức thì vẫn còn 
những nỗi lo, khó khăn nhất 
là tình trạng thiếu giáo viên?

- Chất lượng đội ngũ giáo 
viên sẽ quyết định chất lượng 
giáo dục. Năm học này, toàn 
ngành có 22.225 cán bộ quản 
lý, giáo viên tại cơ sở giáo dục 
công lập; trong đó THPT và 
trực thuộc 3.131, THCS 5.806, 
tiểu học 7.468, mầm non 5.820; 
về cơ bản đủ để tổ chức dạy và 
học đầu năm học. 

Theo Quyết định 72-QĐ/
TW ngày 18.7.2022 của Bộ 
Chính trị, ngành Giáo dục 
Bình Định được bổ sung thêm 
310 chỉ tiêu biên chế giáo viên 
(mầm non 170, tiểu học 75, 
THCS 34, THPT 31). Sở Nội 
vụ đang khẩn trương phối 
hợp với Sở GD&ĐT, UBND 
huyện, thị xã, thành phố triển 
khai thực hiện công tác tuyển 
dụng giáo viên theo chỉ tiêu 
biên chế được bổ sung. Qua 
đó, triển khai công tác tuyển 
dụng giáo viên theo đúng quy 
định, công khai, minh bạch, 

góp phần thu hút nguồn nhân 
lực có trình độ chuyên môn, 
phẩm chất chính trị tốt; đảm 
bảo số lượng, chất lượng đội 
ngũ giáo viên các cấp cho năm 
học mới, đáp ứng triển khai 
thực hiện chương trình GDPT 
2018, đặc biệt là cấp mầm non.

Tập trung nâng cao 
chất lượng giáo dục

● Năm học thứ 3 ngành 
Giáo dục thực hiện chương trình 
GDPT mới, đặc biệt lần đầu tiên 
triển khai ở bậc THPT với không 
ít khó khăn. Vậy ngành sẽ tập 
trung những nhiệm vụ trọng tâm 
nào để thực hiện chương trình và 
nâng cao chất lượng giáo dục, 
thưa ông?

- Năm học 2022 - 2023, 
ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục 
triển khai nhiệm vụ năm học 
bảo đảm tổ chức dạy và học 
an toàn, chất lượng, thích 
ứng, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19. Đặc biệt, tập trung 5 
nhóm nhiệm vụ trọng tâm để 
nâng cao chất lượng giáo dục.

Đó là, nâng cao chất lượng 
chương trình giáo dục mầm 
non, tiếp tục thực hiện chuyên 
đề “Xây dựng trường mầm non 
lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 
2021 - 2025”; củng cố, duy trì 

và nâng cao chất lượng phổ 
cập giáo dục mầm non cho trẻ 
5 tuổi, phát triển giáo dục mầm 
non cho trẻ dưới 5 tuổi; quan 
tâm hỗ trợ giáo dục mầm non 
vùng khó khăn và vùng có khu 
công nghiệp.

Triển khai chương trình 
GDPT 2018 lớp 3, lớp 7, lớp 10; 
nâng cao chất lượng biên soạn, 
thẩm định và lựa chọn sách 
giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11; 
tăng cường các điều kiện đảm 
bảo triển khai chương trình 
GDPT 2018 (đội ngũ giáo 
viên, cơ sở vật chất, thiết bị 
dạy học…).

Tiếp tục triển khai Đề án 
“Tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin và chuyển đổi 
số trong GD&ĐT giai đoạn 
2022 - 2025, định hướng đến 
năm 2030”, xây dựng và hoàn 
thiện cơ sở dữ liệu ngành về cơ 
sở, thiết bị dạy học; tăng cường 
các điều kiện đảm bảo và kỹ 
năng ứng dụng công nghệ 
thông tin trong dạy và học.

Triển khai hiệu quả Quyết 
định 85/QĐ/TTg về Chương 
trình y tế trường học trong 
cơ sở giáo dục mầm non, phổ 
thông gắn với y tế cơ sở giai 
đoạn 2021 - 2025; rà soát, sắp 
xếp, bổ sung nguồn lực cho 
công tác y tế trường học, củng 
cố và kiện toàn mạng lưới y 
tế trường học bảo đảm mỗi 
cơ sở giáo dục có đầu mối y 
tế trường học triển khai thực 
hiện nhiệm vụ thường trực 
phòng, chống dịch tại cơ sở 
giáo dục.

Thực hiện nghiêm túc đánh 
giá chuẩn chức danh, nghề 
nghiệp, tạo điều kiện cho giáo 
viên chủ yếu là mầm non, tiểu 
học, THCS được học tập để 
đạt chuẩn về trình độ đào tạo. 
Đồng thời, tăng cường bồi 
dưỡng nâng cao năng lực cho 
đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản 
lý giáo dục đáp ứng yêu cầu 
đổi mới căn bản, toàn diện 
GD&ĐT.

Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục 
tham mưu Tỉnh ủy, HĐND 
tỉnh, UBND tỉnh ban hành 
chủ trương, chính sách cụ thể 
nhằm tiếp tục phát triển sự 
nghiệp giáo dục tỉnh nhà, triển 
khai hiệu quả chương trình 
GDPT 2018.

● Cảm ơn ông!
MAI HOÀNG (Thực hiện)

Ông ĐÀO ĐỨC TUẤN

Ngành Giáo dục tiếp tục được bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023.      Ảnh: M.H
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Chỉ tính riêng giai đoạn 
2016 - 2021, tỉnh Bình Định đã 
chi từ nguồn ngân sách tỉnh hơn 
30 tỷ đồng để thực hiện các hoạt 
động hợp tác, hỗ trợ 4 tỉnh Nam 
Lào phát triển KT-XH. 

Từ một “mô hình mẫu” 
Dự án liên doanh giữa Công 

ty CP Dược - Trang thiết bị y 
tế Bình Định (Bidiphar) với Xí 
nghiệp Dược phẩm Champasak 
để thành lập Công ty Dược phẩm 
CBF (Công ty CBF) đầu năm 1995 
được đánh giá là mô hình mẫu 
cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn 
kết đặc biệt và hợp tác toàn diện 
giữa hai Đảng, hai Nhà nước và 
nhân dân Việt Nam - Lào cũng 
như hai tỉnh kết nghĩa Bình 
Định - Champasak.  

Công ty CBF tuyển dụng 
lao động ở các vùng còn nhiều 
khó khăn của Lào, hỗ trợ điều 
kiện ăn, ở và tạo thu nhập tốt 
để họ chuyên tâm làm việc. 
Theo Tổng Giám đốc Bidiphar 
Phạm Thị Thanh Hương, trong 
dự án này, Bidiphar hết sức tận 
tâm tận tình; cử nhiều cán bộ, 
nhân viên sang hướng dẫn từng 
thao tác kỹ thuật cho công nhân 
Lào, cũng như cách điều hành 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
ở Công ty CBF. Vượt qua những 
khó khăn, thách thức, các thế hệ 
cán bộ, nhân viên của Bidiphar 
đã chung sức, đồng lòng cùng các 
bạn Lào xây dựng Công ty CBF 
phát triển vững mạnh.

“Đến nay, Bidiphar đã chuyển 
giao toàn bộ để phía Lào làm chủ 
hoàn toàn công nghệ hiện đại ở 
nhà máy sản xuất dược phẩm 
đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Hiện 
lãnh đạo, cán bộ, công nhân của 
Công ty CBF hầu hết là người 
Lào. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn 
tiếp tục tư vấn giúp phía bạn 
nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy, 
triển khai các biện pháp kỹ thuật 
mới, phát triển sản phẩm mới. 
Công ty CBF sản xuất rất nhiều 
loại thuốc thiết yếu, chiếm đến 
70% thị phần thuốc tại Lào”, bà 
Hương cho biết. 

Năm 2006, Bidiphar tiếp tục 
liên doanh thành lập Công ty 
cao su hữu nghị Lào - Việt tại 

BÌNH ĐỊNH - NAM LÀO: 
Nghĩa tình sắt son, hợp tác bền vững 

LTS: Tỉnh Bình Định đã thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Champasak vào năm 1979, sau đó lần lượt mở rộng đến các tỉnh Attapeu, Sekong và 
Salavan. Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5.9.1962  - 5.9.2022), Báo Bình Định trân trọng giới thiệu đến bạn 
đọc chuyên đề “Bình Định - Nam Lào: Nghĩa tình sắt son, hợp tác bền vững”.  

Trải qua các giai đoạn, đến 
nay hợp tác giữa tỉnh Bình 
Định và 4 tỉnh Nam Lào đã 
phát triển toàn diện, mang 
lại hiệu quả thiết thực trên 
nhiều lĩnh vực: Đào tạo, 
quốc phòng, đầu tư, y tế, 
nông nghiệp… 

tỉnh Sekong, trồng cây cao su 
trên diện tích rất rộng lớn. Cây 
cao su đã phát triển tốt, nhà máy 
chế biến mủ cao su của Công ty 
hoạt động hiệu quả, có nhiều sản 
phẩm xuất khẩu. 

Hai công ty liên doanh trên 
của Bidiphar còn đóng góp tích 
cực vào các hoạt động an sinh 
xã hội ở Lào, như: Hỗ trợ làm 
đường giao thông, kéo điện vào 
các nhà dân vùng sâu vùng xa… 
cùng nhiều sự giúp đỡ thiết thực 
về giáo dục, y tế. Đúng như lời 
ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch 
HĐQT Công ty Bidiphar và Công 
ty CBF, từng chia sẻ: Nhiệm vụ 
của Bidiphar không chỉ là sản 
xuất kinh doanh, mà còn góp 
phần tiếp nối bồi đắp, phát huy 
truyền thống đoàn kết đặc biệt 
và sự hợp tác toàn diện giữa hai 
nước Việt Nam - Lào. 

Kề vai sát cánh 
trong mọi hoàn cảnh 

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên 
về công tác đối ngoại quốc phòng, 
Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên 
trao đổi thông tin, giữ vững và 
tăng cường hợp tác trên tinh 
thần mối quan hệ hữu nghị 
truyền thống, tình đoàn kết 
đặc biệt với Bộ CHQS hai tỉnh 
Champasak, Attapeu.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, 
từ nguồn kinh phí của UBND 
tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ 
trên 6,8 tỷ đồng cho Bộ CHQS 
các tỉnh Attapeu và Champasak 
để xây dựng cơ sở vật chất và 
mua sắm thiết bị văn phòng. Giai 
đoạn 2016 - 2020, Đảng ủy - Bộ 
CHQS tỉnh đã tiếp tục tham 

mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
hỗ trợ kinh phí giúp Bộ CHQS 
tỉnh Champasak và Attapeu củng 
cố doanh trại, nhà ở, nơi làm 
việc, học tập, với tổng kinh phí 
hơn 9,3 tỷ đồng. Tiêu biểu là các 
công trình như: Xây dựng, củng 
cố doanh trại Trường Quân sự 
tỉnh Attapeu; xây dựng, củng cố 
hệ thống khuôn viên, sân vườn 
cơ quan Bộ CHQS và doanh 
trại Tiểu đoàn biên giới 22 (tỉnh 
Champasak); hỗ trợ thiết bị, máy 
móc sản xuất doanh cụ, doanh 
trại cho bộ đội hai tỉnh này... 

Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh 
cũng tổ chức 3 đoàn công tác 
sang thăm, khám bệnh, cấp 
thuốc cho người dân có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn 2 tỉnh 
Attapeu và Champasak nhân dịp 
tết cổ truyền Bunpimay... Trên 
tinh thần “Giúp bạn là giúp 
mình”, năm 2021, Bộ CHQS 
tỉnh giúp xây dựng công trình 
hữu nghị tại tỉnh Attapeu và 
Champasak, với số tiền 1,6 tỷ 
đồng; hỗ trợ trang thiết bị, 
vật tư y tế phòng, chống dịch 

Covid-19 trị giá khoảng 700 
triệu đồng.

“Hai nước Việt Nam, Lào nói 
chung và lực lượng quân đội nói 
riêng luôn kề vai sát cánh bên 
nhau trong mọi hoàn cảnh”, đại 
tá Nguyễn Minh Hiến, Chính ủy 
Bộ CHQS tỉnh, cho biết. 

Năm 2018, Chủ tịch nước 
CHDCND Lào đã trao tặng 
Huân chương Lao động hạng 
III cho Bộ CHQS tỉnh Bình Định. 
Đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ huy 
trưởng Bộ CHQS tỉnh, khẳng 
định: “Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục 
quán triệt và thực hiện nghiêm 
túc các chỉ thị của Bộ Tư lệnh 
Quân khu 5 về công tác đối 
ngoại quốc phòng; tích cực, chủ 
động tham mưu cho Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh bố trí kinh phí và tổ 
chức thực hiện có hiệu quả công 
tác đối ngoại quốc phòng với 
hai tỉnh Champasak và Attapeu. 
Qua đó, tăng cường hiểu biết lẫn 
nhau; góp phần vun đắp tình 
đoàn kết, hữu nghị đặc biệt vì 
hạnh phúc, phồn vinh của hai 
dân tộc”.

Siết vòng tay, khơi sức trẻ 
Đoàn Thanh niên hai tỉnh 

Bình Ðịnh - Champasak ký kết 
chương trình kết nghĩa, phối 
hợp hoạt động giai đoạn 2014 
- 2018. Từ đó, đã tổ chức tuyên 
truyền, giáo dục thanh niên về 
mối quan hệ truyền thống, hữu 
nghị đặc biệt Việt - Lào; các hoạt 
động tình nguyện vì an sinh xã 
hội; các hoạt động trao đổi, học 
tập các sáng kiến hay trong công 
tác tập hợp, đoàn kết thanh niên; 
các mô hình phát triển kinh tế 
và hỗ trợ đào tạo thanh niên lập 
thân, lập nghiệp, cùng nhau nâng 
cao kiến thức hội nhập trong khu 
vực và quốc tế; hỗ trợ  sinh viên 
Lào đang học tập tại Bình Ðịnh. 
Ngoài ra, Tỉnh đoàn Bình Ðịnh 
còn tặng máy vi tính và học bổng 
với tổng số tiền trên 400 triệu 
đồng cho học sinh, sinh viên tỉnh 
Champasak. 

Để các hoạt động tình nguyện 
quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, 
Tỉnh đoàn hai tỉnh tiếp tục ký kết 
chương trình kết nghĩa giai đoạn 
2019 - 2023. Bí thư Tỉnh đoàn Hà 
Duy Trung cho biết: “Hai đơn vị 
đã tích cực triển khai các nội dung 
trong chương trình phối hợp và đạt 
được nhiều kết quả tích cực: Tổ 
chức các hoạt động trao đổi, học 
tập các sáng kiến hay trong công 
tác tập hợp, đoàn kết thanh niên; 
các mô hình phát triển kinh tế 
và hỗ trợ đào tạo thanh niên lập 
thân, lập nghiệp, cùng nhau nâng 
cao kiến thức hội nhập trong khu 
vực và quốc tế; tổ chức các hoạt 
động an sinh xã hội…”. 

Năm 2019, Hội Doanh nhân 
trẻ tỉnh Bình Định ký biên bản ghi 
nhớ thỏa thuận hợp tác với Hội 
Doanh nhân trẻ tỉnh Champasak. 
Theo anh Nguyễn Hoàng Đức 
Hậu, Phó Chủ tịch Hội Doanh 
nhân trẻ tỉnh, việc ký kết giúp hai 
Hội gặp gỡ, trao đổi, thực hiện 
các nội dung trọng tâm: Định kỳ 
phối hợp tổ chức các hoạt động 
thúc đẩy thương mại, giao lưu, 
kết nối cho DN là thành viên của 
hai bên nhằm tăng cường hiểu 
biết lẫn nhau và tạo nền tảng 
vững chắc cho mối quan hệ hợp 
tác, phát triển lâu dài; phối hợp 
tổ chức cho doanh nhân hai tỉnh 
gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, 
chuyển giao KHKT, thiết bị công 
nghệ mới trong sản xuất, kinh 
doanh; giao lưu, trao đổi kinh 
nghiệm trong công tác quản lý 
điều hành DN; tạo điều kiện cho 
DN hội viên quảng bá các sản 
phẩm, dịch vụ...        HOÀI THU - 

HỒNG PHÚC - DƯƠNG LINH 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng hoa cho sinh viên Lào trong buổi Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 
Việt Nam - Lào (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2022).

Ảnh: H.THU

Bộ CHQS tỉnh 
Bình Định 
trao các trang 
thiết bị, vật 
tư y tế phòng 
chống dịch 
Covid-19 cho 
Bộ CHQS tỉnh 
Champasak 
vào năm 
2020.  
Ảnh: H.PHÚC

Kỳ 1: Hợp tác toàn diện, hiệu quả  

Kỳ 2:  Hết mình vì sự nghiệp 
“trồng người” 
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Bình Định

Với mục tiêu từng bước hình 
thành “Hệ sinh thái công nghệ 
cảng biển”, Cảng Quy Nhơn đã 
tinh gọn bộ máy, nâng cao chất 
lượng dịch vụ theo định hướng 
“Lấy khách hàng làm trung 
tâm”. Cảng đưa vào sử dụng 
nhiều phần mềm trên một số lĩnh 
vực từ tài chính kế toán, nhân 
sự, tiền lương đến quản lý điều 
hành khai thác cảng tổng thể. Hệ 
thống này có tính thống nhất, 
dùng chung cơ sở dữ liệu, hoạt 
động trên một nền tảng, từng 
bước thay thế các phần mềm lẻ, 
rời rạc đã dùng nay không còn 
phù hợp với thực tế…

Ông Đinh Tấn Thanh, cán 
bộ Công ty TNHH Hào Hưng 
Phát, ở xã Canh Hiển, huyện 
Vân Canh, cho biết: Công ty 
chuyên sản xuất dăm gỗ xuất 
khẩu. Mỗi tháng, công ty xuất  
3 - 7 tàu, số lượng khoảng 
36.000 tấn/tàu. Dăm gỗ là hàng 
rời không theo quy chuẩn 
như các sản phẩm chứa trong 
container nên cách thức xếp dỡ, 
vận chuyển khác biệt, chi phí 
cao, mất nhiều thời gian. Từ 
ngày ứng dụng e - Port, chúng 
tôi không còn phải cử nhiều 
nhân viên trực tại cảng để phối 
hợp làm các thủ tục, thanh 
toán, giao nhận hàng nữa. Với  
e - Port, ở bất cứ đâu, chỉ cần có 
kết nối internert và thiết bị đầu 
cuối phù hợp là có thể khai báo 
thủ tục, theo dõi quá trình xếp 
dỡ hàng hóa, nắm được lượng 
hàng lên xuống tàu… Nhờ đó, 
tiết kiệm thời gian, cắt giảm 
chi phí… 

Tương tự, ông Trương 
Phước Điền, đại diện Công ty 
TNHH Đức Hải, ở lô A25 Khu 

CẢNG QUY NHƠN ÁP DỤNG THÀNH CÔNG MÔ HÌNH CẢNG BIỂN E - PORT:

Chất lượng dịch vụ tốt hơn
Từ đầu năm 2022, Cảng Quy Nhơn chính thức áp dụng mô hình cảng biển e - Port. Với e - Port, khách hàng có thể 

cập nhật thông tin về vị trí con tàu, lô hàng theo thời gian thực tế 24/7. Áp dụng e - Port là một cách cam kết dịch 
vụ của cảng đảm bảo chính xác, trung thực, tạo thuận lợi tối đa nhằm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian.

Với e - Port, khách hàng có thể theo dõi hoạt động xếp dỡ bằng camera hiện trường, đăng ký thủ tục, theo dõi lượng hàng 
bốc dỡ ở bất cứ đâu. 
- Trong ảnh: Bến container của Cảng Quy Nhơn.                                                                                                                                                    Ảnh: HẢI YẾN 

công nghiệp Phú Tài, phường 
Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, 
chia sẻ: Toàn bộ quy trình đăng 
ký, lên lịch, theo dõi quá trình 
xếp dỡ hàng hóa đều theo mẫu 
có sẵn trên ứng dụng, mình chỉ 
việc đánh dấu là xong, rất nhanh 
chóng, thuận lợi. Đặc biệt, cùng 
với các thiết bị chuyên dụng, 
hệ thống mới giúp tiết giảm 
nhiều loại thủ tục giấy tờ. Nhờ 
đó, so với trước đây, cùng một 
khối lượng công việc nhưng 
nay đã giảm tới hơn 36 tiếng 
đồng hồ. Riêng thời gian giải 

phóng tàu, đưa hàng đến cho 
khách hàng nhanh hơn đã là 
một lợi ích rất lớn.

Đến nay, toàn bộ 100% khách 
hàng của Cảng Quy Nhơn đã 
sử dụng thuần thục e - Port và 
tất cả đều đánh giá cao những 
lợi ích mà ứng dụng này mang 
lại. Ông Hồ Liên Nam, Trưởng 
Phòng kinh doanh Cảng Quy 
Nhơn, cho biết: E - Port giúp 
cải tiến thủ tục quy trình giao 
nhận, thanh toán điện tử và 
giao nhận hàng hóa thuận tiện 
theo hướng đơn giản, giảm thời 

gian khách hàng trực tiếp đến 
giao dịch tại cảng. Bộ phận phụ 
trách của cảng giảm số lượng, 
giảm thời gian xe dừng đỗ tại 
các cổng cảng làm thủ tục và 
giảm ách tắc giao thông tại cổng 
cảng. Để phát huy tối đa lợi ích 
mà e - Port mang lại, chúng tôi 
tăng cường đầu tư nhiều loại 
thiết bị, máy móc, đặc biệt ở 
khâu tiếp nhận tàu, làm hàng. 
Điển hình là đầu tư mua cẩu đa 
dụng QC, loại cẩu này không 
chỉ làm hàng container mà còn 
có thể bốc xếp thùng dăm gỗ, 

tole cuộn; năng lực làm việc 
gấp đôi cẩu thường, nhờ thế có 
thể giải phóng tàu nhanh, giúp 
tàu rời cảng sớm… Đặc biệt, 
thay vì dùng dầu DO, loại cẩu 
này dùng điện, vừa tiết kiệm 
chi phí, vừa bảo vệ môi trường. 

Trong khi nhiều cảng biển 
lớn ở Việt Nam mới chỉ áp dụng 
e - Port cho hàng container 
đúng quy chuẩn, thì Cảng Quy 
Nhơn là đơn vị đầu tiên trong 
cả nước thực hiện thành công 
e - Port cho tất cả mặt hàng, 
không chỉ cho container mà 
còn dăm gỗ, titan, phân bón, 
xi măng…  

Ông Lê Hồng Quân, Tổng 
Giám đốc Cảng Quy Nhơn, cho 
biết: Tới đây, chúng tôi sẽ mở 
rộng cầu cảng bến số 1 ra phía 
trước bến hiện tại thêm 35 m, 
nâng chiều dài bến lên 490 m. 
Dự án này có tổng vốn đầu tư 
550 tỷ đồng, theo kế hoạch sẽ 
hoàn thành vào giữa năm 2023. 
Khi đó, bến số 1 đủ năng lực 
tiếp nhận đồng thời 2 tàu hàng 
tổng hợp 50.000 DWT và tàu 
container 30.000 DWT đầy tải. 
Đặc biệt, theo quy hoạch của 
Bộ GTVT, Quy hoạch 1/500 
mở rộng Cảng Quy Nhơn đến 
năm 2030 đã được UBND tỉnh 
Bình Định phê duyệt và chiến 
lược đầu tư của Cảng Quy 
Nhơn, ngoài việc đầu tư nâng 
cấp bến số 1, góp phần nâng 
công suất xếp dỡ, nâng sản 
lượng hàng hóa qua cảng lên 
15 triệu tấn/năm vào năm 2025; 
giai đoạn 2 (2026 - 2030), cảng sẽ 
tiếp tục mở rộng về phía thượng 
lưu đầm Thị Nại, triển khai dự 
án trọng điểm xây dựng bến 
số 6. Ngoài ra, cảng Quy Nhơn 
đang xin chủ trương đầu tư 
cảng cạn (ICD) tại Tuy Phước -  
Bình Định, tạo điều kiện thúc 
đẩy cảng phát triển trong thời 
gian tới.                            HẢI YẾN 

Với 20 di tích lịch sử, danh 
lam thắng cảnh, trong đó có 2 di 
tích cấp quốc gia đặc biệt và 7 
danh thắng liên quan đến triều 
đại nhà Tây Sơn, dịp nghỉ lễ 
Quốc khánh 2.9 vừa qua, huyện 
Tây Sơn đón nhiều du khách. 

Bảo tàng Quang Trung là 
một trong những điểm thu 
hút nhiều du khách nhất tỉnh  
dịp lễ 2.9, trung bình mỗi 
ngày Bảo tàng tiếp đón hơn 
600 lượt khách.  Chị Nguyễn 

Từ nguồn vốn do ngân sách 
tỉnh hỗ trợ và vốn đối ứng địa 
phương, TX An Nhơn đã đầu 
tư trên 10,6 tỷ đồng triển khai 
thi công giai đoạn 2 kè bờ bên 
phải sông Tân An (đoạn từ Bãi 
Cát trên cầu Trường Thi đến 
đập Thạnh Hòa thuộc phường 
Nhơn Hòa). Tuyến kè này dài 
hơn 970 m, xây dựng theo cấp 
công trình nông nghiệp phát 
triển nông thôn cấp 4, mặt 
kè kết hợp làm đường giao 

TX An Nhơn đẩy nhanh tiến độ 
thi công kè Trường Thi

Tây Sơn đón nhiều du khách 
trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Du khách 
nghe hướng 

dẫn viên 
Bảo tàng 

Quang 
Trung giới 

thiệu về 
phong trào 

nông dân 
Tây Sơn. 

Ảnh: V.P

Thị Hiền, một du khách đến 
từ tỉnh Thái Bình, chia sẻ: Tôi 
về đây trước là để chiêm bái 
Hoàng đế Quang Trung, sau 
là thăm thú phong cảnh Bình 
Định. Sau Quy Nhơn, đi thăm 
đất Tây Sơn gia đình tôi ai 
cũng vui. Tương tự, anh Phùng 
Tân Lãm, một du khách đến từ 
TP Đà Nẵng, chia sẻ: Cả nhà 
tôi quyết định vào thăm Bình 
Định, trong chương trình có 
kế hoạch đến thăm Bảo tàng 

Quang Trung. Mọi thứ ở đây 
rất cuốn hút, tôi thích nhất 
là xem biểu diễn nhạc võ và 
các bộ phim 3D về “Tây Sơn 
tụ nghĩa”, “Chiến thắng Rạch 
Gầm - Xoài Mút”, “Đại phá 
quân Thanh”. 

Ông Châu Kinh Tú, Giám 
đốc Bảo tàng Quang Trung, 
cho hay: Thời gian qua, Bảo 
tàng Quang Trung được đầu tư 
lớn, nâng cấp nhiều hạng mục.
Nhờ đó, chúng tôi đã tăng sức 
thu hút du khách từ mọi miền 
Tổ quốc về đây tham quan. 

Ngoài các điểm di tích lịch 
sử, tâm linh, kỳ nghỉ lễ 2.9, 
hàng chục nghìn du khách đã 
đến tham quan tại nhiều điểm 
du lịch sinh thái trên địa bàn 
huyện như: Hầm Hô, Thác Đổ, 
suối Đồng Tre… Đây là tín hiệu 
vui cho ngành du lịch huyện 
Tây Sơn sau hơn 2 năm vắng 
khách vì đại dịch Covid-19.

VĂN PHONG 

thông được đổ bê tông rộng  
4 m, dày 18 cm; mái phía 
sông được gia cố bằng tấm lát  
bê tông đúc sẵn, chân mái được 
đúc bê tông bên ngoài xếp đá 
hộc, toàn tuyến kè có 6 cống 
tiêu thoát nước… Sau hơn 5 
tháng thi công, công trình đã 
đạt 90% giá trị xây lắp (ảnh), 
TX An Nhơn phấn đấu hoàn 
thành toàn bộ công trình vào 
giữa tháng 9.2022.

XUÂN THỨC
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Bình ĐịnhKINH TẾ

Khi các tỉnh Tây Nguyên 
bước vào mùa mưa, là lúc 
những hộ nuôi ong lấy mật 
chuyên nghiệp ở thôn An 
Đỗ, xã Hoài Sơn, TX Hoài 
Nhơn đưa đàn ong về nương 
náu dưới những cánh rừng 
ở quê hương để dưỡng ong, 
tái đàn và lấy mật. Người 
nuôi ong An Đỗ đang nỗ lực 
xây dựng thương hiệu, đưa 
sản phẩm của mình vươn xa 
trên thị trường.

Trung tuần tháng 8, dưới 
những tán rừng keo bạt ngàn 
ven đường về La Vuông (xã 
Hoài Sơn, TX Hoài Nhơn) là 
chi chít thùng nuôi ong mật 
của những người nuôi ong 
đang cắm chốt, xếp thành 
những hàng dài. Hương hoa 
keo thoảng nhẹ như báo trước 
một mùa ong thắng lợi.

Mật ngọt từ nghề 
Dẫn tôi đến khu rừng keo 

lá tràm có tục danh đất Cây 
Bay, nơi nằm giữa triền núi 
La Vuông, ông Nguyễn Ngọc 
Thạch - Bí thư Chi bộ, Trưởng 
thôn An Đỗ, vừa đi và kể: Phong 
trào nuôi ong ở An Đỗ bắt đầu 
từ năm 1996. Ông Nguyễn Hiền 
Hiên là người đầu tiên giúp bà 
con biết về những đàn ong “xây 
nhà” trong thùng. Ông cũng tận 
tình chỉ dẫn, hỗ trợ cả về vốn và 
con giống để nhiều người có thể 
tự gầy dựng và phát triển nghề 
nuôi ong lấy mật. Đến nay, toàn 
thôn An Đỗ có hơn 70 hộ gắn bó 

Đưa nông dân đi 
tham quan nhà máy 
chế biến tinh dầu sả

Hội Nông dân huyện Tây 
Sơn đã tổ chức cho 15 nông 
dân sản xuất giỏi tiêu biểu của 
xã Tây Phú đi tham quan nhà 
máy chế biến tinh dầu sả ở HTX 
Nông Công Thương An Nhơn 
(TX An Nhơn ). Tại nhà máy, 
lãnh đạo HTX đã giới thiệu quy 
trình kỹ thuật trồng, chăm sóc 
cây sả Java, ứng dụng vào sản 
xuất lấy lá chế biến tinh dầu; 
giới thiệu các thiết bị của nhà 
máy, công nghệ chế biến tinh 
dầu sả tiên tiến của đơn vị. 

Hiện nay, Hội Nông dân 
huyện Tây Sơn phối hợp với 
HTX Nông Công Thương An 
Nhơn đang mở rộng mô hình 
liên kết chuỗi sản xuất, đầu tư 
và mua gom nguyên liệu lá sả 
để chế biến tinh dầu. Được biết, 
cứ 4 tấn nguyên liệu lá sả Java 
sẽ chế biến được 2 lít tinh dầu. 

ĐÀO MINH TRUNG

với nghiệp nuôi ong mật. Nhà 
nuôi ít cũng có 200 đàn, nhiều 
thì 500 - 600 đàn. Mỗi năm, làng 
ong An Đỗ đưa ra thị trường cả 
nghìn tấn mật. Những đàn ong 
đã mang lại “mật ngọt” cho kinh 
tế các gia đình.

Sở hữu 320 đàn ong, năm 
ngoái ông Ngô Văn Thả thu 
về 14 tấn mật, với giá bán từ 
21.000 - 30.000 đồng/kg, ông 
lãi ròng gần 200 triệu đồng. 
Năm nay, mới nửa mùa lấy 
mật, ông Thả nhẩm tính túi đã 
rủng rỉnh hơn 100 triệu đồng 
tiền lời. Với một vùng quê như 
xã Hoài Sơn, đây là điều mà 
nhiều người mơ ước.

Ông Thả cho biết, ông bén 
duyên nghề nuôi ong lấy mật 
vào năm 2009. Khi đó, ông làm 
chung với ba người khác, tổng 
cộng 700 đàn, riêng ông Thả có 
100 đàn. Nhóm của ông rong 
ruổi khắp trong Nam ngoài Bắc, 
đưa ong theo những mùa hoa 
để tạo mật. Từ đầu năm đến hết 
tháng 2, họ đưa ong vào Đông 

Nam bộ và lên Tây Nguyên, nơi 
những vườn hoa cà phê, cao 
su, điều nở rộ. Tháng 3, ong 
ra Bắc theo mùa hoa nhãn, hoa 
vải; tháng 4 đến tháng 8 lại về 
miền Trung với hoa keo lá tràm. 
Tháng 9 đến tháng 12 thì phải 
tìm đất đậu cho ong dưỡng sức 
và tái tạo đàn. Mỗi năm, ông 
Thả về nhà tổng cộng chưa đầy 
một tháng, thời gian còn lại ruổi 

rong cùng đàn ong.
Nghề nuôi ong ở An Đỗ phát 

triển khá tập trung. Người nuôi 
ong đoàn kết, hỗ trợ nhau trong 
làm ăn, phát triển kinh tế. 

Nỗ lực tạo lập thương hiệu
Nghề nuôi ong lấy mật ở An 

Đỗ đã phát triển khá nhanh, 
mang lại thu nhập cao, vì vậy 
việc tiếp tục mở rộng quy mô 

và nâng cao giá trị sản phẩm 
mật ong là hướng đi đang 
được người nuôi ong nơi đây 
hướng đến.

Ông Nguyễn Đình Bản, 
Chủ tịch UBND xã Hoài Sơn, 
cho biết: Hoài Sơn có diện tích 
rừng tự nhiên khoảng 100 ha, 
hơn 4.000 ha rừng sản xuất có 
hệ thống thực vật đa dạng, 
nguồn hoa phong phú, là điều 
kiện rất thuận lợi để phát triển 
nghề nuôi ong lấy mật ở xã nói 
chung, trong đó có thôn An Đỗ. 
Nghề nuôi ong phụ thuộc vào 
tự nhiên rất nhiều, nên để nâng 
cao chất lượng cũng như sản 
lượng sản phẩm mật ong và 
phát triển nghề nuôi ong bền 
vững, vấn đề cốt lõi là phải giữ 
rừng. Xã cũng khuyến khích 
người nuôi ong kết hợp trồng 
rừng để tạo nguồn thức ăn dồi 
dào cho ong.

Theo ông Bản, hiện nay, 
xã đang nghiên cứu, tính đến 
việc thành lập tổ hợp tác nuôi 
ong, chia sẻ kinh nghiệm chăm 
sóc và thu hoạch mật ong, hỗ 
trợ nhau bao tiêu sản phẩm. 
Đồng thời, nghiên cứu, lập quy 
hoạch vùng phát triển nghề 
nuôi ong tập trung dưới tán 
rừng (chủ yếu là rừng trồng 
nguyên liệu giấy, rừng cây gỗ 
lớn); làm hồ sơ đăng ký nhãn 
hiệu mật ong An Đỗ, phấn đấu 
thời gian tới sẽ đưa mật ong 
vào chương trình OCOP của 
TX Hoài Nhơn, hình thành 
nên chuỗi sản xuất bảo đảm an 
toàn vệ sinh thực phẩm, nâng 
cao giá trị sản phẩm. 

Ông Trương Nam Phong, 
Trưởng Phòng Kinh tế TX Hoài 
Nhơn, khẳng định sẽ phối hợp 
với chính quyền địa phương 
để khảo sát, tìm phương án 
tốt nhất hỗ trợ bà con duy trì 
và phát triển nghề nuôi ong 
lấy mật tại An Đỗ. Đồng thời, 
nghiên cứu xây dựng, đăng 
ký bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ cho sản phẩm, nhằm phát 
triển thương hiệu, nâng cao 
sức cạnh tranh của sản phẩm 
trên thị trường.                               

TRỌNG LỢI 

 Một cầu trong thùng nuôi 
ong đã bắt đầu tạo mật. 

Ảnh: TRỌNG LỢI

Ông Ngô Văn Thả (thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn) kiểm tra tình hình sinh trưởng của 
đàn ong.                  Ảnh: TRỌNG LỢI

Thu nhập cao từ việc nuôi ghép tổng hợp tôm, cua, cá
Với mục đích đa dạng hóa đối tượng và 

hình thức nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế, 
ổn định môi trường, giảm thiểu dịch bệnh, 
tăng thu nhập, ổn định KT-XH vùng dầm, 
ven biển, năm 2022, Trung tâm Khuyến 
nông Bình Định đã triển khai thực hiện 
mô hình “Nuôi ghép tổng hợp tôm, cua, cá 
trong ao sinh thái cây ngập mặn” trên ao 
nuôi diện tích 10.000 m2 của ông Nguyễn 
Thế Lập tại thôn Vinh Quang 2, xã Phước 
Sơn, huyện Tuy Phước. 

Hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% 
về con giống, vật tư thiết yếu để xây dựng 
mô hình. Bên cạnh đó, còn được hướng 
dẫn kỹ thuật trong suốt quá trình nuôi từ 
cán bộ kỹ thuật của Trung tâm. Được sự 
hỗ trợ từ cán bộ kỹ thuật của Trung tâm, 
anh Lập thả 100 nghìn con giống tôm sú 
(cỡ 3 - 5 cm), 1.000 con cá chua (cỡ 6 cm) 
và 2.000 con cua xanh giống (1,5 cm). Sau 
5 tháng nuôi, tôm, cua, cá sinh trưởng và 
phát triển tốt, tỷ lệ sống cao (cua xanh 43%, 
tôm sú 62%, cá chua 85%), kích cỡ, trọng 
lượng đều đạt yêu cầu (cua xanh 250 g/
con, tôm sú 22 g/con, cá chua 400 g/con); 
đặc biệt, ao nuôi của mô hình không xuất 
hiện bệnh dịch. Sản lượng thu hoạch từ 
mô hình khoảng 1.919 kg (trong đó, tôm sú 
1.364 kg, cua xanh 215 kg, cá chua 340 kg),  

anh Lập ước lãi khoảng 177 triệu đồng.
Anh Lập chia sẻ, trong quá trình triển 

khai, anh luôn tuân thủ đúng quy trình kỹ 
thuật đã được hướng dẫn từ khâu cải tạo 
ao, xử lý nước, thả giống, đến các bước 
chăm sóc quản lý, phòng bệnh... Hơn nữa, 
do ao nuôi là ao sinh thái có cây ngập mặn, 
đồng thời, ven bờ nên việc kết hợp nuôi 
ghép còn tạo điều kiện phát triển cho cây 
ngập mặn và khi phát triển tốt những rừng 
cây này tạo môi trường sống tích cực cho 
vật nuôi trong ao.

Năm 2022, Trung tâm triển 
khai 2 mô hình trình diễn tại 
Phù Cát và Tuy Phước. Đây là 
mô hình nuôi ghép tổng hợp 
tôm, cua, cá theo hướng an 
toàn sinh học, chỉ cho ăn với 
đối tượng nuôi chính là tôm sú, 
tận dụng thức ăn tự nhiên có 
sẵn trong ao, không sử dụng 
các loại thuốc kháng sinh, hóa 
chất gây ảnh hưởng xấu đến 
môi trường. 

Ông Trương Xuân Đưa, 
Trưởng trạm Nghiên cứu ứng 
dụng kỹ thuật nông nghiệp 
(Trung tâm Khuyến nông) cho 
biết, việc kết hợp nhiều đối 
tượng nuôi trên cùng một diện 

tích, trong cùng một vụ sẽ góp phần tận 
dụng nguồn thức ăn tự nhiên, thức ăn thừa 
của các đối tượng nuôi chính, đem lại hiệu 
quả kinh tế cao và đã thuyết phục được 
nhiều người học tập để làm theo thay vì 
chỉ chuyên nuôi tôm như lâu nay. Không 
chỉ đem lại lợi ích kinh tế, việc nuôi 
kết hợp như trên còn giúp ổn định môi 
trường, phát triển bền vững, giảm thiểu 
thiệt hại do dịch bệnh.                      

THÀNH NGUYÊN

TÂY SƠN: 

Đo kích cỡ cá chua thu hoạch từ mô hình thực hiện ở ao nuôi của 
gia đình ông Nguyễn Thế Lập.              Ảnh: THÀNH NGUYÊN

Làng ong An Đỗ
nỗ lực tạo lập thương hiệu
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Bình Định

KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG (1902 - 2022)

Lê Hồng Phong - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng
Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 - 1942) là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người chiến sĩ 

kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Suốt cuộc đời, đồng chí đã thể hiện 
tấm gương sáng ngời của người cộng sản: Sống vì Đảng, chết không rời Đảng, trọn vẹn niềm tin 
về thắng lợi vẻ vang của cách mạng... 

Đồng chí LÊ HỒNG PHONG
Ảnh: tuyengiao.vn

Di tích Khu lưu niệm đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).  Ảnh: tuyengiao.vn

Đồng chí Lê Hồng Phong tên 
thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 
1902 tại xã Thông Lạng (nay là 
xã Hưng Thông), huyện Hưng 
Nguyên, tỉnh Nghệ An, trong 
một gia đình nông dân. 

Sau khi học xong Sơ học yếu 
lược, do hoàn cảnh gia đình khó 
khăn, Lê Hồng Phong đã xin 
làm việc tại nhà máy Diêm - Bến 
Thủy, TP Vinh. Chứng kiến cuộc 
sống khổ cực của người lao động 
bị thực dân, phong kiến bóc lột 
tàn tệ, Lê Hồng Phong và những 
người cùng tâm huyết đã vận 
động công nhân nổi dậy đấu 
tranh. Sau sự kiện này, Lê Hồng 
Phong bị đuổi việc.

Tròn trọng trách với Đảng
Cuối năm 1923, Lê Hồng 

Phong bí mật sang Thái Lan 
gặp các nhà yêu nước Việt Nam. 
Năm 1924, sang Quảng Châu 
(Trung Quốc) gia nhập nhóm 
Tâm Tâm xã và sau đó gặp Lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc, được Người 
giác ngộ cách mạng.

Năm 1925, Lê Hồng Phong 
gia nhập Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên và tham dự 
lớp huấn luyện cán bộ cách mạng 
do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ 
chức, trở thành một trong những 
cán bộ đầu tiên của cách mạng 
Việt Nam được trang bị lý luận 
của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đồng 
chí được học tập toàn diện về 

quân sự và chính trị tại Trung 
Quốc và Liên Xô. Sau khi tốt 
nghiệp, Lê Hồng Phong hoạt 
động trong lực lượng Hồng quân 
Xô Viết và nhận trọng trách liên 
lạc giữa Đảng Cộng sản Đông 
Dương với Quốc tế Cộng sản. 

Tháng 11.1931, theo chỉ thị 
của Quốc tế Cộng sản, đồng chí 
Lê Hồng Phong được phân công 
trở về nước lãnh đạo việc khôi 
phục, phát triển tổ chức Đảng, 
đưa cách mạng Đông Dương 
vượt qua giai đoạn khó khăn, 
hiểm nghèo.

Đầu năm 1932, Lê Hồng 
Phong nối liên lạc với một số 
đồng chí tại TP Nam Ninh, 
Quảng Tây (Trung Quốc) và 
xây dựng lại hệ thống tổ chức 
của Đảng. Tháng 6.1932, Lê 
Hồng Phong bàn bạc với các 
lãnh đạo của Đảng cho công 
bố bản “Chương trình hành 
động của Đảng” do đồng chí 
tham gia khởi thảo và được 
Quốc tế Cộng sản thông qua. 
Đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức 
quan trọng trong lúc cách mạng 
Việt Nam bị khủng bố trắng, 
Đảng đang gặp thoái trào, các 

tư tưởng dao động, cơ hội đang 
thừa cơ trỗi dậy.

Tháng 3.1934, đồng chí Lê 
Hồng Phong làm Bí thư Ban 
lãnh đạo của Đảng ở nước 
ngoài (còn gọi là Ban Chỉ huy 
ở ngoài của Đảng), chuẩn bị các 
điều kiện để tổ chức Đại hội lần 
thứ I của Đảng.

Cuối năm 1934, Lê Hồng 
Phong dẫn đầu đoàn đại biểu 
của Đảng đi dự Đại hội VII 
Quốc tế Cộng sản tại Liên Xô 
từ ngày 25.7 - 21.8. Trong tham 
luận báo cáo tại Đại hội, bằng 
cả lý luận và thực tiễn, đồng chí 
đã khái quát lịch sử phát triển 
của phong trào cách mạng Đông 
Dương từ năm 1930 - 1935; 
nêu bật những thành tích to 
lớn, những khuyết điểm, kinh 
nghiệm mà Đảng đã thu hoạch, 
đúc kết được trong những năm 
chiến đấu gian khổ nhưng vô 
cùng anh dũng, cùng khả năng, 
triển vọng của phong trào đấu 
tranh với điều kiện tình hình 
quốc tế và trong nước có những 
thay đổi mới. 

Những đóng góp của đồng 
chí thể hiện trong các luận điểm 

của tham luận đã được Đại hội 
đánh giá cao; qua đó ghi nhận sự 
trưởng thành của Đảng Cộng sản 
Đông Dương và chính thức công 
nhận Đảng ta là một bộ phận 
thuộc Quốc tế Cộng sản, đồng 
chí Lê Hồng Phong được bầu 
là Ủy viên chính thức của Ban 
Chấp hành Trung ương Quốc tế 
Cộng sản.

Cùng đó, tháng 3.1935, Đại 
hội lần thứ I của Đảng đã diễn 
ra thành công, đồng chí Lê Hồng 
Phong (được bầu vắng mặt) làm 
Tổng Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản 
Đông Dương. Tháng 7.1936, tại 
Thượng Hải (Trung Quốc), đồng 
chí triệu tập và chủ trì Hội nghị 
Trung ương bổ sung Nghị quyết 
Đại hội lần thứ I.

Một lòng tin thắng lợi 
vẻ vang của cách mạng

Tháng 11.1937, đồng chí Lê 
Hồng Phong về nước và bí mật 
hoạt động tại Sài Gòn, trực tiếp 
cùng Trung ương Đảng chỉ đạo 
phong trào cách mạng trong tình 
hình mới. Tháng 3.1938, đồng 
chí tham dự Hội nghị Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng. Sau Hội 
nghị, đồng chí tiếp tục tham gia 
chỉ đạo phong trào cách mạng 
ở các tỉnh Nam Kỳ và có nhiều 
đóng góp trên mặt trận báo chí 
nhằm thống nhất các quan điểm 
của Đảng về đấu tranh dân chủ. 
Bằng ngòi bút sắc sảo, đồng chí 
còn tham gia tích cực vào cuộc 
đấu tranh vạch trần các luận 
điệu sai trái, phản động, cơ hội 
chủ nghĩa; củng cố sự đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng. 

Trong cuộc đấu tranh tư 
tưởng đó, đồng chí tỏ rõ sự nhạy 
bén, bản lĩnh chính trị, sự kiên 
định và trình độ tri thức lý luận 
khoa học; góp phần quan trọng 
trong việc xây dựng và củng cố 
Đảng về mặt tư tưởng, tổ chức, 
đưa tới thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam thời kỳ Mặt trận dân 
chủ, cũng là sự chuẩn bị tích 
cực để đi tới thắng lợi lịch sử 
của Cách mạng Tháng Tám  
năm 1945.

Ngày 22.6.1939, đồng chí Lê 
Hồng Phong bị thực dân Pháp 
bắt lần thứ nhất tại Chợ Lớn, 
kết án 6 tháng tù giam và 3 năm 
quản thúc. Ngày 23.12.1939, 
chúng đưa đồng chí về quản 
thúc tại quê nhà Nghệ An. Ngày 
20.1.1940, đồng chí bị thực dân 
Pháp bắt lần thứ hai, giam tại 
Khám Lớn, Sài Gòn; cuối năm 
1940, bị đày ra Côn Đảo. Tại 
đây, biết Lê Hồng Phong là cán 
bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, 
thực dân Pháp tìm mọi cách tra 
tấn, hành hạ. Trước sự độc ác, 
dã man của kẻ thù, đồng chí vẫn 
nêu cao chí khí cách mạng, tích 
cực vận động và chỉ đạo anh em 
tù đấu tranh chống địch đánh 
đập, chống lại những luật lệ hà 
khắc của nhà tù. 

Những trận đòn thù tàn ác, 
dã man, liên tục làm đồng chí 
Lê Hồng Phong dần dần kiệt 
sức. Đồng chí đã vĩnh biệt anh 
em, đồng chí vào trưa 6.9.1942. 
Trước lúc đi xa, đồng chí còn 
căn dặn: “Nhờ các đồng chí nói 
với Đảng rằng, tới giờ phút cuối 
cùng, Lê Hồng Phong vẫn một 
lòng tin vào thắng lợi vẻ vang 
của cách mạng”!           MAI LÂM

Tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng về 
sự phục vụ của cơ quan hành chính 

(BĐ) - UBND huyện Tuy 
Phước và Huyện đoàn phối hợp 
ban hành Kế hoạch khảo sát 
mức độ hài lòng của người dân, 
tổ chức đối với sự phục vụ của 
cơ quan hành chính nhà nước 
năm 2022 trên địa bàn huyện.

Đối tượng khảo sát là người 
dân, tổ chức, DN đã trực tiếp 
giao dịch giải quyết thủ tục 
hành chính và nhận kết quả 
tại bộ phận Tiếp nhận và trả 
kết quả cấp huyện, xã từ ngày 
15.12.2021 - 15.8.2022.

Khảo sát viên là đoàn viên 
của tổ chức Đoàn các xã, thị 
trấn. Khảo sát viên sẽ phát 

phiếu khảo sát để lấy thông 
tin; hướng dẫn người dân trả 
lời và thu hồi phiếu khảo sát 
ngay sau khi người dân trả lời 
xong. Phiếu khảo sát được bàn 
giao cho Phòng Nội vụ huyện; 
sau đó là các bước nhập dữ liệu, 
tổng hợp, phân tích dữ liệu để 
xây dựng báo cáo kết quả khảo 
sát, đánh giá và tổ chức công 
bố Chỉ số hài lòng đối với các 
dịch vụ công được chọn khảo 
sát năm 2022.

Dự kiến, kết quả khảo sát 
được báo cáo về UBND huyện 
trước ngày 31.11.2022.

H.NHÂN

THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN Ở HOÀI ÂN:

Phát huy vai trò của ĐVTN vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
(BĐ) - Kế hoạch thực hiện Đề 

án “Phát huy vai trò của ĐVTN 
trong việc thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4 giai đoạn 2022 - 2027” do 
UBND huyện Hoài Ân ban hành 
nhấn mạnh quan điểm phát huy 
tinh thần xung kích, sự năng 
động, sáng tạo của lực lượng 
ĐVTN, đặc biệt là ĐVTN vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi. ĐVTN là lực lượng 
nòng cốt thực hiện Đề án với 
phương châm “Mỗi ĐVTN là 
một chiến sĩ xung kích, gương 
mẫu, đi đầu, sẵn sàng thực hiện 
tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận 
động, hướng dân, hỗ trợ tổ chức, 
DN, người dân tiếp cận và sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến”, 
góp phần xây dựng quê hương 
ngày càng văn minh, hiện đại.

Một số chỉ tiêu cụ thể hằng 
năm theo Kế hoạch: Có 3.000 
lượt ĐVTN được thông tin, 
tuyên truyền về dịch vụ công 
trực tuyến; 2.000 ĐVTN mở tài 
khoản trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia; 2.750 người dân (ngoài 
độ tuổi thanh niên) mở tài khoản 
người dùng trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia thông qua tuyên 
truyền của ĐVTN; 80% hồ sơ 
thủ tục hành chính do ĐVTN 
thực hiện được giao dịch bằng 
hình thức trực tuyến… 

Để đạt các chỉ tiêu đó, Kế 
hoạch đề ra các giải pháp: Phát 

huy vai trò của tổ chức Đoàn 
các cấp trong công tác tuyên 
truyền, vận động, hướng dẫn, 
hỗ trợ thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến; tổ chức tập huấn 
kiến thức, kỹ năng tuyên 
truyền, vận động, hướng dẫn, 
hỗ trợ thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến; có cơ chế, chính 
sách hỗ trợ nhằm khuyến khích 
ĐVTN tham gia tuyên truyền, 
hướng dẫn thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến; phát động các 
phong trào thi đua về thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến; kiểm 
tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, 
đánh giá công tác triển khai 
thực hiện Đề án.       

M.LÂM

TUY PHƯỚC: 
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Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ 
Y tế), từ tháng 5.2022 đến nay 
dịch có diễn biến bất thường, 
đã ghi nhận dịch tại 12 quốc 
gia khu vực châu Âu. Ngày 
23.7.2022, WHO công bố tình 
trạng khẩn cấp về sức khỏe 
cộng đồng quốc tế. Đến ngày 
15.8.2022, đã ghi nhận trên 
35.000 ca mắc tại 92 quốc gia, 
trong đó có 12 trường hợp tử 
vong. Một số quốc gia gần 
với nước ta như Thái Lan, 
Singapore, Đài Loan (Trung 
Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc, 
Nhật Bản, Indonesia đã ghi 
nhận ca bệnh xâm nhập.

Từ tháng 8.2022, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
đã có công văn chỉ đạo Sở Y 
tế chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị, địa phương liên 
quan chủ động xây dựng kế 
hoạch, kịch bản, tổ chức diễn 
tập theo các tình huống để sẵn 
sàng đáp ứng trong trường hợp 
dịch bệnh đậu mùa khỉ xảy ra. 
Đồng thời, tổ chức tập huấn 
cho cán bộ y tế các tuyến theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế. Chuẩn 
bị sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, 
nhân lực, kinh phí để triển khai 
các biện pháp phòng, chống 
dịch, tiếp nhận và điều trị các 
trường hợp mắc bệnh, nếu có.

Về lây truyền, TS Nguyễn 
Lương Tâm, Phó Cục trưởng 
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 
nhấn mạnh: Bệnh đậu mùa khỉ 
là bệnh lây truyền từ động vật 

Viêm mũi, xoang là bệnh hô hấp 
phổ biến, bệnh liên quan mật thiết khi 
thời tiết mưa nắng thất thường, mà 
dân gian quen gọi là “trở trời”. Viêm 
mũi, xoang dị ứng không nguy hiểm 
nhưng gây nhiều phiền phức cho sức 
khỏe, sinh hoạt của người bệnh.

Viêm mũi dị ứng và viêm xoang dị 
ứng là hai bệnh lý khác nhau nhưng 
lại có liên quan mật thiết với nhau. 
Các yếu tố liên quan có thể gây viêm 
mũi, xoang dị ứng như: Người có 
cơ địa dị ứng như bị mề đay, hen 
suyễn, tổ đỉa, chàm…; môi trường 
sống có nhiều bụi, lông chó mèo, 
nấm...; dị ứng với phấn hoa, cây cỏ; 
do thời tiết thay đổi như: Gió mùa, 
ẩm ướt, áp thấp, khô hanh; do liên 
quan đến nghề nghiệp, liên quan 
đến hóa chất; do liên quan đến một 
số thức ăn, thực phẩm dễ gây dị ứng 
như: Tôm, cua, nhộng… Ngoài ra, 
còn do yếu tố di truyền, hoặc do dị 
dạng bẩm sinh hốc mũi, xoang; do vi 
khuẩn, vi nấm gây viêm nhiễm mũi 
xoang, đường hô hấp.

Hắt xì, chảy mũi, nghẹt mũi là 
triệu chứng đầu tiên của viêm mũi, 
xoang dị ứng. Hắt hơi là triệu chứng 
điển hình của bệnh viêm mũi, xoang 
dị ứng. Hắt hơi thường xuyên tái 
phát trong các đợt dị ứng và thường 
xảy ra vào sáng sớm. Nhiều khi người 
bệnh sẽ bị ngứa cả mũi, mắt, họng, 
thậm chí ngứa mắt làm phù nề thâm 
quầng mắt. Tắc nghẹt mũi gây khó 
chịu bức bối cho người bệnh, nếu bị 
nghẹt mũi hoàn toàn cả hai bên làm 
người bệnh phải thở bằng miệng và 
có cảm giác  bị ngạt thở. Đau đầu, 
đau họng và rối loạn giấc ngủ làm 
ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe 
người bệnh.

Bệnh viêm mũi, xoang dị ứng nếu 
không điều trị đúng và kịp thời có 
thể dẫn đến các biến chứng viêm 
xoang cấp và mạn tính gây viêm 
họng, viêm thanh quản, tai giữa. 
Mất ngủ, khó ngủ gây mệt mỏi, ảnh 
hưởng đến sinh hoạt và lao động 
của người bệnh. Niêm mạc hốc mũi, 
xoang bị phù nề thoái hóa dạng 

polyp, vẹo vách ngăn, quá phát 
cuống mũi...  Ngứa mắt, đỏ mắt và 
chảy nước có thể gây xước giác mạc, 
ảnh hưởng đến thị giác của người 
bệnh và gây quầng mắt.

Đây là căn bệnh mạn tính và 
rất hay tái phát nhất là khi thời 
tiết chuyển mùa và nắng mưa thất 
thường. Vì vậy, khi có triệu chứng 
viêm mũi xoang dị ứng cần đến các 
cơ sở y tế chuyên khoa khám và điều 
trị  sớm. Tuyệt đối không nên tự mua 
thuốc để điều trị. Ngoài ra, cần tránh 
tiếp xúc với các chất gây dị ứng: Khói 
bụi, nấm mốc, phấn hoa, hóa chất…
Khi thời tiết thay đổi cần đề phòng 
viêm đường hô hấp. Vệ sinh mũi, 
họng thường xuyên, tránh làm tổn 
thương niêm mạc mũi. Ăn uống khoa 
học, tránh các thức ăn có thể gây dị 
ứng. Không uống các chất kích thích 
và tránh xa khói thuốc lá. Thể dục 
thường xuyên để nâng cao sức đề 
kháng cơ thể, giảm béo phì.

THÙY VY 
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Phòng bệnh viêm mũi, xoang dị ứng 
khi “trở trời”

Cảnh giác với bệnh đậu mùa khỉ
Tuy Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa 
khỉ nào nhưng nhiều nước lân cận đã ghi nhận một số trường 
hợp nhiễm bệnh. Do vậy, để đảm bảo an toàn, ngành Y tế 
tỉnh vẫn lên kế hoạch giám sát, chuẩn bị để phát hiện sớm và 
xử lý ngay.

Hoạt động kiểm dịch y tế quốc tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện tại Cảng Quy Nhơn nhằm phòng ngừa những 
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, trong đó có đậu mùa khỉ lây lan từ ngoài vào Bình Định.            Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

sang người nhưng lưu ý bệnh 
này vẫn lây từ người sang 
người nếu tiếp xúc trực tiếp 
gần, lây qua vết thương hở, 
dịch cơ thể, giọt bắn lớn của 
đường hô hấp và qua tiếp xúc 
với các vật dụng, đồ dùng bị 
nhiễm mầm bệnh. Thời gian 
ủ bệnh của bệnh đậu mùa khỉ 
thường từ 6 - 13 ngày, nhưng 
có thể dao động từ 5 - 21 ngày. 
Các triệu chứng thường thấy là 
sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, 
sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, 
mệt mỏi, phát ban.

Về cách phòng bệnh,  
TS Nguyễn Lương Tâm cho biết 
thêm: Vắc xin đậu mùa trước 
đây có hiệu quả nhất định trong 
việc phòng, chống đậu mùa khỉ. 
Hiện một số quốc gia đã phê 
duyệt sử dụng vắc xin phòng 
bệnh đậu mùa/đậu mùa khỉ 
thế hệ mới (thế hệ 2, 3) để sử 
dụng phòng, chống bệnh. Tuy 
nhiên, WHO không khuyến cáo 
tiêm vắc xin phòng, chống bệnh 
đậu mùa khỉ một cách rộng rãi, 
chỉ tiêm cho người có nguy cơ 
cao. Các biện pháp phòng bệnh 
không đặc hiệu như tránh tiếp 
xúc gần gũi với người mắc hoặc 
nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ, 
thường xuyên rửa tay bằng xà 
phòng và nước sạch hoặc dung 
dịch sát khuẩn tay, đảm bảo an 
toàn thực phẩm, tăng cường 
vận động nâng cao sức khỏe...

Trên địa bàn tỉnh Bình Định, 
theo ông Nguyễn Văn Trung, 

Phó Giám đốc Sở Y tế, Sở đã 
có văn bản hướng dẫn phòng 
ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa 
khỉ trong cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh; đồng thời thực hiện 
giám sát, phòng, chống bệnh 
theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Để phòng, chống bệnh đậu 
mùa khỉ đạt hiệu quả cao, việc 
giám sát, sàng lọc các ca bệnh 
xâm nhập vào địa bàn tỉnh rất 
quan trọng. Do vậy, đội ngũ 
kiểm dịch y tế quốc tế (Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) 
thường xuyên theo dõi thông 
tin về dịch bệnh truyền nhiễm 
trên thế giới để kịp thời nắm 
bắt, cập nhật liên tục thông 

tin về các dịch bệnh mới nổi 
trong đó có đậu mùa khỉ, 
nhằm chủ động ứng phó với 
các tình huống có thể xảy ra 
tại cửa khẩu.

Thời gian qua, lực lượng 
làm nhiệm vụ kiểm dịch y tế 
quốc tế của Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh đã nghiêm túc 
thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 và 
các bệnh mới nổi khác... để góp 
phần bảo vệ sức khỏe nhân dân. 
Cụ thể, từ đầu năm đến nay, 
100% người, phương tiện, hàng 
hóa nhập cảnh vào Việt Nam 
qua Cảng hàng không Phù 
Cát và Cảng Quy Nhơn được 

An Nhơn chú trọng  
các hoạt động  truyền 
thông sức khỏe

 (BĐ) - Từ tháng 6 đến nay, TTYT TX An 
Nhơn liên tục phối hợp với Thị đoàn, Hội 
LHPN thị xã, các trạm y tế tổ chức nhiều hoạt 
động truyền thông tại 15 xã, phường với các 
nội dung như: Truyền thông về chăm sóc sức 
khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên; tư 
vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân; truyền 
thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản và mất 
cân bằng giới tính khi sinh; sàng lọc trước 
sinh và sàng lọc sơ sinh... 

Mỗi nội dung hướng đến một đối tượng 
khác nhau, do đó để đạt chất lượng, TTYT  
TX An Nhơn lần lượt tổ chức các buổi nói 
chuyện theo từng nội dung cho từng lứa tuổi. 
Theo đó, tại các buổi truyền thông, các ĐVTN 
nắm được những kiến thức, kỹ năng sống về 
giới tính, sức khỏe sinh sản, những thay đổi tâm 
sinh lý ở tuổi dậy thì; các nguy cơ khi mang thai 
ở tuổi dậy thì, các bệnh lây nhiễm qua đường 
tình dục; các biện pháp tránh thai; lợi ích của 
việc khám sức khỏe tiền hôn nhân. Cùng với 
đó, phụ nữ ở độ tuổi mang thai nắm được lợi 
ích của việc sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ 
sinh; các đối tượng được thực hiện sàng lọc 
miễn phí; giai đoạn phù hợp để làm sàng lọc...

Hoạt động nhằm phổ biến kiến thức về 
sức khỏe sinh sản, góp phần nâng cao chất 
lượng dân số.                                    THẢO KHUY

giám sát phù hợp theo quy 
định về kiểm dịch y tế quốc tế; 
phát hiện sớm, cách ly và xử lý 
kịp thời các trường hợp nghi 
ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, 
phương tiện, hàng hóa nghi 
ngờ mang mầm bệnh truyền 
nhiễm. Nhằm phòng ngừa 
những bệnh truyền nhiễm nguy 
hiểm lây lan từ ngoài vào Bình 
Định và ngược lại, đặc biệt là 
bệnh đậu mùa khỉ, thời gian tới 
hoạt động kiểm dịch y tế quốc 
tế thực hiện tại các Cảng Quy 
Nhơn, Cảng hàng không Phù 
Cát sẽ được tăng cường, chặt 
chẽ và chi tiết hơn. 

ĐỖ THẢO



9TRONG NƯỚCTHỨ HAI, 5.9.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

NGÀY VÀ ĐÊM 5.9.2022
I - Khu vực tỉnh Bình Định: 

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày 
có lúc nắng, chiều tối và đêm có 
mưa rào và rải rác có giông, 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 đến nhiều mây, 
ngày có lúc nắng, chiều tối và 
đêm có mưa rào và giông. 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 đến nhiều 
mây, có mưa rào rải rác và có nơi 
có giông. Trong mưa giông có khả 
năng xảy ra lốc xoáy và gió giật 
mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, 
giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. 
Gió Tây Nam cấp 4 - 5, có lúc cấp 6; 
biển động nhẹ. Sóng cao 2 - 3 m.

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)    

Dự báo 
THỜI TIẾT

THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI:

Toàn xã hội hãy chung tay với giáo dục

Năm học 2022 - 2023, thầy trò cả nước có thể đến trường dự lễ khai giảng trực tiếp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
vừa có thư gửi ngành giáo dục nhân 
khai giảng năm học 2022 - 2023.

Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc chia sẻ niềm vui chung với 
thầy trò cả nước sau một thời gian bất 
thường do dịch Covid-19, nay được 
cùng nhau dự khai giảng trực tiếp tại 
ngôi trường của mình. Chủ tịch nước 
mong muốn cùng với các thầy cô giáo, 
các bậc phụ huynh, toàn xã hội hãy 
chung tay vì giáo dục.

Xin trích một đoạn trong thư Chủ 
tịch nước gửi nhân khai giảng năm học 
2022 - 2023:

“Hôm nay, ngày 5.9.2022, chúng 
ta lại cảm nhận được những cảm xúc 
đặc biệt sau một khoảng thời gian 
bất thường, việc học tập bị gián đoạn 
thường xuyên bởi đại dịch Covid-19, 
thầy và trò lại được cùng nhau dự lễ 
khai giảng trực tiếp tại ngôi trường thân 
yêu, cùng nhau chia sẻ quyết tâm, niềm 
tin và hy vọng về một chặng đường mới 
trong học tập. 

Một năm học bắt đầu, khởi nguồn 
cho những hy vọng mới. Tôi đánh giá 
cao ý nghĩa của chủ đề mà ngành Giáo 
dục lựa chọn năm nay, đó là “Đoàn kết, 
sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, 
củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục 
và đào tạo”.

Tôi đề nghị toàn thể cán bộ quản 
lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo 

dục hãy nỗ lực tận tụy, đoàn kết, sáng 
tạo, khắc phục khó khăn, làm tốt chức 
trách, phát huy tinh thần trách nhiệm 
với nghề, với học sinh thân yêu, vì sự 
nghiệp trồng người vĩ đại.

Tôi mong muốn các bậc phụ huynh 
quan tâm hơn nữa đến sự học của con 
cái, làm gương tốt, vì tương lai con trẻ, 
vì sự vẻ vang của gia đình, dòng tộc, 
quê hương, đất nước.

Toàn xã hội hãy cùng chung tay với 
ngành Giáo dục, kiến tạo một xã hội văn 

minh, trật tự và mẫu mực, hình thành 
văn hóa, chuẩn mực xã hội tốt cho con 
em học tập và noi gương; xây dựng xã 
hội học tập, dễ tiếp cận đối với mọi trẻ 
em trong đó có trẻ em yếu thế.

Đối với các em học sinh, sinh viên, 
hãy phát huy truyền thống hiếu học của 
dân tộc, tiếp thu tinh hoa tri thức của 
nhân loại, có khát vọng cống hiến và tự 
cường, góp phần xây dựng đất nước ta 
thêm giàu mạnh và phồn vinh”.

(Theo Tuổi Trẻ)

Hơn 73.000 lượt 
người vào Lăng 
viếng Bác dịp nghỉ 
lễ Quốc khánh

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 
2.9 (từ 1 - 4.9), đơn vị đã đón tiếp 
73.215 lượt khách vào Lăng viếng Bác.

Mặc dù số lượng khách đến viếng 
đông hơn so với những ngày thường, 
song Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã chủ động phối hợp, hiệp 
đồng chặt chẽ giữa các lực lượng 
trong Cụm Di tích Lịch sử - Văn hóa 
Ba Đình, các cơ quan chức năng của 
TP Hà Nội, làm tốt công tác chuẩn 
bị, tổ chức đón tiếp, phục vụ chu 
đáo, an toàn đồng bào, khách quốc 
tế vào Lăng viếng Bác và tham quan 
các di tích, công trình văn hóa trong  
khu vực.

Đặc biệt, theo lịch, Lăng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh mở cửa đón nhân dân 
và khách quốc tế vào viếng Bác đến 
10 giờ 30 phút. Tuy nhiên, trong ngày 
Quốc khánh 2.9, khi nhân dân ở khắp 
mọi miền Tổ quốc đều chung niềm 
mong mỏi được nhìn thấy Bác, Ban 
Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã kéo dài thời gian mở cửa Lăng 
để đón tiếp nhân dân, khách quốc tế 
được vào Lăng viếng Bác.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Người dân vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ảnh: TTXVN

Triển lãm 200 tài liệu về Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy

Khu vực giới thiệu Quốc huy.   
Ảnh: Trung tâm lưu trữ Quốc gia III

Nhân kỷ niệm Quốc khánh 2.9 và 
60 năm thành lập Cục Văn thư Lưu 
trữ nhà nước (4.9.1962), Trung tâm 
lưu trữ quốc gia III tổ chức triển lãm 
trực tuyến “Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc 
huy: Biểu tượng tự hào dân tộc Việt 
Nam”. Triển lãm giới thiệu 200 tài 
liệu, nêu rõ hành trình Quốc kỳ, Quốc 
ca, Quốc huy trở thành biểu tượng 
quốc gia.

Không gian triển lãm trực tuyến 
được thiết kế sinh động. Khu vực 
sảnh chính giới thiệu lối vào các khu 
trưng bày gồm Quốc kỳ - Cờ đỏ sao 
vàng, khát vọng độc lập, tự do, hạnh 
phúc Việt Nam; Quốc ca - giai điệu 
thiêng liêng, tự hào; Quốc huy - biểu 
tượng nhà nước Việt Nam và khu vực 
trưng bày chủ đề “Tự hào Việt Nam”.

(Theo VNE)

Hoàn thành việc tu bổ nơi phát tích 6 điều Bác Hồ dạy 
Công an nhân dân

Ngày 3.9, UBND thị trấn Nhã Nam, 
huyện Tân Yên (Bắc Giang) và CA tỉnh 
Bắc Giang tổ chức khánh thành chùa Tứ 
Giáp, nơi phát tích 6 điều Bác Hồ dạy 
Công an nhân dân. 

Chùa Tứ Giáp xưa thuộc xã Nhã Nam, 
tổng Nhã Nam, phân phủ Lạng Giang có 
tên là Đại Phúc. Phần lớn công trình bị 
thực dân Pháp phá hủy, đến năm 1886, 
nhân dân xã Nhã Nam và 2 xã Dương 
Lâm, Lý Cốt góp công, góp của phục 
dựng lại trên đất làng Nguộn.

Vào dịp tết Nguyên đán năm 1948, 
đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc CA Khu 
XII, gửi thư và biếu Bác Hồ tờ báo “Bạn 
Dân” số tết để xin ý kiến Bác về nội dung, 
hình thức của báo. Ngày 11.3.1948, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho CA Khu XII 
và đồng chí Hoàng Mai trực tiếp mở bức 
thư của Bác tại chùa Tứ Giáp. Trong bức 
thư có nêu 6 điều dạy về tư cách người 
công an cách mạng, từ đó, ngôi chùa trở 
thành nơi khởi nguồn 6 điều Bác Hồ dạy 
Công an nhân dân. 

Thời gian qua, chùa Tứ Giáp bị xuống 
cấp. Tháng 1.2021, UBND thị trấn Nhã 
Nam và CA tỉnh Bắc Giang động thổ 
tu bổ, tôn tạo lại chùa. Bộ CA, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh Bắc Giang, CA các đơn vị, 
địa phương, nhà hảo tâm, nhân dân địa 
phương đóng góp gần 23 tỷ đồng.

Đến nay, dự án tu bổ, tôn tạo đã cơ bản 
hoàn thành giai đoạn 1. Giai đoạn 2 dự 
kiến hoàn thành vào dịp kỷ niệm 75 năm 
ngày Bác Hồ có 6 điều dạy Công an nhân 
dân (11.3.1948 - 11.3.2023).    (Theo SGGP)

4 ngày nghỉ lễ: Xử lý 40.000 trường hợp vi phạm giao thông, 
phạt hơn 60 tỷ đồng

Tin từ Cục CSGT, trong 4 ngày nghỉ 
Lễ 2.9 (từ 1.9 - 4.9), lực lượng CSGT 
toàn quốc đã phát hiện xử lý hơn 40.000 
trường hợp vi phạm.

Đường bộ xảy ra 79 vụ TNGT, làm 
chết 48 người, bị thương 51 người; các 
tuyến đường sắt, đường thủy không 
xảy ra tai nạn.

Kết quả thực hiện tuần tra, kiểm 
soát bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, 

CSGT các địa phương đã, phát hiện 
xử lý 41.214 trường hợp vi phạm; 
phạt tiền hơn 60 tỷ đồng; tạm giữ 941 
xe ô tô, 12.700 xe mô tô, 106 phương 
tiện khác; tước 6.298 giấy phép lái xe  
các loại.

Trên đường thủy, Cảnh sát đường 
thủy thuộc Cục CSGT và CA các địa 
phương phát hiện xử lý 510 trường hợp 
vi phạm, phạt tiền hơn 600 triệu đồng.

Thực hiện các chuyên đề về cao điểm 
kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về 
trật tự ATGT, tiến hành xử lý người điều 
khiển phương tiện giao thông cơ giới vi 
phạm về nồng độ cồn: 8.876 trường hợp; 
phạt tiền gần 40 tỷ đồng.

Xử lý vi phạm về tốc độ (635 ô tô, 
616 mô tô): 7.979 trường hợp; phạt tiền 
hơn 10 tỷ đồng.                                      

(Theo VGP)
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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 CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

1. Vị trí tuyển dụng: Công nhân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, 
xử lý nước thải, thoát nước đô thị.

- Số lượng tuyển: 10 người.
- Mức lương: Theo thỏa thuận.
- Yêu cầu trình độ: Lao động phổ thông.
2. Hồ sơ ứng tuyển: Đơn xin việc; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính 

quyền địa phương; Giấy khám sức khỏe; CMND/CCCD; Sổ hộ khẩu; Giấy 
khai sinh có chứng thực; Các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ liên quan có 
chứng thực.

3. Địa điểm nộp hồ sơ ứng tuyển: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công 
ty Cổ phần Môi trường Bình Định (40 Phan Bội Châu, phường Lê Lợi,  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

* Thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại: 0932 093 591 (C. Thương).

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

Tài sản thế chấp: Xe ô tô tải có mui biển số đăng ký: 77C-190.25; Nhãn hiệu: 
DONGBEN; Số loại: DB1021KM02; Màu sơn: Xanh; Số máy: AE6K03810387; Số 
khung: CAB0K2108464; Dung tích: 105 cm3; Số chỗ ngồi: 2; Năm, nước sản 
xuất: 2019, Việt Nam; Nhiên liệu: Xăng; Tải trọng hàng hóa: 810kg; Đăng ký xe 
có giá trị đến ngày: 31.12.2044; Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng.

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại kho bãi Công ty TNHH DV & TM 
An Phú Hiệp; Địa chỉ: QL 1A, thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, 
tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 92.000.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
18.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 150.000 đồng; Bước giá 
5.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam. 
Địa chỉ: Số 22 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 17 giờ 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
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

(Thông báo này đồng thời đính chính thông báo đăng ngày 28.8.2022)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 36/2022 từ ngày 6.9.2022 đến ngày 12.9.2022
THỨ BA, NGÀY 6.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-10h15: TBA Minh Ân. 8h45-10h15: 

TBA Việt Mỹ. 10h30-11h30: TBA VinaFood-1. H. Tuy Phước: 7h45-11h15: Thôn Cảnh  
An - xã Phước Thành. 15h30-17h30: TBA Giày Bình Định (Công ty CP Giày Bình Định) - xã 
Phước Thành. 7h15-9h15: TBA Lộc Thượng 1 - xã Phước Sơn. H. Vân Canh: 13h15-15h45: 
Thôn Tăng Hòa - xã Canh Vinh. TX An Nhơn: 7h15-10h10: Thôn Quan Quang - xã Nhơn 
Khánh. 13h45-16h40: Thôn Vân Sơn - xã Nhơn Hậu. H. Phù Cát: 7h50-9h40: Thôn Phú 
Nhơn - xã Cát Trinh. 9h50-11h10: Thôn Kiều Huyên - xã Cát Tân. 13h50-15h10: Thôn Mỹ 
Thuận - xã Cát Hưng. 15h20-16h40: Thôn Hội Lộc - xã Cát Hưng. 7h20-12h10: Thôn Ba 
Làng - xã Cát Hiệp. TX Hoài Nhơn: 8h45-10h45: Thôn Gia An Đông - xã Hoài Châu Bắc. 
H. Tây Sơn: 6h-7h30: TBA Bình Liên 2 - xã Tây Giang; Công ty Bình Tường, Hòa Sơn 2, Hòa 
Sơn 3, Đồng Mốc, Hòa Hiệp, Hòa Bình - xã Bình Tường; Các TBA Kon Giang, Xà Tang, Kon 
Giọt - xã Vĩnh An. 15h30-16h30: TBA Bình Liên 2 - xã Tây Giang; Công ty Bình Tường, Hòa 
Sơn 2, Hòa Sơn 3, Đồng Mốc, Hòa Hiệp, Hòa Bình - xã Bình Tường; Các TBA Kon Giang, Xà 
Tang, Kon Giọt - xã Vĩnh An.

THỨ TƯ, NGÀY 7.9.2022: H. Tuy Phước: 7h45-11h15: Thôn Cảnh An 2 - xã Phước 
Thành. 13h15-15h45: Thôn Bình An 1 - xã Phước Thành. H. Vân Canh: 8h-9h30: Trại gà 
Hoàng Yến - xã Canh Vinh. 9h50-11h30: TBA CBLS Hà Thanh. TX An Nhơn: 7h45-10h10: 
TBA Nguyễn Đình Chiểu 2. 8h15-11h10: TBA Ngô Gia Tự 4. 12h50-17h10: TBA Công ty 
703. 10h-11h20: TBA Thu Trưng 2. 13h30-14h50: TBA Nông sản Đức An. 15h30-17h: TBA 
Bảy Yển. H. Phù Cát: 7h50-9h40: Thôn Đức Phổ - xã Cát Minh. TX Hoài Nhơn: 7h15-8h30: 
Khu phố Tăng Long - phường Tam Quan Nam.

THỨ NĂM, NGÀY 8.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-11h15: Lộ 2 TBA Lý Hưng. 6h-17h30: 
Dãy số chẵn từ số nhà 612 đến 868, đường Hùng Vương - phường Nhơn Phú. H. Tuy 
Phước: 7h15-8h45: Các TBA Phước Thắng 2, An Lợi, An Lợi 2 - xã Phước Thắng. 7h15-
11h30: TBA Lạc Điền 2 - xã Phước Thắng. TX An Nhơn: 7h-15h10: TBA Nhơn Hạnh 3.  
H. Phù Cát: 7h20-12h10: Thôn Tùng Chánh - xã Cát Hiệp. 7h-9h: Các TBA Chiếu sáng Tân 
Thanh, Nguyễn Trung Trực. H. Tây Sơn: 6h45-8h15: TBA Nam Giang - xã Tây Giang. 7h15-
8h15: TBA Hùng Tiến - xã Bình Thành. 8h30-9h30: TBA Gạch Gò Cầy - xã Bình Thành. 
10h-11h15: TBA Trường bắn Quốc gia 2 - xã Bình Thành. 14h-15h15: TBA Mỹ Cúc - xã 
Bình Nghi. 15h45-17h: TBA Hiệp Hưng - xã Bình Nghi. THỨ SÁU, NGÀY 9.9.2022: H. Tuy 
Phước: 7h45-9h45: TBA Xay xát gạo Trương Thị Hương - xã Phước Hưng. 13h45-15h15: 
TBA Đá Thuận Đức 3 - xã Phước Lộc. 15h45-17h15: TBA Tuy Nen 1 - xã Phước Lộc. TX An 
Nhơn: 6h30-17h: Xã Nhơn An, xã Nhơn Phong. 

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện trong các khu 
vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù hợp. Đối với các trường hợp mất điện 
do sự cố khách quan của lưới điện thì Công ty Điện lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa 
chữa nhanh chóng. Trung tâm CSKH:  19001909. 
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Tài sản thi hành án: 
1. Tài sản thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Việt Nam:
- Nhà trưng bày sản phẩm: Diện tích thế chấp 638,1 m2; Diện tích thực tế 

438,3 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 3);
- Nhà làm việc: Diện tích thế chấp 376,2 m2; Diện tích thực tế 267,4 m2 (vị 

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

(vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 5);
- Trạm biến áp 560 KVA, diện tích 30 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 35);
- Lò sấy HTR 90: 6 lò, diện tích 300,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 22);
- Nhà hệ thống hút bụi: 30 họng hút, diện tích 85,7 m2 (vị trí trên trích đo 

hiện trạng thửa đất là số 34);  
- Kho thành phẩm 1: Diện tích 683,3 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 27);
- Kho thành phẩm 2: Diện tích 820,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 27);
- Nhà xưởng sản xuất: Diện tích 2.318,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 26);
- Nhà xưởng CD: Diện tích 787,2 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất 

là số 48);
- San nền, cống vượt đường: Nền bê tông, diện tích 4.567,2 m2; Cống vượt 

đường xây ngầm trong lòng đất; 
- Tường rào, cổng ngõ: 242,9 m;
- Nhà kho số 2 KĐ: Diện tích thế chấp 1.200 m2; Diện tích thực tế 1.303 m2  

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

(vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 32);
- Nhà dịch vụ cân: Kích thước 3 m x 5 m; Bệ móng trạm cân, tải trọng 80 tấn, 

kích thước 3 m x 18 m, diện tích thực tế 14 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 
thửa đất là số 31);

2. Tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam:
- Nhà xưởng KĐ: Diện tích thế chấp 3.120 m2; Diện tích thực tế 3.106,80 m2 

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

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

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

(vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 23);
- Nhà làm việc số 2: Diện tích 218,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 15);
- Hệ thống 8 hầm lò sấy gỗ, diện tích 463,4 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 43); 
- Nhà xưởng: Diện tích thế chấp 3.150 m2; Diện tích thực tế 2.778,6 m2 (vị trí 

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

trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 24);
- Kho vật tư - Phòng kỹ thuật: Diện tích thế chấp 144 m2; Diện tích thực tế 

285,1 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 16 và số 17);
- Tường rào giáp Công ty Đức Nhân: 273,7 m;
- San lấp mặt bằng và đường nội bộ: Diện tích 4.149,5 m2;
- Nhà xưởng CD: Diện tích thế chấp 756 m2; Diện tích thực tế 863,2 m2 (vị trí 

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

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

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

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

trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 36);
- Lò sấy nhiệt: 12 lò, diện tích 220 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất 

là số 47);
- Trạm biến áp 400 KVA (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 35);
3. Tài sản không thế chấp:
- Bể nước: Diện tích 27,6 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 4);
- Bể lắng (khu cắt đá): Diện tích 101,9 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 7);
- Nhà sản xuất (khu cắt đá): Diện tích 126,2 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 8);

- Khu bếp ăn: Diện tích 122 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 9);
- Bể lắng (khu cắt đá): Diện tích 18,3 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa 

đất là số 12);
- Nhà sản xuất (khu cắt đá): Diện tích 245,1 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 13);
- Nhà để xe: Diện tích 56,1 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 14);
- Bể nước: Diện tích 10,6 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 18);
- Nhà sản xuất (xưởng sắt): Diện tích 460,2 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 21);
- Nhà sản xuất (xưởng sắt): Diện tích 384,7 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng 

thửa đất là số 33);
- Nhà WC: 6 nhà vệ sinh (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất là số 19, 40, 

45, 46, 49, 50);
- Hồ chứa nước: Diện tích 1.071,9 m2 (vị trí trên trích đo hiện trạng thửa đất 

là số 44);
- Khu vực bồn hoa, cây cảnh: Diện tích 676,1 m2 (vị trí trên trích đo hiện 

trạng thửa đất là số 51); 
- Trụ điện: 7 trụ.
Toàn bộ các hạng mục tài sản nêu trên được xây dựng gắn liền với khu đất 

thuộc tờ bản đồ số 50 và số 51; Địa điểm: Khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân,  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cụ thể như sau: 

* Tổng diện tích khu đất theo ranh giới được cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất là 47.939,4 m2. Trong đó:

- Thửa đất số: 87; Tờ bản đồ số: 51; Diện tích: 21.808 m2; Mục đích sử dụng: 
Xưởng chế biến hàng nông - lâm sản; Thời hạn sử dụng: Ngày 5.7.2051; Nguồn 
gốc sử dụng đất: Đất Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất số V521783, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất số T00322 QSDĐ/UBT2003, do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 7.2.2003; 

- Thửa đất số: 54; Tờ bản đồ số: 51; Diện tích: 3.840 m2; Mục đích sử dụng: 
Văn phòng và cơ sở sản xuất; Thời hạn sử dụng: Tháng 11.2033; Nguồn gốc 
sử dụng đất: Đất Nhà nước cho thuê, đơn vị trả tiền thuê đất hàng năm; Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất số T919355, vào sổ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất số T00379 QSDĐ/UBT2003, do UBND tỉnh Bình Định cấp 
ngày 1.12.2003;

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

* Tổng diện tích khu đất hiện trạng đang sử dụng là 61.864,1 m2 (bao gồm 
phần mở rộng ở phía Tây); 

* Phần diện tích đất bị chồng lấn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA603063, vào sổ 
cấp GCN: CT00057, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 
9.2.2010 (Khu đất phía Đông):

- Diện tích bị lấn: 567,8 m2 (phía Doanh nghiệp tư nhân Thanh Phong);
- Diện tích lấn: 22,7 m2 (phía Doanh nghiệp tư nhân Thanh Phong);
- Diện tích bị lấn: 68,6 m2 (phía Doanh nghiệp tư nhân Song Toàn);
* Phần diện tích đất bị lấn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số V521783, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00322 
QSDĐ/UBT2003, do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 7.2.2003: 16,7 m2 (Khu 
đất phía Nam);

Giá khởi điểm của tài sản: 37.317.410.739 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 6.000.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước 
giá 100.000.000 đồng).

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

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

tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 23.9.2022 tại Trụ sở Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt 
trước: Từ ngày 21.9.2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 23.9.2022, 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 30 phút ngày 26.9.2022 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 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.  

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

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn; ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

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

Trung Quốc siết chặt “Zero Covid”; 
nhiều nước tiếp tục nới lỏng phòng dịch

Một điểm xét nghiệm Covid-19 tại Thành Đô, Trung Quốc.               Ảnh: AFP/TTXVN

Trong vòng một tuần qua, tính từ 
ngày 28.8 - 4.9, thế giới chứng kiến các 
xu thế dịch bệnh đáng lo ngại và trái 
ngược tại các châu lục và khu vực. Số 
ca mắc mới tăng trở lại ở Trung Quốc, 
trong khi nhiều nước cuộc sống đang 
trở lại bình thường.

Theo số liệu thống kê của trang 
mạng worldometers.info, cập nhật đến 
8 giờ sáng 4.9 (giờ Việt Nam), tổng 
số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp 
cấp Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới 
609.891.484 ca, trong đó có tổng cộng 
6.502.640 người tử vong.

Trong vòng 1 tuần qua, thế giới ghi 
nhận 4.007.672 ca mắc mới (giảm 21% 
so với tuần trước đó). Số ca tử vong vì 
Covid-19 trong tuần là 12.578 (giảm 
17% so với 1 tuần trước). 

Tuần qua, Nhật Bản là quốc gia 
ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 nhất 
(1.047.657 ca), trong khi Mỹ là nước có 
số ca tử vong nhiều nhất thế giới (2.242 
ca, giảm 24% so với tuần trước nữa).

Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam 
Á tiếp tục thuyên giảm, song có sự khác 
biệt lớn giữa các nước. Diễn biến dịch 
tại Indonesia, Thái Lan và Malaysia 
căng thẳng hơn so với các nước khác.

Nhiều nước và vùng lãnh thổ ở 
châu Á đang đối mặt với nguy cơ làn 

sóng dịch mới, với số ca mắc mới và 
nhập viện tăng mạnh trở lại.

Từ ngày 1.9, TP Thành Đô, Tây Nam 
Trung Quốc thực hiện lệnh giãn cách 
xã hội trong bối cảnh nhà chức trách 
đang nỗ lực dập tắt ổ dịch Covid-19 
mới bùng phát tại đây. Trung Quốc 
hiện là nền kinh tế lớn duy nhất trên 
thế giới vẫn theo đuổi chiến lược “Zero 

Covid” thông qua việc áp đặt các lệnh 
phong tỏa nghiêm ngặt và xét nghiệm 
trên diện rộng nhằm đẩy lùi dịch bệnh.

Ngược lại, nhiều nước đã chính 
thức gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn 
chế đối với hoạt động tập trung đông 
người cũng như quy định bắt buộc đeo 
khẩu trang tại các khu vực có số ca mắc 
Covid-19 giảm…               (Theo TTXVN)

Đức cam kết viện trợ 
thêm 199 triệu USD 
cho Ukraine

Một căn hộ bị hư hại sau cuộc tấn công tên lửa ở 
Kharkiv, Ukraine ngày 31.8.                         Ảnh: AFP

Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế Đức thông báo nước này sẽ 
viện trợ cho Ukraine thêm 200 triệu 
euro (tương đương 199,02 triệu USD) 
để tài trợ các chương trình cho những 
người dân Ukraine buộc phải di dời do 
hậu quả xung đột Ukraine.

Thông báo của Bộ trưởng Đức 
Schulze được đưa ra trong bối cảnh 
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal sẽ 
có chuyến thăm Berlin vào ngày 5.9, dự 
kiến có cuộc hội đàm với người đồng 
cấp Đức Olaf Scholz.

Theo thống kê của Tổ chức Di cư 
Quốc tế, tính đến ngày 23.8, có khoảng 
7 triệu người Ukraine đã phải di dời 
khỏi nơi ở của mình do xung đột với 
Nga. Tháng trước, một quan chức 
chính phủ Đức cũng cho biết Liên 
minh châu Âu dự định sẽ đưa ra một 
gói tài trợ cho Ukraine trị giá khoảng 
8 tỷ euro trong tháng 9.

(Theo VOV.VN)

Indonesia tăng giá nhiên liệu lên tới 32%

Indonesia tăng giá nhiên liệu 32% để tránh gây 
sức ép lên ngân sách.  Ảnh chụp màn hình

Ngày 3.9, Indonesia đã tăng giá 
nhiên liệu lên tới 32% và cắt giảm 
các khoản trợ giá năng lượng đang 
đè nặng lên ngân sách nhà nước của 
nước này, nhưng động thái này sẽ gây 
sức ép cho người nghèo.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo 
gọi quyết định tăng giá nhiên liệu tới 
32% là “phương án cuối cùng” của 
chính phủ. Ông Joko lưu ý, 70% trợ 
giá được các chủ phương tiện cá nhân 
thụ hưởng.

“Chính phủ cam kết đảm bảo rằng 
việc sử dụng các khoản trợ giá và công 

quỹ là đúng mục tiêu. Trợ giá phải 
mang lại lợi ích cho người nghèo nhiều 
hơn” - Straits Times dẫn lời nhà lãnh 
đạo Indonesia. Ông nhấn mạnh trợ giá 
nhiên liệu sẽ được chuyển thành các 
khoản hỗ trợ xã hội.

Indonesia đã tăng gấp 3 lần ngân 
sách trợ giá năng lượng nước này 
lên 502 nghìn tỷ rupiah (34 tỷ USD), 
khoảng 16% ngân sách của năm nay, 
để duy trì mức giá xăng và dầu diesel 
được trợ giá cũng như một số thuế 
điện trong bối cảnh giá năng lượng 
toàn cầu tăng.                       (Theo LĐO)

Iran trang bị hệ thống phòng thủ cho 
51 thành phố

Tên lửa Iran trong một cuộc tập trận quân sự có 
sự tham gia của các đơn vị phòng không. 

Ảnh: Reuters

Iran đã trang bị hệ thống phòng thủ 
dân sự cho 51 thành phố và thị trấn của 
nước này để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn 
công tiềm tàng nào từ bên ngoài.

Reuters dẫn lời Thứ trưởng Quốc 
phòng Iran, tướng Mehdi Farahi, ngày 
3.9 cho biết các thiết bị phòng thủ dân 
sự kể trên sẽ cho phép các LLVT của 
Iran “xác định và giám sát các mối 
đe dọa bằng cách sử dụng phần mềm 
tùy theo mối đe dọa và nguy cơ như 
thế nào”. 

Iran nhiều lần cáo buộc Israel và 
Mỹ đứng sau các cuộc tấn công mạng 
trong những năm gần đây, làm suy yếu 
cơ sở hạ tầng của quốc gia này. Iran 
cũng cáo buộc Israel phá hoại các cơ sở 
hạt nhân của mình. Tuy nhiên, Israel 
không thừa nhận cũng như không phủ 

nhận cáo buộc. 
Căng thẳng quân sự giữa Mỹ - Iran 

hiện vẫn là vấn đề nóng trong khu vực. 
(Theo NLĐO)

Trung Quốc ra luật mới 
về chống lừa đảo qua 
mạng và điện thoại

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung 
Quốc ngày 2.9 thông qua Luật Chống 
lừa đảo Viễn thông và Trực tuyến, dự 
kiến có hiệu lực từ tháng 12. Luật này 
nhằm xử lý tình trạng tội phạm lừa 
đảo qua mạng và điện thoại ngày càng 
tinh vi tại Trung Quốc, đặc biệt khi tội 
phạm thường lập cơ sở hoạt động ở 
nước ngoài và nhắm vào “con mồi” ở 
Trung Quốc đại lục.

“Tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài 
thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng 
viễn thông có thể bị xử lý và phải chịu 
trách nhiệm theo các quy định pháp 
luật”, văn bản luật mới của Trung 
Quốc cho biết.

Luật mới đồng thời yêu cầu các bộ 
ngoại giao và công an nước này hợp 
tác chặt chẽ hơn với những cơ quan 
hành pháp quốc tế để truy quét tội 
phạm lừa đảo. Một trong các biện pháp 
được đề xuất là thiết lập “cơ chế liên 
lạc công tác cấp tốc”.

Lừa đảo trực tuyến để chiếm đoạt 
tài sản đang trở thành vấn đề nhức 
nhối với Trung Quốc lẫn nhiều nước 
châu Á. Ở Trung Quốc, tội phạm phần 
lớn nhắm vào người cao tuổi.

(Theo VnExpress.net)

TIN VẮN

 Ngày 3.9, tại Quảng trường 
Wenceslas ở thủ đô Praha, Cộng hòa 
Séc đã diễn ra cuộc tuần hành với sự 
tham gia của hơn 100 nghìn người yêu 
cầu chính phủ của Thủ tướng Petr Fiala 
từ chức trước ngày 25.9.
 Đơn vị lữ hành Nga Pegas 

Touristik cho biết các đường bay thẳng 
kết nối Nga và các điểm du lịch nổi tiếng 
của Cuba là Varadero và Cayo Coco sẽ 
hoạt động trở lại từ ngày 1.10 tới.

 Theo hãng thông tấn nhà nước 
SANA của Syria, một số vụ nổ đã làm 
rung chuyển căn cứ quân sự của Mỹ ở 
tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria vào 
đêm 3.9 (giờ địa phương).

 Giới chức Ấn Độ ngày 3.9 cho 
biết ít nhất 23 người thiệt mạng do sét 
đánh trong các trận mưa to tại bang 
Bihar, miền Đông nước này.

(Theo TTXVN)


