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Tạo động lực phát triển 

1.  Nghị quyết ban hành Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống 
 y tế cơ sở của tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022 - 2025
2.  Nghị quyết ban hành Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non 
 và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025

Y TẾ, GIÁO DỤC
LTS: Tại kỳ họp thứ 7 

(kỳ họp chuyên đề) tổ chức ngày 7.9, 
HĐND tỉnh khóa XIII đã thông qua nhiều 
nghị quyết quan trọng, nhất là trên lĩnh 

vực y tế, giáo dục. Báo Bình Định trân 
trọng giới thiệu 2 nghị quyết liên 

quan đến các lĩnh vực này.

Tập trung xử lý khó khăn, vướng mắc, 
đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án 
giao thông trọng điểm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
thăm, tặng quà trung thu cho thiếu nhi 
tại các cơ sở trợ giúp xã hội

u6&7

 u3

Ngân hàng đồng loạt tăng 
lãi suất huy động

LỰC LƯỢNG HỌA SĨ TRẺ BÌNH ĐỊNH:

Mờ nhạt, chưa tạo được dấu ấn
TRƯỚC MÙA MƯA BÃO NĂM 2022:

Chủ động phòng ngừa, 
hạn chế thiệt hại

u4

u8

Khám bệnh tại TTYT huyện Tây Sơn.   Ảnh: N.HÂN

 Trường THCS Nhơn Phúc (TX An Nhơn) thuộc nhóm các trường có nhu cầu 

đầu tư xây dựng bổ sung, tăng cường cơ sở vật chất giai đoạn 2022 - 2025 

nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông.   Ảnh: N.MUỘI 
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Bình Định

(BĐ) - Đây là chỉ đạo của 
đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
tại buổi kiểm tra tiến độ thi 
công các dự án giao thông trọng 
điểm, gồm: Tuyến đường ven 
biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân; 
tuyến đường kết nối từ trung 
tâm TX An Nhơn đến đường 
ven biển phía Tây đầm Thị Nại 
và tuyến đường ven biển đoạn 
Đề Gi - Mỹ Thành, vào sáng 8.9. 
Cùng đi kiểm tra có Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng, lãnh đạo các sở, 
ban, ngành chức năng và chính 
quyền các địa phương.

Theo báo cáo của Ban quản 
lý Dự án giao thông tỉnh (đơn 
vị chủ đầu tư các dự án giao 
thông trọng điểm), thời gian 
qua, được sự quan tâm chỉ đạo 
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ 
trợ, giải quyết các khó khăn, 
vướng mắc của các sở, ngành, 
địa phương, cùng sự nỗ lực, 
quyết tâm cao của chủ đầu tư, 
hầu hết các dự án giao thông 
trọng điểm đều thi công đạt và 
vượt tiến độ đề ra. 

Đáng chú ý là Dự án tuyến 
đường ven biển (ĐT 639) đoạn 
Đề Gi - Mỹ Thành (dài 7,6 km) 
và cầu vượt đầm Đề Gi (dài 
hơn 405 m), với tổng mức đầu 
tư hơn 611 tỷ đồng, đến nay 
đã cơ bản thi công hoàn thành. 
Hiện, đơn vị chủ đầu tư đang 
tập trung đôn đốc các nhà thầu 
khẩn trương hoàn thành các 

(BĐ) - Từ ngày 8 - 11.9, 
Trường ĐH Quy Nhơn phối 
hợp với Trung tâm Kiểm định 
chất lượng giáo dục (Trường ĐH 
Đà Nẵng) tổ chức đợt khảo sát 
phục vụ đánh giá ngoài chương 
trình đào tạo trình độ thạc sĩ 
ngành Vật lý chất rắn và Kế toán 
(Trường ĐH Quy Nhơn). 

Trong thời gian khảo sát, 
Đoàn đánh giá ngoài tiến hành 
nghiên cứu hồ sơ minh chứng, 
quan sát các hoạt động dạy học, 
khảo sát cơ sở vật chất, làm việc 
với lãnh đạo nhà trường, hội 
đồng tự đánh giá và các nhóm 
công tác chuyên trách. Đồng 

thời, Đoàn còn làm việc trực 
tiếp, phỏng vấn đội ngũ cán 
bộ quản lý, viên chức, người 
lao động, người học, các nhà 
tuyển dụng để xác thực, kiểm 
tra chéo các thông tin được nêu 
trong báo cáo tự đánh giá của 
nhà trường theo quy trình kiểm 
định chất lượng chương trình 
đào tạo.

Đến tháng 4.2021, Trường 
ĐH Quy Nhơn đã có 12 chương 
trình đào tạo trình độ đại học 
được cấp giấy chứng nhận đạt 
tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 
giáo dục của Bộ GD&ĐT. 

TRỌNG LỢI

Tập trung xử lý khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh 
tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ nhất từ trái qua) kiểm tra tiến độ thi công Dự án cầu vượt đầm Đề Gi.                    Ảnh: N. HÂN

hạng mục thi công còn lại để 
hoàn thành toàn bộ dự án này 
trong tháng 9.2022.

Đối với Dự án tuyến đường 
ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm 
Vân (chiều dài toàn tuyến gần 
14 km), tổng mức đầu tư hơn 
2.674 tỷ đồng, thời điểm này, 
song song với việc đẩy nhanh 
việc đền bù, giải phóng mặt 
bằng, tái định cư cho người 
dân vùng bị ảnh hưởng, liên 
danh các nhà thầu đang tập 
trung phương tiện, máy móc, 
nhân lực để thi công xử lý nền 
đất yếu, các công trình thoát 
nước và các cầu giao thông. 

Đơn vị chủ đầu tư cam kết sẽ 
thông tuyến đường này vào 
cuối năm 2022.

Với Dự án đường kết nối 
từ trung tâm TX An Nhơn đến 
đường ven biển phía Tây đầm 
Thị Nại (chiều dài hơn 9,3 km), 
tổng mức đầu tư hơn 1.043 tỷ 
đồng, đến thời điểm này, giá 
trị xây lắp phần đắp đất nền 
đường, công trình thoát nước, 
nền, móng, mố, trụ các cầu… 
thực hiện được 138 tỷ đồng, đạt 
21% giá trị xây lắp. Ban quản 
lý Dự án giao thông tỉnh đang 
tập trung đôn đốc các nhà thầu 
đẩy nhanh tiến độ thi công nền 

đường, công trình thoát nước 
đảm bảo cao độ vượt lũ để 
tránh sa bồi, thủy phá trong 
mùa mưa lũ sắp đến. 

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy 
Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh 
giá cao tinh thần quyết tâm, sự 
nỗ lực lớn của đơn vị chủ đầu 
tư, các sở, ban, ngành và chính 
quyền địa phương trong việc 
phối hợp giải quyết các khó 
khăn, vướng mắc, tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho việc thi 
công đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện từng gói thầu công trình. 

Đánh giá cao ý nghĩa mang 
lại của từng dự án giao thông 

trọng điểm trong việc tạo sự 
thuận lợi, kết nối giao thương 
liên hoàn, thúc đẩy sự phát 
triển KT-XH của tỉnh nhà thời 
gian đến, đồng chí Hồ Quốc 
Dũng yêu cầu Ban cán sự đảng 
UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, 
địa phương, đơn vị chủ đầu tư 
phải tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo, phối hợp xử lý các khó 
khăn, vướng mắc nảy sinh tại 
từng gói thầu thi công để sớm 
hoàn thành các công trình. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
lưu ý, để đẩy nhanh tiến độ thi 
công các dự án, nhất là dự án 
tuyến đường ven biển đoạn Cát 
Tiến - Diêm Vân, các sở, ngành 
chức năng phải phối hợp, rà 
soát, tính toán kỹ trữ lượng, 
khối lượng đất, cát tại các mỏ 
vật liệu xây dựng, tạo điều kiện 
thuận lợi nhất về thủ tục cấp 
phép khai thác, vận chuyển để 
đảm bảo cung ứng cho việc thi 
công các dự án.  

Bên cạnh đó, cần tập trung 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
công tác giải phóng mặt bằng, 
tái định cư để sớm bàn giao mặt 
bằng sạch cho đơn vị thi công. 
Chỉ đạo các nhà thầu tập trung 
huy động đầy đủ nhân lực, thiết 
bị, vật tư để đẩy nhanh tiến 
độ từng gói thầu. Đồng thời, 
tăng cường công tác kiểm tra, 
quản lý về tiến độ, chất lượng, 
kỹ thuật, mỹ thuật trong thi 
công; tuân thủ nghiêm các quy 
định về an toàn lao động trên  
công trường.           NGUYỄN HÂN  

(BĐ) - Chiều 7.9, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-
UBND về việc thực hiện một 
số nhiệm vụ chủ yếu năm học 
2022 - 2023 của ngành GD&ĐT.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT tích 
cực, chủ động phối hợp với các 
sở, ngành và tổ chức chính trị - 
xã hội liên quan, UBND huyện, 
thị xã, thành phố triển khai thực 
hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 
học. Lưu ý tập trung triển khai 
thực hiện các Nghị quyết của 
Đảng, chương trình hành động 
của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh 
về triển khai chương trình hành 
động của Chính phủ trong chỉ 
đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 
thích ứng dịch Covid-19. Xây 
dựng đội ngũ nhà giáo và cán 
bộ quản lý giáo dục, chủ động rà 
soát, bố trí, sắp xếp trường, lớp, 
giáo viên, nhân viên phù hợp 
điều kiện thực tế của địa phương 
và biên chế được giao; thực hiện 
kịp thời và đầy đủ các chế độ, 
chính sách đối với đội ngũ nhà 
giáo, cán bộ quản lý, nhân viên 
ngành Giáo dục. Thường xuyên 
kiểm tra hoạt động dạy thêm, 
học thêm.

Đặc biệt, tập trung giữ 
vững, nâng cao chất lượng 

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, 
không để xảy ra thừa thiếu giáo viên cục bộ

Khảo sát, đánh giá ngoài chương trình 
đào tạo trình độ thạc sĩ

giáo dục toàn diện, chỉ đạo các 
phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục 
xây dựng và triển khai thực 
hiện chương trình giáo dục 
mầm non (sửa đổi, bổ sung); 
tiếp tục triển khai chương trình 
giáo dục phổ thông (GDPT) 
2018 đảm bảo chất lượng và 
hiệu quả, đặc biệt với lớp 3,  
lớp 7, lớp 10 và biên soạn tài 
liệu giáo dục địa phương lớp 4, 
lớp 8, lớp 11 theo lộ trình.

Sở Nội vụ chủ động phối 
hợp với Sở GD&ĐT và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố 
khẩn trương triển khai bổ sung 
biên chế giáo viên cho các địa 
phương trong năm học 2022 - 
2023 và những năm tiếp theo, 
không để xảy ra tình trạng thừa 
thiếu giáo viên cục bộ. Sở Tài 
chính, Sở KH&ĐT phối hợp với 
Sở GD&ĐT và các địa phương 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
cơ chế chính sách, bảo đảm 
kinh phí, cơ sở vật chất để triển 
khai thực hiện chương trình  
GDPT 2018...           MAI HOÀNG

Chỉ thị 14/CT-UBND yêu cầu Sở GD&ĐT tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện, tiếp tục triển khai chương trình GDPT 2018 đảm bảo chất 
lượng và hiệu quả.
- Trong ảnh: Học sinh 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Chu Văn An năm học 
2022 - 2023.                                                                                                                                                    Ảnh: M.H

Sáng 8.9, Đảng ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
xã Tây Thuận phối hợp cùng 
Phòng LĐ-TB&XH huyện Tây Sơn 
tổ chức lễ quy tập, truy điệu và an 
táng hài cốt liệt sĩ Trần Xuân Hữu 
(xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn) 
vào Nghĩa trang liệt sĩ Bình Giang. 

Liệt sĩ Trần Xuân Hữu (SN 
1954, hy sinh năm 1979), thời 
gian qua mộ đồng chí được 
an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ 

tỉnh Đồng Nai, nay gia đình có 
nguyện vọng đưa hài cốt liệt sĩ 
về quê hương để an táng. 

Sáng cùng ngày, Đảng ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam xã Tây Phú cũng tổ 
chức đón tiếp, truy điệu và an 
táng hài cốt liệt sĩ Võ Văn Khánh 
(SN 1959, hy sinh năm 1979) từ 
Nghĩa trang Liệt sĩ Đồng Nai về 
tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phú.  

ĐINH NGỌC

Tây Sơn: Quy tập, truy điệu và an táng 
2 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 8.9, các VĐV 
tham gia Giải vô địch cờ tướng 
đồng đội toàn quốc năm 2022 
đã thi đấu xong nội dung cờ 
chớp. Kết quả, đội tuyển cờ 
tướng Bình Định giành được  
1 HCV đôi nam - nữ (Bùi Thanh 
Tùng - Trần Thị Như Ý); 1 HCB 
nội dung đồng đội nữ (Hồ Thị 
Thanh Hồng - Trần Thị Bích 
Hằng); 1 HCĐ cá nhân nữ (Hồ 
Thị Thanh Hồng). HCV nội 
dung đồng đội nữ thuộc về đội 
tuyển cờ tướng TP Hồ Chí Minh 
(Đàm Thị Thùy Dung - Nguyễn 
Hoàng Yến); đội tuyển TP Hồ 
Chí Minh (Phan Trọng Tín - 
Nguyễn Trần Đỗ Ninh - Phan 
Nguyễn Công Minh) giành HCV 
nội dung đồng đội nam. Ngày 
9.9, các kỳ thủ bước vào thi đấu 
nội dung cờ truyền thống và cờ 
tiêu chuẩn.

Trước đó, ngày 7.9, các 
thành viên đội tuyển cờ tướng 
Bình Định đã giành được 1 HCB, 
2 HCĐ ở nội dung cờ nhanh.

Giải vô địch cờ tướng đồng 
đội toàn quốc năm 2022 - tranh 
cúp Sancoba khởi tranh từ 
ngày 6.9, do Tổng cục TDTT, 
Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam 
phối hợp với Sở VH&TT Bình 
Định tổ chức.           ĐỨC MẠNH

l  Chiều 8.9, tại xã An 
Quang, huyện miền núi An 
Lão, Đoàn Thanh niên CA 
tỉnh phối hợp cùng Huyện 
đoàn An Lão, Quỹ Lá Xanh - 
chùa Đống Cao tỉnh Thái Bình 
tổ chức trung thu và tặng  
404 suất quà, mỗi suất trị 
giá 100 nghìn đồng và 20 
s u ấ t  h ọ c  b ổ n g  m ỗ i  s u ấ t 
300  nghìn  đồng  cho  các 
học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn vượt  khó học  g iỏ i , 
tổng giá trị  quà tặng gần  
50 triệu đồng. Chiều cùng 
ngày, Đoàn Thanh niên CA 
tỉnh phối hợp cùng Đoàn 
Thanh niên xã Vĩnh Thịnh 
(huyện Vĩnh Thạnh) tổ chức 
chương trình đêm hội trăng 
rằm, tặng 50 suất quà cho 
học sinh có thành tích học 
tập xuất sắc, mỗi suất quà 
trị giá 200 nghìn đồng. 
l  Tối  7.9,  Hội Phụ nữ 

khu phố 6 (phường Nhơn 
Phú, TP Quy Nhơn) phối 
hợp với đoàn thanh niên và 
Khu đội khu phố 6 tổ chức 
chương trình “Vui tết Trung 
thu” cho thiếu nhi trên địa 
bàn. Tại chương trình, đã tổ 
chức tặng 450 suất quà gồm 

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG 
ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2022:

Bình Định giành 
1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ 
nội dung cờ chớp

Tặng quà trung thu cho trẻ em khó khăn 
tại các địa phương

l Từ ngày 6 - 8.9, Đoàn Kiểm 
tra liên ngành về vệ sinh an toàn 
thực phẩm huyện Tuy Phước đã 
tổ chức đợt kiểm tra tại các cơ 
sở kinh doanh, sản xuất các sản 
phẩm thực phẩm phục vụ tết 
Trung thu năm 2022. Đoàn đã 
lập biên bản nhắc nhở, đề nghị 
các chủ cơ sở nhanh chóng khắc 
phục tồn tại. Đồng thời, hoàn 
thiện hồ sơ, tham mưu UBND 
huyện ra quyết định xử phạt 3 cơ 
sở có nhiều vi phạm. XUÂN VINH
l Sáng 8.9, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Tây Giang (huyện 
Tây Sơn) phối hợp với gia đình 
bà Lương Thị Hoa ở xã Tây Giang 
tặng 79 suất quà, mỗi suất  
200 nghìn đồng gồm gạo và mì 
tôm, cho các hộ nghèo, hộ có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 
xã; tổng giá trị các phần quà gần  
16 triệu đồng. TÍN TRỌNG

l Khoảng 11 giờ 45 phút 
ngày 7.9, tại đường Chương 
Dương (phường Nguyễn Văn Cừ, 
TP Quy Nhơn), Đội CSĐT tội phạm 
về ma túy CA TP Quy Nhơn bắt 
quả tang Phạm Thành Phước (SN 
2000, phường Đống Đa, TP Quy 
Nhơn) tàng trữ 1 gói ma túy đá 
để đi bán. Mở rộng điều tra, lực 
lượng tiến hành bắt giữ người 
trong trường hợp khẩn cấp đối 
với Trần Duy Hưng (SN 1977, 
phường Trần Hưng Đạo, TP Quy 
Nhơn) đồng phạm về hành vi 
mua bán trái phép chất ma túy 
với Phước. Qua khám xét khẩn 
cấp tại nhà Hưng, CA thu giữ  
8 gói ma túy đá. Tổng khối lượng 
ma túy thu giữ là 7,86 g.  K.ANH

TIN VẮN

Sáng 8.9, Ban Chỉ đạo công 
tác tôn giáo Tỉnh ủy, do đồng 
chí Nguyễn Thị Phong Vũ - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh 
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh làm trưởng 
đoàn, kiểm tra việc thực hiện 
Chỉ thị số 18 ngày 10.1.2018 
của Bộ Chính trị và Chỉ thị 
số 34 ngày 27.3.2018 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết số 
25 ngày 12.3.2003 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa IX) về công tác tôn giáo 
tại TX Hoài Nhơn.

Hiện nay, trên địa bàn thị 
xã có 4 tôn giáo được Nhà 
nước công nhận gồm: Phật 
giáo, Công giáo, Cao đài, Tin 
lành, với trên 10.700 tín đồ, 
106 chức sắc, 13 chức việc,  
47 cơ sở thờ tự tôn giáo, có  

39 cơ sở được cấp chứng nhận 
quyền sử dụng đất.  Hoạt 
động của tôn giáo cơ bản 
bình thường, thuần túy, theo 
đúng chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà 
nước, giữ vững sự đoàn kết, 
tích cực tham gia các hoạt 
động tại  cộng đồng cũng 
như các phong trào nhân đạo,  
từ thiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, 

đồng chí Nguyễn Thị Phong 
Vũ đánh giá cao những kết 
quả mà Hoài Nhơn đạt được 
trong việc thực hiện các Chỉ 
thị, Nghị quyết về công tác 
tôn giáo; mong muốn Thị ủy 
Hoài Nhơn tiếp tục tuyên 
truyền, vận động, triển khai 
các nội dung của Chỉ thị, 
Nghị quyết sâu rộng trong 
nhân dân, nhất là đồng bào 
tôn giáo…             ÁNH NGUYỆT

Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác 
tôn giáo tại Hoài Nhơn

(BĐ) - Nhân dịp tết Trung 
thu năm 2022, ngày 8.9, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang đã đến thăm và tặng quà 
cho thiếu nhi Làng Trẻ em SOS 
Quy Nhơn, Trường Chuyên 
biệt Hy Vọng Quy Nhơn, 
Trung tâm Công tác xã hội và 
Bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm 
Bảo trợ xã hội Đồng Tâm.

Tại những nơi đến thăm, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang ân cần trò chuyện, 
hỏi thăm các em thiếu nhi về 
tình hình ăn, ở, sinh hoạt, học 
tập và rèn luyện, tình cảm các 
em dành cho cơ sở cùng các 
dì, các mẹ, cô chú, anh chị nơi 
đây. Nhân dịp tết Trung thu, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc 
các em đón tết thiếu nhi vui 
vẻ, ấm áp, có thêm nhiều niềm 
tin yêu, hy vọng vào cuộc 
sống và mong các em không 
ngừng nỗ lực để phát triển và 
hoàn thiện bản thân, vượt qua 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm, tặng quà 
trung thu cho thiếu nhi tại các cơ sở trợ giúp xã hội

Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang 
tặng quà 
và chúc các 
em học sinh 
Trường Chuyên 
biệt Hy Vọng 
Quy Nhơn đón 
tết Trung thu 
vui vẻ, ấm áp.                                          
Ảnh: N.T

nghịch cảnh số phận.
Dịp này, Phó Chủ tịch Lâm 

Hải Giang cũng tìm hiểu tình 
hình hoạt động của các cơ sở, 
chia sẻ sự vất vả đặc thù của 
đội ngũ cán bộ, công nhân 
viên ở đây và khẳng định, 
lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, 

tạo điều kiện để các cơ sở bảo 
đảm mọi điều kiện trở thành 
mái ấm cho những số phận 
kém may mắn, không nơi 
nương tựa. 

Với những khó khăn phát 
sinh từ thực tế hoạt động theo 
báo cáo của các cơ sở, Phó Chủ 

tịch Lâm Hải Giang giao Sở 
LĐ-TB&XH phối hợp với các 
sở, ngành liên quan đề xuất 
giải pháp tháo gỡ phù hợp, 
hỗ trợ các cơ sở tiếp tục nâng 
cao chất lượng nuôi dạy, chăm 
sóc, giáo dục đối tượng trong 
thời gian tới.             NGỌC TÚ

bánh trung thu, sữa và bánh 
kẹo… cho thiếu nhi với tổng 
kinh phí trên 10 triệu đồng, 
từ nguồn vận động Công ty 
TNHH TMDV và Kỹ thuật 
Danh Sơn cùng các nhà hảo 
tâm trên địa bàn khu phố 6, 
phường Nhơn Phú ủng hộ.
l Chiều 8.9, tại xã Vĩnh An, 

Hội LHPN và Huyện đoàn Tây 
Sơn, phối hợp với nhà tài trợ 
facebook HIEN NGUYEN (TX 
An Nhơn), tổ chức Chương 

trình trung thu cho em. Tại 
Chương trình, đơn vị đã tặng 
200 suất quà cho học sinh trên 
địa bàn xã, mỗi suất trị giá 100 
nghìn đồng.   
l  Sáng 8.9, Xã đoàn Tây 

Bình, huyện Tây Sơn phối 
hợp với Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã và Hội từ thiện Tường 
Quang (TP Quy Nhơn) tổ chức 
Chương trình tết Trung thu 
trao yêu thương cho các  em 
thiếu nhi học tại Trường Tiểu 

học Tây Bình. Tại chương 
trình, Hội từ thiện Tường 
Quang đã trao 200 suất quà 
cho các em có hoàn cảnh 
khó khăn, vươn lên trong 
học tập, mỗi suất quà trị giá  
100 nghìn đồng.
l  Ngày 8.9, Chi hội Bảo 

trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái 
Tuy Phước đã đến thăm và 
tặng 44 suất quà trung thu 
(mỗi suất trị giá 50.000 đồng) 
cho các bệnh nhi đến khám và 
đang điều trị nội trú tại TTYT 
huyện Tuy Phước. Ngoài ra, 
Chi hội  còn đến nhà thăm hỏi, 
động viên, chia sẻ khó khăn 
và trao 11 suất quà tương tự 
cho các cháu là con bệnh nhân 
nghèo ở các xã, thị trấn.
l  Tối  7 .9 ,  Viện KSND 

huyện Vân Canh phối hợp 
với UBND xã Canh Liên tổ 
chức chương trình trung thu 
vùng cao cho thiếu nhi làng 
Cát, xã Canh Liên và trao  
40 suất quà cho các em học 
giỏi và hộ gia đình có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn tại 
làng Cát. Tổng giá trị quà 
tặng 10 triệu đồng. 

T.LONG - L.XUÂN - T.TRỌNG - 
V.PHONG - X.VINH - K.ANH

Hội từ thiện Tường Quang tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi Trường Tiểu 
học Tây Bình, huyện Tây Sơn.                                                                                Ảnh: VĂN PHONG
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Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Tôi nhớ đến một 
vựng tập mỹ 
thuật khá đẹp 

phát hành hồi đầu năm 2022 - 
Nghệ thuật thị giác Bình Định. 
Ở đó, tôi bắt gặp nhiều gương 
mặt họa sĩ trẻ quê gốc Bình 
Định như Phan Vũ Như Uyên, 
Huỳnh Hiền, Lê Đức Phú 
Quang, Nguyễn Thành Tâm... 
Những sáng tác của họ đã cho 
thấy sự chắc tay và cá tính 
sáng tác, nhiều hy vọng phát 
triển. Tuy nhiên, lực lượng trẻ 
này lại “bắt rễ” và đang sinh 
hoạt nghệ thuật ở các tỉnh,  
thành khác. 

Lực lượng mỹ thuật trẻ 
đang sinh sống, làm việc tại 
Bình Định, đang còn chuyên 
chú sáng tác, nỗ lực khẳng 
định mình, chỉ đếm được trên 
đầu ngón tay, trong đó thường 
xuyên có tác phẩm mới là hai 
họa sĩ Nguyễn Xuân Quang và 
Hoa Thi. Tuy nhiên cả hai đều 
không có tác phẩm được chọn 
tham gia Triển lãm Mỹ thuật 
khu vực V (Nam miền Trung 
và Tây Nguyên) lần thứ 27  
vừa được tổ chức tại TP Đà 
Nẵng. Tại triển lãm này, Bình 
Định chỉ có một đại diện họa 
sĩ trẻ được chọn - họa sĩ Ngô 
Thiên Thạch, với tác phẩm Bỏ 
quên (chất liệu acrylic). Nhưng 
chính Thạch cũng thừa nhận, 
bản thân anh đang theo công 
việc vẽ tranh tường, chứ chưa 
đủ điều kiện để chuyên chú 
vào sáng tác.

LỰC LƯỢNG HỌA SĨ TRẺ BÌNH ĐỊNH: 

Mờ nhạt, chưa tạo được dấu ấn
Nếu tính mốc họa sĩ trẻ là những người dưới 35 tuổi, thì lực lượng họa sĩ trẻ Bình Định đang đeo đuổi đam mê 

sáng tác, có tác phẩm tương tác trong giới hội họa, khá ít ỏi. Đúng hơn, là mờ nhạt, chưa tạo được dấu ấn trong mỹ 
thuật khu vực và dòng chảy mỹ thuật đương đại.

Họa sĩ trẻ Ngô Thiên Thạch bên tác phẩm của mình (bức tranh ở trên) tại Triển lãm 
Mỹ thuật khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) lần thứ 27 vừa được tổ chức 
tại TP Đà Nẵng.                                                                                                                                    Ảnh: V.P

2. Tôi từng có nhiều 
cuộc trò chuyện 
với các họa sĩ trẻ. 

Khi hỏi han về hoạt động sáng 
tạo, nhiều người chia sẻ chuyện 
khó khăn kinh tế, không có 
nhiều thời gian nuôi dưỡng ý 
tưởng, chăm chút tác phẩm. Tôi 

từng chứng kiến một nữ họa sĩ 
trẻ không kềm được nước mắt 
khi bộc bạch về nghề. Chị cũng 
muốn sáng tác, cũng muốn thỏa 
đam mê làm nghệ thuật nhưng 
áo cơm cuộc đời cứ kéo chị theo 
với nghề chép tranh vô vị. Đến 
khi đặt bút lên giá vẽ, để vẽ gì 

đó dành cho riêng mình, chị lại 
khựng lại với bao ngổn ngang. 
Vẽ gì để đó thực thụ là một tác 
phẩm có giá trị thẩm mỹ? Làm 
sao để chăm bẵm tác phẩm? Rồi 
ai đón nhận, có đủ để nuôi con 
không?... Nữ họa sĩ ấy từng có 
một số tác phẩm được các đàn 
anh, đàn chị ghi nhận có tố chất 
triển vọng, nhưng rồi đã mất 
hút trong dòng chảy mỹ thuật 
đương đại Bình Định... như tâm 
tư mà chị chia sẻ.

Tại Triển lãm kể trên, họa 
sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch 
Hội Mỹ thuật Việt Nam nhiều 
lần nhấn mạnh đến tác phẩm 
mới, gương mặt mới, hy vọng 
mới cho xu thế phát triển của 
mỹ thuật đương đại Việt Nam. 
Ông chia sẻ: “Tôi hy vọng, với 
sự quan tâm hỗ trợ của các cấp 
ủy, chính quyền, 9 tỉnh thành 
phố trong khu vực sẽ tạo điều 
kiện cho sự phát lộ những thế hệ 
trẻ nữa mang lại một sức sống 
tươi tắn, nhiều sáng tạo cho mỹ 
thuật Việt Nam đương đại”. 

3. Sự thiếu hụt của 
lực lượng mỹ 
thuật trẻ Bình 

Định tạo nhiều hẫng hụt với 
người quan tâm đến hội họa. 
Bên cạnh đó, cũng cần thẳng 
thắn nhìn nhận rằng, ngay lực 
lượng họa sĩ đàn anh ở Bình 
Định, người mặn mà với sáng 
tác, cũng rất ít. Quanh quẩn 
cũng vẫn như gương mặt đã cũ 
mòn trong hơn 20 năm qua. Sự 

nguội lạnh đam mê sáng tạo, 
thiếu chuyên tâm nghiêm túc, 
thói quen vẽ theo kiểu “đối phó 
để trấn an chính mình khiến cho 
mỹ thuật Bình Định thiếu vắng 
đột phá, bước tiến nổi bật.

Nhà điêu khắc Lê Trọng 
Nghĩa, Chi hội trưởng Chi hội 
Mỹ thuật (Hội VHNT Bình 
Định) thẳng thắn nhìn nhận:  
5 năm qua, các họa sĩ Bình Định 
đã có nhiều nỗ lực. Mỗi người 
một cách tiếp cận lao động sáng 
tạo để lại dấu ấn riêng. Vài cá 
nhân rất năng động kết nối sáng 
tạo và gặt hái được nhiều thành 
tựu, góp phần thúc đẩy phát triển 
vị thế Mỹ thuật Bình Định trong 
khu vực. Tuy vậy, số hội viên 
hoạt động sôi nổi trong 5 năm 
qua đâu đó chỉ khoảng 10 người. 
Một vài người trẻ có nỗ lực cố 
gắng nhưng chưa thấy những 
điểm sáng đột phá. Khoảng cách 
giữa họa sĩ trẻ so với lớp đàn anh 
trong tỉnh còn khá xa, còn nếu so 
sánh với một số tỉnh trong khu 
vực, lực lượng họa sĩ trẻ của Bình 
Định rất mỏng.

Rõ ràng mỹ thuật Bình 
Định đang bị khủng hoảng về 
lực lượng trẻ. Cả về lượng và 
chất. Thẳng thắn nhìn ra vấn 
đề đang tồn tại, để những họa 
sĩ trẻ soi chiếu lại, có những 
lập trình cụ thể để nỗ lực hơn, 
nuôi dưỡng đam mê, tạo sự bứt 
phá để khẳng định mình. Bên 
cạnh đó, cũng cần có sự kết nối, 
tương tác, những hoạt động mỹ 
thuật lành mạnh, mang tính 
chuyên môn cao từ những họa 
sĩ tiền bối và những người làm 
công tác văn hóa, để đẩy mạnh 
sự phát triển và nâng tầm mỹ 
thuật Bình Định.               VÂN PHI

Vừa qua, Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị 
Nước Mặn được Bộ VH-TT&DL công 
nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc 
gia. Đây là cơ hội để Chùa Bà trở thành 
điểm du lịch văn hóa hấp dẫn.

Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn 
gắn liền với Chùa Bà ở thôn An Hòa, xã 
Phước Quang, huyện Tuy Phước (ảnh), 
trung tâm của lễ hội này, nơi chứa đựng 
nhiều giá trị văn hóa, tâm linh đặc sắc. 
Nhờ nỗ lực bảo tồn bảo tàng của địa 
phương, nhiều hoạt động truyền thống 
trong khuôn khổ Lễ hội Chùa Bà - Cảng 
thị Nước Mặn được khôi phục, đáng 
kể có: Nghi thức rước biểu trưng ngư -  
tiều - canh - mục, hội bài chòi cổ dân 
gian, múa lân, hát tuồng... 

Có thể nhận ra lễ hội này chứa đựng 
các giá trị văn hóa truyền thống quý báu 
như tinh thần đoàn kết cộng đồng, tôn 
trọng sự khác biệt văn hóa thông qua giao 
lưu, tiếp biến và dung nạp văn hóa giữa 
các dân tộc Việt, Hoa, Chăm và cả người 
phương Tây mà việc cùng thờ Thành 
hoàng, Thiên Hậu Thánh Mẫu và bà Chúa 
Thai Sinh - Bảo sản trong chùa là một 
minh chứng. Các giá trị nhân bản như sự 
nhớ ơn, tôn vinh công lao của tiền nhân, 
ước vọng về cuộc sống phồn sinh, phát 
triển, đức hạnh, lòng hiếu thảo, đức hy 
sinh, lòng nhân ái xả thân vì mọi người... 

Phát huy giá trị 
di sản Hoàng thành 
Thăng Long - Hà Nội

Kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di 
sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Công 
ước 1972; 20 năm nghiên cứu, khai quật, 
phát lộ Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội 
(2002 - 2022), ngày 8.9, UBND thành phố 
Hà Nội phối hợp với Văn phòng UNESCO 
Hà Nội và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ 
chức Hội thảo khoa học quốc tế “20 năm 
nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di 
sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội”. 

Hội thảo nhằm đánh giá những thành 
tựu nổi bật trong công tác quản lý, nghiên 
cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Khu Trung 
tâm Hoàng thành Thăng Long, đặc biệt là 
kết quả khai quật khảo cổ học kể từ khi khu 
di sản được UNESCO ghi danh vào Danh 
mục Di sản văn hóa thế giới.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày (8 và 9.9), 
với hai nội dung chính, gồm: Đánh giá kết quả 
20 năm nghiên cứu di sản Hoàng thành Thăng 
Long - Hà Nội, đặc biệt là kết quả nghiên cứu 
kể từ khi Hoàng thành Thăng Long được vinh 
danh Di sản văn hóa thế giới; phát huy giá trị 
di sản - thực tiễn kinh nghiệm và định hướng, 
trong đó chú trọng việc nghiên cứu, phục 
dựng một số công trình kiến trúc tại Khu di 
sản Hoàng thành Thăng Long, với trọng tâm 
là không gian Điện Kính Thiên và Chính điện 
Kính Thiên.                                        (Theo HNM)

CHÙA BÀ - CẢNG THỊ NƯỚC MẶN:

Đang trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn
là những giá trị tinh 
thần được tôn vinh.

Cách Chùa Bà 
không xa là di tích còn 
lại của nhà thờ Nước 
Mặn được xây dựng 
vào thời Cảng Thị 
Nước Mặn phồn vinh. 
Tại đây, từ đầu thế kỷ 
XVII, các tu sĩ người 
Ý và Bồ Đào Nha của 
dòng Tên đã sáng tạo 
ra chữ Quốc ngữ, đây 
cũng là nơi trường dạy 
chữ Quốc ngữ đầu tiên 
mọc lên. Trong lịch sử hình thành và phát 
triển, Cảng thị Nước Mặn từng là trung 
tâm kinh tế, văn hóa, tôn giáo của xứ 
Đàng Trong thời phồn thịnh. 

Sau khi UBND tỉnh công nhận Chùa 
Bà là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2010, 
huyện Tuy Phước đã quy hoạch, mở rộng 
khu vực tôn tạo, khai thác sử dụng, mở 
rộng đường vào di tích; đồng thời, Ban 
quản lý di tích Chùa Bà cũng tu sửa, mở 
rộng phần chính điện và nhiều công trình 
phụ trợ khác. Việc chính quyền và cộng 
đồng chung tay tôn tạo khiến di tích Chùa 
Bà khang trang hơn mà vẫn giữ được 
nét cổ kính vốn có”, ông Huỳnh Thanh 
Trang, Trưởng phòng Phòng VH-TT huyện  

Tuy Phước, cho biết. 
Ngày 30.8 vừa qua, tại buổi làm việc 

với lãnh đạo huyện, Bí thư Tỉnh ủy Hồ 
Quốc Dũng đã yêu cầu huyện Tuy Phước 
phối hợp với Sở VH&TT, Cục Di sản văn 
hóa xúc tiến lập quy hoạch mở rộng 
khuôn viên Chùa Bà hiện tại xứng 
tầm với một di sản văn hóa phi vật thể 
quốc gia. Trong định hướng sắp tới, 
Tuy Phước xác định đây là điểm du 
lịch văn hóa quan trọng của huyện. Do 
vậy, sẽ tăng cường xúc tiến quảng bá 
giá trị của di sản; mở rộng, nâng cao 
chất lượng các hoạt động lễ hội để vừa 
bảo tồn, phát huy giá trị di sản, vừa thu 
hút khách du lịch.            NGÔ HỒNG SƠN
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Bình Định

TRƯỚC MÙA MƯA BÃO NĂM 2022:

Chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại
Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, năm 2022 thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, các đợt mưa 

lũ xuất hiện dồn dập vào các tháng cuối năm. Riêng tỉnh Bình Định, mưa lớn xảy ra vào tháng 10 và tháng 11, và 
có khả năng chịu ảnh hưởng ít nhất 1 - 2 cơn bão lớn vào cuối năm. 

Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi vớt bèo, nạo vét và gia cố các vị trí đê kè xung yếu trước mùa mưa bão năm 2021. 
Ảnh: VĂN LƯỢNG

Lên phương án phù hợp 
với từng địa phương

Đặc thù của khu vực huyện 
An Lão là địa hình phức tạp, 
độ dốc lớn, tình trạng sạt lở, lũ 
quét và chia cắt, cô lập những 
hình thái thiên tai thường 
xuyên xảy ra. Trong khi đó, 
phần lớn đồng bào dân tộc 
thiểu số địa phương với tập 
quán sinh hoạt, sản xuất dựa 
vào sông, thường quần cư 
thành làng dưới chân núi nên 
khi thiên tai xảy ra mức độ 
nguy hiểm, thiệt hại rất lớn. 

Ông Đỗ Tùng Lâm, Phó 
Chủ tịch UBND huyện An Lão, 
cho biết: Ngay từ bây giờ, Ban 
chỉ huy phòng chống thiên tai - 
tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ 
dân sự (PCTT - TKCN & PTDS) 
huyện chỉ đạo các địa phương 
rà soát lại phương án của từng 
xã, lên kế hoạch chi tiết, lập 
cảnh báo và ưu tiên di dời dân 
ở các vùng nguy cơ cao đến nơi 
an toàn. Về phía huyện, để chủ 
động ứng phó trong trường 
hợp khẩn cấp, huyện ký hợp 
đồng với các DN chuẩn bị máy 
móc, phương tiện sẵn sàng 
trong tình huống sạt lở; chuẩn 
bị lương thực, nhu yếu phẩm 
dự trữ trong 1 tuần cho các 
vùng cô lập, chia cắt; tổ chức 
và phân công nhiệm vụ cho các 
thành viên, các lực lượng xung 
kích trực chốt các điểm nguy 
hiểm, trực ban 24/24 trong tình 
huống khẩn.

TX Hoài Nhơn là địa 
phương có nhiều kinh nghiệm 
và tổ chức tốt việc ứng phó với 

thiên tai. Tuy vậy, ông Nguyễn 
Chí Công, Phó Chủ tịch UBND 
TX Hoài Nhơn, khẳng định, 
chúng tôi không hề chủ quan. 
Hoài Nhơn có 2.351 tàu cá, 
trong đó 2.200 tàu cá hoạt động 
xa bờ. Do vậy, khi có cảnh báo 
về áp thấp nhiệt đới trên biển, 
chúng tôi liên tục gửi cảnh báo 
tới chủ tàu và các tàu đang ở 
ngoài khơi, di chuyển đến vùng 
an toàn. Ngay từ đầu năm nay, 
TX Hoài Nhơn tập trung xây 
dựng phương án cho việc di 
dời dân cư ở các vùng xung 
yếu thuộc xã, phường ven biển; 
giao Ban quản lý cảng cá Tam 
Quan kiểm tra tình hình khu 
neo đậu tránh trú bão…

Ưu tiên phương châm 
“4 tại chỗ”

Theo đánh giá của Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó 
Trưởng ban Thường trực Ban 
chỉ huy PCTT - TKCN &PTDS 
tỉnh, năm 2021 thiên tai trên 
địa bàn tỉnh nghiêm trọng, 
tuy nhiên nhờ công tác phòng 
ngừa, ứng phó hiệu quả nên đã 
hạn chế được thiệt hại. Đó là 
xét trên mặt bằng chung của cả 
tỉnh, song thực tế ở nhiều địa 
phương vì xây dựng kế hoạch 
chung chung, chưa bám sát 
thực tế dẫn tới bị động trong 
phòng ngừa, ứng phó và khắc 
phục hậu quả thiên tai. Nhiều 

địa phương đều nêu rõ phương 
châm “4 tại chỗ” trong PCTT - 
TKCN & PTDS tuy nhiên triển 
khai thực tế lúng túng, chỉ đảm 
bảo “chỉ huy tại chỗ”, 3 yếu tố 
còn lại chưa đảm bảo. 

Rút kinh nghiệm từ năm 
trước, năm 2022 TP Quy Nhơn 
chủ động chuẩn bị  PCTT - 
TKCN & PTDS  từ rất sớm. 
Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch 
UBND TP Quy Nhơn, cho biết: 
TP Quy Nhơn có 3 mối lo lớn 
khi mùa mưa bão đến. Đó là sạt 
lở ở khu dân cư gần núi Bà Hỏa, 
xã đảo Nhơn Châu bị cô lập và 
ngập lụt ở vùng trũng thấp. Năm 
nay, thành phố tập trung di dời 
7 hộ dân ở khu vực 1 phường  

Đống Đa; lên phương án di dời 
dân ở khu vực Hóc Bà Bếp; chuẩn 
bị 10 tấn lương thực, nhu yếu 
phẩm thiết yếu dự trữ cho vùng 
xã đảo Nhơn Châu, cử lực lượng 
xung kích, nhân viên y tế cắm 
chốt ở xã đảo trong tình hình bị 
chia cắt. Trong tháng 9.2022, TP 
Quy Nhơn kiện toàn các tổ xung 
kích và triển khai kế hoạch diễn 
tập công tác PCTT - TKCN & 
PTDS cho các phường, xã. 

Tương tự, với huyện Tuy 
Phước, ngành chức năng tập 
trung cho công tác di dời dân 
xen ghép ở các vùng trũng 
thấp; chuẩn bị đầy đủ mặt hàng 
lương thực, thực phẩm dự trữ 
cho vùng bị chia cắt. Hiện nay, 
huyện tập trung nạo vét hệ 
thống tiêu thoát lũ, gia cố các 
vị trí đê kè xung yếu.

Giám đốc Sở NN&PTNT 
Trần Văn Phúc, Phó Trưởng 
Ban chỉ huy PCTT - TKCN & 
PTDS tỉnh cho biết: Với vai 
trò là cơ quan thường trực, 
Sở NN&PTNT lên kế hoạch 
chủ động phối hợp với các địa 
phương, đơn vị liên quan kiểm 
tra các phương án thực tế. Cùng 
các địa phương xây dựng kế 
hoạch ưu tiên cho “4 tại chỗ” 
để hạn chế thiệt hại do thiên tai, 
đảm bảo an toàn cho người dân.

Cùng với đó, Sở giao đơn vị 
chuyên môn rà soát, đánh giá lại 
toàn bộ hiện trạng để quy hoạch 
lại rừng phòng hộ; xây dựng bản 
đồ cảnh báo các điểm nguy cơ 
sạt lở, ngập lụt để người dân 
biết. Phối hợp cung cấp thông 
tin cho các cơ quan truyền thông 
để đưa tin kịp thời, nhanh, chính 
xác về diễn biến thiên tai, tăng 
tính chủ động cho người dân 
cùng phòng ngừa.        

THU DỊU

Kỷ niệm 47 năm thành lập Công ty CP Xây dựng 47
(BĐ) - Ngày 8.9, tại khách sạn Hải 

Âu, Công ty CP Xây dựng 47 tổ chức 
lễ kỷ niệm 47 năm ngày thành lập 
Công ty (8.9.1975 - 8.9.2022).

Ngày 8.9.1975, Bộ Thủy lợi thành 
lập Đội Thi công cơ giới Khu V với 
chức năng xây dựng công trình thủy 
lợi phục vụ nông nghiệp, dân sinh 
kinh tế cho các tỉnh miền Trung - 
Tây Nguyên. Đội Thi công cơ giới 
khu V đã được mở rộng quy mô, bổ 
sung trang thiết bị kỹ thuật mới, 
tích lũy nguồn lực, tạo nền tảng đến 
ngày 3.2.1996 thành lập thành Công 
ty Xây dựng 47. Năm 2005, Công ty 
chuyển từ cơ chế hoạt động DN nhà 
nước thành Công ty cổ phần. Ngày 
30.3.2011, Công ty chính thức giao 
dịch phiên đầu tiên tại Sở giao dịch 
chứng khoán TP Hồ Chí Minh với mã 
giao dịch C47.

Hiện nay, Công ty có 1.000 người, 
6 phòng chức năng, 1 xí nghiệp sửa 
chữa và gia công cơ khí, 7 Ban chỉ huy 
công trường và 2 khách sạn đạt tiêu 
chuẩn 4 sao và 3 sao. Doanh thu bình 
quân 5 năm gần đây đạt 1.000 tỷ đồng.

Công ty từng bước làm chủ hoàn 
toàn công nghệ thi công các công 
trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng 
và công nghiệp hiện đại như: Công 

7.689 cá nhân sản xuất 
kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ phải kê khai giá

(BĐ) - Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó 
Giám đốc Sở Tài chính cho hay, toàn tỉnh 
có 7.689 cá nhân sản xuất kinh doanh 
các loại hàng hóa, dịch vụ: Thuốc thú y; 
thức ăn chăn nuôi; vật tư nông nghiệp; 
xi măng, thép xây dựng; khí dầu hóa 
lỏng; đường, muối ăn và sữa dành cho 
trẻ em dưới 6 tuổi; sách giao khoa; lưu 
trú; vận tải hành khách bằng đường bộ 
tuyến cố định; khám chữa bệnh… thuộc 
diện phải kê khai giá tại UBND huyện, 
thị xã, thành phố.

Cụ thể: TP Quy Nhơn có 2.167 cá nhân 
sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
phải thực hiện kê khai giá tại UBND TP 
Quy Nhơn; huyện Tuy Phước có 576 cá 
nhân; TX An Nhơn có 728 cá nhân; Phù 
Cát có 545 cá nhân; Phù Mỹ 712 cá nhân; 
TX Hoài Nhơn có 2.385 cá nhân; Hoài Ân 
có 30 cá nhân; Tây Sơn có 131 cá nhân; 
Vân Canh 208 cá nhân; Vĩnh Thạnh có 98 
cá nhân và huyện An Lão có 109 cá nhân.

Sở Tài chính và các địa phương đã 
đăng tải công khai danh sách cá nhân kinh 
doanh các loại hàng hóa dịch vụ, thông 
báo đến từng cá nhân biết để thực hiện 
kê khai giá theo đúng quy định.   TIẾN SỸ

nghệ bê tông đầm lăn RCC; đào 
hầm dẫn nước bằng máy đào hầm 
TBM... Công ty đã xây dựng nhiều 
công trình lớn trong và ngoài nước, 
như: Hồ chứa nước Định Bình (Bình 
Định), hồ chứa nước Trong (Quảng 
Ngãi), thủy điện Đồng Nai 4 (Đắk 
Nông), thủy điện Thượng Kon Tum 
(Kon Tum), thủy điện Trung Sơn  
(Thanh Hóa)…

Một số dự án lớn Công ty đang 
thực hiện như: Hồ chứa nước Đồng 

Mít (Bình Định), thủy điện Hòa Bình 
mở rộng (Hòa Bình), sân bay Long 
Thành (Đồng Nai), Khu liên hợp 
sản xuất gang thép Hòa Phát Dung  
Quất 2 (Quảng Ngãi), dự án thủy điện 
Nam Pak (Lào)…

Tại buổi lễ, Công ty trao kỷ niệm 
chương cho các cán bộ hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ và công tác liên 
tục 20 năm, 30 năm đóng góp vào sự 
nghiệp phát triển của công ty.               

HẢI YẾN

Trao kỷ niệm chương cho cán bộ, công nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và công tác liên tục 20 năm, 
30 năm.                         Ảnh: HẢI YẾN



Tạo động lực phát triển y tế, giáo dục

Y tế cơ sở giữ vai trò tuyến 
đầu trong hệ thống chăm sóc 
sức khỏe nhân dân; là nơi 
đầu tiên người dân tiếp cận 
và sử dụng các dịch vụ y tế, 
chăm sóc sức khỏe bản thân 
khi bị ốm đau, khi có dịch 
bệnh. Những năm gần đây, 
hệ thống y tế cơ sở trên địa 
bàn tỉnh đã từng bước được 
củng cố, kiện toàn về tổ chức 
bộ máy, được đầu tư kinh 
phí từ nhiều nguồn vốn khác 
nhau để nâng cấp cơ sở vật 
chất, mua sắm trang thiết bị 
và phát triển, bổ sung nguồn 
nhân lực. Hoạt động của hệ 
thống y tế cơ sở đã đạt được 
những kết quả tích cực, góp 
phần thúc đẩy sự nghiệp bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, đến nay, hệ 
thống y tế cơ sở trên địa bàn 
tỉnh vẫn chưa thực sự đáp 
ứng được nhu cầu bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe nhân dân, chưa theo 
kịp sự phát triển của xã hội 
và sự thay đổi của cơ cấu 
bệnh tật; chất lượng một số 
dịch vụ y tế chưa cao, kể cả 
lĩnh vực dự phòng, kiểm soát 
bệnh tật và lĩnh vực khám, 
chữa bệnh. 

Đặc biệt, với diễn biến 
hết sức phức tạp của dịch 
Covid-19 trong những năm 
vừa qua, hệ thống y tế cơ 
sở lại càng bộc lộ rõ những 
mặt còn hạn chế, tồn tại và 
thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, 
trang thiết bị, nhân lực, cơ 
chế hoạt động; đòi hỏi phải 
sớm được khắc phục, cải 
thiện để nâng cao năng lực, 

chất lượng triển khai thực 
hiện các hoạt động bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe ban đầu 
cho nhân dân và khả năng 
ứng phó với dịch bệnh thời 
gian tới. 

Nghị quyết ban hành Đề 
án nâng cao năng lực hoạt 
động hệ thống y tế cơ sở của 
tỉnh Bình Định, giai đoạn 
2022 - 2025, đề ra mục tiêu 
chung là nâng cao năng lực 
cung ứng và chất lượng các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
ban đầu cho người dân; đáp 
ứng cơ bản yêu cầu thực 
tiễn về kiểm soát dịch bệnh, 
khám bệnh, chữa bệnh của 
hệ thống y tế cơ sở trong 
tình hình mới; thực hiện 
công bằng, hiệu quả trong 
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe nhân dân.

Mục tiêu cụ thể của Nghị 
quyết là đến năm 2025 hoàn 
thành xây mới, cải tạo, nâng 
cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng cơ 
bản hoàn chỉnh cho 11 TTYT 
huyện, thị xã, thành phố và 
52 trạm y tế xã, phường,  
thị trấn. 

Đồng thời, hoàn thành 
mua sắm, cung cấp đầy đủ 
các trang thiết bị y tế thiết 
yếu cho 159 trạm y tế theo 
danh mục Bộ Y tế quy định; 
mua sắm bổ sung trang 
thiết bị y tế chuyên dùng 
chủ yếu cho các TTYT theo 
phân tuyến chuyên môn kỹ 
thuật và theo năng lực sử 
dụng của từng đơn vị. Phát 
triển nguồn nhân lực y tế 
tại các TTYT và trạm y tế; 
cơ bản đáp ứng về số lượng, 
chất lượng, có cơ cấu nhân 

lực phù hợp với tổ chức bộ 
máy và nhu cầu hoạt động 
của cơ sở y tế. Rà soát, điều 
chỉnh tăng giường bệnh kế 
hoạch của các TTYT theo nhu 
cầu; đảm bảo tổng số giường 
bệnh kế hoạch của y tế tuyến 
huyện đạt từ 2.050 giường 
trở lên. 

Cùng với đó, trên 95% 
dân số được quản lý, theo 
dõi bằng hồ sơ sức khỏe điện 
tử. 100% trạm y tế thực hiện 
tốt các nội dung chăm sóc 
sức khỏe ban đầu tại tuyến 
xã. Duy trì 100% xã, phường, 
thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc 
gia về y tế xã theo tiêu chuẩn 
Bộ Y tế ban hành.

Tổng kinh phí để thực 
hiện Đề án là 700 tỷ đồng. 
Trong đó, xây mới, cải tạo, 
nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ 
tầng y tế 600 tỷ đồng (gồm 
tuyến huyện 441,5 tỷ đồng, 
tuyến xã 158,5 tỷ đồng); mua 
sắm trang thiết bị y tế 100 
tỷ đồng (tuyến huyện 53 tỷ 
đồng, tuyến xã 47 tỷ đồng).

Dự kiến cơ cấu các nguồn 
vốn gồm: Ngân sách Trung 
ương hỗ trợ từ Chương 
trình phục hồi, phát triển 
KT-XH 166 tỷ đồng; vốn các 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia giai đoạn 2021 - 2025 (về 
giảm nghèo bền vững, về 
xây dựng nông thôn mới, 
về phát triển KT-XH vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi) khoảng 20 tỷ đồng; 
ngân sách tỉnh khoảng 450 tỷ 
đồng; ngân sách cấp huyện, 
xã và các nguồn vốn còn lại 
khoảng 64 tỷ đồng.     

                NGUYỄN HÂN

1. Nghị quyết ban hành Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế 
     cơ sở của tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022 - 2025

Khám bệnh tại TTYT huyện Tây Sơn.                                                                                                                                     Ảnh: N.HÂN
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THỨ SÁU, 9.9.2022 THỨ SÁU, 9.9.2022

LTS: Tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) tổ chức ngày 7.9, HĐND tỉnh khóa XIII đã thông qua nhiều 
nghị quyết quan trọng, nhất là trên lĩnh vực y tế, giáo dục. Báo Bình Định trân trọng giới thiệu 2 nghị 
quyết liên quan đến các lĩnh vực này.

2.  Nghị quyết ban hành Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình 
      giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định 
     giai đoạn 2022 - 2025

Được sự quan tâm của các 
cấp, các ngành, đến năm học 
2021 - 2022, mạng lưới trường 
học mầm non, phổ thông trên 
địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng 
cường và phát triển, cơ bản đáp 
ứng nhu cầu học tập và khoảng 
cách đi lại của học sinh. Tuy 
nhiên, trước yêu cầu cho chương 
trình giáo dục mầm non và giáo 
dục phổ thông, cơ sở vật chất 
các trường học trên địa bàn tỉnh 
chưa đáp ứng đầy đủ, vẫn còn 
tình trạng thiếu phòng học, một 
số phòng học bán kiên cố xuống 
cấp... Việc đầu tư xây dựng để 
thay thế và đầu tư xây dựng bổ 
sung phòng học, phòng bộ môn, 
chức năng, phòng hiệu bộ nhằm 
cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng 
dạy và học tập của các trường 
là hết sức cần thiết.

Với việc thông qua Nghị 
quyết ban hành Đề án bảo đảm 
cơ sở vật chất cho chương trình 
giáo dục mầm non và giáo dục 
phổ thông trên địa bàn tỉnh 
Bình Định giai  đoạn 2022 - 
2025, Bình Định đang góp phần 
đẩy mạnh việc thực hiện đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo 
dục phổ thông theo tinh thần 
Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 
4.11.2013 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI về 
đổi  mới  căn bản,  toàn diện 
GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng XHCN và hội nhập 
quốc tế. 

Nghị quyết được ban hành 
sẽ góp phần tăng cường về cơ 
sở vật chất trường học, đảm bảo 
đủ 1 phòng/lớp để triển khai 
dạy học 2 buổi/ngày đối với 
cấp mầm non, tiểu học; bổ sung 
phòng học bộ môn, chức năng 

và phòng hiệu bộ đối với cấp 
THCS và THPT; xóa bỏ phòng 
học tạm, phòng học bị xuống 
cấp; tiếp tục thực hiện kế hoạch 
xây dựng trường đạt chuẩn quốc 
gia. Đồng thời, thực hiện mua 
sắm bổ sung và thay thế bàn 
ghế học sinh 2 chỗ ngồi theo 
tiêu chuẩn để trang bị cho các 

trường mầm non và phổ thông 
trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể, sẽ xây dựng bổ sung 
65 phòng học và 43 phòng học 
bộ  môn,  chức  năng ,  phòng 
hiệu bộ và một số hạng mục 
phụ trợ khác đối với giáo dục 
mầm non.  Đối  với  g iáo dục 
t i ểu  học ,  sẽ  t r i ển  kha i  xây 
dựng bổ sung 55 phòng học 
và 86 phòng học bộ môn, chức 
năng,  phòng hiệu bộ và một 
số hạng mục phụ trợ khác. Ở 
bậc THCS, xây dựng bổ sung 9 
phòng học và 51 phòng học bộ 
môn, chức năng, phòng hiệu 
bộ và một số hạng mục phụ 
trợ khác. Thực hiện xây dựng 
bổ sung 17 phòng học và 33 
phòng học bộ môn, chức năng, 
phòng hiệu bộ và một số hạng 
mục phụ trợ khác đối với giáo 
dục THPT. 

Tổng kinh phí thực hiện Đề 
án khoảng 708,5 tỷ đồng. Trong 
đó, vốn ngân sách Trung ương, 
ngân sách tỉnh hơn 335,6 tỷ 
đồng; vốn ngân sách địa phương 
(huyện, thị xã, thành phố) hơn 
372,8 tỷ đồng.      NGUYỄN MUỘI

Trường THCS 
Nhơn Phúc (TX 
An Nhơn) thuộc 
nhóm các trường 
có nhu cầu đầu 
tư xây dựng 
bổ sung, tăng 
cường cơ sở vật 
chất giai đoạn 
2022 - 2025 nhằm 
đáp ứng yêu cầu 
chương trình giáo 
dục phổ thông.                                                           
Ảnh: N.MUỘI 

l BS VÕ THÀNH NAM BÌNH, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh, 
đại biểu HĐND tỉnh:

Cần có chính sách thu hút, đãi ngộ tương xứng 
cho bác sĩ công tác tại cơ sở

Tập trung chăm lo sức khỏe cho nhân dân là 
nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là với người 
dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 
khăn còn thiếu thốn cơ sở vật chất và nhân lực. 
Chính vì thế, Nghị quyết này được thông qua 
đáp ứng niềm mong mỏi của ngành Y tế cũng 
như niềm mong đợi của người dân trong tỉnh.

Lâu nay, chúng ta chỉ quan tâm đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực cho tuyến 
cuối cùng trong chăm lo sức khỏe của nhân 
dân, phần nào dẫn đến tình trạng quá tải tại 
các bệnh viện tuyến cuối. Khi Nghị quyết này 
được thực thi, chắc chắn sẽ giảm được lượng 

bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện lớn.
Vấn đề tôi quan tâm là khi triển khai đề án, cùng với quan tâm đầu 

tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho hệ thống y tế cơ sở, 
tỉnh cần có chính sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ về công tác tại các cơ sở y 
tế ở cơ sở. Tôi đề nghị nên có đề án riêng để quy định rõ chế độ thu hút, 
đãi ngộ đối với bác sĩ mới ra trường về công tác tại các TTYT và trạm y tế. 

l Ông NGUYỄN XUÂN VIỆT, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh: 

Sẽ có nhiều tác động tích cực
Vân Canh là huyện miền núi, đời sống 

về vật chất và tinh thần của người dân còn 
nhiều khó khăn; hệ thống y tế cơ sở còn 
nhiều mặt thiếu thốn, hạn chế. Do đó, việc 
thông qua Nghị quyết có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với chúng tôi. 

Nghị quyết đi vào thực tế sẽ tác động 
tích cực đến đời sống của người dân, góp 
phần nâng cao năng lực cung ứng và chất 
lượng các dịch vụ y tế theo hướng toàn 
diện, liên tục; đảm bảo hiệu quả công tác 
phòng, chống các loại dịch, bệnh và tổ chức 

quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, góp phần giảm quá 
tải cho các bệnh viện tuyến trên; đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác 
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

l Ông ĐINH KHƯ, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh: 

Mong Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống
Mạng lưới y tế cơ sở ngày càng có vai trò 

quan trọng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe nhân dân; trong thực hiện các 
nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu, 
các chương trình mục tiêu về y tế, nhất là 
việc khám, chữa bệnh cho người dân khu 
vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi cách xa 
các bệnh viện tỉnh, huyện. 

Người dân trên địa bàn xã rất vui mừng, 
phấn khởi khi HĐND tỉnh thông qua Nghị 
quyết ban hành Đề án nâng cao năng lực 
hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh 
Bình Định giai đoạn 2022 - 2025 với các 

mục tiêu, giải pháp cụ thể. 
Mong rằng, sau khi được HĐND tỉnh thông qua, các cấp, các ngành 

cần sớm triển khai, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống để người dân được 
chăm lo sức khỏe ngày càng tốt hơn.

              NGUYỄN QUÍ (Ghi)

l Ông MAI XUÂN TIẾN, Phó Chủ tịch 
UBND TX An Nhơn: 

Đảm bảo vốn đối ứng kinh phí 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 
trường học 

Những năm 
qua, TX An Nhơn 
luôn quan tâm 
đầu tư cơ sở vật 
chất và trang 
thiết bị phục vụ 
dạy và học ở các 
cấp học.  Đến 
nay, ở 3 cấp học: 
Mầm non - mẫu 
giáo, tiểu học, 
THCS có  739 

phòng học kiên cố/864 phòng học, tỷ lệ 
kiên cố đạt 85,5%; trong đó: Tỷ lệ kiên cố 
bậc mầm non - mẫu giáo đạt 82,6%; bậc 
tiểu học đạt 79,7%; bậc THCS đạt 97,6%. 
Số lượng phòng tin học, ngoại ngữ, trang 
thiết bị phục vụ dạy học cơ bản đảm bảo 
phục vụ giảng dạy chương trình mới.

Tuy nhiên, do ngân sách địa phương 
còn khó khăn nên việc đầu tư cơ sở vật 
chất đến nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu 
cho chương trình giáo dục mầm non và 
giáo dục phổ thông. Số lượng phòng 
học kiên cố vẫn chưa đảm bảo 100%. 
Số phòng học chưa đáp ứng việc dạy 2 
buổi/ngày theo chương trình giáo dục 
tiểu học. Tỷ lệ học sinh lớp 3, 4, 5 được 
học 2 buổi/ngày mới đạt 69,7%. Một số 
phòng học bộ môn, phòng chức năng 
chưa đáp ứng yêu cầu của chương trình 
giáo dục phổ thông. 

Việc HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết 
là hết sức cần thiết; hỗ trợ rất lớn cho các 
địa phương, trong đó có TX An Nhơn để 
tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo thực 
hiện tốt chương trình giáo dục mầm non 
và giáo dục phổ thông. 

Khi UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị 
quyết lấy ý kiến của các huyện, thị xã, 
thành phố, UBND TX An Nhơn đã tích cực 
phối hợp với Sở GD&ĐT đề xuất UBND 
tỉnh danh mục các trường lớp học cần 
thiết phải đầu tư. Đồng thời, chủ động 
đề xuất HĐND thị xã thống nhất đưa vào 
danh mục đầu tư công trung hạn và năm 
2023 đối với các công trình dự kiến đưa 
vào đầu tư giai đoạn 2022 - 2025. Thời 
gian tới, khi Nghị quyết được triển khai, 
UBND thị xã sẽ bố trí đảm bảo vốn đối 
ứng để đảm bảo kinh phí đầu tư xây dựng 
11 trường học và trang thiết bị theo Đề án.

l Ông HUỲNH ĐỨC BẢO, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Vĩnh Thạnh:

Hoàn thiện cơ sở vật chất, 
nâng cao chất lượng giáo dục 
miền núi

Thời gian qua, được sự hỗ trợ từ kinh 
phí của các chương trình mục tiêu quốc 
gia của Trung ương, sự đầu tư của tỉnh, 
huyện, cơ sở vật chất trường học các cấp 
trên địa bàn huyện miền núi Vĩnh Thạnh 
đã đảm bảo cơ bản. Tuy nhiên, để đáp ứng 
yêu cầu triển khai chương trình giáo dục 
mầm non và giáo dục phổ thông, cơ sở 
vật chất trường học hiện tại vẫn còn một 
số khó khăn. 

Việc HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết 

sẽ góp phần đảm 
bảo cơ sở vật 
chất, nhất là về 
bổ sung mua sắm 
bàn ghế, phòng 
học, phòng chức 
năng… để xóa 
bỏ phòng học 
tạm, phòng học 
bị  xuống cấp, 
đảm bảo phát 
triển giáo dục, 
t i ế p  t ụ c  t h ự c 

hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn 
quốc gia.

Theo khảo sát, trong giai đoạn 2022 - 
2025, huyện Vĩnh Thạnh có nhu cầu đầu 
tư xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất cho 
6 trường: Mầm non thị trấn Vĩnh Thạnh 
(điểm trường chính) ,  Mầm non Vĩnh 
Thuận, Tiểu học Vĩnh Hiệp, Tiểu học 
Vĩnh Thịnh (điểm trường chính Vĩnh 
Định), THCS thị trấn Vĩnh Thạnh, THCS 
Vĩnh Hảo. Các trường mầm non có nhu 
cầu xây dựng phòng t in học,  nghệ 
thuật, đa năng. Trường Tiểu học Vĩnh 
Hiệp cần được đầu tư phòng âm nhạc, 
phòng ngoại ngữ, phòng mỹ thuật, 
phòng thư viện. Trường THCS thị trấn 
Vĩnh Thạnh và Vĩnh Hảo cần được đầu 
tư các phòng bộ môn, chức năng…

Thuộc nhóm các địa phương được 
ngân sách tỉnh hỗ trợ lên đến 90% vốn 
thực hiện các công trình, hạng mục cơ 
sở vật chất, huyện Vĩnh Thạnh sẽ cố 
gắng đảm bảo nguồn vốn đối ứng thực 
hiện Đề án, hoàn thiện cơ sở vật chất 
cho trường học trên địa bàn để nâng 
cao hơn nữa chất lượng giáo dục. 

l Ông PHẠM MINH CHẤN, 
Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Vân Canh:

Tiếp tục quan tâm cơ sở 
vật chất tổ chức hệ bán trú

Nghị quyết sẽ giúp các địa phương, 
trong đó có huyện miền núi như Vân Canh 
sớm hoàn thiện về cơ sở vật chất, nâng cao 
chất lượng giáo dục. 

Ở góc độ là 
người công tác 
t ro n g  n g à n h 
G D & Đ T  đ ã 
n h i ề u  n ă m , 
cũng là  lãnh 
đạo ngành tại 
huyện, tôi rất 
mong tỉnh tiếp 
tục quan tâm 
đầu t ư  h o à n 
c h ỉ n h  c ơ  s ở 

vật chất của các bậc học để đảm bảo 
yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục 
mầm non và giáo dục phổ thông, thực 
hiện học 2 buổi/ngày ở bậc mầm non 
và tiểu học. 

Bên cạnh đầu tư, thay thế bàn ghế, 
phòng học,  bổ sung các  phòng bộ 
môn,  phòng chức năng,  phòng hiệu 
bộ,  tôi  rất  mong t ỉnh quan tâm, đẩy 
mạnh đầu tư cho nhà bếp, nhà ăn và 
các thiết bị nuôi bán trú để đảm bảo 
“phủ kín” việc tổ chức nuôi và dạy tập 
trung ở bậc học mầm non, tổ chức hệ 
bán trú ở các trường tiểu học trên địa 
bàn huyện Vân Canh, cũng như các địa 
phương khác trong tỉnh.  

  AN PHƯƠNG (Ghi)
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Bình Định

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH THUẾ

 Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) 
đã nâng dự báo tăng trưởng của 
Việt Nam trong năm 2022 lên 7%, 
cao hơn 1% so với mức dự báo của 
ba tháng trước đó. Việt Nam là quốc 
gia duy nhất trong số các nền kinh 
tế ở châu Á được IMF điều chỉnh 
tăng. (Theo VietnamPlus)
 Tổ chức xếp hạng tín 

nhiệm Moody’s Investors 
Service vừa nâng xếp hạng tín 
nhiệm quốc gia dài hạn của Việt 
Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2, 
triển vọng ổn định. Theo Bộ Tài 
chính, việc Moody’s nâng hạng 
hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt 
Nam lên mức Ba2 phản ánh đánh 
giá của tổ chức này về sức mạnh 
kinh tế ngày càng được tăng 
cường và khả năng chống chịu 
của Việt Nam trước các cú sốc vĩ 
mô bên ngoài được ghi nhận là tốt 
hơn so với các nước cùng mức xếp 
hạng tín nhiệm thể hiện hiệu quả 
chính sách được cải thiện. 

(Theo kinhte&dubao)

Sau một thời gian khá dài 
giữ ổn định, từ cuối tháng 8 
đến đầu tháng 9.2022, các ngân 
hàng đồng loạt tăng lãi suất 
huy động. Từ ngày 26.8.2022, 
Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi 
nhánh Bình Định (Bac A Bank 
Bình Định) đã điều chỉnh tăng 
lãi suất huy động ở tất cả kỳ 
hạn, trong đó kỳ hạn 6 tháng, 
7 tháng tăng 0,15%/năm so với 
thời điểm tháng 5.2022; các kỳ 
hạn dưới 6 tháng và từ 8 tháng 
trở lên tăng 0,1%/năm. Ngân 
hàng khuyến khích khách 
hàng gửi tiền trực tuyến, 
trường hợp khách hàng gửi 
tiền kỳ hạn 6 tháng trở lên 
được cộng thêm 0,1%/năm 
so với gửi tại quầy, đồng thời 
miễn toàn bộ phí giao dịch. 

Đại diện Bac A Bank Bình 
Định cho hay: Các tháng cuối 
năm, DN, hộ sản xuất kinh 
doanh, cá nhân sẽ tăng cường 
đầu tư, mở rộng quy mô sản 
xuất kinh doanh, nhu cầu tiêu 
dùng cũng tăng cao nên nhu 
cầu vốn vay rất lớn. Vì thế, 
cùng với việc tăng lãi suất huy 
động, chúng tôi chú trọng nâng 
cao chất lượng phục vụ, gia 
tăng các tiện ích để phục vụ tốt 
hơn nhu cầu của khách hàng. 
Trường hợp khách hàng đã gửi 
tiền, nhưng muốn rút một phần 
vốn trước hạn, chúng tôi vẫn 
giữ nguyên lãi suất ban đầu đối 
với phần tiền gửi còn lại, đảm 
bảo lợi ích cho khách hàng. 

Tương tự, các ngân hàng 
khác như: Sài Gòn Thương 
Tín, Nam Á, Việt Nam Thịnh 
Vượng… cũng điều chỉnh biểu 
lãi suất huy động theo hướng đi 
lên tăng so với các tháng trước. 

Ngân hàng đồng loạt 
tăng lãi suất huy động

Nền kinh tế đang phục hồi, nhu cầu vốn 
vay để đầu tư phát triển sản xuất kinh 
doanh tăng cao, dự kiến còn tăng mạnh 
vào dịp cuối năm. Trong bối cảnh đó, hàng 
loạt ngân hàng đã tăng lãi suất huy động 
để thu hút khách hàng. 

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 
Thương Tín - Chi nhánh Bình 
Định (Sacombank Bình Định), 
lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 
tháng đã tăng thêm 0,1%/năm 
so với trước ngày 30.8; kỳ hạn 
6 tháng - 36 tháng tăng từ 
0,2 - 0,45%/năm.

Theo ông Lê Vũ Cảnh, Phó 
Giám đốc Sacombank Bình 
Định, cùng với các hình thức 
huy động vốn thông thường, 
hiện ngân hàng cung cấp thêm 
các gói dịch vụ tiết kiệm với lãi 
suất cạnh tranh, như: Tiết kiệm 
Phù Đổng; tiết kiệm trung niên 
phúc lộc; tiết kiệm đạt phát; 
tiết kiệm tiền năng động; tiết 
kiệm trung hạn đắc lợi, giúp 
khách hàng có nhiều sự lựa 
chọn. Khách hàng giao dịch 
trực tuyến được hưởng lãi suất 
cao hơn giao dịch tại quầy 0,3%/
năm. Ngoài các hình thức trả 
lãi thông thường, Sacombank 
Bình Định còn áp dụng thêm 
các hình thức trả lãi linh hoạt 
nhằm tăng tiện ích cho khách 
hàng, như: Trả lãi ngay tại thời
điểm gửi tiền từ 3,59 - 5,76%/năm; 

trả lãi hằng tháng từ 3,6 - 6,04%/
năm và trả lãi theo quý từ 
5,86 - 6,52%/năm. 

Trong khi đó, nhóm ngân 
hàng quốc doanh,  như: 
Agribank, BIDV, Vietcombank, 
VietinBank cũng đã bắt đầu có 
sự điều chỉnh tăng lãi suất ở 
một số kỳ hạn. Hiện Agribank 
Bình Định đã tăng lãi suất 
không kỳ hạn dành cho khách 
hàng cá nhân từ 0,1% lên 0,2%; 
VietinBank Bình Định tăng 
lãi suất ở kỳ hạn 6 tháng đến 
dưới 12 tháng từ 5%/năm lên 
5,2%/năm. 

Ông Nguyễn Xuân Hùng, 
Giám đốc Agribank Bình Định, 
cho hay: Việc tăng lãi suất huy 
động vào thời điểm này vừa 
đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 
tín dụng, vừa đáp ứng nhu 
cầu của khách hàng; xét trên 
nhiều góc độ, việc tăng lãi suất 
huy động vào thời điểm này 
gia tăng lợi ích cho khách hàng 
gửi tiền vào ngân hàng và cả 
bên vay vốn.

Việc các ngân hàng đồng 
loạt tăng lãi suất huy động 

góp phần củng cố nguồn vốn 
cho hệ thống ngân hàng, qua 
đó đáp ứng nhu cầu tín dụng 
tốt hơn, đảm bảo kế hoạch kinh 
doanh năm 2022. Tuy nhiên, 
khách hàng của các ngân hàng 
lo lắng việc tăng lãi suất huy 
động sẽ dẫn đến tăng lãi suất 
cho vay, ảnh hưởng đến doanh 
thu và việc hoàn trả nợ vay. 
Ông Nguyễn Trà Dương, Giám 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam - Chi nhánh Bình Định, 
cho biết: Chi nhánh luôn giám 
sát chặt chẽ hoạt động huy 
động vốn và cho vay của các tổ 
chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. 
Chi nhánh cũng yêu cầu các tổ 
chức tín dụng tăng trưởng tín 
dụng an toàn, hiệu quả; cân đối 
nguồn vốn, hướng tín dụng 
vào các lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh ưu tiên theo chủ trương 
của Chính phủ và Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, góp phần 
duy trì, ổn định thị trường tiền 
tệ, đồng thời sẵn sàng cung 
ứng đầy đủ nguồn vốn cho 
quá trình phục hồi kinh tế tại 
địa phương.      PHẠM TIẾN SỸ

Trường hợp không tính thuế VAT đầu ra nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào
Câu hỏi: Đề nghị Cục 

Thuế tỉnh cho biết trường 
hợp nào không tính thuế 
giá trị gia tăng (VAT) đầu 
ra nhưng vẫn được khấu trừ 
thuế đầu vào?

Trả lời: Theo quy định tại 
Điều 5 Thông tư 219/2013 
của Bộ Tài chính thì các 
trường sau không tính thuế 
VAT đầu ra nhưng vẫn được 
khấu trừ thuế đầu vào:

1. Các khoản thu về bồi 
thường bằng tiền (gồm 
cả bồi thường khi bị thu 
hồi đất), tiền: Thưởng, hỗ 
trợ, chuyển nhượng quyền 

phát thải và các khoản thu tài 
chính khác.

2. Cơ sở kinh doanh (CSKD) 
tại Việt Nam mua dịch vụ của cá 
nhân, tổ chức nước ngoài không 
có cơ sở thường trú tại Việt 
Nam gồm: Sửa chữa phương 
tiện vận tải, máy móc thiết bị; 
quảng cáo, tiếp thị; xúc tiến 
đầu tư và thương mại; môi giới 
bán hàng hóa dịch vụ (HHDV) ra 
nước ngoài; đào tạo; chia cước 
dịch vụ bưu chính, viễn thông 
giữa Việt Nam với nước ngoài 
mà dịch vụ này thực hiện ngoài 
Việt Nam, dịch vụ thuê đường 
truyền dẫn và băng tần vệ tinh 

của nước ngoài.
3. Tổ chức, cá nhân không 

kinh doanh, không phải là 
người nộp thuế VAT bán tài sản.

4. Chuyển nhượng dự án đầu 
tư để sản xuất kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ chịu thuế VAT cho 
DN, HTX.

5. DN, HTX nộp thuế VAT 
theo phương pháp khấu trừ, 
bán sản phẩm trồng trọt, chăn 
nuôi, thủy sản, hải sản chưa 
chế biến thành sản phẩm khác 
hoặc chỉ qua sơ chế thông 
thường cho DN, HTX ở khâu 
thương mại.

6. Tài sản cố định đã thực 

hiện trích khấu hao khi điều 
chuyển giữa CSKD và các đơn 
vị thành viên do 1CSKD sở hữu 
100% vốn hoặc giữa các đơn vị 
thành viên do 1CSKD sở hữu 
100% vốn để phục vụ hoạt 
động chịu thuế VAT

7. Các trường hợp khác:  
- Góp vốn bằng tài sản để 

thành lập DN.
- Điều chuyển tài sản: Giữa 

các đơn vị hạch toán phụ thuộc 
trong DN; khi chia, tách, hợp 
nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại 
hình DN.

- Thu đòi người thứ 3 của 
hoạt động bảo hiểm.

- Các khoản thu hộ không 
liên quan đến việc bán HHDV.

- Doanh thu HHDV nhận 
bán đại lý và doanh thu hoa 
hồng được hưởng từ đại lý 
bán đúng giá của dịch vụ: 
Bưu chính Viễn thông; bán 
vé xổ số, vé máy bay, ô tô, 
tàu hỏa, tàu thủy; đại lý vận 
tải quốc tế; đại lý của dịch vụ 
ngành hàng không, hàng hải 
áp dụng thuế suất VAT 0%; 
đại lý bán bảo hiểm.

- Doanh thu HHDV và 
doanh thu hoa hồng đại lý 
được hưởng từ đại lý bán 
HHDV  không chịu thuế VAT.

Chỉ 3,4% số dự án 
cập nhật dữ liệu 
lên IS-BigTime

(BĐ) - Sở Tài chính vừa ban 
hành văn bản yêu cầu chủ đầu 
tư là các cơ quan, đơn vị, địa 
phương khẩn trương cập nhập 
dữ liệu các dự án đầu tư công 
vào hệ thống phần mềm quản 
lý dự án đầu tư công của Bộ Tài 
chính (IS-BigTime). 

Theo ông Lê Hoàng Nghi, 
Giám đốc Sở Tài chính, Sở đã 
tổ chức tập huấn, hướng dẫn 
cho tất cả chủ đầu tư sử dụng 
IS-BigTime, nhưng đến nay mới 
chỉ có 153 trong tổng số 4.419 dự 
án đã đăng nhập và cập nhật dữ 
liệu lên hệ thống (3,4%); điều này 
ảnh hưởng lớn đến công tác chỉ 
đạo, điều hành của các chủ đầu 
tư về tình hình quản lý vốn đầu 
tư công, không mang lại hiệu 
quả sử dụng cho các chủ đầu tư. 

IS-BigTime là phần mềm 
quản lý việc thực hiện kế hoạch 
vốn và công tác quyết toán dự 
án sử dụng vốn đầu tư công; 
giúp cho các cơ quan quản lý nhà 
nước quản lý công tác đầu tư xây 
dựng, theo dõi dự án thông qua 
nhiều chỉ số như: Nguồn vốn, khối 
lượng giải ngân, tổng hợp báo 
cáo quyết toán nguồn vốn đầu 
tư công theo niên độ...    TIẾN SỸ

Khách hàng 
Agribank Bình 
Định gửi tiền 
trên điện 
thoại di động. 
Ảnh: TIẾN SỸ
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Bình Định

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật 
mà uy tín giảm sút tự nguyện từ chức

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Thông báo kết luận của Bộ 
Chính trị.                      Ảnh: laodong.vn

Ngày 8.9, thay mặt Bộ Chính trị, 
ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký 
ban hành Thông báo số 20 Kết luận 
của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí 
công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi 
bị kỷ luật.

Theo đó, xem xét đề nghị của Ban 
Tổ chức Trung ương về chủ trương 
phân công, bố trí công tác đối với cán 
bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
quản lý sau khi bị kỷ luật (Tờ trình 
số 02-TTr/BTCTW, ngày 10.8.2022), Bộ 
Chính trị kết luận, việc bố trí công tác 
đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm 
thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương 
của Đảng và Quy định của Bộ Chính 
trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối 
với cán bộ; kịp thời thay thế những 
cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy 
tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm 
kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện 
phương châm “có vào, có ra, có lên, 
có xuống” trong công tác cán bộ, đồng 
thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật 
có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết 
điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn 
luyện; góp phần tăng cường công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố 
niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân đối với Đảng và chế độ.

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật 
cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng 
lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện 
xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin 
từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét 
miễn nhiệm theo quy định.

Thông báo cũng nêu rõ, việc bố trí 
cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm 

thực hiện theo quy định của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước và theo định 
hướng: Cụ thể, cán bộ tự nguyện xin 
nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công 
tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo 
nguyện vọng. 

Trong trường hợp cán bộ có nguyện 
vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm 
quyền xem xét bố trí như sau: Trường 
hợp thời gian công tác còn dưới 5 năm, 
với cán bộ là Ủy viên Trung ương Đảng 
thì Bộ Chính trị xem xét, bố trí công tác 
phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Còn cán bộ ở cơ quan Trung ương 
và địa phương thì cấp có thẩm quyền 
xem xét, bố trí làm công tác chuyên 
môn (không làm công tác lãnh đạo, 
quản lý), được giữ nguyên ngạch công 
chức đã được bổ nhiệm.

Trường hợp thời gian công tác còn 
từ 5 năm trở lên thì cấp có thẩm quyền 
xem xét, bố trí công tác theo nguyên 
tắc như trên.

Cán bộ sau khi bị kỷ luật tự nguyện 
xin từ chức thì được cấp có thẩm 
quyền căn cứ tình hình thực tế tại cơ 
quan, đơn vị, địa phương xem xét từng 
trường hợp cụ thể để bố trí công tác 
theo hướng giảm một cấp so với chức 
vụ khi bị kỷ luật. Sau 24 tháng công tác 
ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt những 
sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo 
đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp 
có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ 
nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh 
đã đảm nhiệm hoặc tương đương.

 (Theo VOV.VN)

Thủ tướng yêu cầu 
100% quán karaoke có 
lối thoát thứ 2

Hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương 
tối ngày 6.9.                Ảnh: tuoitrethudo.com.vn

Văn phòng Chính phủ vừa có văn 
bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
đồng ý với đề xuất của Bộ CA về vụ 
cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke 
ở tỉnh Bình Dương và công tác PCCC, 
bảo đảm ANTT tại các cơ sở kinh 
doanh karaoke.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị Bộ CA 
chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải 
pháp bảo đảm ANTT, PCCC tại các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ karaoke; thực 
hiện có hiệu quả Công điện số 792/
CĐ-TTg ngày 7.9.2022 của Thủ tướng  
Chính phủ.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu 
UBND các cấp, các cơ quan chức năng 
địa phương thực hiện nghiêm túc công 
tác quản lý nhà nước về kinh doanh 
dịch vụ karaoke. Có chế tài xem xét, xử 
lý trách nhiệm người đứng đầu chính 
quyền địa phương nếu để cơ sở kinh 
doanh karaoke không đủ điều kiện, 
hoạt động không phép.

Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh 
dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn 
thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, 
thang dây, ống tụt…); chủ động trang 
bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, 
có phương án xử lý tình huống cháy 
nổ, thoát nạn an toàn.

Tăng cường việc tuyên truyền, giám 
sát để hoạt động kinh doanh dịch vụ 
karaoke trở thành hoạt động giải trí 
lành mạnh.

(Theo baogiaothong.vn)

Sửa thông điệp phòng 
Covid 5K thành 2K

Sáng 8.9, Bộ Y tế thông báo sửa đổi 
thông điệp 5K thành 2K gồm khẩu trang, 
khử khuẩn, phù hợp với phòng, chống 
dịch trong tình hình mới.

Theo đó, Bộ Y tế khuyến khích người 
dân đeo khẩu trang khi đến nơi công 
cộng, đồng thời khuyến cáo thường 
xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước 
sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay 
nhanh; vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh 
môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập.

 (Theo VnExpress.net)

Thông điệp 2K phòng chống Covid-19 trong bối cảnh 
mới được Bộ Y tế áp dụng từ 8.9.                Ảnh: Bộ Y tế

Miễn phí cấp tài khoản định danh điện tử
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa 

ký ban hành Nghị định số 59 quy định 
về định danh và xác thực điện tử.

Nghị định có 3 mức độ tài khoản 
định danh điện tử là: Tài khoản định 
danh điện tử mức độ 1 của cá nhân 
(gồm các thông tin cá nhân như số 
định danh cá nhân, họ tên, ngày, 
tháng, năm sinh, giới tính); tài khoản 
định danh điện tử mức độ 2 của cá 
nhân (gồm các thông tin của mức độ 
1 và có thêm thông tin sinh trắc học 

là ảnh chân dung, vân tay); tài khoản 
định danh điện tử của tổ chức (gồm 
mã định danh điện tử, tên tổ chức 
bằng tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có), 
tên tiếng nước ngoài (nếu có), ngày 
thành lập, địa chỉ nơi đặt trụ sở chính, 
số định danh, họ tên người đại diện 
theo pháp luật/người đứng đầu của 
tổ chức).

Chủ thể danh tính điện tử là cơ 
quan, tổ chức, công dân Việt Nam sẽ 
không phải thanh toán chi phí đăng 

ký tài khoản định danh điện tử và chi 
phí sử dụng tài khoản định danh điện 
tử. Trong khi đó, tổ chức, cá nhân sử 
dụng dịch vụ xác thực điện tử phải 
thanh toán chi phí cho tổ chức cung 
cấp dịch vụ xác thực điện tử theo 
quy định của pháp luật. Cũng theo 
nghị định, người từ đủ 14 tuổi trở 
lên được cấp tài khoản định danh 
điện tử. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 
20.10. 2022.                       (Theo SGGP)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và năm 2024 
tiếp tục giữ ổn định

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 
Ảnh: vietnamnet.vn

Về định hướng tổ chức kỳ thi 
tốt nghiệp THPT trong những năm 
tới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn 
Kim Sơn vừa khẳng định sẽ kế thừa 
những thành công của năm 2022 và 
có điều chỉnh để phù hợp với thực 
tiễn; trong đó có việc ứng dụng công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Trong năm học 2022 - 2023, Bộ 
GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, 
bổ sung, thay thế các văn bản quy 
phạm pháp luật, văn bản quản lý 
không còn phù hợp; xây dựng, hoàn 
thiện quy chế thi, các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn về thi tốt nghiệp 

THPT bảo đảm thực tiễn, khả thi, 
đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, 

toàn diện GD&ĐT.
Trước mắt, về kỳ thi năm 2023 và 

năm 2024, quan điểm của Bộ GD&ĐT 
là thống nhất giữ ổn định mô hình, 
cách thức tổ chức để phù hợp chương 
trình giáo dục phổ thông 2006 đang 
triển khai những năm cuối cùng. 
Song song, kỳ thi sẽ tiếp tục phát 
huy và tiếp tục hoàn thiện thêm yếu 
tố ứng dụng công nghệ và chuyển 
đổi số. Đồng thời, rà soát, xem xét 
nếu cần thiết sẽ ban hành quy chế thi 
mới để khắc phục một số điểm chưa 
thật thuận tiện.

 (Theo SGGP)



10 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO THỨ SÁU, 9.9.2022
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

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 thi hành án: 
* Tàu cá số đăng ký PY-98389-TS; Công dụng: Khai thác thủy sản; 

Năm đóng: 2015; Nơi đóng: Bình Định; Mẫu thiết kế: Dân gian; Cơ 
quan thiết kế: Công ty TNHH Hữu Minh; Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài (Lmax,m): 21,60; Chiều rộng (Bmax,m): 6,40.
- Chiều cao mạn (D,m): 2,70; Chiều chìm d,m: 1,85; Mạn khô f,m: 0,85.
- Vật liệu vỏ: Gỗ; Tổng dung tích, TĐK: 82,11.
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 12,00.
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy
Công suất
(sức ngựa)

Nơi chế tạo

1          S6A3-MPTK2 S6A3-37054 713
2015, 

Nhật Bản

* Ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải, máy phát điện và phụ kiện 
phát điện.

Nơi đang neo đậu tài sản: Tại Cảng cá Quy Nhơn, phường Hải 
Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng 
Quy Nhơn được giao bảo quản). 

Giá khởi điểm của tài sản: 1.668.312.000 đồng (Nộp khoản tiền 
đặt trước 320.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 
đồng; Bước giá 20.000.000 đồng).

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

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu 

trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ 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 17 giờ 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 15 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 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

CÔNG TY TNHH MTV HOÀI THU
CẦN TUYỂN

v Kế toán tổng hợp (Nam, nữ), số lượng: 3 người.
v Liên hệ nộp hồ sơ: 

Công ty TNHH MTV Hoài Thu
Địa chỉ: Lô B1, Cụm CN Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại:  0912 379 150 (A. Cang) - 0976 640 025 (C. Châu)

NHÀ - ĐẤT
n Cần bán nhà: 47/32 đường 1 tháng 5, TP Quy Nhơn. Diện tích:  

35 m2, diện tích sử dụng gần 90 m2, nhà 1 mê có 1 phòng làm việc, 
1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ, 2 WC, để 
lại nội thất, sổ đỏ chính chủ. Giá bán: 1 tỷ 900 triệu đồng. 

Liên hệ: 0961 947 453.

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 9.9.2022

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc 
nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có 
khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 320C.  
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 30 - 320C.   
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. Sóng cao 1,5 - 2,5 m.

(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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Bình Định

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

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 80 m2; Thửa đất số: Lô 15M; 

Địa chỉ: Khu QHDC Bông Hồng (khu 30.430 m2), phường Ghềnh Ráng,  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở riêng lẻ (5 tầng); Diện tích xây dựng: 
80 m2; Diện tích sàn: 399,6 m2 (Tầng 1: 80 m2; Mê lỡ: 26 m2; Tầng 2: 73,4 m2;  
Tầng 3: 73,4 m2; Tầng 4: 73,4 m2; Tầng 5: 73,4 m2); Cấp (hạng): Cấp III (N1).  

Giá khởi điểm của tài sản: 6.451.443.052 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 1.200.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 30.000.000 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 17 giờ 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 
17 giờ 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  
15 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 hộ gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không 
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế, 
thông báo đấu giá tài sản.    

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

Tài sản thi hành án: Trạm biến áp 320KVA và các phụ kiện đi kèm gồm:  
5 bộ xà đỡ sứ, 5 bộ xà hãm, 6 FCO sứ, 12 sứ treo PLYME, 1 xà đỡ sứ TBA, 19 
sứ đứng 24 KV, 1 đường dây điện dài 285 m loại dây nhôm AC50 và 9 trụ 
điện loại 10,5 m. Hiện trạng: Đã cũ, xuống cấp, không hoạt động được. Chi 
tiết theo biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản lập vào lúc 9 giờ 15 phút  
ngày 9.8.2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ.

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại núi Bãi Băng, xã Mỹ An, 
huyện Phù Mỹ, Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 117.000.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 22.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng; Bước 
giá 10.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ.
Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, 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 17 giờ 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 
17 giờ 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 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 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

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

1. Quyền sử dụng đất ở: 77 lô đất ở tại khu B, C, D Khu dân cư Trung tâm xã Vĩnh Hiệp, 
huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (theo sơ đồ phân lô).

- Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng nhà ở (đất ở nông thôn).
- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: Sử dụng lâu dài.
- Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã được san nền, hoàn thiện hệ thống đường giao thông; Hệ 

thống thoát nước được đồng bộ chung khu vực và hệ thống điện sinh hoạt, nước sinh hoạt.  
Diện tích: Từ 132 m2/lô đến 174 m2/lô. Giá khởi điểm: Từ 369.600.000 đồng/lô đến 

668.000.000 đồng/lô. Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước và 
tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất: Theo thông báo đấu giá tài sản số  
485/TBĐGTS-ĐD ngày 5.9.2022.  

2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất 
huyện Vĩnh Thạnh.

Địa chỉ: Số 134 đường Nguyễn Huệ, khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 
Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. 

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với 
đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô đất.

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

5. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 25.9.2022 (gồm: Từ lô số B1 đến lô số B26), 
cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
+ Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến  

11 giờ 30 phút ngày 22.9.2022 (chỉ bán hồ sơ, không nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá).
+ Tại Trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh: 

Từ 8 giờ ngày 21.9.2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 22.9.2022.
+ Tại Nhà văn hóa xã Vĩnh Hiệp (thôn Vĩnh Khương, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh): Từ 

8 giờ ngày 21.9.2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 22.9.2022.
- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày 22.9.2022. 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 

25.9.2022 tại Nhà văn hóa xã Vĩnh Hiệp (thôn Vĩnh Khương, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh). 
6. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 2.10.2022 (gồm: Từ lô số B27 đến lô số B48; 

Từ lô số C9 đến lô số C11; Các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không 
hợp lệ, không đủ điều kiện đấu giá của cuộc đấu giá ngày 25.9.2022), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
+ Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến  

11 giờ 30 phút ngày 29.9.2022 (chỉ bán hồ sơ, không nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu 
trả giá).

+ Tại Trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh: 
Từ 8 giờ ngày 28.9.2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 29.9.2022.

+ Tại Nhà văn hóa xã Vĩnh Hiệp (thôn Vĩnh Khương, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh): Từ 
8 giờ ngày 28.9.2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 29.9.2022.

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày 29.9.2022.
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 

2.10.2022 tại Nhà văn hóa xã Vĩnh Hiệp (thôn Vĩnh Khương, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh). 
7. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 9.10.2022 (Gồm: Từ lô số C1 đến lô số C8; Từ 

lô số D1 đến lô số D18; Các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không hợp 
lệ, không đủ điều kiện đấu giá của cuộc đấu giá ngày 2.10.2022), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
+ Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến  

11 giờ 30 phút ngày 6.10.2022 (chỉ bán hồ sơ, không nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá).
+ Tại Trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh: 

Từ 8 giờ ngày 5.10.2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 6.10.2022.
+ Tại Nhà văn hóa xã Vĩnh Hiệp (thôn Vĩnh Khương, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh): Từ 

8 giờ ngày 5.10.2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 6.10.2022.
- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày 6.10.2022. 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 

9.10.2022 tại Nhà văn hóa xã Vĩnh Hiệp (thôn Vĩnh Khương, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh). 
8. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu 

giá hợp danh Đông Dương. 
9. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá thì 

sẽ có thông báo cụ thể.    
10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao 

đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu để xây dựng nhà ở 
theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Người tham gia đấu giá phải nộp 1 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất 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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Bình Định

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG - NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA  n Tòa soạn: LÊ CƯỜNG - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
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Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 
Phạm Minh Chính ngày 7.9 dự Diễn 
đàn Kinh tế phương Đông tổ chức tại 
TP Vladivostok của Nga bằng hình thức 
phát biểu ghi hình, cho rằng sự kiện 
nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, góp 
phần duy trì ổn định, hợp tác, phát triển 
tại châu Á - Thái Bình Dương và trên thế 
giới, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng cho biết Việt Nam luôn chủ 
động tham gia các sáng kiến đa phương, 
trong đó có liên kết kinh tế khu vực và 
liên khu vực, sẵn sàng đóng góp tích cực 
vào phục hồi kinh tế và phát triển bền 
vững ở châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Thủ tướng, Việt Nam hoan 
nghênh gắn kết kinh tế Nga, nhất là 
vùng Viễn Đông, với các nước châu Á - 
Thái Bình Dương, sẵn sàng làm cầu nối 
đẩy mạnh hợp tác ASEAN - Nga, trong 
đó có xây dựng Hiệp định Thương mại 
tự do ASEAN - Liên minh Kinh tế Á 
Âu (EAEU).

Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác 
chiến lược toàn diện Việt - Nga, đánh 
giá cao kết quả hợp tác kinh tế giữa hai 
nước những năm qua, nhất là trong lĩnh 
vực như năng lượng, công nghiệp... Thủ 
tướng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh 
hợp tác trên các ngành, lĩnh vực có thế 
mạnh, tận dụng hiệu quả và sớm nâng 

Campuchia kêu gọi 
ASEAN tăng cường 
phối hợp bảo vệ 
tài sản văn hóa

Ngày 7.9, Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ 
thuật Campuchia Phoeurng Sackona đã 
kêu gọi các nước thành viên Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) triển 
khai các biện pháp bổ sung nhằm bảo 
vệ những tài sản văn hóa, cho rằng du 
lịch di sản văn hóa là động lực để thúc 
đẩy phục hồi kinh tế khu vực hậu đại 
dịch Covid-19.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng 
Văn hóa nghệ thuật ASEAN (AMCA) 
tại Campuchia, trong đó có sự tham gia 
trực tiếp và gián tiếp của bộ trưởng các 
nước ASEAN phụ trách lĩnh vực văn 
hóa - nghệ thuật và đại diện các chính 
phủ, Bộ trưởng Sackona nhấn mạnh tài 
sản văn hóa là nền tảng của quá khứ, hiện 
tại và tương lai của mỗi đất nước, phản 
ánh bản sắc, văn hóa và niềm tự hào của 
quốc gia đó.

Trên cương vị Chủ tịch AMCA, 
Campuchia mong muốn các nước 
ASEAN tăng cường hợp tác hơn nữa 
để hiệp hội có thể ứng phó hiệu quả 
trong việc bảo vệ tài sản văn hóa, đồng 
thời giảm thiểu các vụ buôn bán tài sản 
văn hóa.     (Theo TTXVN)

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối 
cho hợp tác ASEAN - Nga

cấp Hiệp định Thương mại tự do giữa 
Việt Nam và EAEU.

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông được 
tổ chức định kỳ hằng năm từ năm 2015 
theo sáng kiến của Tổng thống Nga 

Vladimir Putin, nhằm kết nối, mở rộng 
hợp tác kinh tế - thương mại giữa vùng 
Viễn Đông của Nga với các nước châu 
Á - Thái Bình Dương.

(Theo VnExpress.net, TTO)

 Ngày 7.9, tân Thủ tướng Anh Liz 
Truss và Thủ tướng Đức Olaf Scholz 
đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về 
cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.
 Hàn Quốc đề nghị Bình Nhưỡng 

đàm phán để tổ chức cuộc đoàn tụ các 
gia đình bị li tán do chiến tranh Triều 
Tiên 1950 - 1953.
 61 người di cư bị mắc kẹt trên 1 

tàu cá ở ngoài khơi Malta đã được 1 tàu 
chở hàng của Ai Cập giải cứu và đưa đến 
đảo Crete của Hy Lạp an toàn.
 Ngày 7.9, Chính phủ Cameroon 

thông báo đã có ít nhất 6 người thiệt 
mạng và 8 người khác bị thương trong 
vụ tấn công 1 xe buýt của những phần 
tử khủng bố ở miền Tây Nam nước này.
 Nhà chức trách Venezuela ngày 

7.9 thông báo kể từ đầu năm đến nay, 
các lực lượng chức năng của quốc gia 
Nam Mỹ này đã thu giữ tổng cộng 36,5 
tấn ma túy, trong đó hầu hết là cocaine.

  (Theo TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông theo hình thức phát biểu ghi hình 
hôm 7.9.                                                 Ảnh: VGP

Cứ 10 quốc gia lại có đến 9 nước tụt 
hậu về phát triển con người do nhiều 
cuộc khủng hoảng. Đây là lời cảnh 
báo của Chương trình Phát triển LHQ 
(UNDP) đưa ra ngày 8.9. 

Dẫn báo cáo về Chỉ số Phát triển Con 
người (HDI) mới được công bố, hãng 
thông tấn Tân Hoa cho biết thế giới đang 
mắc kẹt trong vòng lẩn quẩn từ khủng 
hoảng này đến khủng hoảng khác, luẩn 
quẩn trong vòng quay chiến tranh và 
không thể giải quyết gốc rễ của những 
rắc rối mà chúng ta phải đối mặt.

Cụ thể, trong hai năm qua, các cuộc 

khủng hoảng như đại dịch Covid-19 và 
xung đột Ukraine đã có tác động nghiêm 
trọng đối với hàng tỷ người trên thế 
giới, mang đến những thay đổi kinh tế 
và xã hội sâu sắc.

Theo tính toán của UNDP, lần đầu 
tiên sau 32 năm, chỉ số HDI bao gồm 
chỉ số sức khỏe, giáo dục và mức sống 
của một quốc gia đã giảm trên toàn cầu 
trong hai năm liên tiếp. Chỉ số HDI đã 
giảm trở lại mức năm 2016, đi ngược 
với tiến độ hướng tới các Mục tiêu Phát 
triển Bền vững.          

  (Theo Vietnam+)

Chỉ số Phát triển Con người của thế giới hạ về mức năm 2016

Chỉ số Phát triển Con người (HDI) đã giảm trở 
lại mức năm 2016, đi ngược với tiến độ hướng 
tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững.       Ảnh: AA

Báo cáo được Cơ quan Năng lượng 
Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố 
ngày 7.9 ước tính Iran đã tích trữ lượng 
urani được làm giàu ở mức 60% - đạt 
55,6 kg - tăng 12,5 kg so với báo cáo 
quý trước của IAEA. Lượng urani tích 
trữ của Iran hiện đã cao gấp 19 lần so 

với mức giới hạn trong thỏa thuận hạt 
nhân 2015 mà Iran đã ký với 6 cường 
quốc trên thế giới.

Các chuyên gia cho rằng, Iran có 
thể sản xuất 25 kg urani làm giàu ở 
mức 90% nếu nước này muốn và Iran 
có thể chỉ cần 3-4 tuần để sản xuất đủ 
nguyên liệu cho một quả bom nguyên 
tử nếu muốn.

Báo cáo của IAEA được đưa ra khi 
Mỹ và Iran đang trao đổi phản hồi “qua 
lại” cuối cùng về đề xuất dự thảo thỏa 
thuận của EU để quay trở lại tuân thủ 
thỏa thuận hạt nhân của Iran.

Hiện hầu hết các nước trên thế giới 
đang rất trông chờ vào việc các bên quay 
trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran 
2015, bởi nhiều lý do khác nhau như hạn 
chế được những hiểm họa hạt nhân cho 
thế giới.                              (Theo VOV.VN)

Theo Bloomberg ngày 8.9, các công ty 
chẩn đoán của Trung Quốc cho biết nỗ 
lực xét nghiệm đang khiến năng lực tài 
chính của họ hao hụt, nhất là khi khách 
hàng thanh toán ngày càng chậm trễ.

Hóa đơn xét nghiệm đang tăng nhanh. 
8 trong số các công ty xét nghiệm lớn nhất 
Trung Quốc đã báo cáo khoản phải thu 
tổng cộng 14,1 tỷ nhân dân tệ (2,2 tỷ USD) 
tính đến ngày 30.6, tăng 73% so với một 
năm trước đó. Trong số này, Phòng thí 
nghiệm lâm sàng Labway Thượng Hải ghi 
nhận mức tăng cao nhất với 189%.

TRUNG QUỐC: 

Các công ty 
xét nghiệm bị nợ 
hàng tỷ USD

Xét nghiệm là một phần quan trọng trong chính 
sách không Covid-19 của Trung Quốc.         Ảnh: EPA

Iran đã đủ urani để sản xuất 
bom nguyên tử

Máy ly tâm tại Cơ sở làm giàu urani Natanz của 
Iran, ngày 17.4.2021.   Ảnh: AP

Sự chậm trễ trong khâu thanh toán 
cho thấy tổn thất tài chính, kinh tế và 
xã hội gia tăng do chính sách không 
Covid-19 của Trung Quốc.

Trung Quốc gia tăng kết hợp xét 
nghiệm diện rộng và phong tỏa những 
nơi ghi nhận ca mắc Covid-19. Ngay cả ở 
các thành phố như Bắc Kinh và Thượng 
Hải, những nơi không phong tỏa, người 
dân phải thực hiện xét nghiệm PCR 3 
ngày/lần nếu muốn sử dụng phương tiện 
công cộng hoặc đi làm.         (Theo NLĐO)


