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Sở Xây dựng vừa ban hành kết luận thanh tra 
liên quan tới công tác quản lý, sử dụng kinh phí 
bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư đối với 
3 dự án chung cư trên địa bàn Quy Nhơn. Qua 
đó đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, đòi hỏi 
cần chặt chẽ hơn trong công tác này. u 6 Thể thao hấp dẫn giới trẻ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ BẢO TRÌ CHUNG CƯ:
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l Quy Nhơn tăng cường quản lý 
trật tự đô thị

l Nâng cao năng lực kiểm soát 
sản phẩm thủy sản từ cảng cá 
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ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG
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20 NĂM THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI:

Vốn vay ưu đãi đi vào cuộc sống, 
góp phần giảm nghèo bền vững
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Cần chặt chẽ hơn!

TRĂNG RẰM
VUI HỘI

Tạo giá trị mới cho chương trình 
xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2021 - 2025

Chương trình Đêm hội trăng rằm do 
Sở LĐ-TB&XH phối hợp với UBND huyện 

Vân Canh tổ chức tối 8.9. Ảnh: N.T
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 9.9, Bộ trưởng 
Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan 
chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn 
quốc triển khai Chương trình 
OCOP và Chương trình phát 
triển du lịch nông thôn trong 
xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021 - 2025.

Theo Bộ NN&PTNT, một 
trong những nhiệm vụ trọng 
tâm của Chương trình mục tiêu 
quốc gia (MTQG) xây dựng 
nông thôn mới (NTM) giai 
đoạn 2021 - 2025 là tập trung 
phát triển kinh tế, nâng cao đời 
sống của người dân nông thôn, 
chuyển từ tư duy sản xuất nông 
nghiệp sang phát triển kinh 
tế nông thôn. Chương trình 
OCOP và Chương trình phát 
triển du lịch nông thôn là 2 
trong nhiều chương trình tổng 
thể của Chương trình MTQG 
xây dựng NTM, góp phần làm 
thay đổi diện mạo của khu vực 
nông thôn trong cả nước.

Theo đó, Chương trình 
OCOP tập trung phát triển kinh 
tế nông thôn theo hướng phát 
huy nội lực, thúc đẩy nâng cao 
giá trị sản phẩm, thu nhập của 
người dân, với mục tiêu cuối 
cùng là nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần của người dân 
khu vực nông thôn. Chương 
trình phát triển du lịch nông 
thôn là một trong những giải 
pháp, nhiệm vụ trọng tâm để 
phát triển kinh tế nông thôn gắn 
với xây dựng NTM. Hai chương 
trình này phát triển hỗ trợ lẫn 
nhau nhằm khơi dậy các giá trị, 
thế mạnh về đất đai, sản vật, các 
giá trị truyền thống văn hóa để 
phát triển NTM, tạo dấu ấn khác 
biệt cho xây dựng NTM.

Đến nay, sau hơn 4 năm triển 
khai, Chương trình OCOP tạo 
sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành 
giải pháp được ưu tiên trong 
phát triển kinh tế gắn với xây 
dựng NTM. Cả nước có 8.478 
sản phẩm OCOP cấp tỉnh của 
4.351 tổ chức, đơn vị được công 
nhận từ 3 sao trở lên, trong đó 
có 65,4% sản phẩm 3 sao, 33,4% 
sản phẩm 4 sao, 1% sản phẩm 
tiềm năng 5 sao. Thông qua 
Chương trình OCOP, nhiều địa 
phương chủ động phát triển 
nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch 
nông thôn và điểm du lịch. Các 
địa phương trong cả nước đã 

đánh giá và công nhận 65 sản 
phẩm OCOP thuộc nhóm dịch 
vụ du lịch cộng đồng và điểm 
du lịch, trong đó nhiều vùng đã 
phát huy lợi thế về điều kiện tự 
nhiên, sản xuất nông nghiệp, 
văn hóa, làng nghề truyền 
thống để hình thành các điểm 
du lịch nông thôn đặc sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ 
trưởng Lê Minh Hoan cho 
rằng, Chương trình OCOP và 
Chương trình phát triển du 
lịch nông thôn trong xây dựng 
NTM giai đoạn 2021 - 2025 tạo 
không gian phát triển cho kinh 
tế nông thôn, tạo dấu ấn mới, 
giá trị mới cho Chương trình 
MTQG xây dựng NTM, kiến 
tạo những di sản của nông 
thôn. Cùng với đó, Chương 
trình phát triển các sản phẩm 
OCOP gắn với du lịch nông 
thôn khơi dậy tiềm năng về đất 
đai, sản vật địa phương, thúc 
đẩy các mô hình khởi nghiệp 
nông nghiệp ở nông thôn theo 
hướng tăng giá trị dịch vụ cho 
sản phẩm nông nghiệp, từng 
bước chuyển dịch từ sản xuất 
nông nghiệp sang kinh tế nông 
nghiệp. Sản phẩm OCOP khai 
thác tài nguyên thế mạnh và sự 
khác biệt của vùng miền tạo 
thành sản phẩm phục vụ du 
lịch nông thôn; ở phía ngược 
lại, du lịch nông thôn mở ra thị 
trường quảng bá cho sản phẩm 
OCOP. Cả hai tạo được sự hòa 
quyện để nâng cao hiệu quả 
kinh tế cho khu vực nông thôn 
trong Chương trình MTQG 
xây dựng NTM giai đoạn 
2021 - 2025, tạo việc làm và nâng 
cao thu nhập cho người dân  
nông thôn.

“Tại hội nghị này, chúng ta 
có thêm góc nhìn mới về phát 
triển kinh tế khu vực nông 
thôn, tạo dấu ấn mới trong xây 
dựng NTM. Tôi mong muốn từ 
hội nghị này có nhiều gợi mở 
cho các địa phương trong triển 
khai thực tế ở từng tỉnh, thành 
phố trong thời gian tới. Bộ 
NN&PTNT sẽ tiếp tục phối hợp 
với bộ, ban, ngành Trung ương 
có hỗ trợ phù hợp mang tính 
quốc gia để thúc đẩy 2 chương 
trình này phát triển”, Bộ trưởng 
Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan 
kết luận tại hội nghị.  

                                THU DỊU

Tạo giá trị mới cho chương 
trình xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025

(BĐ) - Chiều 9.9, UBND 
tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 
20 năm thực hiện Nghị định 
78/2002/NĐ-CP ngày 4.10.2002 
của Chính phủ về tín dụng đối 
với người nghèo và các đối 
tượng chính sách khác. 

Dự Hội nghị có các đồng chí: 
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương 
Quyết Thắng, Tổng Giám đốc 
Ngân hàng CSXH Việt Nam; 
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; Huỳnh Thúy Vân, 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm 
Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện 
Hội đồng quản trị Ngân hàng 
CSXH tỉnh. 

Báo cáo của Chi nhánh 
Ngân hàng CSXH tỉnh Bình 
Định tại Hội nghị cho biết: Sau 
20 năm triển khai Nghị định 
78/2002/NĐ-CP, mô hình tổ 
chức, quản trị, điều hành của 
Ngân hàng CSXH mang tính 
đặc thù, hoàn toàn phù hợp 
với điều kiện thực tiễn của 
nước ta, đã huy động được 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị và xã hội tham 
gia vào công cuộc giảm nghèo 
và đảm bảo an sinh xã hội. Đến 
ngày 31.8.2022, tổng nguồn 
vốn của Chi nhánh Ngân hàng 
CSXH tỉnh đạt 5.297 tỷ đồng, 
tăng 5.192 tỷ đồng so với năm 
2002, tỷ lệ tăng trưởng bình 

quân hằng năm đạt 25%. 
Từ 3 chương trình tín dụng 

vào năm 2003, đến nay toàn 
tỉnh đã và đang triển khai cho 
vay hơn 17 chương trình tín 
dụng chính sách. Doanh số 
cho vay từ năm 2003 đến nay 
đạt hơn 16.000 tỷ đồng với gần 
726 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận 
nghèo và các đối tượng chính 
sách khác được vay vốn. Doanh 
số thu nợ đạt 10.881 tỷ đồng. 
Đến ngày 31.8.2022, tổng dư 
nợ các chương trình tín dụng 
chính sách gần 5.290 tỷ đồng, tỷ 
lệ tăng trưởng bình quân hằng 
năm đạt 25,1%.   

Vốn tín dụng CSXH đã giúp 
hơn 116 nghìn lượt hộ vượt qua 
ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc 
làm cho gần 81.000 lao động; 
hơn 107 nghìn học sinh, sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn vay 
vốn học tập; xây dựng gần 202 
nghìn công trình nước sạch, vệ 
sinh môi trường nông thôn… 

Tổng Giám đốc Ngân hàng 
CSXH Việt Nam Dương Quyết 
Thắng đánh giá cao những kết 
quả đã đạt được của tín dụng 
CSXH trên địa bàn tỉnh Bình 
Định sau 20 năm. Đồng chí đề 
nghị Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo 
thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40-
CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW 
và các văn bản của tỉnh đối với 
hoạt động tín dụng chính sách. 
Đồng thời, chỉ đạo Ban đại diện 
Hội đồng quản trị Ngân hàng 
CSXH tỉnh xây dựng đề án tổng 
thể về tín dụng CSXH trên địa 
bàn trong thời gian tới. 

Đồng chí Lâm Hải Giang, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm 
Trưởng Ban đại diện Hội đồng 
quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh, 
chỉ đạo: Chi nhánh Ngân hàng 
CSXH tỉnh tiếp tục quán triệt 
Chỉ thị 40-CT/TW, nâng cao 
hơn nữa nhận thức của cả hệ 
thống chính trị về vị trí, vai 
trò của tín dụng CSXH, phát 
huy thành tựu của tín dụng 
chính sách trong thời gian qua. 
Đồng thời, tích cực, chủ động 
huy động nguồn vốn tín dụng 
CSXH đáp ứng nhu cầu vay vốn 
của hộ nghèo, đối tượng chính 
sách và các chương trình phát 
triển KT-XH; phấn đấu 100% 
hộ nghèo, các đối tượng chính 
sách có nhu cầu, đủ điều kiện 
được vay vốn và tiếp cận các 
dịch vụ của Ngân hàng CSXH. 
Nâng cao hơn nữa chất lượng 
hoạt động của tín dụng chính 
sách, lồng ghép nguồn vốn với 
các dự án, chương trình phát 
triển KT-XH…

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy 
Hồ Quốc Dũng và Tổng Giám 
đốc Ngân hàng CSXH Việt 
Nam Dương Quyết Thắng đã 
trao Cờ thi đua của Thủ tướng 
Chính phủ cho Ban Giám đốc 
Chi nhánh Ngân hàng CSXH 
tỉnh. Dịp này, các bộ, ngành 
Trung ương, UBND tỉnh tặng 
bằng khen cho một số tập 
thể, cá nhân; Tổng Giám đốc 
Ngân hàng CSXH trao Quyết 
định vinh danh cho 3 tập thể,  
1 cá nhân. 

                      NGUYỄN MUỘI

20 NĂM THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI:

Vốn vay ưu đãi đi vào cuộc sống,  
góp phần giảm nghèo bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bìa trái) và Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng (bìa phải) trao Cờ 
thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh.                                                                            Ảnh: N.M

 Ngày 9.9, Ban Thường 
vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị 
tập huấn công tác tổ chức đại 
hội công đoàn các cấp, nhiệm 
kỳ 2023 - 2028 cho lãnh đạo, 
cán bộ LĐLĐ các huyện, thị xã, 
thành phố, công đoàn ngành 
tỉnh, công đoàn cơ sở. Nội dung 
tập huấn gồm: Công tác nhân 
sự, quy trình giới thiệu nhân sự 
và bầu cử ban chấp hành, chức 
danh chủ tịch công đoàn cơ sở 
tại đại hội… HOÀI THU
 Chiều 8.9, LĐLĐ huyện 

An Lão phối hợp với Ban Giám 

hiệu Trường Mầm non huyện 
tổ chức bàn giao nhà Mái ấm 
công đoàn cho đoàn viên 
Nguyễn Thị Bích Hạnh (ở thôn 
Xuân Phong Bắc, xã An Hòa), có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về 
nhà ở. Ngôi nhà được xây dựng 
trên diện tích 60 m2, tổng kinh 
phí trên 160 triệu đồng, trong 
đó, quỹ Mái ấm công đoàn 
huyện hỗ trợ 40 triệu đồng. 

                                       HỮU BÁ 
 Tối ngày 8.9, UBND huyện 

Phù Mỹ phối hợp với CLB kết 
nối yêu thương TP Hồ Chí Minh 

tổ chức chương trình “Chắp cánh 
ước mơ”. Tại chương trình, ban tổ 
chức đã trao tặng 400 suất quà 
(500 nghìn đồng/suất) cho các 
em học sinh và người dân thuộc 
hộ nghèo trên địa bàn huyện; 
trao tặng 170 chiếc xe đạp, mỗi 
chiếc trị giá hơn 2,2 triệu đồng 
cho học sinh nghèo. Dịp này, Ban 
tổ chức tặng 1.000 suất quà trung 
thu, tổng trị giá 30 triệu đồng 
cho các em thiếu nhi trên địa bàn 
huyện. VĂN TỐ
 Tối ngày 8.9, tại xã Cát 

Nhơn, Hội LHPN tỉnh phối 

hợp với Hội LHPN huyện Phù 
Cát tổ chức hội thi Vì gia đình 
bình an - xã hội hạnh phúc năm 
2022. Tham gia hội thi có 3 đội 
thi đến từ hội phụ nữ các xã Cát 
Nhơn, Cát Thắng và Cát Hưng. 
Mỗi đội trải qua 2 phần thi trả 
lời câu hỏi kiến thức và tiểu 
phẩm, với nội dung xoay quanh 
chủ đề bình đẳng giới, phòng 
chống bạo lực gia đình; xây 
dựng gia đình hòa thuận, văn 
minh, hạnh phúc. Kết quả, Hội 
LHPN xã Cát Nhơn giành giải 
nhất. TRƯỜNG GIANG

 Vào khoảng 18 giờ ngày 
8.9, tại Công ty đá Đông Á (Cụm 
Công nghiệp Phước An, huyện 
Tuy Phước) xảy ra vụ tai nạn lao 
động, làm một thanh niên tử 
vong. Nạn nhân là anh Trần Văn 
Thuận (33 tuổi, ở phường Quang 
Trung, TP Quy Nhơn) trong lúc 
leo lên trần nhà của một nhà 
xưởng trong công ty này để hàn, 
lắp đặt hệ thống báo cháy, không 
may bị ngã rơi xuống đất và tử 
vong tại chỗ. Nguyên nhân của 
vụ việc đang được điều tra làm rõ.

                                 THIÊN PHÚC

TIN VẮN
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Bình Định

Trăng sáng khắp nơi
Chương trình Vui hội trăng 

rằm do ngành LĐ-TB&XH 
phối hợp với đoàn thanh niên 
các cấp cùng các đơn vị, địa 
phương liên quan tổ chức ở 
các huyện, thị xã, thành phố từ 
đầu tháng 9.2022 đến nay thu 
hút đông đảo trẻ em tham gia 
đầy hào hứng. Theo kịch bản 
chung, chương trình này phải 
đảm bảo các hoạt động như: 
Trò chơi hoạt náo, múa lân, văn 
nghệ, hoạt cảnh đêm hội trăng 
rằm, phá cỗ và tặng quà cho các 
em có hoàn cảnh khó khăn. 

Tối 9.9, nhiều địa phương 
trong tỉnh đồng loạt tổ chức 
chương trình đầy ý nghĩa này 
dành cho các em. Tại xã Phước 
Hưng (huyện Tuy Phước) đã 
diễn ra chương trình quy mô 
cấp tỉnh do Sở LĐ-TB&XH, 
Tỉnh đoàn, UBND huyện Tuy 
Phước phối hợp tổ chức. Theo 
chị Phạm Thị Thanh Huê, Phó 
Bí thư Đoàn xã Phước Hưng, 
sau 2 năm gián đoạn do dịch 
Covid-19, không khí chuẩn bị 
đón tết Trung thu ở đây đã 
diễn ra hào hứng từ hơn một  
tuần trước. 

Một nét rất riêng của 
chương trình năm nay là Hội 
thi thiết kế lồng đèn trung thu 
mang chủ đề “Thông điệp thiếu 
nhi gửi đến Đại hội đại biểu 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 
Bình Định lần thứ XIV, nhiệm 
kỳ 2022 - 2027”. Chị Huỳnh 
Thị Thanh Nguyệt - Phó Bí 
thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội 
đồng Đội tỉnh, cho biết, 9 chiếc 
lồng đèn dự thi của học sinh 
Trường THCS Phước Hưng đều 
có sự chăm chút, đầu tư, sáng 
tạo, có nét độc đáo riêng, đảm 
bảo tính kỹ thuật, mỹ thuật và  
chiếu sáng. 

Tại TP Quy Nhơn, tối ngày 
9.9, chương trình Vui hội trăng 
rằm tại Trung tâm VH-TT&TT 
TP Quy Nhơn khởi động bằng 
tiếng trống lân rộn rã đã lập 

Vui hội trăng rằm
Sau thời gian gián đoạn do dịch Covid-19, từ đầu tháng 9 đến nay, các địa phương trong toàn tỉnh tích cực, hào 

hứng tổ chức vui tết Trung thu cho thiếu nhi trên địa bàn và tặng quà cho những em có hoàn cảnh đặc biệt, con hộ 
nghèo, cận nghèo. 

Phá cỗ Trung thu tại chương trình Đêm hội trăng rằm, do Sở LĐ-TB&XH phối hợp với UBND huyện Vân Canh tổ chức  
tối 8.9.                                                                                                                                                                                                                                            Ảnh: N.T

Có một điều khá thú vị, khi được hỏi về “ước muốn của 
em trong đêm trăng rằm”, nhiều em đã gửi mong ước đến 
các bạn khó khăn hơn mình và mong điều tốt đẹp cho quê 
hương, đất nước. Nhiều em mong thế giới và Việt Nam không 
còn dịch bệnh, tất cả mọi người đều mạnh khỏe, đẹp đẽ, sống 
sung sướng; mong các bác, các cô, các chú quan tâm nhiều 
hơn nữa đến những bạn có hoàn cảnh khó khăn. 

Em Nguyễn Bảo Trân (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học thị 
trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) chúc các bạn đang điều trị 
bệnh sớm khỏe lại, sớm đến trường học tập giống như mình, 
“để tết Trung thu năm sau có thể nhận được nhiều quà, đi 
xem múa lân, gặp và chụp hình kỷ niệm với những nhân vật 
hoạt hình như chú Cuội, chị Hằng...”. 

tức thu hút rất đông trẻ em 
của thành phố và du khách trẻ. 
Thích thú vỗ tay với từng màn 
biểu diễn, nhiều em dạn dĩ chạy 
đến nắm đuôi lân, số khác nhún 
nhảy đầy phấn khích theo nhịp 
trống hội. Năm nay, UBND 
thành phố tặng 400 suất quà tết 
Trung thu cho trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 
250 nghìn đồng. 

“Với tinh thần tất cả vì sự 
vui vẻ, an toàn của trẻ, UBND 
thành phố đã bố trí phương tiện 
và cử cán bộ đưa đón, quản lý số 
trẻ có hoàn cảnh khó khăn đến 
chương trình nhận quà. Riêng 
các em ở 9 phường, xã ngoại 
thành, chúng tôi đưa quà về địa 
phương, yêu cầu tổ chức chương 
trình bài bản tương tự cho thiếu 
nhi trên địa bàn và trao quà cho 
các em khó khăn”, Phó Chủ tịch 
UBND TP Quy Nhơn Nguyễn 
Phương Nam cho biết. 

Dưới ánh trăng tròn tháng 
Tám, 180 trẻ mồ côi ở Làng Trẻ 
em SOS Quy Nhơn rước đèn, 
phá cỗ trong không khí vui 
tươi, ấm áp tình thân gia đình. 
Đội lân gồm các bạn trẻ ở Lưu 
xá Thanh niên của Làng liên tục 

nhận được những tràng vỗ tay 
từ đàn em. Rồi Hội thi trang trí 
mâm ngũ quả, 8 tiết mục trong 
Hội thi Tiếng hát làng em - thể 
lệ vẫn như mọi năm nhưng lại 
có phần sôi động, hào hứng 
hơn trước đây.

“Năm nay, lãnh đạo tỉnh, 
lãnh đạo thành phố và đặc 
biệt lần đầu có lãnh đạo huyện 
Vân Canh đến thăm, tặng quà 
cho con trẻ của Làng. Các em 
nhận thêm sự quan tâm, có lẽ 
thấy vui hơn, ấm áp hơn”, ông 

Nguyễn Xuân Cương, Giám 
đốc Làng trẻ em SOS Quy 
Nhơn, nhìn nhận. 

Để mọi trẻ khó khăn  
đều vui đón Trung thu

Sáng 8.9, trẻ em ở các cơ sở 
trợ giúp xã hội trong tỉnh đã 
vui mừng chào đón Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
đến thăm và tặng quà. 

Những buổi chiều qua, mưa 
lớn ở một số vùng núi làm sạt lở 
không ít tuyến đường đất về các 

làng dân tộc thiểu số, vậy nhưng 
một số hội, nhóm thiện nguyện, 
nhà hảo tâm vẫn hăng hái vượt 
dốc cao, băng đường đất sạt lở, 
lầy lội để về tận các làng xa xôi 
như làng Canh Tiến (xã Canh 
Liên), Canh Giao (xã Canh Hiệp, 
huyện Vân Canh), các xã miền 
núi Đăk Mang, Bok Tới, Ân Sơn 
(huyện Hoài Ân), làng K4 (xã 
Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh), 
thôn 4, thôn 5 (xã An Nghĩa, 
huyện An Lão)... mang lồng 
đèn, bánh trung thu, quần áo 
mới tặng các em thiếu nhi. 

Dịp này, Hội Người mù tỉnh 
và Hội Bảo trợ người khuyết 
tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 
đã tích cực kết nối, để các em 
khuyết tật nghe được tiếng 
nhạc trung thu từ chiếc lồng 
đèn bằng pin, thưởng thức 
chiếc bánh trung thu nhiều 
vị, nhìn ngắm những con lân 
đủ màu sắc lắc lư theo tiếng 
trống..., cảm nhận niềm vui, 
ý nghĩa của cuộc sống. Nhiều 
tổ chức chính trị - xã hội, hội, 
nhóm thiện nguyện chủ động 
đặt “ưu tiên số 1” là trẻ mồ côi 
trong danh sách nhận quà, góp 
mặt chương trình phá cỗ, văn 
nghệ diễn ra trên địa bàn... 

Theo ông Nguyễn Tấn Hiểu, 
Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo tỉnh, Hội và các chi hội 
trực thuộc đã trao tổng cộng 
925 suất quà trung thu trị giá 
327,9 triệu đồng. Đặc biệt, 
hoạt động tặng quà cho bệnh 
nhi diễn ra ở hầu hết cơ sở y tế 
trong tỉnh với tinh thần tất cả 
bệnh nhi đều có quà. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, 
Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, 
bày tỏ mong muốn, thời gian 
tới, gia đình, nhà trường, cộng 
đồng và toàn xã hội tiếp tục 
thể hiện đầy đủ trách nhiệm 
trong hoạt động bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục trẻ em; đảm bảo 
quyền bình đẳng cho mọi trẻ 
em. Đặc biệt, tạo cơ hội cho trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ 
em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, 
trẻ có hoàn cảnh khó khăn được 
phát triển toàn diện trong môi 
trường an toàn và thân thiện.

       NGỌC TÚ - CHƯƠNG HIẾU

Tối ngày 8 và ngày 9.9, tại 
các địa phương, đơn vị trên 
địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều 
hoạt động vui tết Trung thu và 
tặng quà cho bệnh nhi, trẻ em 
khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh  
khó khăn.
 Hội CTĐ tỉnh cùng CLB 

thiện nguyện Bạch Mai Trang 
(TX Hoài Nhơn) đến thăm và 
tặng 300 suất quà (trị giá 400 
nghìn đồng/suất) cho bệnh nhi 
đang điều trị bệnh tại BVĐK 
tỉnh và Bệnh viện Phong - 
Da liễu Trung ương Quy Hòa. 
Tổng trị giá quà tặng là 120 
triệu đồng.
  Viện Dân số, Sức khỏe 

và Phát triển phối hợp với 

TTYT TX Hoài Nhơn tổ chức 
Đêm hội trăng rằm cho trẻ em 
khuyết tật ở TX Hoài Nhơn. 
Tại chương trình, trẻ khuyết 
tật của 17 xã, phường trên địa 
bàn thị xã được xem múa lân, 
ảo thuật và tham gia một số 
hoạt động vui chơi giải trí. 
Dịp này, Viện Dân số, Sức 
khỏe và Phát triển trao tặng 
400 suất quà cho các em thiếu 
nhi khuyết tật trên địa bàn  
thị xã.
 CLB Người tình nguyện 

(Hội CTĐ huyện Tây Sơn) tổ 
chức trao tặng 1.200 suất quà 
trung thu cho trẻ em ở các xã 
Bình Tường, Bình Nghi, Tây 
Giang, Vĩnh An, Bình Thành, 

Bình Hòa, Tây An và Bình 
Thuận; mỗi suất trị giá 50.000 
đồng. Tổng kinh phí tặng quà 
60 triệu đồng.
 Phường Nhơn Bình (TP 

Quy Nhơn) tổ chức chương 
trình Vui tết Trung thu cho các 
em thiếu nhi có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn phường, trao 
150 suất quà cho các em; trong 
đó, UBND thành phố tặng 25 
suất, Hội Khuyến học phường 
tặng 30 suất, các nhà tài trợ 
trao tặng 95 suất quà. Tổng trị 
giá quà tặng gần 22 triệu đồng. 
  Hội CTĐ huyện Vân 

Canh phối hợp với Công ty 
TNHH Tân Hồng Phước (TP 
Quy Nhơn) tổ chức tặng 100 

Tặng quà trung thu cho bệnh nhi, trẻ em  
khuyết tật và khó khăn

suất quà trung thu có giá 
trị 15 triệu đồng cho các em 
thiếu nhi ở làng Canh Giao, 

xã Canh Hiệp.
N.QUỲNH - T.NGÂN -  

Đ.VIỆT - V.PHONG - Đ.DẶM

Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Hà Văn Cát thăm, trao quà tết Trung thu cho bệnh nhi 
tại BVĐK tỉnh sáng 9.9.                                                                                     Ảnh: Hội CTĐ tỉnh
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ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Gần 10 năm nay, cánh đồng Tứ Niên 
có diện tích gần 14 ha ở thôn Huỳnh 
Giản Bắc luôn trong tình trạng hoang 
hóa, cỏ dại mọc um tùm. Nguyên nhân 
do khu vực này bị nhiễm phèn, mặn rất 
nặng nên người dân địa phương không 
thể canh tác.

Ông Trần Văn Minh (ở thôn Huỳnh 
Giản Bắc), cho biết: Hằng năm, xã Phước 
Hòa đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng 
cấp đê ngăn mặn đồng Tứ Niên. Đồng 
thời, dùng nước ngọt thau chua, rửa 
mặn cánh đồng nhưng không hiệu quả. 
Do vậy, người dân địa phương đành 
bỏ hoang cánh đồng, dù họ rất cần đất 
sản xuất. 

Được biết, toàn bộ diện tích đồng Tứ 
Niên đã được Nhà nước giao khoán cho 
người dân địa phương. Nhiều năm nay, 
người dân nhiều lần kiến nghị các cấp, 
ngành từ xã đến huyện, tỉnh xem xét đưa 
ra phương án chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất nhằm khai thác, sử dụng hiệu 
quả cánh đồng, nhưng đến nay chưa 
được giải quyết dứt điểm.

Tương tự, hơn 3,3 ha đất sản xuất 
nông nghiệp tại cánh đồng giáp Khu 
tái định cư (TĐC) Nhơn Phước (thuộc 
thôn Huỳnh Giản Bắc) cũng bị bỏ hoang 
nhiều năm nay. Đây là diện tích trước kia 
UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi để 
thực hiện dự án Khu TĐC Nhơn Phước. 
Tuy nhiên, trong quá trình ngành chức 
năng thực hiện công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng, một số hộ dân có đất 
bị thu hồi xảy ra tranh chấp.

Theo ông Huỳnh Thanh Vương, 
Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, một số 
người dân trước kia tự mua, bán đất 
ruộng; sau khi Nhà nước có quyết định 
thu hồi đất để làm dự án thì giữa các 

HƠN 17 HA ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỊ BỎ HOANG NHIỀU NĂM Ở XÃ PHƯỚC HÒA, HUYỆN TUY PHƯỚC:

Nên có giải pháp khai thác, 
sử dụng đất hiệu quả
Nhiều năm nay, hơn 17 ha đất sản xuất nông nghiệp tại cánh đồng Tứ Niên và cánh đồng giáp Khu tái định 

cư Nhơn Phước (thuộc thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) bị bỏ hoang, không sản xuất. 
Trong khi đó, hằng năm Nhà nước phải tốn khoản kinh phí lớn để hỗ trợ gạo cho các hộ dân có đất bị bỏ hoang. 

bên xảy ra tranh chấp, khiến việc bồi 
thường bị vướng mắc. UBND xã nhiều 
lần phối hợp với các ngành chức năng 
của tỉnh, huyện tổ chức hòa giải, hướng 
dẫn người dân khởi kiện để giải quyết; 
nếu các bên tự thỏa thuận được và thống 
nhất thì ngành chức năng sẽ chi trả tiền 
bồi thường. 

Thế nhưng, các hộ không thực hiện 
theo hướng dẫn; UBND tỉnh có văn bản 
cho chủ trương chấm dứt việc thu hồi 
những thửa ruộng đang tranh chấp. 
Diện tích hơn 3,3 ha đất bị bỏ hoang, 
không canh tác lúa nhiều năm nay là 
những đám ruộng hiện đang tranh chấp.

“Hằng năm, Nhà nước đều trích kinh 
phí hỗ trợ gạo cho các hộ có đất được 
giao quyền tại cánh đồng Tứ Niên và 
cánh đồng giáp Khu TĐC Nhơn Phước 
nhưng không thể canh tác, sản xuất 
lúa. Về lâu dài, xã mong các ngành ở 

huyện, tỉnh xem xét, có giải pháp khai 
thác, sử dụng hiệu quả diện tích này để 
tránh lãng phí đất, giúp người dân địa 
phương ổn định cuộc sống”, ông Vương 
cho hay.

Về việc này, ông Phan Văn Khiêm, 
Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tuy 
Phước, cho biết: Các phòng, ban liên 
quan của huyện Tuy Phước đã và đang 
phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế 
tỉnh xem xét, đưa vào quy hoạch, trình 
UBND tỉnh thu hồi đối với diện tích 
đất tại cánh đồng Tứ Niên. Sau đó, 
tìm giải pháp đưa diện tích này vào sử 
dụng, khai thác hiệu quả và phù hợp với 
điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng. Riêng 
diện tích đất tại cánh đồng giáp Khu 
TĐC Nhơn Phước, UBND tỉnh đã có 
chủ trương giao Ban Quản lý Khu kinh 
tế tỉnh đưa vào kế hoạch khai thác, sử 
dụng.                     CÔNG LUẬN - LÊ THỤC

Cánh đồng Tứ Niên bị bỏ hoang gần 10 năm nay, gây lãng phí đất.                                                                    Ảnh: C.L

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Nhà hóng mát Hàn Quốc tại Khu 
Đô thị - Thương mại An Phú Thịnh 
(phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) là 
công trình chào mừng kỷ niệm 26 năm 
quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP Quy 
Nhơn và quận Yongsan (TP Seoul, Hàn 
Quốc), được khánh thành cuối tháng 
4.2022. Thời gian qua, công trình này đã 
thu hút nhiều người dân và du khách 
đến tham quan, thưởng ngoạn, nhưng ý 

thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung 
của một số người khi đến nơi đây còn 
chưa tốt. 

Dịp lễ Quốc khánh 2.9 vừa qua, 
chúng tôi đến Nhà hóng mát Hàn Quốc, 
chứng kiến tình trạng xả rác bừa bãi 
(ly nhựa, hộp xốp, túi ny lông, khẩu 
trang…) ở trong và khuôn viên xung 
quanh công trình. 

Đề nghị đơn vị quản lý sớm chấn 

Đừng làm xấu cảnh quan Nhà hóng mát Hàn Quốc

Ảnh: M.THƯ

Ngày 8.9, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ) đã đến 
động viên, chia sẻ và hỗ trợ 4 triệu đồng 
cho 2 gia đình ở xã Mỹ Thắng có người 
thân là nạn nhân tử vong trong vụ hỏa 
hoạn nghiêm trọng tại tỉnh Bình Dương 
làm 32 người chết vừa qua (mỗi hộ 2 
triệu đồng). 
 Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Mỹ Thắng đến thăm, hỗ trợ gia 
đình anh Phan Văn Về (ở thôn 7 Nam) số 
tiền 2 triệu đồng. Gia đình anh Về thuộc 
diện khó khăn do lao động chính mất 
sớm, đang nuôi con nhỏ đi học.           

                                       THANH TRỌN

PHÙ MỸ: 

Hỗ trợ gia đình các 
nạn nhân vụ cháy  
tại tỉnh Bình Dương

Khen thưởng cá nhân có thành tích bảo vệ rùa biển

(BĐ) - UBND TX An Nhơn vừa ban 
hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác 
biểu trưng (logo) thị xã, nhằm xây dựng 
và hoàn thiện hệ thống thương hiệu cho 
TX An Nhơn, thể hiện nét riêng biệt về 
lịch sử, văn hóa, kinh tế và xã hội. Biểu 
trưng về TX An Nhơn được sử dụng 
chính thức trong các hoạt động thông 
tin tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá 
về hình ảnh, sản phẩm, hàng hóa của thị 
xã đến nhân dân trong tỉnh, trong nước 
và quốc tế, đồng thời phục vụ các nhiệm 
vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của 
thị xã trong thời kỳ hội nhập và phát 
triển, đáp ứng yêu cầu xây dựng thị xã 
sớm trở thành thành phố vào năm 2024.

Cuộc thi sáng tác dành cho tất cả 
các tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả 
chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp 
có khả năng sáng tác biểu trưng về  
TX An Nhơn. 

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ 
ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 
30.12.2022. 10 tác phẩm đáp ứng đầy 
đủ các tiêu chí được lựa chọn qua vòng 
sơ khảo sẽ được trao 5 triệu đồng/tác 
phẩm. 5 tác phẩm được chọn vào vòng 
chung khảo sẽ được trao 30 triệu đồng/
tác phẩm. Riêng tác phẩm được chọn 
làm biểu trưng của thị xã sẽ được trao 
200 triệu đồng và giấy chứng nhận.

PHẠM PHƯƠNG

(BĐ) - Ngày 9.9, Chủ tịch UBND  
TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam đã ra 
quyết định công nhận kết quả tuyển 
dụng kỳ thi tuyển viên chức ngành 
GD&ĐT thành phố năm 2022.

Cụ thể, có 57 thí sinh trúng tuyển đợt 
tuyển dụng này. Trong số đó, bậc tiểu 
học tuyển được 8 giáo viên, THCS có 
26 giáo viên, mầm non có 17 giáo viên; 
còn lại là các vị trí nhân viên kế toán, 
văn thư trường học. Đáng chú ý đợt 
tuyển dụng này thành phố bổ sung giáo 
viên còn thiếu cho các môn học đặc thù 
đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục 
phổ thông 2018 cho các trường tiểu học,  
THCS.                                    MAI HOÀNG

TX An Nhơn tổ chức 
Cuộc thi sáng tác 
biểu trưng

TP Quy Nhơn tuyển 
dụng 57 giáo viên, 
nhân viên ngành 
GD&ĐT

(BĐ) - Sáng 9.9, Chi cục Thủy sản 
(Sở NN&PTNT) tặng giấy khen cho 
ông Nguyễn Ngọc Anh (ở phường 
Bình Định, TX An Nhơn) đã có thành 
tích trong công tác bảo vệ và bảo tồn 
rùa biển, góp phần bảo tồn động vật 
quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng của  
Việt Nam. 

Trước đó, vào ngày 12.8, ông Nguyễn 
Ngọc Anh đã bàn giao 1 con rùa biển 
thuộc loài đồi mồi - là 1 trong 5 loài rùa 

biển quý hiếm ở Việt Nam, loài “cực kỳ 
nguy cấp” theo phân loại của Tổ chức 
bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) cho 
Chi cục Thủy sản thả về tự nhiên.

Con đồi mồi nói trên nặng 1,5 kg, 
được ông Anh mua lại của ngư dân ở 
Hoài Hương (TX Hoài Nhơn) vào ngày 
11.8 khi biết đây là động vật nguy cấp 
cần bảo vệ, sau đó bàn giao cho ngành 
chức năng thả về biển.                           

                                        QUANG BẢO
Ông Nguyễn Ngọc Anh nhận giấy khen do đại diện lãnh 
đạo Chi cục Thủy sản trao vào sáng 9.9.  Ảnh: ÁI TRINH

chỉnh tình trạng này; cần đặt thùng rác, 
có bảng nội quy về việc bảo vệ công 
trình, cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi 
trường đối với khách tham quan Nhà 
hóng mát Hàn Quốc.                                    

                                              MAI THƯ   
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Bình Định

Nâng cao năng lực kiểm soát 
sản phẩm thủy sản từ cảng cá

Theo đánh giá của Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), so với mặt bằng chung cả nước, các cảng cá ở Bình Định 
thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát IUU từ hoạt động bốc dỡ thủy sản. Dù vậy, một số hạn chế trong công tác 
quản lý, hạ tầng chưa đáp ứng đủ điều kiện, thói quen của ngư dân… tác động không nhỏ tới việc triển khai các 
giải pháp nhằm ngăn chặn vi phạm IUU.

Ngư dân Bình Định bốc dỡ sản phẩm tại cảng cá Tam Quan.                        Ảnh: THU DỊU 

Còn nhiều khó khăn
Kiểm soát sản phẩm thủy 

sản bốc dỡ tại cảng là một trong 
những giải pháp nhằm vừa 
truy xuất, chứng thực nguồn 
sản phẩm thủy sản, vừa ngăn 
chặn việc khai thác thủy sản vi 
phạm IUU. Đây là quy định của 
Luật Thủy sản 2017. 

Theo đó, các cảng cá phải 
kiểm tra sản phẩm thủy sản 
đánh bắt ngay khi tàu vào cảng, 
từ chối việc bốc dỡ sản phẩm, 
ngăn chặn các sản phẩm khai 
thác vi phạm pháp luật lên 
bờ, đồng thời chuyển thông 
tin tàu cá vi phạm cho ngành 
chức năng phối hợp xử lý. Chủ 
tàu cần xuất trình nhật ký khai 
thác (hành trình trên biển, tọa 
độ khai thác, các thông tin liên 
quan…) để chứng minh hoạt 
động khai thác trên biển của 
mình là đúng pháp luật. 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên 
nhân, việc ghi chép nhật ký trên 
biển của ngư dân vẫn chưa đầy 
đủ, khiến các cảng cá tiếp nhận 
và chứng thực sản phẩm rất 
khó khăn. Cùng với đó những 
bất cập về hạ tầng kỹ thuật, 
nhân sự... khiến công tác kiểm 
soát sản phẩm thủy sản bốc dỡ 
tại cảng cá gặp nhiều trở ngại. 

Theo ông Nguyễn Minh 
Khải, Giám đốc Ban quản lý 
Cảng cá Tam Quan (TX Hoài 
Nhơn), cách làm thủ công tại 

cảng cá như hiện nay tạo ra 
nhiều khó khăn trong vấn đề 
chứng thực. Bình quân mỗi 
ngày cảng cá tiếp nhận 50 - 70 
tàu cập bến, mỗi tàu khai thác 
từ 10 - 15 mẻ, nhiều ngư dân 
ghi sai tọa độ, sản lượng, phân 
loại, ngày giờ… nên nhân viên 
kiểm tra phải mất nhiều thời 
gian đối chiếu thông tin, rà soát 
mới có thể xác thực nguồn gốc 
sản phẩm. “Nếu muốn minh 
bạch và đầy đủ, tiết kiệm thời 

gian, đạt hiệu quả cao trong 
xác thực, chứng nhận thì không 
chỉ cảng cá áp dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý mà giải 
pháp tốt nhất là ngư dân cũng 
phải ghi nhật ký điện tử”, ông 
Khải nói.

Nâng cao năng lực cho 
các cảng cá

Việc kiểm soát sản phẩm và 
xác thực nguồn gốc nhằm ngăn 
chặn sản phẩm vi phạm IUU 

ngay từ đầu nhằm tránh rủi 
ro có thể gây hậu quả nghiêm 
trọng một khi để sót lọt sản 
phẩm vi phạm pháp luật. Tuy 
nhiên, tình trạng thiếu đồng bộ 
trong khâu quản lý tàu cá, kiểm 
soát sản phẩm thủy sản cũng 
làm nảy sinh tình trạng “cảng 
dễ, cảng khó”. 

Chia sẻ về điều này, ông 
Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám 
đốc Ban quản lý cảng cá Bình 
Định - phụ trách cảng cá Quy 

Nhơn, cho hay: Nhiều chủ tàu 
than phiền cùng một thủ tục 
nhưng một số cảng khác dễ 
dàng hơn các cảng tại Bình 
Định; họ cho là chúng tôi quá 
máy móc, khắt khe, thậm chí 
là làm khó ngư dân. Thực tế 
chúng tôi không hề gây khó 
khăn với bà con ngư dân, mà 
đang từng bước áp dụng quy 
trình quản lý mới, phù hợp các 
yêu cầu của thị trường. 

Cuối tháng 8.2022, Tổng cục 
Thủy sản đã tổ chức tập huấn 
chuyên đề về công tác kiểm 
soát sản phẩm thủy sản khai 
thác, bốc dỡ tại các cảng cá, 
phòng chống khai thác vi phạm 
IUU tại TP Quy Nhơn. Ông Vũ 
Duyên Hải, Phó Vụ trưởng Vụ 
Khai thác thủy sản (Tổng cục 
Thủy sản) nhận xét: So với mặt 
bằng chung cả nước, các cảng 
cá ở Bình Định thực hiện tốt 
khâu kiểm soát sản phẩm thủy 
sản từ khâu bốc dỡ. Những bất 
cập từ thực tiễn qua chia sẻ của 
đơn vị quản lý cảng cá tại Bình 
Định, Vụ Khai thác thủy sản ghi 
nhận để tổng hợp và có những 
đề xuất cụ thể lên cấp cao hơn 
nhằm sớm có giải pháp giải 
quyết dứt điểm vấn đề, nâng 
cao năng lực và hiệu quả cho 
các đơn vị cảng cá tại Bình 
Định. “Chúng ta đã cam kết với 
thế giới là mọi sản phẩm thủy 
sản khai thác ở Việt Nam đều 
theo quy định. Thực hiện tốt 
cam kết ấy chúng ta mới nâng 
cao thương hiệu thủy sản Việt 
Nam, có chỗ đứng vững chắc 
trên thị trường toàn cầu”, ông 
Hải khẳng định.           THU DỊU

l  Hội Nông dân xã Tây 
Vinh, huyện Tây Sơn vừa 
thành lập Tổ hợp tác trồng 
đào cảnh với 6 thành viên 
trong xã tham gia. Tổ hợp tác 
đi vào hoạt động nhằm thúc 
đẩy, phát triển nghề trồng 
đào cảnh ở địa phương, nâng 
cao thu nhập cho các thành 
viên. Sản phẩm của tổ hợp tác 
sản xuất là những cành đào, 
chậu hoa đào để trang trí, làm 
quà Tết hằng năm. Đây là tổ 
hợp tác trồng đào cảnh đầu 
tiên và duy nhất tính đến nay 
ở tỉnh Bình Định. 

ĐÀO MINH TRUNG 

l  Các hộ chuyên trồng 
hoa cúc chậu ở làng hoa Tú 
Thủy, xã Phước Hiệp, huyện 
Tuy Phước đã xuống giống 
xong 3.000 chậu hoa cúc có 
đường kính từ 0,5 m - 1,1 m 
để bán Tết 2023; giống hoa 
mà bà con sử dụng chủ yếu là 
cúc đại đóa Đà Lạt. Được biết, 
vụ hoa tết Nhâm Dần 2022, 
trong tình hình dịch bệnh 
khó khăn, bà con làng hoa Tú 
Thủy vẫn có tổng thu nhập 
gần 1,5 tỷ đồng. 

XUÂN THỨC

Nông dân An Lão thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi
Những năm qua, phong trào Nông dân 

thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKD) 
giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm 
nghèo bền vững đã thu hút đông đảo nông 
dân tham gia, góp phần phát triển kinh tế, 
cải thiện chất lượng cuộc sống người dân 
vùng cao An Lão.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, thôn Vạn Khánh, 
xã An Hòa, người vừa được Hội Nông dân 
tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc 
trong phong trào này giai đoạn 2017 - 2022, 
tâm sự: Lúc đầu, gia đình tôi cứ nghĩ chỉ 
làm đủ ăn, thoát nghèo là may mắn lắm rồi 
chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trở thành 
nông dân SXKD giỏi. Nhưng với sự hỗ trợ rất 
đắc lực của Hội Nông dân, tôi được tạo điều 
kiện thuận lợi để tiếp thu và áp dụng nhiều 
tiến bộ KHKT vào sản xuất, được vay vốn ưu 
đãi để đầu tư vào mở rộng quy mô sản xuất 
gia trại, vườn đồi. Nhờ vậy, nay gia đình tôi 
có gần 3 ha keo lai, 2 ha trồng lúa, hoa màu 
và cỏ để nuôi 10 con bò, hơn 200 con gà, vịt 
và gần 300 con heo. Bình quân mỗi năm gia 
đình tôi lãi hơn 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Ngọc chỉ là một điển 
hình trong hàng trăm hộ nông dân thoát 
nghèo bền vững, vươn lên trở thành hộ khá, 
giàu ở huyện An Lão. Ngoài ra có thể kể đến 
các điển hình nông dân SXKD giỏi như: Bà 
Đinh Thị Nghiệp (xã An Nghĩa), Đinh Thị 
Nái (thị trấn An Lão), ông Hồ Văn Đông (xã 
An Hòa), Lê Minh Phúc (xã An Tân)…

Để phong trào đi vào chiều sâu, phát huy 
hiệu quả thiết thực, các cấp hội nông dân 
quan tâm hỗ trợ hội viên vay vốn đầu tư 
phát triển sản xuất từ quỹ hỗ trợ nông dân, 
ngân hàng CSXH, ngân hàng NN&PTNT. 
Qua đó, 5 năm qua đã giúp 1.627 hội viên 
vay hơn 102,7 tỷ đồng. Công tác hỗ trợ đào 
tạo nghề cho nông dân được quan tâm, giai 
đoạn 2017 - 2022, Hội Nông dân huyện đã 
phối hợp tổ chức 33 lớp đào tạo nghề cho 
1.075 lao động nông thôn, có 80% người lao 
động có việc làm sau học nghề. Ngoài ra, 
Hội còn phối hợp tổ chức 135 lớp tập huấn 
kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm năng suất 
cao theo tiêu chuẩn thịt sạch và an toàn thực 
phẩm; kỹ thuật nuôi gà an toàn sinh học, gà 

thả đồi… với gần 7.600 lượt hội 
viên nông dân tham gia. 

Nhờ đó bà con nông dân đã 
biết bố trí cơ cấu cây, con phù 
hợp, biết ứng dụng KHKT vào 
sản xuất, thâm canh tăng vụ, 
nâng cao hệ số sử dụng đất, 
nâng cao năng suất cây trồng, 
vật nuôi, tổ chức sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả. 

Trong giai đoạn 2017 - 2022, 
huyện An Lão có 1.727 hộ đạt 
danh hiệu nông dân SXKD giỏi 
các cấp (tăng 525 hộ so với giai 
đoạn 2012 - 2016). Trong đó, hộ 
đạt danh hiệu nông dân SXKD 

giỏi cấp tỉnh có 66 hộ, cấp huyện có 335 hộ, 
cấp cơ sở có 1.326 hộ. Ông Đinh Văn Hùng, 
Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện An Lão, 
cho biết: Chúng tôi đã và đang triển khai khá 
nhiều giải pháp nhằm động viên nông dân 
hăng hái thi đua lao động sáng tạo, mạnh dạn 
đầu tư, chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, ngành nghề, dịch vụ, tạo ra sản 
phẩm có giá trị và khả năng cạnh tranh cao 
hơn; đặt ra mục tiêu mỗi năm một hộ nông 
dân SXKD giỏi giúp đỡ ít nhất 1 - 2 hộ nông 
dân vươn lên thoát nghèo; mỗi cơ sở hội xây 
dựng 1 - 2 mô hình điển hình SXKD giỏi, vận 
động, hướng dẫn thành lập ít nhất 1 chi, tổ 
hội nghề nghiệp, 1 tổ hợp tác...

DIỆP THỊ DIỆU

Ông Nguyễn Văn Ngọc ở thôn Vạn Khánh, xã An Hòa (người đội mũ) 
đã khá lên nhờ nuôi bò chuồng.                 Ảnh: D.T.D

TIN VẮN
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TIN VẮN

Tỉnh Bình Định hiện có 11 dự 
án nhà ở xã hội, 13 dự án chung 
cư thương mại. Đợt thanh tra 
công tác quản lý, sử dụng quỹ 
bảo trì phần sở hữu chung nhà 
chung cư được Sở Xây dựng 
tiến hành từ tháng 5 - 7.2022 
tại 3 dự án: Chung cư nhà ở xã 
hội - Cao ốc Long Thịnh (480 
căn hộ, do Công ty CP Đầu tư 
và Kinh doanh vật liệu xây dựng 
FICO đầu tư), nhà ở xã hội Phú 
Mỹ - Quy Nhơn (Simona Home, 
237 căn hộ, do Công ty TNHH 
Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ - Quy 
Nhơn đầu tư), chung cư Hoàng 
Anh Gia Lai (15 tầng, đã đi vào 
hoạt động từ năm 2000). Đây là 
3 dự án đã hoạt động ổn định, 
thành lập ban quản trị (BQT) 
chung cư. 

Dù không có tranh chấp 
quản lý, sử dụng quỹ bảo trì 
chung cư quá gay gắt như tại 
một số tỉnh, thành phố khác, 
song kết luận thanh tra tháng 
8.2022 của Sở Xây dựng đã chỉ 
ra những hạn chế, thiếu sót của 
chủ đầu tư lẫn BQT, đòi hỏi cần 
chặt chẽ hơn nữa trong việc 
quản lý quỹ.

Ở thời điểm kiểm tra, tại 
Cao ốc Long Thịnh và Simona 
Home, chủ đầu tư có lập tài 
khoản tại ngân hàng để quản lý 
quỹ bảo trì phần sở hữu chung 
của chung cư, nhưng chưa cung 
cấp thông tin, thông báo cho 

B ắ t  n g u ồ n  t ừ  m ô  h ì n h  “ T h u 
gom phế l iệu giúp phụ nữ nghèo 
vượt  qua đại  dịch Covid-19” của 
Chi  hộ i  phụ nữ khu phố  4  thực 
hiện từ năm 2019,  năm 2021,  nhận 
thấy tác  động to  lớn từ đây,  Hội 
LHPN phường Bồng Sơn,  TX Hoài 
Nhơn hoàn chỉnh mô hình,  nhân 
rộng  ra  ở  tấ t  cả  11  ch i  hộ i  phụ 
n ữ  t r o n g  p h ư ờ n g ,  v ớ i  t ê n  g ọ i 
“Thu gom rác  thải  tá i  chế  vì  phụ  
nữ nghèo”. 

Để thực hiện mô hình, Hội LHPN 
phường Bồng Sơn chọn những hội 
viên có uy tín, nhiệt tình với hoạt 
động cộng đồng, đưa họ thành hạt 
nhân tuyên truyền,  vận động và 
chia sẻ mục đích, ý nghĩa của mô 
hình; hướng dẫn thu gom, phân loại 
rác thải có thể tái chế như vỏ lon 
bia, chai nhựa, sắt vụn, giấy vụn… 
để ủng hộ cho mô hình. Sau đó tùy 
khối lượng mà gom lại tại các chi 
hội để bán gây quỹ.

Không chỉ làm sạch môi trường, 
khích lệ t inh thần tương trợ lẫn 
nhau, mô hình còn giáo dục ý thức 
tiết kiệm, giữ gìn không gian sinh 
hoạt trong lành tại khu phố. Từ năm 
2021 đến nay,  các chi  hội  đã kết 
quỹ được 14,41 triệu đồng, giúp 7 
phụ nữ khó khăn mỗi người 1 triệu 

 Theo quyết định đầu tháng 
9.2022 của UBND tỉnh, đồ án quy 
hoạch chung xây dựng đô thị Hoài 
Nhơn đến năm 2035 được điều chỉnh 
cục bộ chức năng sử dụng đất tại 12 vị trí 
từ đất nông nghiệp sang đất ở để bố trí 
khu tái định cư phục vụ dự án tuyến cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn  
2021 - 2025. Đồng thời, điều chỉnh chức 
năng sử dụng 1,4 ha đất giáo dục sang 
bố trí trụ sở làm việc cho một số đơn vị. 

 Công ty CP Đất xanh Miền Trung 
là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng 
đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở tại 
khu đất HH-02 thuộc Khu đô thị Long 
Vân (phường Trần Quang Diệu, TP Quy 
Nhơn) với 104,89 tỷ đồng, theo kết quả 
phê duyệt của UBND tỉnh. Khu đất có 
diện tích 13.502 m2; tổng mức đầu tư dự 
án là 147,69 tỷ đồng và được xây dựng 
với quy mô 59 lô, cao 4 tầng, trong đó 
mẫu nhà và số tầng thực hiện thống 
nhất theo từng dãy nhà. 

 Từ nay đến ngày 30.9.2022, Công 
ty CP Phát triển đầu tư xây dựng & du 
lịch An Phú Thịnh tiếp nhận hồ sơ đăng 
ký thuê nhà ở xã hội An Phú Thịnh (đợt 2) 
với 30 căn hộ, giá cho thuê 113.246 đồng/
m²/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT). 
Nhà ở xã hội An Phú Thịnh được đầu tư 
xây dựng tại khu đô thị mới An Phú Thịnh 
(phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) gồm  
3 block, 926 căn hộ.                 HOÀNG ANH

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ BẢO TRÌ CHUNG CƯ:

Cần chặt chẽ hơn!

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai không có báo cáo kết quả công việc bảo trì và việc thu, chi kinh phí bảo trì để hội nghị nhà chung 
cư kiểm tra, giám sát, thông qua theo quy định Thông tư 02/2016/TT-BXD.                                                                                            Ảnh: M.H

Sở Xây dựng vừa ban hành kết luận thanh tra liên quan tới 
công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 
nhà chung cư đối với 3 dự án chung cư trên địa bàn Quy Nhơn. 
Qua đó đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, đòi hỏi cần chặt 
chẽ hơn trong công tác này.

Sở Xây dựng là chưa phù hợp 
theo quy định pháp luật. Đáng 
chú ý, chủ đầu tư Cao ốc Long 
Thịnh chưa thu đủ 2% khoản 
quỹ bảo trì đối với 40 căn hộ 
(chỉ thu được 440/480 căn hộ) 
và chưa nộp 2% quỹ bảo trì đối 
với diện tích hạng mục nhà trẻ 
(62,62 m2), tổng số tiền hơn  
379 triệu đồng. 

Theo ông Nguyễn Xuân 
Thanh, Trưởng BQT Cao ốc 
Long Thịnh nhiệm kỳ 2020 - 
2022, trong báo cáo công tác 
bàn giao và một số vấn đề cấp 
thiết tại chung cư Long Thịnh 
thời điểm năm 2020, BQT đã 
kiến nghị chủ đầu tư hoàn thiện 
hồ sơ pháp lý nhà chung cư, 
quyết toán hợp đồng mua bán 
căn hộ, tiến hành đo đạc diện 
tích thực tế để bàn giao, đồng 
thời làm cơ sở để quyết toán 
quỹ bảo trì 2%, bàn giao dứt 
điểm cho BQT.

Dù vậy, tại thời điểm Sở 
Xây dựng tiến hành thanh 
tra, công tác quản lý, sử dụng 
quỹ bảo trì do BQT chung cư 
thực hiện cũng bộc lộ một số 
khiếm khuyết.

Tại Cao ốc Long Thịnh, BQT 
nhiệm kỳ 2017 - 2019 thực hiện 
bàn giao quỹ bảo trì gần 4,2 tỷ 
đồng cho BQT nhiệm kỳ 2020 - 
2022 và đã mở tài khoản quản 
lý, sử dụng. BQT đã sử dụng 
quỹ này để bảo trì, sửa chữa 

hệ thống thang máy được nêu 
trong biên bản họp hội nghị nhà 
chung cư năm 2020. Tuy nhiên 
hội nghị vừa kể chỉ có 60/480 
chủ căn hộ tham gia là không 
đảm bảo số lượng theo quy định 
Thông tư 02/2016/TT-BXD.

Việc sử dụng quỹ bảo trì 
do BQT Simona Home nhiệm 
kỳ 2018 - 2021 thực hiện cũng 
có một số sai sót tuy không để 
lại hậu quả lớn nhưng vẫn cần 
phải rút kinh nghiệm, chấn 
chỉnh để thực hiện đúng theo 
quy định pháp luật.  

Trong khi đó, tại chung cư 
Hoàng Anh Gia Lai, trải qua 
3 nhiệm kỳ BQT (2014 - 2016, 
2016 - 2018, 2018 - 2020) đều 

không có báo cáo kết quả công 
việc bảo trì và việc thu, chi 
kinh phí bảo trì để hội nghị nhà 
chung cư kiểm tra, giám sát, 
thông qua theo quy định pháp 
luật. Kiểm tra một số mục việc 
bảo trì mà BQT đã chi, nhiều 
khoản chi từ năm 2018 - 2021 
chưa thông qua quyết toán kinh 
phí, đơn vị thi công không có 
chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng như lắp đặt hệ thống 
camera giám sát, xây dựng nhà 
đặt máy phát điện, sửa chữa 
hệ thống PCCC, bảo trì và thay 
thiết bị cho các thang máy…

Từ việc chỉ ra các hạn chế, 
Sở Xây dựng yêu cầu các chủ 
đầu tư tăng cường hơn nữa vai 

trò, trách nhiệm trong quản lý, 
sử dụng kinh phí bảo trì nhà 
chung cư; lập kế hoạch bảo trì 
phần sở hữu chung để báo cáo 
hội nghị nhà chung cư lần đầu 
thông qua; lập tài khoản tại tổ 
chức tín dụng để tạm quản lý 
quỹ bảo trì và cung cấp thông 
tin cho Sở Xây dựng; bào giao 
và quyết toán kinh phí bảo 
trì với BQT. Với các BQT nhà 
chung cư, thực hiện việc nhận 
bàn giao và quyết toán quỹ bảo 
trì giữa BQT và chủ đầu tư và 
giữa BQT các nhiệm kỳ phải 
đảm bảo theo quy định. Tổ 
chức quản lý và sử dụng kinh 
phí bảo trì phải đúng quy định 
pháp luật…             MAI HOÀNG

Vừa “sống xanh” vừa giúp người nghèo

đồng, hỗ trợ chi phí học tập cho 6 
học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo 
mỗi em 500 nghìn đồng, nhận đỡ 
đầu và hỗ trợ một phần chi phí học 
tập cho 2 học sinh mồ côi, mỗi em 
200 nghìn đồng/tháng.

Ý tưởng ban đầu là tự phát nhưng 
khi vào thực tế, điều bất ngờ là chị 
em phụ nữ khu phố 4 được nhiều 
cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhiệt 
tình ủng hộ nguồn phế liệu khá dồi 
dào từ hoạt động mua bán của họ. 
Chị Vũ Thị Hải Nguyệt,  Chi hội 

trưởng Chi hội phụ 
nữ khu phố 4, chia 
sẻ:  Ước tính chúng 
tôi đã chi ra hơn 13 
triệu đồng cho các 
hoạt  động vì  cộng 
đồng, tất cả từ tiền 
bán phế liệu. Nhưng 
điều chúng tôi thích 
nhất  là  t ình đoàn 
kết chị em tăng cao, 
lượng người ủng hộ 
những việc làm vì 
cộng đồng của Hội 
nhiều lên thấy rõ. 

Chia sẻ về hiệu 
quả hoạt động của 
mô hình, chị Dương 
Thị  Thúy Vi ,  Chủ 

tịch Hội LHPN phường Bồng Sơn, 
cho biết thêm: Không chỉ chung tay 
san sẻ khó khăn với những người 
kém may mắn, mà điều quý giá hơn 
nữa là qua đó củng cố t ình đoàn 
kết ,  gắn bó,  nghĩa t ình giữa các 
hội viên, phụ nữ và người dân. Mô 
hình cũng giúp người dân và cộng 
đồng nâng cao nhận thức, dần hình 
thành thói quen phân loại rác thải 
trong gia đình,  góp phần bảo vệ 
môi trường. 

DIỆP BẢO SƯƠNG

Chị Vũ Thị Hải Nguyệt (bìa trái) và các hội viên phụ nữ khu phố 4 tập kết 
phế liệu để bán gây quỹ.                                                                                    Ảnh: D.B.S
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Nhiều môn thể thao 
hấp dẫn

19 - 21 giờ hằng ngày, tại 
Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành (TP Quy Nhơn) thường 
xuất hiện nhóm bạn trẻ với số 
lượng trên 20 người của CLB 
Patin Quy Nhơn tập trung đến 
tập luyện và biểu diễn trượt 
patin. Nhóm bạn thoăn thoắt 
lướt nhanh trên nền gạch với 
đôi giày patin, cùng nhiều động 
tác khéo léo như đẩy chân, luồn 
lách, nghiêng người vượt qua 
chướng ngại vật, trượt nối đuôi, 
thu hút đông đảo người xem.

Anh Trần Mạnh Hùng (SN 
1995, Chủ nhiệm CLB Patin Quy 
Nhơn), cho biết: CLB có hơn 100 
thành viên, thường tập luyện 
tại Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành, Trung tâm Hội nghị tỉnh, 
công viên khu vực Mũi Tấn. Khi 
tham gia CLB, HLV và những 
người biết trượt sẽ hướng dẫn 
lại cho các thành viên mới các 
kỹ thuật và kinh nghiệm giữ 
thăng bằng trên giày trượt, giữ 
tốc độ khi di chuyển, cách té ngã 
đúng kỹ thuật, phối hợp nhịp 
nhàng giữa các bộ phận trên cơ 
thể để biết cách bước đi, trượt và 
thắng gót, cách chuyển hướng 
an toàn…

Tham gia bộ môn trượt 
patin hơn 1 tháng, em Nguyễn 
Huỳnh Thục Trinh (SN 2013, 
ở phường Nhơn Phú, TP Quy 
Nhơn) đã biết trượt thành thạo 
và thực hiện tốt các bài luồn 
lách qua những vật cản, động 
tác xoay và gấp. Trinh chia sẻ: 

Thể thao hấp dẫn giới trẻ
Ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia tập 
luyện các môn thể thao, giúp tăng cường 
sức khỏe, có môi trường sống tích cực.

“Đến đây chơi em không chỉ 
cảm thấy sức khỏe của mình tốt 
hơn, thoải mái sau giờ học mà 
còn có nhiều bạn mới”. 

Còn tại sân bóng rổ công 
viên Thiếu nhi (TP Quy Nhơn), 
hằng ngày từ 17 - 19 giờ, nhiều 
nhóm bạn trẻ đủ mọi lứa tuổi 
của CLB Bóng rổ NDC lại rủ 
nhau đến tập luyện. Các bạn 
được HLV hướng dẫn các động 
tác nhồi bóng, đập bóng, dẫn 
bóng, ném bóng đúng kỹ thuật, 
xoay người… Sau thời gian 
khởi động, HLV chia thành các 
nhóm để thi đấu giao lưu, nhằm 
giúp các bạn tích lũy thêm kiến 
thức, kỹ năng chơi bóng. 

Em Hồ Ngọc Bảo Trân 
(Trường THCS Lê Hồng Phong, 
TP Quy Nhơn), cho biết: “Em 
tập luyện môn bóng rổ gần 
được nửa năm. Tập môn thể 
thao này phải vận động nhiều 
nên giúp em rèn luyện sức 

khỏe, tinh thần thoải mái sau 
giờ học”. 

Theo Chủ nhiệm CLB Bóng 
rổ NDC Nguyễn Đình Cẩm, 
CLB của anh có hơn 300 thành 
viên. Đa số các bạn trẻ đam mê 
môn thể thao này đều năng 
động, đoàn kết, có ý thức kỷ 
luật tốt. Ngoài việc tập luyện, 
các bạn còn được đánh giá phân 
hạng qua từng trận đấu trong 
CLB; tuyển chọn vào đội bóng 
chính tham dự các giải bóng rổ 
mở rộng trong và ngoài tỉnh để 
được cọ xát, rèn luyện kỹ năng 
chơi bóng. Cùng với hướng dẫn 
về kỹ thuật, HLV còn tư vấn chế 
độ ăn uống bổ sung dinh dưỡng 
khoa học để tăng cường thể lực, 
phát triển chiều cao cho các bạn. 

Nhiều lợi ích
Dạo một vòng quanh TP 

Quy Nhơn, không khó để bắt 
gặp những hình ảnh các bạn 

trẻ tự chọn cho mình một môn 
thể thao để tập luyện, như: Hít 
xà, bóng chuyền - bóng đá bãi 
biển, bóng rổ, trượt patin, chạy 
bộ, đạp xe đạp… Mỗi môn thể 
thao không chỉ mang lại cơ 
hội giao lưu, học tập lẫn nhau, 
mang lại niềm vui, giảm căng 
thẳng sau giờ học tập hay làm 
việc, mà còn giúp cho các bạn 
tăng cường rèn luyện sức khỏe, 
tăng sức đề kháng, sức bền cho 
bản thân.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng 
(ở phường Nhơn Phú) cho 
biết, trước đây mỗi lần đi học 
về, con anh thường mượn điện 
thoại để lướt mạng xã hội và 
nằm ì ở nhà, ít ra khỏi nhà. 
Tuy nhiên, sau khi chơi patin, 
cháu rất hứng thú. “Tôi thấy 
cháu khỏe hơn, siêng vận 
động, phản xạ nhanh nhạy 
hơn, thêm vui vì có nhiều bạn 
mới”, anh Hùng cho hay.

Theo anh Trần Mạnh Hùng, 
Chủ nhiệm CLB Patin Quy 
Nhơn, qua các nghiên cứu y 
khoa, patin nằm trong top 3 
các hoạt động cải thiện và duy 
trì thể chất rất tốt. Nhiều phụ 
huynh biết được lợi ích của 
môn thể thao này nên cho con 
mình tham gia tập luyện. Patin 
giúp người chơi linh hoạt hơn, 
phản xạ tốt, rèn luyện sự dẻo 
dai, tăng sức khỏe…

Bác sĩ  Nguyễn Quang 
Vinh, Trưởng Khoa Chấn 
thương chỉnh hình (Bệnh viện 
Bình Định), đánh giá: Việc tập 
luyện thể thao của giới trẻ hiện 
nay là điều rất đáng mừng. 
Bên cạnh việc có một sân chơi 
lành mạnh, bổ ích, lợi ích của 
thói quen tập luyện thể dục 
thường xuyên mang lại cho 
các bạn trẻ một cơ thể khỏe 
mạnh, tràn đầy năng lượng, 
tăng cường hệ miễn dịch. Việc 
dành thời gian vận động mỗi 
ngày sẽ giúp cho các bạn tăng 
cường các mối quan hệ trong 
xã hội, giảm stress, giúp cuộc 
sống trở nên lạc quan và tự 
tin hơn.

“Tập thể dục đúng cách là 
lựa chọn đúng thời điểm tập, 
lựa chọn môn tập phù hợp theo 
lứa tuổi, giới tính và tình trạng 
sức khỏe của mỗi người; không 
nên tập thể dục quá sức vì có 
thể gây quá tải tuần hoàn, nếu 
kéo dài dễ dẫn đến suy tim và 
quá tải hệ thống cơ, xương, 
khớp, có thể gây chấn thương. 
Ngoài ra, các bạn trẻ cũng cần 
bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, 
vitamin, khoáng chất, rau xanh 
và nước sau khi tập giúp duy trì 
sức khỏe, có thể lực tốt nhất”, 
bác sĩ Vinh lưu ý.

CHƯƠNG HIẾU

Các bạn trẻ 
trượt patin 
và thực hiện 
các bài tập 
luồn lách qua 
những vật cản. 
Ảnh: C.H

Xuất thân từ gia đình thuần nông, 
ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà 
trường, anh Nguyễn Công Chương 
(SN 1994, ở thôn An Thường 1, xã Ân 
Thạnh, huyện Hoài Ân) luôn ấp ủ ước 
mơ làm giàu ngay chính trên mảnh 
đất quê hương. 

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp 
Trường CĐ Cơ khí (Trường ĐH Đà 
Nẵng), anh quyết định trở về lại quê 
và khởi nghiệp với nghề trồng tiêu. 

Lúc này gia đình anh có 3 ha đất 
đồi trồng một số loại cây nông nghiệp 
ngắn ngày, lợi nhuận không nhiều. 
Nhận thấy cây tiêu phù hợp với thổ 
nhưỡng ở địa phương, anh đã mạnh 
dạn vay mượn, đầu tư gần 250 triệu 
đồng làm trụ, san lấp mặt bằng, mua 
tiêu trồng thử nghiệm với 300 trụ 
trên diện tích này. Những năm đầu, 
anh gặp nhiều khó khăn do cây tiêu 
thường xuyên bị các bệnh vàng lá, 
khảm và xoăn lá, năng suất thấp. 

Song, nhờ cần cù và chịu khó học 
hỏi kinh nghiệm từ những mô hình 
trồng tiêu tại Hoài Ân, Hoài Nhơn, 
thường xuyên dự các buổi tập huấn, 
năng suất dần được nâng lên. Anh 
Chương cho biết: “Để trồng tiêu đạt 
hiệu quả, việc chọn giống tốt có ảnh 
hưởng rất lớn. Bởi có giống cây tốt 
mới có năng suất, sản lượng cao và 

(BĐ) - Ngày 8.9, Huyện đoàn, Hội 
đồng Đội huyện Tây Sơn phối hợp với 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức 
lễ bàn giao nhà Khăn quàng đỏ cho em 
Đinh Thị Hà Ngưng (học sinh lớp 9A1, 
Trường PTDT bán trú Tây Sơn; ở làng 
Kon Giọt 1, xã Vĩnh An) học tốt, có hoàn 
cảnh khó khăn (ảnh). Ngôi nhà được 
khởi công xây dựng từ tháng 8.2022, có 
diện tích gần 40 m2. 

Việc trao tặng nhà Khăn quàng đỏ là 
một trong những hoạt động có ý nghĩa 
thiết thực nhằm động viên tinh thần 
vượt khó vươn lên của các em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

TRIỀU CHÂU

Quyết chí làm giàu trên đất quê hương

giúp cây tiêu đề kháng với các loại 
dịch bệnh”.

Anh Chương đang trồng trên 
1.000 trụ tiêu, trong đó có gần 900 
trụ đã cho thu hoạch,  năng suất 
bình quân đạt 3 - 3,5 tấn/ha/mùa. 
Với giá t iêu hiện nay (100 nghìn 
đồng/kg), sau khi trừ chi phí, bình 
quân mỗi năm anh thu lãi hơn 300 
triệu đồng. Bên cạnh việc phát triển 
kinh tế đạt hiệu quả, anh Chương 
còn tạo việc làm ổn định cho 6 lao 
động tại địa phương, với mức thu 

nhập 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh 

Chương còn là một thanh niên gương 
mẫu, nhiệt tình tại địa phương. Anh 
cùng Chi đoàn thôn An Thường 1, Ban 
Chấp hành Đoàn xã Ân Thạnh chủ 
động tham gia xây dựng các chương 
trình công tác thanh niên, tích cực 
tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, 
an sinh xã hội và giúp đỡ cho các 
thanh niên khó khăn vươn lên phát 
triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

DUY ĐĂNG

Anh Nguyễn 
Công Chương 
(bên trái) giới 
thiệu cho cán 

bộ Đoàn xã 
Ân Thạnh về 

mô hình trồng 
tiêu của mình. 

Ảnh: D.Đ 

Trao nhà 
Khăn quàng đỏ 
tại huyện Tây Sơn

Ảnh: Huyện đoàn Tây Sơn
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Bình Định

Quy Nhơn tăng cường quản lý 
trật tự đô thị

Nhằm góp phần xây dựng diện mạo TP Quy Nhơn ngày càng khang trang, trật tự, thời gian qua, các ngành chức 
năng của thành phố đã tập trung tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường 
làm nơi kinh doanh, buôn bán. 

Lực lượng chức năng nhắc nhở đối với một số hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè tại phường Lê Hồng Phong.                Ảnh: K.A

Dù đã được tuyên truyền 
và ký cam kết không lấn chiếm 
vỉa hè làm nơi buôn bán, tuy 
nhiên gia đình bà T.T.K.N. 
(đường Nguyễn Tất Thành 
nối dài, khu phố 6, phường 
Lê Hồng Phong) vẫn vi phạm. 
Lý giải cho vi phạm của mình, 
bà N. cho biết, vì vừa nhập 
hàng về nên chưa kịp sắp xếp. 
Tuy nhiên, tại khu vực này, 
không chỉ hộ bà N. vi phạm 
mà có gần chục trường hợp 
bày hàng hóa tràn lan trên vỉa 
hè để kinh doanh. 

Ông Lê Đình Sinh, Phó 
Chủ tịch UBND phường Lê 
Hồng Phong, cho biết, hiện 
tình trạng lấn chiếm vỉa hè 
để kinh doanh trên địa bàn 
phường tập trung tại những 
vị trí,  khu vực có các hộ 
dân đang sinh sống. Để kịp 
thời xử lý, địa phương tăng 
cường công tác tuyên truyền, 
cho ký cam kết và tiến hành 
kiểm tra, nhắc nhở hằng ngày 
đối với những trường hợp có 
biểu hiện vi phạm cũng như 
kiên quyết lập biên bản, tịch 
thu tang vật đối với những 
trường hợp cố tình vi phạm, 
chây ỳ. 

Bên cạnh đó, qua Trung 
tâm điều hành đô thị thông 
minh của TP Quy Nhơn, các 
hình ảnh vi phạm về lấn chiếm 
vỉa hè, lòng lề đường được 
hệ thống camera ghi lại và 
tổ giám sát sẽ thông báo lên 
đường dây nóng của thành 
phố để xử lý. Đơn cử, khoảng 
20 giờ ngày 7.9, tại khu vực 
dọc bờ biển Xuân Diệu (đoạn 
thuộc phường Trần Phú), 
camera ghi nhận hình ảnh 
hàng quán có dấu hiệu lấn 
chiếm lòng lề đường, vỉa hè. 
Ngay lập tức, những hình ảnh 
vi phạm này được chuyển đến 
tổ xử lý nhanh của phường 
Trần Phú, Tổ trật tự liên ngành 

thành phố; chưa đầy 10 phút 
sau, trật tự đô thị tại khu vực 
này đã được lập lại. 

“Những hình ảnh vi phạm 
tại các địa phương được Trung 
tâm điều hành đô thị thông 
minh ghi nhận và gửi vào 
nhóm zalo của đường dây 
nóng thành phố, từ đây các 
địa bàn liên quan và Tổ trật 
tự liên ngành của thành phố 
sẽ lập tức cử lực lượng đến 
xử lý và báo cáo lại tình hình 
ngay sau đó. Tất cả những vi 
phạm này đều được yêu cầu 
xử lý ngay lập tức nhằm góp 
phần lập lại trật tự đô thị”, 
ông Nguyễn Thanh Quang, 
Đội phó Đội Trật tự đô thị  
TP Quy Nhơn, cho biết. 

Được biết, để chống lấn 
chiếm lòng đường, vỉa hè làm 
nơi kinh doanh buôn bán, gây 
mất ATGT, vệ sinh môi trường 
và mỹ quan đô thị, chính 
quyền TP Quy Nhơn đã và 

đang đẩy mạnh tuyên truyền 
và xử lý nghiêm các vi phạm 
về trật tự an toàn, an ninh đô 
thị. Đối tượng chính kiểm tra, 
xử lý là các tổ chức và cá nhân 
kinh doanh, buôn bán trên các 
tuyến đường thuộc địa bàn 
thành phố cố tình lấn chiếm 
vỉa hè, lòng lề đường, đỗ xe 
dưới lòng đường. Tuy nhiên, 
trên thực tế, sau mỗi đợt cao 
điểm ra quân lập lại trật tự 
đô thị, một số nơi vẫn còn 
vi phạm. Do đó, tăng cường 

kiểm tra, chủ động xử lý vẫn 
là biện pháp cần chú trọng. 

“Chúng tôi đã và đang 
bố trí lực lượng tuần tra, tập 
trung mạnh tại các khu vực 
thường xảy ra vi phạm để kịp 
thời phát hiện và xử lý. Đồng 
thời, phối hợp với các lực 
lượng liên quan từ CA đến các 
phường, xã để việc phát hiện 
và xử lý được kịp thời, hạn 
chế việc xử lý xong rồi lại tái 
phạm”, ông Quang nói thêm.

KIỀU ANH

Từ đầu năm 2022 đến nay, các lực lượng chức năng của  
TP Quy Nhơn đã phát hiện, xử phạt 96 trường hợp lấn chiếm vỉa 
hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán; phạt 163 trường 
hợp xe máy đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông; bàn 
giao trên 1.800 tang vật các loại cho UBND các phường, xã xử 
lý. Ngoài ra, thông qua Trung tâm điều hành đô thị thông minh, 
các lực lượng chức năng đã phát hiện gần 600 trường hợp, xử 
lý trên 400 trường hợp vi phạm. 

Tuyên truyền pháp 
luật cho người dân 
miền núi

(BĐ) - Ngày 9.9, tại làng 5 
(xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh 
Thạnh), Phòng Cảnh sát cơ 
động (CA tỉnh) phối hợp với 
Hệ thống Honda Viễn Thuận 
Phát và Công ty Đấu giá hợp 
danh Bình Định tổ chức tuyên 
truyền pháp luật cho người 
dân và trao quà cho các em 
thiếu nhi.

Tại đây, ban tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến về tình hình 
ANTT, thủ đoạn của tội phạm, 
các tệ nạn xã hội và cách phòng 
tránh; hướng dẫn trực quan cho 
người dân về việc tuân thủ các 
quy định khi tham gia giao 
thông… Bên cạnh đó, ban tổ 
chức còn đưa ra các câu chuyện 
tình huống cụ thể để giúp 
người dân cập nhật thông tin, 
củng cố kiến thức về pháp luật. 

Dịp này, ban tổ chức trao 2 
xe đạp, hơn 100 phần quà cho 
các em thiếu nhi làng 5 và làng 
2 nhân dịp tết Trung thu 2022. 

N.LINH

Vướng lao lý chỉ vì 
ham của rẻ

Ngày 8.9, CA huyện Tây 
Sơn cho biết đã bắt đối tượng 
Ngô Văn Phụng (SN 1983, ở 
thị trấn Phú Phong, huyện Tây 
Sơn) bị truy nã về tội tiêu thụ 
tài sản do người khác phạm 
tội mà có. 

Theo điều tra của CA huyện 
Tây Sơn, cách đây 2 năm, trên 
đường đi làm về đến ngã tư 
Phan Đình Phùng - Đống Đa 
(thị trấn Phú Phong, huyện Tây 
Sơn), Phụng gặp một thanh 
niên đi xe máy gạ bán điện 
thoại di động loại Oppo A3S. 
Điện thoại còn khá mới nhưng 
đối tượng ra giá chỉ 800 nghìn 
đồng. Điện thoại có mật khẩu 
màn hình, thời điểm mua, 
Phụng không mở máy được, 
biết là tài sản bất minh nhưng 
vì giá rẻ nên Phụng đồng ý. 

Khi về nhà, Phụng lấy sim 
của điện thoại vừa mua lắp vào 
một điện thoại khác thì nhận 
nhiều tin nhắn và cuộc gọi của 
một giọng nữ với nội dung 
“Sao anh vờ hỏi đường mà lại 
giật điện thoại của tui”. Lúc 
này, Phụng biết rõ là chiếc điện 
thoại này do cướp giật mà có 
nhưng vẫn âm thầm sử dụng 
cho đến khi CA huyện Tây Sơn 
triệu tập, thu hồi. Khi được cơ 
quan CA giải thích, Phụng vẫn 
quanh co, chối cãi nói điện 
thoại do mình mua, rồi do 
mình nhặt được; đến khi Cơ 
quan điều tra đưa ra các chứng 
cứ, Phụng mới khai nhận mua 
từ một đối tượng không rõ tên. 
Trong thời gian chờ xử lý, Ngô 
Văn Phụng không có mặt ở địa 
phương nên CA huyện Tây Sơn 
đã ra lệnh truy nã.

Trong điện thoại thu giữ từ 
Phụng vẫn còn lưu giữ nhiều 
hình ảnh của bị hại; CA huyện 
Tây Sơn tìm ra chủ nhân là 
Phạm Thị Thanh T. (SN 2003, 
ở xã Tây Phú, huyện Tây Sơn).              

N.GIANG

Lúc 17 giờ ngày 7.9, CA 
phường Trần Phú (TP Quy 
Nhơn) tuần tra kiểm soát dọc 
tuyến đường Xuân Diệu, phát 
hiện 2 đối tượng điều khiển xe 
mô tô biển kiểm soát 77M5-
9449 có biểu hiện nghi vấn nên 
mời về trụ sở làm việc. 

Qua đấu tranh, 2 đối tượng 
khai nhận tên Trần Triệu Vỹ 
(SN 2006) và Võ Tùng Giang 
(SN 2007, cùng ở phường Đống 
Đa, TP Quy Nhơn) đang trên 
đường đi tìm tài sản để trộm. 

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, 
Trần Triệu Vỹ và Võ Tùng Giang 
khai nhận đã thực hiện nhiều 
vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 
TP Quy Nhơn cùng với Nguyễn 

Đức Duy (SN 2007, ở phường 
Nguyễn Văn Cừ), Lê Ngọc Sen 
(SN 2008, ở TX Sông Cầu, tỉnh 
Phú Yên). CA phường Trần Phú 
mời Nguyễn Đức Duy, Lê Ngọc 
Sen đến làm việc. Qua đó, 4 đối 
tượng khai nhận đã thực hiện 
hơn 10 vụ trộm cắp tài sản trên 
địa bàn TP Quy Nhơn; chủ yếu 
là trộm cắp xe máy về tân trang, 
sử dụng. 

Khoảng 13 giờ ngày 26.8, 
Vỹ, Duy và Sen điều khiển 2 mô 
tô đi chơi, khi đến đoạn đường 
thuộc thôn Lý Hưng (xã Nhơn 
Lý, TP Quy Nhơn), phát hiện mô 
tô biển kiểm soát 77L1-098.31 
đang dựng trên vỉa hè có gắm 
chìa khóa sẵn, Vỹ đến nổ máy 

điều khiển xe bỏ chạy. Khi đi 
được khoảng 1 km thì Vỹ bẻ bỏ 
biển số xe, tiếp tục đi về đến 
khu vực trung tâm phường Lý 
Thường Kiệt, Vỹ nhặt được biển 
số xe máy 77M5-9449 nên gắn 
vào xe để sử dụng. Sau đó, Vỹ 
đi mua sơn về sơn lại toàn bộ xe 
màu đen để tránh bị phát hiện.

Đáng chú ý, chỉ vì muốn 
trộm cắp tài sản trong cốp 
xe, nhóm đối tượng này trộm 
nguyên xe để cạy cốp lấy tài 
sản. Khoảng 5 giờ ngày 4.9, Võ 
Tùng Giang và Trần Triệu Vỹ 
điều khiển mô tô biển kiểm 
soát 77M5-9449 đi tìm tài sản 
để trộm, khi đến đối diện khách 
sạn Hoàng Yến 3 (đường Xuân 

Diệu, TP Quy Nhơn), thấy xe 
máy điện màu đen của anh Đỗ 
Việt Cường không có người 
trông coi, Giang lại dắt xe bỏ 
chạy vào hướng đường Ngô 
Văn Sở, còn Vỹ điều khiển mô 
tô chạy theo sau. Đến đường 
Nguyễn Lạc, Giang và Vỹ cạy 
cốp để kiểm tra bên trong, 
nhưng không có tài sản và chìa 
khóa xe, Giang và Vỹ để xe lại 
rồi bỏ đi. Nhóm đối tượng này 
đã trộm 3 xe máy như vậy để 
cạy cốp lấy tài sản rồi bỏ lại xe.

Tang vật và đối tượng của 
vụ việc đã được CA phường 
Trần Phú chuyển giao cho CA 
TP Quy Nhơn điều tra làm rõ. 

T.LONG

Bắt nhóm thiếu niên thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp tài sản
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Người dân ngoại 
thành Hà Nội tất bật 
chạy lũ trắng đêm

Do mưa lớn kéo dài, nước sông Bùi 
dâng, tràn vào thôn Bùi Xá (thị trấn 
Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội), trong 
đêm 8.9, nhiều người dân đã trắng đêm 
chạy lũ.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch 
UBND thị trấn Xuân Mai, cho biết từ 
chiều tối 8.9, nước tràn vào các con 
đường chính thôn Bùi Xá, có nơi nước 
dâng khoảng 50 cm. Một số hộ dân do 
ở khu vực thấp nhất, nước đã dâng vào 
nhà và ngập chớm mép nền nhà.

Tối 8.9, trời tiếp tục mưa như trút 
nước, địa phương đã phát đi cảnh báo 
trên loa truyền thanh thôn Bùi Xá để 
người dân nắm bắt tình hình nước lũ 
dâng, chủ động di chuyển đồ đạc, gia 
súc đến nơi an toàn. Thị trấn Xuân Mai 
cũng đồng thời chuẩn bị các điều kiện 
khi nước dâng thì sẽ sơ tán người dân 
đến vị trí an toàn theo phương án đã 
đề ra.

Chủ tịch UBND thị trấn Xuân Mai 
cho biết đến thời điểm hiện tại nước đã 
rút bớt, chính quyền vẫn đang cùng bà 
con chủ động tránh nước dâng và có 
những phương án cụ thể, kịp thời.

(Theo Tuổi Trẻ)

Ngày 9.9, nhân kỷ niệm 150 năm 
ngày sinh nhà yêu nước Phan Châu 
Trinh (9.9.1872 - 9.9.2022), UBND tỉnh 
Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa 
học “Tư tưởng canh tân của nhà yêu 
nước Phan Châu Trinh”, với sự tham 
gia của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo 
địa phương, các nhà khoa học, nhà 
nghiên cứu cùng hơn 60 tham luận.

Các bài tham luận tại Hội thảo tập 
trung vào những nội dung chính: Con 
đường hình thành và bối cảnh lịch 
sử tác động đến việc hình thành tư 
tưởng của nhà yêu nước Phan Châu 
Trinh; Tư tưởng canh tân của nhà yêu 
nước Phan Châu Trinh; Phát huy giá 
trị tư tưởng canh tân của nhà yêu 
nước Phan Châu Trinh trong giai 
đoạn hiện nay…

Hội thảo mong muốn các nhà khoa 
học, nhà nghiên cứu và đại biểu tiếp 
tục có những ý kiến đóng góp, đưa 
ra những nhận định, nguồn tài liệu, 
tư liệu mới và các góc nhìn, cách tiếp 
cận mới để nhận diện và tiếp tục làm 
sáng tỏ thêm về tư tưởng canh tân 
của nhà yêu nước Phan Châu Trinh, 
đặc biệt là việc vận dụng tư tưởng 
canh tân của bộ ba “Tam kiệt Quảng 
Nam” (Phan Châu Trinh, Trần Quý 
Cáp, Huỳnh Thúc Kháng), mà trong 
đó nhà yêu nước Phan Châu Trinh 

Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 150 năm 
ngày sinh nhà yêu nước Phan Châu Trinh

Hơn 200 đại biểu dự Hội thảo khoa học “Tư tưởng canh tân của nhà yêu nước Phan Châu Trinh”.

đóng vai trò khởi xướng vào công 
cuộc đổi mới, xây dựng ý chí tự lực 
tự cường, khơi dậy khát vọng phát 
triển đất nước phồn vinh, tỉnh Quảng 
Nam giàu mạnh…

Hơn 20 năm hoạt động cứu nước, 
nhà yêu nước Phan Châu Trinh đã 
cống hiến trọn cuộc đời mình cho 
nhân dân, cho dân tộc. Ghi nhận 

những đóng góp và cống hiến to lớn 
của nhà yêu nước Phan Châu Trinh, 
trong cả nước, nhiều tên trường 
THPT, THCS, tiểu học và nhiều tuyến 
đường được vinh dự mang tên Phan 
Châu Trinh. Huyện Phú Ninh của 
Quảng Nam cũng đã thành lập Giải 
thưởng Phan Châu Trinh.           

 (Theo Tiền Phong)

Ngày 8.9, liên quan đến thảm 
họa cháy quán karaoke khiến 32 người 
chết, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám 
đốc CA tỉnh Bình Dương cho biết đã 
chỉ đạo khẩn trương khởi tố vụ án theo 
Điều 313 Bộ luật Hình sự (tội vi phạm 
quy định về PCCC) để điều tra làm 
rõ nguyên nhân vụ cháy và vi phạm 
liên quan.

Theo đại tá Trịnh Ngọc Quyên, 
đây là vụ cháy gây thiệt hại nghiêm 
trọng nhất về người tại Bình Dương từ 
trước đến nay. Nguyên nhân vụ cháy 
ban đầu được xác định do sự cố chập 
điện. Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát 
kỹ thuật Hình sự... đã tổ chức khám 
nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử 

Khởi tố vụ án cháy tại quán karaoke ở Bình Dương 
làm 32 người chết

thi làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Cơ 
quan CA cũng làm việc với chủ quán 

karaoke, nhân viên để lấy lời khai, 
củng cố hồ sơ; xem xét toàn bộ nội 
dung, quy trình hoạt động của quán 
karaoke, từ đó, mới có cơ sở kết luận 
nguyên nhân, trách nhiệm của những 
người liên quan.
l Chiều ngày 9.9, trả lời báo chí 

tại buổi họp báo thường kỳ UBND TP 
Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Thanh 
Tùng - Phó Giám đốc CA TP Hà Nội 
cho biết, CA thành phố đã khởi tố 
vụ án, khởi tố bị can vụ cháy quán 
karaoke số 231 phố Quan Hoa (quận 
Cầu Giấy) ngày 1.8 khiến 3 chiến sĩ 
CA hy sinh. CA đã bắt tạm giam Phạm 
Duy Hùng, chủ quán karaoke nói trên.    

(Theo Lao Động, VietNamnet.vn)

Đề xuất không cho 
mua bán biển số xe 
sau khi trúng đấu giá

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ 
sung dự thảo nghị quyết của Quốc 
hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử 
dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào 
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 
năm 2022.

Theo tờ trình, Chính phủ đề xuất 
khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu 
giá được quyền giữ lại biển số để đăng 
ký cho xe khác. Tuy nhiên, người sở 
hữu không được phép chuyển nhượng, 
cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá; 
trong 12 tháng kể từ ngày trúng đấu giá 
phải đăng ký biển số đó gắn với phương 
tiện, nếu không sẽ bị thu hồi.

Về xác định giá khởi điểm biển số 
đưa ra đấu giá, Chính phủ đề xuất mức 
lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại 
địa phương nhân hệ số. Công thức tính 
được áp dụng thống nhất, giá khởi điểm 
là mức giá thấp nhất, được chia làm hai 
vùng. Vùng 1 gồm Hà Nội, TP HCM, giá 
khởi điểm là 40 triệu đồng; vùng 2 gồm 
các địa phương còn lại là 20 triệu đồng.

Khi hết thời hạn mà chỉ có một người 
đăng ký tham gia, một người tham gia 
cuộc đấu giá, một người trả giá, chấp 
nhận giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì 
biển số được bán cho người đó.

Với nguồn thu từ đấu giá, Chính phủ 
đề xuất sau khi trừ các khoản chi phí tổ 
chức theo quy định sẽ phân chia theo tỷ 
lệ 70% nộp vào ngân sách Trung ương, 
30% phân bổ cho ngân sách địa phương.

Việc đấu giá biển số xe đẹp được 
Cục CSGT đề xuất từ năm 1993, tuy 
nhiên gặp bế tắc vì Luật Đấu giá tài sản 
không đưa biển số xe vào danh mục tài 
sản đấu giá, các bộ liên quan không có 
căn cứ pháp lý triển khai. Hải Phòng, 
Bình Thuận, Nghệ An từng “vượt rào” 
tổ chức đấu giá biển số xe, thu hàng tỷ 
đồng để hỗ trợ người nghèo và đã bị 
Bộ Tài chính, Bộ CA “tuýt còi”.         

(Theo VNE)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra hiện trường 
vụ cháy.                                                    Ảnh: Người Lao Động

Ngày 9.9, Viện KSND tối cao cho 
hay, đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng 
truy tố 9 bị can trong vụ án “Thiếu 
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm 
trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn trong khi thi hành công vụ” ra 
TAND TP Hà Nội để chuẩn bị xét xử. 

Trong số 9 bị can, 4 người bị truy 
tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ 
quyền hạn trong khi thi hành công 
vụ”,  gồm: Lương Văn Hóa (cựu 
Tổng Giám đốc Công ty CP dược 
phẩm Cửu Long - Công ty Dược 
Cửu Long);  Nguyễn Thanh Tòng 
(cựu Phó Tổng Giám đốc công ty 

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang
trên); Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu 
Kế toán trưởng công ty trên); Ngô 
Hữu Hiếu Nghĩa (cựu Giám đốc chi 
nhánh TP HCM kiêm Giám đốc điều 
hành phòng xuất nhập khẩu công 
ty trên). 

Các bị cáo còn lại bị truy tố hành 
vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả 
nghiêm trọng”, phần lớn là cựu cán 
bộ thuộc Bộ Y tế, gồm: Cao Minh 
Quang (cựu Thứ trưởng), Dương 
Huy Liệu (cựu Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch Tài chính), Nguyễn Việt Hùng 
(cựu Cục phó Cục Quản lý Dược)…

(Theo SGGP)

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị truy 
tố hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả 
nghiêm trọng”.

l Bắt tạm giam chủ quán karaoke bị cháy ở Hà Nội khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh
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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)

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 133,7 m2; Thửa đất số: 18; 

Tờ bản đồ số: 2; Địa chỉ: Số 209B đường Trần Hưng Đạo (địa chỉ số nhà là 
209A), phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở, 1 trệt, 1 lầu, 1 buồng thang;  
Cấp IV; Diện tích xây dựng 133,7 m2; Diện tích sàn 388,99 m2; Kết cấu: 
Móng trụ BTCT, sàn BTCT, mái BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch Ceramic. 

Giá khởi điểm của tài sản: 12.187.351.600 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 2.000.000.000 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 17 giờ ngày 30.9.2022 tại Trụ sở Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 28.9.2022 đến 
17 giờ ngày 30.9.2022, 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  
13 giờ 30 phút ngày 3.10.2022 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

NHÀ - ĐẤT
n Cần bán nhà mặt tiền: Số 42 đường Nguyễn Văn Siêu,  

TP Quy Nhơn. Diện tích: 64 m2, diện tích sử dụng 170,4 m2; nhà  
3 tầng, nội thất gỗ, gần chợ, gần trường học, trung tâm thành phố. 
Giá bán: 4 tỷ 300 triệu đồng (Sổ đỏ chính chủ, giá bán nhanh 
không qua trung gian). Điện thoại: 0987 982 979.

THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THẾ CHẤP

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định tổ chức đấu giá 
tài sản là tài sản gắn liền trên đất thuê và hệ thống máy móc thiết bị, 
thuộc thửa đất số 489, tờ bản đồ số 49, lô đất A8 thuộc khu A, diện 
tích 166.706,5 m2; Mục đích sử dụng đất: Đất cụm công nghiệp (xây 
dựng nhà máy chế biến quặng sắt); Thời hạn thuê: 44 năm (kể từ 
ngày 2.2.2016 đến ngày 15.4.2060), tọa lạc tại Lô A8 khu A, Cụm Công 
nghiệp Hoài Đức, phường Hoài Đức, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Giá khởi điểm: 60.229.980.000 đồng.

- Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo 
đến ngày mở cuộc đấu giá tại Cụm Công nghiệp Hoài Đức, phường 
Hoài Đức, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Người có tài sản đấu giá: Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín 
dụng Việt Nam (VAMC) đã ủy quyền cho Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định và Công ty 
TNHH MTV Quản lý tài sản và Khai thác nợ Agribank.

- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu 
giá: Từ ngày niêm yết đến truớc 16 giờ, ngày 28.9.2022 tại Trung tâm 
Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 9 giờ, ngày 1.10.2022 tại 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điều kiện và cách thức đăng ký đấu giá: Các tổ chức, cá nhân 
có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên phải nộp khoản tiền 
đặt trước là 6.022.998.000 đồng vào tài khoản số 4300201003401 tại 
Agribank tỉnh Bình Định của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong 3 
ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá và tiền hồ sơ tham gia đấu 
giá là 500.000 đồng.

Mọi chi tiết liên hệ tại:
 TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
ĐT: 0256.3822216 - 3812837

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).

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

    
THÔNG BÁO 

GIA HẠN THỜI GIAN TUYỂN DỤNG CÁN BỘ NĂM 2022
Tiếp theo Thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2022, thực hiện theo 

chỉ đạo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 
Bình Định gia hạn thời gian tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2022, cụ thể 
như sau:

1.Thời gian gia hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 8.9.2022 đến ngày 
15.9.2022 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật); không áp dụng đối với ứng viên đã 
nộp hồ sơ trong thời gian từ ngày 22.8.2022 - 3.9.2022.

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 8 giờ đến 10 giờ.
- Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ đến 16 giờ.
2. Cách thức: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định, số 72 Lê Duẩn, phường Lý Thường 
Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Phòng Tổ chức Hành chính, tầng 3).

3. Các nội dung khác: Thực hiện như thông báo ngày 18.8.2022.
Trân trọng thông báo!

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 10.9.2022

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và 
đêm có mưa rào rải rác và có nơi 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 25 - 270C; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 340C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và 

đêm có mưa rào nhẹ. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào và 

giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4 - 5. 
Sóng cao 1 - 2 m.                                    (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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Bình Định

Tài sản thi hành án: 
* Tàu cá số đăng ký PY-98976-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 S6A3-37051 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: 1.752.311.700 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
340.000.000 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 16 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 

Chào mừng kỷ niệm 190 năm Danh xưng An Nhơn, tỉnh Bình Định và 10 năm thành lập TX An 
Nhơn, UBND TX An Nhơn tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn cụ thể như sau:
I. CÁC TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI BIỂU TRƯNG (LOGO) TX AN NHƠN
- Biểu trưng phải có tính khái quát cao, có thể xây dựng thành biểu tượng của TX An Nhơn, thể 

hiện được những nét độc đáo về thiên nhiên, con người, những nét đặc trưng về sản phẩm nổi tiếng 
của địa phương, nét độc đáo về bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, từng là kinh đô và định hướng 
phát triển trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

- Biểu trưng nên thể hiện định danh của địa phương, khuyến khích có chữ An Nhơn. 
- Biểu trưng TX Nhơn phải có hình thức đẹp, thiết kế có tính khoa học, hiện đại và thẩm mỹ.
- Biểu trưng TX Nhơn phải dễ nhớ, dễ nhận biết, có ấn tượng với công chúng.
- Biểu trưng có màu sắc hài hòa, thuận tiện trong việc in ấn, sao chép, phóng to, thu nhỏ, dễ thực 

hiện được trên các văn bản, các công trình mỹ thuật, xây dựng, kiến trúc và quảng cáo.
- Biểu trưng TX An Nhơn không trùng lắp hoặc tương tự với bất kỳ biểu trưng nào của các đơn vị, 

các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh đã có.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 
Tất cả các tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có khả năng 

sáng tác biểu trưng (logo) về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. Riêng các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng 
nghệ thuật không được tham gia dự thi. 

III. TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Hình thức thể hiện của tác phẩm dự thi
Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa, đúng sắc độ thực, được thể hiện trên trang giấy dày, cứng, 

khổ A4 (21 cm  x  29,7 cm), màu sắc phù hợp (màu sắc được sử dụng tối đa 3 màu, không kể màu trắng, 
trong đó có một màu chủ đạo). Mặt trước của tác phẩm dự thi không được ký tên và không được sử 
dụng bất kỳ ký hiệu nào, chỉ được thể hiện mẫu vẽ gồm 1 hình phóng to 15 cm  x  15 cm được đặt 
giữa trang giấy và 2 logo thu nhỏ (1 logo màu và 1 logo trắng đen) với kích thước 2 cm  x  2 cm được 
đặt phía góc dưới bên phải của mẫu lớn. Phần dưới bên phải của trang giấy ghi mã số tác phẩm do 
tác giả tự chọn, có đóng khung, quy cách 1 cm  x  4 cm, gồm 2 chữ cái in hoa và 4 chữ số.   

Ví dụ: 
- Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích về ý nghĩa 

của logo theo mẫu của Ban Tổ chức (không quá 500 từ in trên giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New 
Roman) và 1 USB lưu bản gốc thiết kế theo đúng tỷ lệ được xuất hình ảnh định dạng JPG, PNG và file 
thuyết minh biểu trưng định dạng .doc hoặc .docx (File Word). Một phong bì nhỏ, bên trong có Phiếu 
đăng ký dự thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định (Theo mẫu của Ban Tổ chức) và 
1 bì thư có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại; mặt ngoài phong bì nhỏ chỉ ghi mã số tác 
phẩm do tác giả chọn. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm bảo mật và chỉ mở phong bì nhỏ sau khi 
chấm xong vòng chung khảo. 

Lưu ý: Mã số của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự thi, bản thuyết minh, 
phong bì nhỏ và phong bì lớn gửi về Ban Tổ chức).

2. Số lượng tác phẩm
Mỗi tổ chức, tác giả hay mỗi nhóm tác giả gửi về Ban Tổ chức không quá 3 tác phẩm nhưng mỗi 

mẫu phải có mã số tự chọn riêng, bản thuyết minh ý tưởng riêng và cùng để trong phong bì lớn. 
3. Quyền và trách nhiệm người dự thi
- Biểu trưng (logo) dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin 

đại chúng nào ở trong và ngoài nước. 
- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu trưng (logo) tham gia cuộc 

thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác. 
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình, trường hợp vi phạm bản quyền tác 

giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải 
thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác 
giả của tác phẩm, tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Tác phẩm được chọn làm biểu trưng của TX An Nhơn bản quyền về UBND TX An Nhơn, tác giả 
không được sử dụng vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác. 

- Tác giả của tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng (logo) của thị xã sẽ được nhận tiền 
thưởng và giấy chứng nhận. 

- Sau lễ công bố kết quả dự thi, giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp đến người đạt giải dựa trên 
thông tin người dự thi cung cấp, trong đó: 

+ Chuyển khoản hoặc tiền mặt.
+ Giấy chứng nhận trao trực tiếp.
- Chi phí nhận giải và các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân sẽ do cá nhân đạt giải chi trả.
4. Quy định về quyền sở hữu đối với tác phẩm đoạt giải 
- UBND TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền 

đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu thiết kế đạt giải. 
- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với đặc điểm 

của TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. 

Nếu phát hiện biểu trưng đạt giải vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng và 
giấy chứng nhận của tác giả dự thi. 

- Các tác phẩm dự thi không được xét chọn, Ban Tổ chức không trả lại cho tác giả. 
IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ THI
- Bản mẫu thiết kế biểu trưng dự thi.
- Bản thuyết minh mô tả ý tưởng tác phẩm.
- Một phong bì nhỏ, bên trong có Phiếu đăng ký dự thi điền đầy đủ thông tin (Theo mẫu của Ban 

Tổ chức cuộc thi) và 1 bì thư (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).
- USB chứa các file thiết kế ở định dạng JPG, PNG và file thuyết minh định dạng .doc hoặc . docx 

(File Word) (Theo mẫu của Ban Tổ chức).
Tất cả bỏ vào phong bì lớn, được dán kín, bên ngoài ghi rõ “ Tác phẩm dự thi thiết kế Biểu trưng 

(logo) TX An Nhơn và gửi về địa chỉ nêu trên.
* Lưu ý: Mật mã của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự thi, bản thuyết 

minh, bì thư và phong bì lớn gửi về BTC).
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Thời gian tổ chức cuộc thi 
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 30.12.2022 (đối với 

những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi). 
- Thời gian xét chọn, chấm giải: Từ ngày 3.1.2023 đến ngày 20.2.2023.
- Tổ chức tổng kết và trao giải: Dự kiến vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng TX An Nhơn 

30.3.2023.
2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
- Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn”.
- Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin TX An Nhơn, số 79 Lê Hồng Phong, phường Bình Định,  

TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3836098 - 0256. 3635272 - 0983.453709
-  Email: vtvhtt@annhon.binhdinh.gov.vn
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
- 10 tác phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được lựa chọn qua vòng sơ khảo được trao 5 triệu 

đồng mỗi tác phẩm.
- 5 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo sẽ được trao 30 triệu đồng cho mỗi tác phẩm. 

Riêng tác phẩm được chọn làm biểu trưng của thị xã sẽ được trao 200 triệu đồng và giấy chứng nhận.
Nếu không chọn được tác phẩm đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định không trao giải hoặc 

quyết định tiếp tục kéo dài thời gian dự thi sau khi có ý kiến của lãnh đạo UBND thị xã.
VII. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ CUỘC THI
Để có thêm thông tin và điều kiện tham khảo về tình hình kinh tế, văn hóa, lịch sử của địa 

phương, nhằm có thêm tư liệu cho tác phẩm dự thi, tác giả có thể tham khảo tại Trang thông tin điện 
tử TX An Nhơn: https://annhon.binhdinh.gov.vn và một số ấn phẩm như:

- Đinh Văn Liêm (2008), Bình Định đất võ trời văn, NXB Trẻ, Hà Nội.
- Nguyễn Thanh Mừng - Trần Thị Huyền Trang (2005) Huyền tích kinh xưa hoặc Văn hóa dân gian 

thành Hoàng Đế, Nxb Khoa học xã hội.
- Quách Tấn (1999), Nước non Bình Định, NXB Thanh niên.
- Lịch sử Đảng bộ TX An Nhơn từ năm 1930 đến năm 2000.
- Bài viết giới thiệu về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được gửi kèm theo thể lệ Cuộc thi.
Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, rất mong 

được sự hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và sự phối hợp hỗ trợ của các đơn vị 
liên quan để Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn thành công tốt đẹp.

NA. 1234

THÔNG BÁO
Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định
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Sau 70 năm trị vì, Nữ hoàng Anh 
Elizabeth đệ nhị đã qua đời vào đêm 8.9 
(theo giờ Việt Nam) ở tuổi 96.

Hoàng gia Anh thông báo Nữ 
hoàng Elizabeth II đã ra đi tại Lâu đài 
Balmoral, Scotland.

Không chỉ là người có thời gian trị 
vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh, Nữ 
hoàng Elizabeth đệ nhị còn là vị nguyên 
thủ quốc gia có thời gian tại vị lâu nhất 
thế giới. Bà là biểu tượng đáng kính của 
Hoàng gia Anh.

Nữ hoàng Elizabeth II có tên đầy đủ 
là Elizabeth Alexandra Mary Windsor, 
sinh ngày 21.4.1926, tại Mayfair, London.

Năm 1952, bà chính thức kế vị ngai 
vàng và trở thành Nữ hoàng Anh sau 
khi Vua George VI qua đời. Lễ đăng 
quang của bà được tổ chức vào ngày 
2.6.1953. Khi đó bà 26 tuổi.

Trong 70 năm qua, Nữ hoàng đã đến 
thăm hơn 120 quốc gia và đã có các cuộc 
gặp cũng như đón tiếp nhiều nguyên thủ 
quốc gia, trong đó có 13 vị Tổng thống Mỹ.

Sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II 
qua đời, Thái tử Charles đã kế vị ngai 
vàng, trở thành Vua Charles III của 

Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, 
Thái tử Charles kế vị ngai vàng

Vương quốc Anh. Ông trở thành quân 
vương ở tuổi 73, độ tuổi cao nhất tiếp 
quản ngai vàng trong lịch sử nước Anh.

Vua Charles III sinh ngày 14.11.1948 

Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Thái tử Charles, thân vương Xứ Wales.                                                               Ảnh: AFP

tại Cung điện Buckingham ở London 
(Anh), là con trai cả của Nữ hoàng 
Elizabeth II và Hoàng thân Philip.

(Theo VTV.VN, TTO)

Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn 
bị các kế hoạch khẩn cấp để giới hạn giá 
khí đốt hoặc tách giá điện khỏi chi phí 
khí đốt tăng cao, cũng như các cải cách 
dài hạn nhằm đảm bảo giá điện chạy 
bằng năng lượng tái tạo sẽ rẻ hơn.

Các bộ trưởng năng lượng EU 
sẽ nhóm họp vào ngày 9.9 (giờ địa 
phương) để thảo luận về cách giảm bớt 
gánh nặng cho các hộ gia đình và các 
DN do giá năng lượng tăng vọt, coi đây 
là một vấn đề cấp bách.

Giá điện của châu Âu đã tăng mạnh 
trong năm ngoái, do giá khí đốt tăng 
cao kỷ lục khi Nga siết chặt nguồn cung 
sang châu Âu.

Các chính phủ châu Âu cáo buộc Nga 
sử dụng năng lượng để gây sức ép nhằm 
trả đũa việc phương Tây hỗ trợ Ukraine 
sau cuộc xung đột với Nga. Tập đoàn khí 
đốt khổng lồ Gazprom của Nga đã “đổ 
lỗi” cho việc cắt giảm này là do các vấn 
đề kỹ thuật và biện pháp trừng phạt của 
phương Tây.                          (Theo TTXVN)

Nga siết chặt nguồn 
cung, EU khẩn cấp 
tìm cách giới hạn 
giá khí đốt

Một trạm nén khí đốt ở Werne, Đức.    Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 9.9, Bộ trưởng Tư pháp Ukraine 
Denys Malyuska cho biết: “Mục tiêu của 
chúng tôi là đạt được việc thông qua một 
nghị quyết tại phiên họp đặc biệt của Đại 
hội đồng LHQ vào tháng 10, tạo nền tảng 
cho một cơ chế quốc tế để bồi thường 
thiệt hại. Tuy nhiên, để làm được điều 
này, chúng tôi sẽ cần sự ủng hộ của 2/3 
đa số (tại Đại hội đồng)”.

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine cho biết, 
Kiev cũng dự kiến đàm phán về xây dựng 
và phê chuẩn một hiệp ước quốc tế, theo 
đó “thành lập ủy ban quốc tế để xem xét 

các yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các 
nạn nhân và Chính phủ Ukraine”. Theo 
quan chức này, “thiệt hại trực tiếp từ các cơ 
sở hạ tầng, các tòa nhà dân cư hoặc công 
nghiệp bị phá hoại là hơn 300 tỷ USD”.

Về quá trình bồi thường, Bộ trưởng 
Tư pháp Ukraine Denys Malyuska cũng 
gợi ý rằng các chi phí đã nêu có thể lấy 
từ phần tiền dự trữ của Ngân hàng Trung 
ương Nga, vốn đang bị đóng băng ở các 
nước thuộc Nhóm các nền công nghiệp 
phát triển hàng đầu thế giới (G7).                    

(Theo baoquocte.vn)

Ukraine muốn Nga bồi thường 300 tỷ USD

Một tòa nhà dân cư bị hư hại do một cuộc tấn công 
tên lửa của Nga ở Voznesensk, vùng Mykolaiv, 
Ukraine ngày 20.8.                                     Nguồn: Reuters

Ngày 8.9, một chiếc tàu chở khách 
đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Belem ở 
miền Bắc Brazil, làm ít nhất 14 người 
thiệt mạng và 26 người khác mất tích.

Tàu cao tốc chở khách đã khởi 
hành từ đảo Marajo ở phía Bắc bang 
Para của Brazil và đang trong hành 
trình đến thủ phủ của bang Belem, 

Hải quân Brazil cho biết trong một 
tuyên bố.

Cơ quan chức năng của bang 
Para thông tin qua email rằng hơn  
30 người đã được cứu và 14 thi thể 
đã được tìm thấy. Hiện 26 người khác 
vẫn đang bị mất tích. Một cuộc tìm 
kiếm đang được tiến hành để xác 

định vị trí những người còn lại được 
cho là đã ở trên tàu chở khách này.

Theo lực lượng cứu hỏa bang Para, 
con tàu không được phép vận chuyển 
hành khách trên đường thủy liên tỉnh 
và bắt đầu hành trình từ một cảng bất 
hợp pháp.           

   (Theo Vietnam+)

Brazil: Chìm tàu chở khách, ít nhất 40 người thiệt mạng và mất tích 

Tướng Khieu Sopheak, phát ngôn 
viên Bộ Nội vụ Campuchia, hôm 9.9 
cho biết cơ quan này đã tiếp nhận 
12 cuộc gọi đến đường dây nóng để 
tố cáo hoạt động giam giữ lao 
động hoặc buôn người, trong đó 16 
người nước ngoài yêu cầu giới chức  
can thiệp.

Những người  này  bao  gồm 
4 công dân Việt  Nam, 10 người 
Trung Quốc và 2 người Đài Loan, 
gọi đến từ tỉnh Oddar Meanchey, 
tỉnh Preah Sihanouk, Koh Kong và 
Phnom Penh.

Cảnh sát Campuchia từ cuối 

l  Hãng thông tấn quốc gia 
Ukrinform ngày 8.9 đưa tin tổng 
cộng 102 tàu đã khởi hành từ các 
cảng của Ukraine, mang 2,37 triệu 
tấn nông sản nước này đến với các thị 
trường ngoài nước.

l  CHDCND Triều Tiên vừa thông 
qua luật mới về vũ khí hạt nhân, chính 
thức tuyên bố trở thành một quốc gia sở 
hữu vũ khí hạt nhân.

lLLVT Nga đã phá hủy 5 kho tên 
lửa và đạn dược của Ukraine ở khu 
vực Zaporozhye, nước Cộng hòa Nhân 
dân Donetsk tự xưng (DPR) và vùng phụ 
cận Balakleya ở khu vực Kharkov, người 
phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor 
Konashenkov cho hay ngày 8.9.

l  Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep 
Tayyip Erdogan ngày 8.9 cho biết, lực 
lượng an ninh nước này đã bắt giữ thủ 
lĩnh của Tổ chức khủng bố Nhà nước 
Hồi giáo (IS) tự xưng Bashar Hattab 
Ghazal al Sumaidai, có mật danh Master 
Zeyd hay Abu Zeyd.

l  Theo hãng thông tấn nhà nước 
Syria (SANA), Ngoại trưởng nước này 
Faisal Mekdad ngày 8.9 nhấn mạnh Syria 
xứng đáng nhận được sự ủng hộ của 
quốc tế và cần phải dỡ bỏ các biện pháp 
trừng phạt kinh tế của Mỹ áp đặt với 
nước này.  

l  Một nguồn tin an ninh ngày 8.9 
cho biết 8 người di cư Tunisia đã chết 
đuối và 12 người khác mất tích sau khi 
thuyền của họ bị chìm trong một nỗ lực bí 
mật để đến Italy.   (Theo TTXVN, VOV.VN)

4 người Việt cầu cứu đường dây nóng chống buôn người Campuchia

tháng 8 lập đường dây nóng 117, kêu 
gọi người dân trên toàn quốc tham 

gia nỗ lực xóa bỏ mọi hình thức buôn 
bán, giam người trái phép bằng cách 
gọi đến để báo tin hoặc tố cáo với 
cơ quan chức năng. Tổng đài viên 
đường dây nóng này có thể giao 
tiếp bằng tiếng Việt, tiếng Anh và  
tiếng Trung.

Tính đến ngày 7.9, cơ quan chức 
năng Campuchia đã tiếp nhận tổng 
cộng 137 cuộc gọi tố cáo, cầu cứu, 
giúp họ tiến hành các hoạt động 
giải cứu 274 người nước ngoài được 
cho là bị giam giữ và buôn bán ở 
Campuchia.

(Theo VnExpress.net)

Cảnh sát Campuchia giám sát một nhóm người 
nhập cảnh trái phép bị trục xuất.    Ảnh: Khmer Times


