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GỠ KHÓ KHĂN, NỖ LỰC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH
PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI u 9

Cải cách thủ tục hành chính

phải bám sát và xuất phát từ thực tiễn
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Nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh hướng dẫn người dân nộp hồ sơ
trực tuyến vào chiều 15.9.2022. Ảnh: H.T

Đức Thánh Trần
“Tiếp sức”phát triển trong lòng dân
Bình Định
kinh tế gia đình
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN GÀ THẢ ĐỒI:
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Ngày 4.8.2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2022/
QĐ-UBND về việc quy định chính sách phát triển gà thả đồi
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 tại 5 huyện miền
núi và trung du: Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân và
An Lão. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế
gia đình ở khu vực trung du và miền núi. u 5

HOÀI NHƠN:

l Chuyển biến tích cực

từ học và làm theo Bácu 7
THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA
HỒ SƠ KÊ KHAI THUẾ:

l Lợi ích cho cả DN và

ngành Thuế. . . . . . . . . . . . . . . . . u 8
THÔNG TIN VỀ VỤ“Ô NHIỄM TỪ SƠ CHẾ MỰC XÀ”:

l UBND tỉnh chỉ đạo

xử lý dứt điểm. . . . . . . . . . . . . u 4

2

THỜI SỰ

THỨ SÁU, 16.9.2022

toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Đầu tư hơn 1.490 tỷ đồng xây dựng tuyến đường ĐiểmchuẩnTrườngĐHQuyNhơn:
Thấp nhất 15, cao nhất 28,5 điểm
ven biển, đoạn từ QL 1D - QL 19 mới
(BĐ) - UBND tỉnh vừa quyết
định phê duyệt Dự án đầu tư xây
dựng tuyến đường ven biển (ĐT
639), đoạn từ QL 1D - QL 19 mới
và giao Ban quản lý dự án giao
thông tỉnh làm chủ đầu tư thực
hiện trong giai đoạn 2021 - 2024.
Dự án trên thuộc nhóm B,
công trình cấp II, có điểm đầu
giao QL 1D tại khu vực Kho
xăng dầu Phú Hòa, thuộc
phường Nhơn Phú và điểm cuối
giao QL 19 mới tại km 8+100,
thuộc phường Nhơn Bình,
TP Quy Nhơn. Tổng chiều dài
toàn tuyến gần 4,3 km, rộng

29 m, riêng đoạn đi qua khu
dân cư (phạm vi nút giao ngã ba
Ông Thọ đi qua khu vực dân cư
đông đúc) rộng 48 m; trên tuyến
xây dựng nhiều cầu giao thông
cùng hệ thống điện chiếu sáng;
hệ thống an toàn giao thông…
Tổng vốn đầu tư dự án trên
1.490 tỷ, nguồn vốn đầu tư và
dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo
tiến độ thực hiện dự án.
Việc đầu tư thực hiện dự án
nói trên nhằm kết nối đồng bộ
với ĐT 639 đoạn từ Cát TiếnKhu đô thị Diêm Vân đến
QL 19 mới đang được tỉnh đầu

tư xây dựng, góp phần hoàn
thiện tuyến đường bộ ĐT 639
của tỉnh. Ngoài ra, việc đầu tư
xây dựng tuyến ĐT 639, đoạn từ
QL 1D - QL 19 mới còn đáp ứng
nhu cầu vận tải từ TP Quy NhơnCát Tiến, góp phần thu hút đầu
tư, tạo trục cảnh quan kết nối TP
Quy Nhơn với huyện Tuy Phước
và Phù Cát, phát triển quỹ đất
dọc tuyến, góp phần phát triển
kinh tế của tỉnh; đồng thời hình
thành tuyến đường cứu hộ, cứu
nạn trong mùa mưa bão và kịp
thời ứng phó với công tác an
ninh, quốc phòng.
TIẾN SỸ

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Y tế và
Hội CTĐ tỉnh giai đoạn 2022 - 2027

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp.
(BĐ) - Ngày 15.9, tại Văn
phòng Hội CTĐ tỉnh (TP
Quy Nhơn) diễn ra Lễ ký kết
Chương trình phối hợp giữa Sở
Y tế và Hội CTĐ tỉnh giai đoạn
2022 - 2027.
Theo đó, giai đoạn 20222027, Chương trình phối hợp
được cụ thể hóa, thực hiện

Ảnh: N.T

thường xuyên, xác định các
trọng tâm, trọng điểm của từng
năm để tiếp tục thực hiện hiệu
quả công tác bảo vệ, chăm sóc
và nâng cao sức khỏe nhân dân
trong tình hình mới.
Hai bên tập trung thực
hiện 6 nội dung chính, bao
gồm: Củng cố, thành lập và

phát triển hội CTĐ trong các
cơ sở y tế; đẩy mạnh truyền
thông, giáo dục sức khỏe,
phòng chống dịch bệnh; tăng
cường thực hiện các hoạt
động sơ cấp cứu dựa vào
cộng đồng; tích cực tuyên
truyền, vận động hiến máu
nhân đạo, hiến mô, bộ phận
cơ thể người; tổ chức khám,
chữa bệnh nhân đạo và hỗ
trợ bệnh nhân nghèo điều trị
trong các cơ sở y tế và thực
hiện hiệu quả công tác truyền
thông bảo vệ biểu tượng CTĐ.
Chương trình phối hợp có
hiệu lực kể từ ngày ký (15.9),
được triển khai thống nhất
trong hệ thống ngành Y tế
tỉnh và Hội CTĐ tỉnh nhằm
chia sẻ, huy động nguồn lực,
đối tác tham gia thực hiện các
hoạt động. Hằng năm, Sở Y tế
và Hội CTĐ tỉnh xây dựng kế
hoạch tổ chức thực hiện, sơ kết
hoạt động, khen thưởng tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc…
NGỌC TÚ

(BĐ) - Chiều 15.9, Trường
ĐH Quy Nhơn công bố điểm
chuẩn trúng tuyển đại học hệ
chính quy năm 2022.
Theo đó, trường công bố
điểm chuẩn của 50 ngành đào
tạo. Điểm chuẩn thấp nhất là
15 điểm, có 19 ngành chủ yếu
khối ngành ngoài sư phạm cùng
có mức điểm này. Điểm chuẩn
cao nhất là 28,5 điểm thuộc về 6
ngành sư phạm: Toán, Vật lý, Hóa
học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
l Cũng trong chiều 15.9,
Trường ĐH Quang Trung công

bố điểm chuẩn trúng tuyển 13
ngành đào tạo đại học hệ chính
quy năm 2022. Ngành học có
điểm chuẩn cao nhất là Điều
dưỡng (19 điểm), Công nghệ
thông tin (16 điểm), 11 ngành
còn lại đều cùng mức điểm 15.
Trường ĐH Quang Trung
cho biết sẽ tuyển sinh bổ sung
hệ đại học hệ chính quy đợt 2
năm 2022 dành cho thí sinh cả
nước có điểm học bạ THPT theo
tổ hợp 3 môn từ 18 điểm trở lên
hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT
2022 từ 15 điểm trở lên. THU HIỀN

Viettel Bình Định trao 400 suất
học bổng “Vì em hiếu học”
(BĐ) - Ngày 15.9,
tại Trường THCS
Mỹ Thọ (huyện Phù
Mỹ), Tập đoàn Công
nghiệp - Viễn thông
Quân đội Viettel chi
nhánh Bình Định
(Viettel Bình Định)
phối hợp với Sở
GD&ĐT, Hội Khuyến
học tỉnh, UBND
huyện Phù Mỹ, trao học bổng
chương trình “Vì em hiếu học”
năm 2022 cho 70 học sinh vượt
khó học giỏi của 7 xã thuộc
huyện Phù Mỹ. Mỗi suất học
bổng trị giá 2 triệu đồng (ảnh).
Đây là hoạt động thiết thực
nằm trong chương trình “Vì em
hiếu học” năm 2022 Viettel Bình
Định dành tặng cho 400 học sinh
của 40 xã tại 9 huyện, thị xã:
Hoài Nhơn, Tuy Phước, Phù
Mỹ, Phù Cát, An Lão, Vĩnh
Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân,
Tây Sơn; tổng kinh phí 800 triệu
đồng. Cùng với huyện Phù Mỹ,
trong tháng 9.2022, Hội Khuyến
học các huyện, thị xã sẽ tổ chức
trao học bổng chương trình này

cho học sinh trên địa bàn các
huyện, thị xã.
Ông Đặng Thành Trung, Phó
Giám đốc Viettel Bình Định, cho
hay đây là năm thứ 9 học bổng
“Vì em hiếu học” được Viettel
tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình
Định, nhằm động viên, khích lệ
học sinh có hoàn cảnh khó khăn
nỗ lực vươn lên trong cuộc sống
và học tập, rèn luyện. Chương
trình “Vì em hiếu học” là một
nội dung trong ký kết thỏa thuận
hợp tác toàn diện được Tập đoàn
Viettel thực hiện với Bộ GD&ĐT
từ năm 2014. Đây là chương
trình đầu tiên, có quy mô ngân
sách và độ phủ sâu rộng nhất tại
Việt Nam.
HOÀNG ANH

Phát triển chương trình đào tạo khoa học phân tử và vật liệu tại Việt Nam
(BĐ) - Ngày 15.9, tại TP
Quy Nhơn, Trường ĐH Quy
Nhơn phối hợp với Cục Quản
lý Giáo dục, Nghe nhìn và
Văn hóa (EACEA) thuộc Ủy
ban châu Âu (EC) tổ chức
Hội thảo công bố kết quả dự
án Phát triển chương trình
đào tạo trong lĩnh vực khoa
học vật liệu và phân tử theo
định hướng nghiên cứu (dự án
MOMA).
Dự án MOMA do EACEA tài
trợ có 7 trường đại học thành
viên, gồm: ĐH KU Leuven
(Vương quốc Bỉ), ĐH Rostock
(CHLB Đức), ĐH Twente (Hà
Lan), Trường ĐH Sư phạm Hà
Nội, Trường ĐH Sư phạm Đà
Nẵng, Trường ĐH Quy Nhơn
và Trường ĐH Cần Thơ.
Đơn vị điều phối dự án ở
châu Âu là ĐH KU Leuven;
và điều phối tại Việt Nam là
Trường ĐH Quy Nhơn.
Theo kế hoạch, dự án được
thực hiện trong 4 năm, từ
tháng 1.2019 - 1.2023, vốn tài
trợ gần 1 tỷ EUR, với mục tiêu
nâng cao năng lực đào tạo của

4 trường đại học tại Việt Nam
trong lĩnh vực khoa học phân
tử và vật liệu, nâng cao năng
lực giảng dạy của giảng viên,
nâng cấp trang thiết bị phục
vụ đào tạo và nâng cấp chương
trình đào tạo các ngành liên
quan đến Vật lý, Hóa học.
Dự án cũng nhằm nâng
cao nhận thức của xã hội về
vai trò của khoa học tự nhiên,
thu hút sinh viên theo học các
ngành liên quan đến Vật lý,
Hóa học…
Tại hội thảo, Ban quản lý
dự án cho biết sau 3 năm triển
khai, đến nay, dự án MOMA đã
mang lại nhiều kết quả. Trong
đó, dự án đã cải tiến, xây dựng
mới 26 học phần trong lĩnh vực
khoa học phân tử và vật liệu ở
bậc đại học và sau đại học; 28
giảng viên của 4 trường đại học
Việt Nam thăm và học tập tại
các trường đại học ở châu Âu
(ĐH Rostock, ĐH KU Leuven,
ĐH Twente).
Bên cạnh đó, dự án cũng
đã lắp đặt thiết bị đào tạo cho
các phòng thí nghiệm của 4

Trao giải nhất cho 2 tác giả: Trần Thanh Lâm (thứ hai từ phải sang), học
sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (TP Quy Nhơn, Bình Định) và Nguyễn Đức
Thắng, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. 		
Ảnh: M.H
trường đại học tại Việt Nam,
để sinh viên (thực tập sinh)
được tiếp cận với các phòng
thí nghiệm trang bị tốt và an
toàn, bổ sung các học phần
giáo dục, tăng số lượng sinh
viên theo học khoa học tại
các trường, giảng viên và sinh
viên có thể tham gia các khóa

đào tạo tiếng Anh học thuật …
Tại hội thảo, các đại biểu
đã thảo luận các báo cáo đánh
giá kết quả hoạt động của dự
án MOMA tại các trường đại
học ở Việt Nam là thành viên
dự án.
l Chiều cùng ngày, dự án
MOMA tổ chức lễ tổng kết và

trao giải Cuộc thi Nuôi tinh thể
tại Việt Nam giai đoạn 2019 2022. Cuộc thi nhằm khơi dậy
niềm đam mê khoa học từ lứa
tuổi thiếu niên thông qua hoạt
động trải nghiệm, sáng tạo,
đồng thời giúp học sinh rèn
luyện năng lực tự chủ và tự
học, năng lực giao tiếp và hợp
tác, năng lực giải quyết vấn đề
và sáng tạo. Kết quả có 2 giải
nhất được trao cho Trần Thanh
Lâm, học sinh Trường THCS
Lương Thế Vinh (TP Quy
Nhơn, Bình Định) và Nguyễn
Đức Thắng, sinh viên Trường
ĐH Sư phạm Hà Nội.
Ngoài ra, còn có 6 giải nhì;
3 giải ba. Đồng thời, trao kỷ
niệm chương cho 4 trường có
thành tích nổi bật tham gia cuộc
thi trong giai đoạn 2019- 2022,
gồm: Trường THPT FPT Quy
Nhơn, Trường THCS Vinschool
the Harmony (Hà Nội), Trường
THPT chuyên Lương Văn
Chánh (Phú Yên), Trường
THCS Vinschool Metropolis
(Hà Nội).
MAI HOÀNG
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Cải cách thủ tục hành chính
phải bám sát và xuất phát từ thực tiễn
Đó là yêu cầu quan trọng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt ra khi chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn
quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ
người dân, doanh nghiệp, diễn ra ngày 15.9.
Chuyển biến tích cực

Theo đánh giá tại Hội nghị,
công tác cải cách thủ tục hành
chính (TTHC) và hiện đại hóa
phương thức chỉ đạo, điều hành
phục vụ người dân, DN thời
gian qua đã đạt được nhiều kết
quả tích cực. Trong đó, từ năm
2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn
giản hóa 1.758 quy định kinh
doanh tại 143 văn bản quy phạm
pháp luật (gồm 12 luật, 47 nghị
định, 10 quyết định của Thủ
tướng Chính phủ, 72 thông tư
và 3 văn bản khác). Thủ tướng
Chính phủ cũng đã phê duyệt
phương án cắt giảm, đơn giản
hóa 1.107 quy định của 9 bộ, cơ
quan ngang bộ.
Văn phòng Chính phủ đã
trình Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt phương án phân cấp
thẩm quyền giải quyết 699/5.187
TTHC trên 100 lĩnh vực; theo đó
sẽ sửa đổi, bổ sung 232 văn bản
để thực thi phương án (gồm 32
luật, 87 nghị định, 8 quyết định
của Thủ tướng Chính phủ, 5
thông tư liên tịch, 97 thông tư,
3 quyết định của bộ trưởng, thủ
trưởng cơ quan ngang bộ).
Với Bình Định, từ năm 2019
đến nay, tỉnh đã phê duyệt
phương án đơn giản hóa, cắt
giảm thời gian giải quyết đối với
170 TTHC (trong đó có nhiều
TTHC cắt giảm 5 - 10 ngày làm
việc so với quy định) của 18 sở,
ngành thuộc tỉnh, với số tiền tiết
kiệm hơn 4,5 tỷ đồng/năm.
Về giải quyết TTHC, tỉnh
đã cung cấp dịch vụ công trực
tuyến cho 1.328 TTHC (đạt tỷ lệ
62,8%), tích hợp trên Cổng Dịch

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bình Định. 							
vụ công quốc gia 1.215 TTHC.
Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn,
đúng hạn đạt 99,7%; tỷ lệ hồ sơ
dịch vụ công trực tuyến phát
sinh đạt 17,3%. Dịch vụ thanh
toán trực tuyến phí, lệ phí được
triển khai đối với 978 TTHC
(cấp tỉnh 375 TTHC, cấp huyện
85 TTHC và cấp xã 29 TTHC).
Theo đánh giá của Văn
phòng Chính phủ, Bình Định
là một trong các tỉnh, thành có
nỗ lực đổi mới việc thực hiện
TTHC phục vụ người dân, DN;
đóng góp tích cực vào hoạt động
hiệu quả của Cổng Dịch vụ công
quốc gia. Trong đó, kết quả triển
khai thanh toán trực tuyến trên
Cổng Dịch vụ công quốc gia về
phí, lệ phí năm 2021, Bình Định

Trao tiền hỗ trợ xây dựng
Mái ấm Công đoàn và Mái ấm
tình thương
(BĐ) - Chiều 15.9, tại TP
Quy Nhơn, Công đoàn Viên
chức tỉnh phối hợp cùng
Công đoàn Viên chức TP Hồ
Chí Minh trao tiền hỗ trợ
xây dựng Mái ấm Công đoàn
năm 2022 cho chị Phan Thị
Diệu Hiền (ở phường Ngô
Mây, TP Quy Nhơn). Chị
Hiền là đoàn viên công đoàn
thuộc cơ quan LĐLĐ tỉnh, là
mẹ đơn thân có hoàn cảnh
khó khăn.
Ngôi nhà của chị Hiền có
diện tích 40 m 2 , được Công
đoàn Viên chức TP Hồ Chí
Minh hỗ trợ 50 triệu đồng xây
dựng; Công đoàn Cơ sở Văn
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND
TP Hồ Chí Minh hỗ trợ thêm
các vật dụng cần thiết, trị giá
10 triệu đồng.
l Chiều cùng ngày, Ủy

ban MTTQ Việt Nam huyện
Phù Mỹ và Hội LHPN huyện
phối hợp với xã Mỹ Tài trao
tiền hỗ trợ xây dựng Mái ấm
tình thương cho bà Phan Thị
Hẹn (SN 1969, ở thôn Vĩnh
Lý, xã Mỹ Tài). Bà Hẹn thuộc
diện gia đình chính sách có
hoàn cảnh khó khăn, đang
sống trong ngôi nhà dột nát,
xuống cấp, thường xuyên bị
ngập nước vào mùa mưa,
nhiều năm qua chưa có điều
kiện sửa chữa. Ngôi nhà được
xây dựng khoảng 70 m 2, kinh
phí khoảng 130 triệu đồng,
trong đó Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện Phù Mỹ hỗ trợ 30
triệu đồng, Hội LHPN huyện
20 triệu đồng, Ủy ban MTTQ
xã Mỹ Tài 5 triệu đồng.
DƯƠNG LINH THÀNH HƯƠNG

có 8.700 giao dịch (xếp thứ 2/63
tỉnh, thành); trong đó có 6.903
giao dịch thành công (đạt tỷ lệ
70%, cao nhất trong cả nước).
Qua 8 tháng đầu năm 2022, Bình
Định có 77.370 giao dịch (nhiều
nhất trong cả nước), trong đó
có 61.890 giao dịch thành công
(đạt tỷ lệ 79,9%, xếp thứ 2/63
tỉnh, thành).
Về hiện đại hóa phương thức
chỉ đạo, điều hành, Bình Định
là một trong số các tỉnh, thành
triển khai quyết liệt việc xử lý
hồ sơ công việc trên môi trường
điện tử.
Theo Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Lâm Hải Giang, Phó
Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách
hành chính tỉnh, để đạt được

Ảnh: H.T

kết quả nêu trên, kinh nghiệm
được UBND tỉnh rút ra là phải
quyết liệt trong chỉ đạo, điều
hành; phát huy trách nhiệm của
người đứng đầu cấp ủy và chính
quyền các cấp trong chỉ đạo
sát sao việc tổ chức thực hiện,
có đánh giá, kiểm tra thường
xuyên bằng các kết quả cụ thể
được lượng hóa. Đặc biệt, các
kiến nghị, vướng mắc của người
dân, DN phải được chủ động và
tập trung giải quyết, không để
tồn đọng kéo dài, không để lòng
vòng, né tránh trách nhiệm…

Bám sát, điều chỉnh theo
thực tiễn

Tại Hội nghị, Thủ tướng
Chính phủ Phạm Minh Chính
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phân tích, làm rõ hơn những
thành quả đã đạt được và
những hạn chế, khuyết điểm
cần phải sớm khắc phục; đồng
thời có nhiều định hướng, giao
nhiệm vụ cụ thể cho bộ, ban,
ngành Trung ương, địa phương
để thực hiện việc cải cách
TTHC và hiện đại hóa phương
thức chỉ đạo, điều hành phục
vụ người dân, DN thời gian tới.
Theo Thủ tướng, cần phải
đổi mới tư duy, cách thức chỉ
đạo, điều hành thật mạnh mẽ,
quyết liệt hơn nữa để cải cách
TTHC đối với DN và người dân
ở các cấp lãnh đạo, đặc biệt là
các cấp trực tiếp làm việc này.
Phát huy tinh thần chủ động,
sáng tạo, kiên quyết loại bỏ lợi
ích cửa quyền, lợi ích nhóm, lợi
ích cá nhân...
Quan điểm chỉ đạo xuyên
suốt là lấy người dân, DN làm
trung tâm, chủ thể, mục tiêu,
động lực và lấy sự hài lòng của
người dân để đánh giá hiệu quả
thực hiện cải cách hành chính.
Mọi chính sách cải cách hành
chính, TTHC phải hướng đến
người dân, đồng thời người
dân phải tham gia đóng góp
vào việc này. Yêu cầu các bộ,
ngành, địa phương cần nâng
cao mức độ hài lòng của người
dân về cải cách hành chính,
TTHC.
“Cải cách TTHC phải bám
sát và xuất phát từ thực tiễn,
bởi thực tiễn khó dự báo, khó
lường, thay đổi rất nhanh. Mọi
chính sách, văn bản pháp luật
không thể phủ hết được mọi góc
cạnh của cuộc sống; cần phải
căn cứ thực tiễn để điều chỉnh
cho phù hợp, nhanh chóng,
chứ không cứng nhắc…”, Thủ
tướng nhấn mạnh. HOÀI THU

Sập công trình xây dựng trong khu công nghiệp,
3 người chết

Hiện
trường vụ
sập tường.
A.X
(BĐ) - Khoảng 16 giờ 30
phút, ngày 15.9, tại công trình
đang xây dựng trong Khu công
nghiệp Nhơn Hòa (phường
Nhơn Hòa, TX An Nhơn) xảy
ra vụ tai nạn lao động nghiêm
trọng khiến 3 người tử vong.
Cụ thể, vào thời điểm trên,

khi các công nhân đang thi
công công trình thì xuất hiện
mưa giông, gió mạnh làm đổ
sập bức tường, gạch đá đè
trúng nhiều công nhân đang
xây bên dưới.
Ngay khi tiếp nhận sự việc,
lãnh đạo TX An Nhơn và các

lực lượng chức năng đã đến
hiện trường để tổ chức công
tác cứu hộ, đưa những người
bị thương đi cấp cứu.
Theo BVĐK tỉnh, có 11 nạn
nhân liên quan vụ tai nạn nói
trên được đưa vào cấp cứu.
Trong đó, 3 nạn nhân tử vong
ngoài bệnh viện và 8 người
nhập viện cấp cứu, hiện có 1
trường hợp rất nguy kịch.
Liên quan vụ việc này, tối
cùng ngày, đại tá Huỳnh Bảo
Nguyên, Phó giám đốc CA
tỉnh cho biết, thực hiện ý kiến
chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy
Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo CA
tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng
nghiệp vụ phối hợp cùng Viện
KSND, Thanh tra lao động của
Sở LĐ-TB&XH, Thanh tra Sở
Xây dựng… khám nghiệm hiện
trường để điều tra nguyên nhân
vụ tai nạn lao động nghiêm
trọng này.
KIỀU ANH
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THÔNG TIN VỀ VỤ “Ô NHIỄM TỪ SƠ CHẾ MỰC XÀ”:

UBND tỉnh chỉ đạo
xử lý dứt điểm

Ngày 7.9, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ký
ban hành văn bản số 5176/UBND-TD
về xử lý môi trường do hoạt động sơ
chế mực xà tại xã Cát Khánh (huyện
Phù Cát).
Theo đó, giao Sở TN&MT hỗ trợ,
hướng dẫn UBND huyện Phù Cát các
thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường
và yêu cầu kỹ thuật trong xây dựng, lắp
đặt các công trình xử lý chất thải từ hoạt
động sơ chế mực xà.
Ban Quản lý dự án NN&PTNT tỉnh
phối hợp với UBND huyện Phù Cát đẩy
nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng
mặt bằng và triển khai xây dựng Dự
án Khu dân cư An Quang Tây (xã Cát
Khánh). Đồng thời, tổ chức rào chắn bảo
vệ diện tích khu vực của Dự án do đơn
vị quản lý. Phối hợp với UBND xã Cát
Khánh tuyên truyền, vận động người dân
không phơi mực xà trong diện tích khu
vực các dự án đang triển khai xây dựng.
Bên cạnh đó, giao UBND huyện
Phù Cát tiếp tục triển khai các nội dung
theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công
văn số 4659/UBND-KT ngày 16.7.2020
về việc giải quyết tình trạng ô nhiễm
môi trường từ nghề sơ chế mực xà.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra
tại thông báo số 307/TB-UBND ngày
23.8.2022 của UBND huyện Phù Cát. Tổ
chức triển khai thi hành các quy định
về xử lý vi phạm hành chính đảm bảo

Hoạt động sơ chế mực xà ở Cát Khánh
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Ảnh: V.LỰC

tính nghiêm minh của pháp luật.
Đồng thời, tổ chức đối thoại với tất cả
cơ sở sơ chế mực xà để kịp thời nắm bắt
và giải quyết các vấn đề phát sinh; không
để xảy ra khiếu kiện đông người. Sớm

Theo nhận định của Sở TN&MT, hoạt động sơ chế mực xà trên địa bàn thôn An
Quang Đông, An Quang Tây giải quyết việc làm thời vụ và cải thiện thu nhập cho
một số lao động địa phương, cũng như các xã lân cận. Tuy nhiên, trong quá trình
hoạt động, các cơ sở sơ chế mực xà không tuân thủ quy định về xử lý chất thải; gây
ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống nhân dân trong khu vực.

xây dựng và triển khai phương
án hỗ trợ di dời, chuyển đổi
trong trường hợp chấm dứt
hoạt động đối với các cơ sở
sơ chế mực xà. Công khai kế
hoạch, phương án xử lý các cơ sở vi phạm
cho người dân trong khu vực được biết
để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Trước đây, Báo Bình Định từng có
bài Ô nhiễm từ sơ chế mực xà, người
dân kêu cứu và bài Người dân phải chịu
đựng đến bao giờ?, phản ảnh việc hàng
nghìn hộ dân ở thôn An Quang Đông và
An Quang Tây (xã Cát Khánh) nhiều năm
nay phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm
môi trường nghiêm trọng do các cơ sở sơ
chế mực xà ở địa phương gây ra.
VĂN LỰC

Sử dụng súng hơi bắn chim
là vi phạm pháp luật
Ngày 13.9, tại xóm 2 (thôn Thượng
Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn),
một người đàn ông đi ô tô dừng lại
trên tuyến QL 19 (đoạn gần chân
đèo An Khê), sử dụng một vật thể có
hình dạng như súng hơi, có báng, cò,
nòng súng đứng bên vệ đường làm
động tác ngắm bắn chim, sóc trên
cây tại khu vực này.
Qua quan sát, người này dừng
lại khá lâu và ngang nhiên cầm súng
đi lại, đảo nhiều vòng xung quanh
khu vực để bắn chim muông. Đáng
chú ý, việc sử dụng súng của người
này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm vì có
thể gây cướp cò làm đạn lạc, ảnh
hưởng người dân đang lưu thông
trên đường và nhà người dân sinh
sống hai bên đường.
Qua làm quen, người đàn ông này
cho biết đang thi công công trình cáp
quang trên đèo An Khê và cầm súng
hơi đi bắn cho vui (?!?). “Khẩu súng
hơi này có lò xo 9 kg hơi, là loại súng
Tiệp, bắn đạn chì, được mua lại từ một
người khác ngoài huyện Phù Mỹ và đã
hết cấp phép từ năm 2007, tôi giữ súng
làm kỷ niệm và lâu lâu đem ra bắn tầm
bậy tầm bạ, chơi chút giải trí cho vui”,
người này nói.

thức xử lý, thu giữ tang
vật, lập biên bản và xử
phạt hành chính.
Theo quy định của
Luật Quản lý, sử dụng
vũ khí, vật liệu nổ và
công cụ hỗ trợ có hiệu
lực thi hành từ ngày
1.7.2018, súng săn là
súng được chế tạo, sản
xuất thủ công hoặc
công nghiệp, được sử
dụng để săn bắn; bao
gồm súng kíp, súng hơi
và đạn sử dụng cho các
loại súng này. Mọi hành
vi mua bán, tàng trữ,
sử dụng các loại súng
Cận cảnh người đàn ông sử dụng súng hơi và làm động tác ngắm săn trái phép đều bị
bắn chim tại khu vực xóm 2, thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận xử lý nghiêm theo quy
(huyện Tây Sơn). 			
Ảnh: T.C
định của pháp luật. Tại
điểm a, khoản 4, Điều
Theo thiếu tá Vũ Trường Khánh, 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP (quy
Trưởng CA xã Tây Thuận, các loại súng định xử phạt vi phạm hành chính trong
này bán tràn lan trên mạng xã hội; thấy lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội; phòng,
đâu thì CA bắt đó chứ khó xử lý triệt để. chống tệ nạn xã hội; PCCC; CNCH;
Người dùng súng không phải là người phòng, chống bạo lực gia đình) có quy
địa phương; súng này là vật cấm, nguy định xử phạt hành vi này lên tới 20
hiểm. Nếu người dân phát hiện, cần báo triệu đồng.
TRIỀU CHÂU
ngay cho lực lượng CA xã để có hình

Bình Định

TIN VẮN
l Ngày 15.9, Đội Cảnh sát kinh tế (CA
TP Quy Nhơn) cho biết đã kiểm tra, phát
hiện 3 quán ăn ở phường Nguyễn Văn Cừ
và Trần Phú vi phạm về an toàn vệ sinh thực
phẩm. CA TP Quy Nhơn đã ra quyết định
xử phạt hành chính với tổng số tiền 8 triệu
đồng. Trong tháng 9.2022, CA TP Quy Nhơn
phối hợp các ngành chức năng tăng cường
kiểm tra và xử lý các quán ăn vi phạm về
an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là các
cơ sở sử dụng thực phẩm không an toàn,
nhằm chủ động phòng ngừa ngộ độc, bảo
vệ sức khoẻ người dân và khách du lịch.
l CA phường Bùi Thị Xuân (TP Quy
Nhơn) đã điều tra, làm rõ đối tượng
Nguyễn Phúc Hân (SN 1997, ở xã Phước
Hòa, huyện Tuy Phước) là nhân viên Công
ty CP Thương mại phát triển Nhất Tín - chi
nhánh Bình Định (ở khu phố 8, phường
Bùi Thị Xuân) có hành vi trộm cắp tài sản. Là
công nhân Công ty, biết được hoạt động cũng
như sơ hở của Công ty, Hân đã lén lút trộm
cắp 3 kiện hàng, bên trong có 2 laptop hiệu
Lenovo, Dell, 2 balo đựng laptop và 2 điện
thoại di động hiệu Redmi, iTel tại kho hàng.
l CA huyện Phù Cát cho biết đã bắt
đối tượng Huỳnh Bảo Linh (SN 1980, ở thị
trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) về hành vi
trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 7.9, thấy
hàng xóm của mình là chị Nguyễn Thị Thanh
H. để điện thoại di động sơ hở ở nhà trên rồi
xuống nhà dưới làm việc, Linh đã nhanh tay
lấy trộm điện thoại Samsung A50 trị giá 5,5
triệu đồng. Sau đó, đối tượng mang đi tiêu
thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. N.GIANG

Ý KIẾN

Ô tô ngang nhiên
đậu sau biển cấm

Xe tải chở hàng hóa ngang nhiên đậu sau biển
cấm nhưng không bị lực lượng chức năng kiểm
tra, xử lý. 			
Ảnh: V.LƯU
Hiện nay, tại nhiều tuyến đường gần
khu vực Cảng Quy Nhơn, các phương
tiện vận chuyển hàng hóa, container,
ô tô cá nhân đậu sau biển cấm dừng,
cấm đỗ cả ngày lẫn đêm nhưng không
bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại
các tuyến đường như Phan Châu Trinh,
Lưu Hữu Phước, Lê Đức Thọ… , nhiều xe
tải trọng lớn, rơmooc ngang nhiên đậu
dưới lòng đường sau biển cấm. Thậm
chí, có tuyến đường các phương tiện đậu
thành hàng dài. Thực trạng này không
chỉ mất mỹ quan đô thị mà còn gây mất
ATGT, đặc biệt là vào giờ tan tầm.
Nguyên nhân chính của tình trạng
này xuất phát từ ý thức của một bộ phận
người dân chưa cao, tiện đâu đậu đó.
Bên cạnh đó, trong điều kiện phương
tiện ô tô ngày càng tăng, thành phố vẫn
chưa quy hoạch đủ điểm đậu xe khiến
tình trạng này tồn tại dai dẳng.
Thời gian tới, các lực lượng chức
năng cần tích cực ra quân, tuyên truyền,
nhắc nhở, xử phạt vi phạm… để hạn chế
tình trạng đậu xe tràn lan như hiện nay.
VĂN LƯU
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CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN GÀ THẢ ĐỒI:

“Tiếp sức” phát triển kinh tế gia đình
Ngày 4.8.2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND về việc quy định chính sách phát triển gà
thả đồi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 tại 5 huyện miền núi và trung du: Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh,
Hoài Ân và An Lão. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế gia đình ở khu vực trung du và miền núi.

Thực hiện theo Chương
trình hành động số 11-Ctr/
TU ngày 14.5.2021 của Tỉnh
ủy về phát triển nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao gắn
với đẩy mạnh xây dựng nông
thôn mới, ngành nông nghiệp
tỉnh xây dựng nhiều chính
sách “tiếp sức” nông dân, thúc
đẩy phát triển kinh tế khu vực
nông thôn. Trong đó, chăn nuôi
được xác định là lĩnh vực trọng
tâm với ba nhóm vật nuôi chủ
lực là heo, gà, bò thịt chất lượng
cao. Riêng về gà, tổng đàn gà
toàn tỉnh tăng dần đều qua các
năm, hiện ước đạt 6,7 triệu con.
Chính sách phát triển gà thả
đồi trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2022 - 2026 được ban hành đã
đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ
người chăn nuôi, gồm: Kinh phí
xây dựng hệ thống chuồng trại
hợp vệ sinh; chuyển giao quy
trình kỹ thuật chăn nuôi; hỗ trợ
thực hiện các chuỗi liên kết tiêu
thụ sản phẩm gà đồi…
Theo đó, hộ dân được hỗ trợ
chính sách phải đáp ứng các
yêu cầu trang trại, gia trại có
quy mô tối thiểu 3.000 con gà
thịt; có đủ điều kiện xây dựng
chuồng nuôi đảm bảo an toàn
sinh học và diện tích đồi để
thả là 1.500 m2, đáp ứng đầy
đủ quy định về chăn nuôi của
ngành nông nghiệp; cam kết
chăn nuôi đúng quy trình kỹ
thuật, thực hiện đúng các biện
pháp an toàn sinh học đảm bảo

Huyện Hoài Ân tận dụng được thế mạnh để phát triển gà thả đồi dưới các khu vực rừng sản xuất, trang trại trồng cây ăn trái.
Ảnh: THU DỊU
an toàn dịch bệnh, an toàn thực
phẩm, bảo vệ môi trường. Còn
các nhà đầu tư tham gia xây
dựng chuỗi liên kết giết mổ và
tiêu thụ sản phẩm được hưởng
ưu đãi từ chính sách này và
chính sách khuyến khích xây
dựng cơ sở giết mổ động vật
tập trung trên địa bàn tỉnh, giai
đoạn 2021- 2025.
Giám đốc Sở NN&PTNT
Trần Văn Phúc cho biết, trong
giai đoạn 2021 - 2025, Bình Định
chú trọng phát triển chăn nuôi
bền vững theo hướng an toàn

sinh học, chăn nuôi áp dụng
công nghệ cao, trong đó thế
mạnh là gà, bò, heo. Với 3 nhóm
này, ngành nông nghiệp xây
dựng riêng từng đề án cụ thể
trong phát triển chăn nuôi bền
vững, trình UBND tỉnh xem xét
và quyết định triển khai. Ngay
khi có quyết định của UBND
tỉnh về chính sách khuyến
khích phát triển gà thả đồi, Sở
NN&PTNT giao Chi cục Chăn
nuôi và Thú y rà soát, sớm xây
dựng hoàn thiện bộ quy trình
phù hợp chuyển giao cho bà

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển
đô thị thông minh
(BĐ) - UBND tỉnh giao Sở
Xây dựng, Sở TT&TT, UBND
các huyện, thị xã, thành phố
theo chức năng, nhiệm vụ được
giao tổ chức quán triệt, triển
khai thực hiện đầy đủ các nội
dung, nhiệm vụ về phát triển
đô thị thông minh bền vững
theo hướng dẫn của Bộ Xây
dựng. Sở Xây dựng chịu trách
nhiệm tổng hợp, tham mưu đề
xuất, báo cáo UBND tỉnh theo
quy định.
Trước đó, Bộ Xây dựng có
Văn bản 3909/BXD-PTĐT đề
nghị UBND các tỉnh, thành phố
đẩy mạnh thực hiện phát triển

đô thị thông minh bền vững
theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ. Bộ đề nghị tập trung
vào một số nội dung trọng tâm,
gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền,
phổ biến, nâng cao nhận thức
về phát triển đô thị thông minh
bền vững, quán triệt các quan
điểm chỉ đạo về phát triển đô thị
thông minh tại Đề án phát triển
đô thị thông minh bền vững
Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025,
định hướng đến năm 2030; lấy
người dân làm trung tâm đồng
thời gắn kết chặt chẽ với quá
trình chuyển đổi số, phát triển
đô thị thông minh phải gắn với

công tác quy hoạch. Chủ động
xác định vấn đề của địa phương
để xây dựng giải pháp phù hợp
điều kiện đặc thù; xác định thứ
tự ưu tiên thực hiện, hướng đến
phục vụ và cần được đề xuất,
thiết kế dựa trên nhu cầu của
người dân…
Sở Xây dựng cho biết tại
Bình Định, Tỉnh ủy đã ban
hành Nghị quyết 05-NQ/TU về
chuyển đổi số đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030, mục
tiêu đến 2025 xây dựng 3 đô thị
thông minh gồm TP Quy Nhơn,
TX An Nhơn, TX Hoài Nhơn.
MAI HOÀNG

Đến ngày 30.11, toàn tỉnh hoàn thành kế hoạch
trồng mới 8.000 ha rừng
(BĐ) - Thông tin từ Chi cục
Kiểm lâm (Sở NN&PTNT), kế
hoạch năm 2022 toàn tỉnh trồng
rừng tập trung 8.000 ha, trong
đó trồng rừng phòng hộ, rừng
đặc dụng 160 ha; trồng rừng
sản xuất 7.840 ha. Đến nay, các
chủ rừng đã tiến hành trồng
1.407 ha; dự kiến đến ngày
30.11, toàn tỉnh hoàn thành kế
hoạch trồng 8.000 ha rừng.

Theo Chi cục Kiểm lâm, việc
triển khai trồng rừng năm nay
có nhiều thuận lợi. Các hồ sơ
thiết kế trồng rừng bằng vốn
ngân sách nhà nước đã được
Sở NN&PTNT thẩm định và
UBND tỉnh phê duyệt để thực
hiện. Chủ rừng đã chuẩn bị
đủ quỹ đất trồng rừng theo
kế hoạch và sản xuất đủ cây
giống đảm bảo tiêu chuẩn

theo quy trình của ngành nông
nghiệp. Với thời tiết thuận lợi,
chủ rừng tranh thủ tiến hành
cuốc hố, phơi ải đất diệt nấm
bệnh và nghiệm thu từng công
đoạn tiến hành trồng đúng
thời vụ. Bên cạnh đó, các cơ sở
cung ứng giống đáp ứng được
nhu cầu phục vụ cho công tác
trồng rừng…
NGUYỄN THU

con. Đồng thời, Sở NN&PTNT
khẩn trương hoàn thành các
phần việc theo quy định để sớm
ban hành kế hoạch cụ thể.
Xem đây là cơ hội lớn để hỗ
trợ bà con nông dân phát triển
chăn nuôi, ngay khi chính sách
có hiệu lực, chính quyền các
cấp huyện Hoài Ân giao ngành
nông nghiệp huyện chủ động
đi trước, rà soát và nắm bắt nhu
cầu của các hộ chăn nuôi; đánh
giá mức độ phù hợp của từng
vùng nhằm có giải pháp phù
hợp khi triển khai thực tế. “Đây

là cơ hội tốt để huyện Hoài Ân
tiếp tục đẩy mạnh phát triển
chăn nuôi gà thả đồi, mở hướng
cho người dân phát triển kinh
tế, tạo thêm sản phẩm chủ lực
cho ngành nông nghiệp huyện.
Hoài Ân có diện tích đất sản
xuất lâm nghiệp lớn, các trang
trại cây ăn trái đang phát triển
quy mô lớn ở vùng đồi rất phù
hợp để kết hợp thả gà, tăng
thu nhập, tăng hiệu quả kinh
tế cho người dân”, ông Võ Duy
Tín, Trưởng Phòng NN&PTNT
huyện Hoài Ân, khẳng định.
Tương tự, ông Lê Hà An,
Trưởng Phòng NN&PTNT
huyện Tây Sơn, cho hay, đặc
biệt ở Tây Sơn khuyến khích
phát triển trồng rừng gỗ lớn,
người dân có đủ điều kiện và
được hỗ trợ tham gia nuôi gà
thả đồi dưới tán rừng gỗ lớn
giúp “lấy ngắn nuôi dài”, ổn
định thu nhập, hài hòa để giữ
được rừng. Chính sách này góp
phần giúp Tây Sơn sớm hoàn
thành các tiêu chí về phát triển
sản xuất ở khu vực vùng núi xã
Vĩnh An, tạo sinh kế cho đồng
bào dân tộc thiểu số ở đây.
Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi
cục trưởng Chi cục Chăn nuôi
và Thú y (Sở NN&PTNT) cho
hay: Đến nay, Chi cục đã triển
khai công việc liên quan trong
phối hợp với các địa phương rà
soát, nắm số liệu các hộ đủ điều
kiện tham gia vào thực hiện
chính sách. Đồng thời, chúng
tôi xây dựng bộ quy trình về
chăn nuôi gà thả đồi hoàn thiện
trình Sở NN&PTNT để có cơ sở
xây dựng kế hoạch cụ thể.
THU DỊU

Tuy Phước tổ chức Hội nghị
trực tuyến triển khai nhiệm vụ
phòng, chống thiên tai
Ngày 14.9, Ban Chỉ huy
phòng, chống thiên tai - Tìm
kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân
sự huyện Tuy Phước tổ chức Hội
nghị trực tuyến với các xã, thị
trấn đánh giá công tác phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn năm 2021 và triển khai
nhiệm vụ năm 2022.
Đáng chú ý, năm 2022 dự báo
thời tiết tiếp tục diễn biến khó
lường, mưa lớn khả năng xảy ra
dồn dập tháng 10 - 11, các ban,
ngành, đơn vị và UBND xã, thị

trấn triển khai nghiêm túc, nâng
cao năng lực phòng, chống thiên
tai và tìm kiếm cứu nạn; thành
lập và củng cố lực lượng nòng
cốt, xung kích ở từng cấp độ,
chuẩn bị đầy đủ phương tiện,
vật lực, nhân lực đáp ứng yêu
cầu xử lý tình huống thiên tai
theo phương châm “bốn tại chỗ”;
thường xuyên tuyên truyền,
nâng cao nhận thức cộng đồng
về phòng, chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn, rủi ro thiên tai…
XUÂN VINH

Hỗ trợ đưa nông sản lên sàn
thương mại điện tử
Theo hướng dẫn của Sở
NN&PTNT, trước mắt hỗ trợ
nhóm sản phẩm nông sản
OCOP lên sàn thương mại điện
tử Postmart của Bưu điện Việt
Nam và Voso của Tổng Công ty
CP Bưu chính Viettel.
Chủ cơ sở sản xuất kinh
doanh được hỗ trợ đưa sản
phẩm lên sàn miễn phí giai
đoạn đầu, hỗ trợ các ứng dụng
tạo gian hàng, tương tác với

khách hàng trên không gian
mạng; tập huấn kiến thức, kỹ
thuật liên quan tới áp dụng,
vận hành trên sàn thương mại
điện tử.
Đến nay, có 100% sản phẩm
OCOP (133 sản phẩm OCOP
cấp tỉnh) được hỗ trợ đưa lên
sàn thương mại Postmart; một
số sản phẩm đặc sản được bày
bán trên sàn thương mại Voso.
QUANG BẢO
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Bình Định

Đức Thánh Trần trong lòng dân Bình Định
Trong tâm thức của người dân Việt Nam, Đức Thánh Trần - Hưng Đạo Đại Vương Trần
Quốc Tuấn là nhân vật có thật trong lịch sử được nhân dân ngưỡng vọng, tôn bái thành
Thánh. Từ lâu, tục lệ “Tháng tám giỗ Cha” - tức giỗ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo đã
trở thành nét văn hóa tín ngưỡng của người dân Quy Nhơn - Bình Định.

Nghi lễ rước giác linh Hưng Đạo Đại Vương từ Tượng đài ở Hải Minh Ngoài (phường Hải Cảng) về Đền thờ tại phường Thị Nại
được tổ chức quy mô, rực rỡ sắc màu lễ hội.
Ảnh: NGỌC NHUẬN
Theo thường lệ, ngày 20.8 âm
lịch hằng năm (năm nay nhằm
ngày 15.9), UBND TP Quy Nhơn
và cán bộ, nhân dân hai phường
Hải Cảng, Thị Nại - nơi có Tượng
đài Đức thánh Trần Hưng Đạo và
Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần
Hưng Đạo - lại tổ chức lễ tưởng
niệm ngày húy kỵ Quốc công tiết
chế Hưng Đạo Đại Vương Trần
Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) theo
các nghi lễ cổ truyền.

Vị Thánh trong lòng dân

Gần 50 năm gắn bó với công
việc quản lý, tế lễ tại Đền thờ Anh
hùng dân tộc Trần Hưng Đạo,
ông Nguyễn Bá Đạt, Phó trưởng
ban quản lý Đền thờ, tâm tình:
“Đền thánh Sơn Hà được tạo lập
năm 1968 và được trùng tu, nâng
cấp nhiều lần. Đến năm 2007, Đền
được xếp hạng di tích lịch sử,
văn hóa cấp tỉnh và mang tên
Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần
Hưng Đạo. Dù được thành phố
đứng ra tổ chức lễ giỗ Đức Thánh
Trần, nhưng bà con nhân dân vẫn
chung tay góp giỗ. Không chỉ
ngày chánh kỵ của Ngài, mà các

dịp, như lễ đản sanh - mùng 10
tháng Chạp, lễ khai ấn - mùng 2
Tết Nguyên đán, lễ đại hội đồng
các chư tướng - 25 tháng Giêng,
hay các ngày đầu tháng, ngày
rằm có rất đông người dân, du
khách về Đền dâng hoa, dâng
hương vọng bái Đức Thánh Trần
để cầu mong an lành, may mắn”.
Người dân ở Hải Minh Ngoài
(khu vực 9, phường Hải Cảng)
cũng rất tự hào khi nơi đây có
Tượng đài Đức Thánh Trần đứng
uy nghi tại cửa biển Quy Nhơn di tích này đã được UBND tỉnh
xếp hạng năm 2007. Ông Mai Văn
Xịn, người dân ở Hải Minh Ngoài,
chia sẻ: “Người dân ở đây rất tin
vào sự hiển linh của Đức Thánh
Trần, nên không chỉ ngày lễ, Tết,
mỗi khi có việc trọng đại của gia
đình, bản thân lại đến Tượng đài
Đức Thánh Trần để thắp hương
cầu nguyện. Mỗi dịp giỗ Ngài, bà
con đến quét dọn, vệ sinh sạch
sẽ khuôn viên di tích, rồi treo cờ,
chuẩn bị vật phẩm, hương hoa để
cúng, không khí rất thành kính,
đầm ấm, vui tươi”.
Không những người dân

Quy Nhơn, Bình Định, mà nhiều
người dân ngoài tỉnh về dự lễ giỗ
Hưng Đạo Đại Vương tổ chức
tại Quy Nhơn đều cảm thấy tự
hào về một vị Thánh linh thiêng
của dân tộc.
“Hơn 35 năm nay, hễ đến
ngày giỗ Đức Thánh Trần là tôi
lại sắp xếp về Quy Nhơn để dự
lễ. Không riêng gì tôi, tất cả người
dân Việt Nam đều rất ngưỡng
mộ, tôn kính Hưng Đạo Đại
Vương, cùng các bậc anh hùng,
liệt sĩ có công rất lớn trong chống
giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước”,
anh Huỳnh Thái Bình, ở huyện
Chư Sê (tỉnh Gia Lai) bày tỏ.
Còn chị Phan Thị Anh Hoa, quê
ở tỉnh Nam Định, hiện sinh sống
tại Quy Nhơn, tâm sự: “Nhà tôi ở
TP Nam Định chỉ cách trung tâm
Đền Cố Trạch - thờ Đức Thánh
Trần khoảng 1 km, nên hồi còn
ở ngoài quê năm nào cũng đi
dự lễ hội Đền Trần vào dịp giỗ
Đức Thánh Trần. 10 năm nay lập
nghiệp ở Quy Nhơn, năm nào
đến ngày giỗ Đức Thánh Trần,
tôi cũng đến Tượng đài và Đền
thờ Đức Thánh Trần ở Quy Nhơn

Dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần
và khai hội Đền Trần Nam Định

Sáng 15.9 (ngày 20.8 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử, văn hóa
Đền Trần - Chùa Tháp (phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh
Nam Định) đã diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm 722 năm ngày
mất của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc
Tuấn, và khai mạc Lễ hội truyền thống Đền Trần năm 2022.
Sau nghi lễ dâng hương tưởng niệm anh linh các vị vua Trần,
Đức Thánh Trần, nhiều hoạt động long trọng đã được tổ chức
như lễ rước kiệu, lễ tế và phần hội bao gồm các hoạt động văn
hóa, văn nghệ truyền thống như hát chèo, hát văn, múa kiếm
nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của nhà Trần và
công lao của vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo trong 3 cuộc
kháng chiến chống giặc Nguyên Mông.
Trong ngày khai hội, đông đảo nhân dân Nam Định và du
khách khắp nơi đã đến dâng hương, tỏ lòng thành kính trước
các bậc tiền nhân và hòa mình vào không khí lễ hội.
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống đặc sắc được
trình diễn, thu hút người xem như múa sư tử, múa rồng, hát chèo,
biểu diễn võ thuật, múa rối nước, thi đấu cờ người, chọi gà...
Đền Trần tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định là nơi thờ các
vua Trần cùng các quan có công phù tá nhà Trần, bao gồm 3 công
trình kiến trúc chính là đền Thiên Trường (hay đền Thượng), đền
Cố Trạch (hay đền Hạ) và đền Trùng Hoa. Hằng năm, tại đây tổ
chức Lễ hội Đền Trần vào dịp tháng 8 âm lịch và Lễ hội Khai ấn
đầu năm là các lễ hội lớn tại Nam Định, thu hút đông đảo nhân
dân và khách thập phương về dự, dâng hương tưởng nhớ công
đức các vị vua Trần và Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. P.V
để dâng lễ cúng, cầu nguyện cho
gia đình mạnh khỏe, bình an”.

Giáo dục truyền thống
yêu nước

Năm nay, Lễ tưởng niệm 722
năm (1300 - 2022) ngày húy kỵ Anh
hùng dân tộc Trần Hưng Đạo được
UBND TP Quy Nhơn tổ chức từ
ngày 13 - 15.9 (tức ngày 18 - 20.8
âm lịch) với nhiều nghi lễ đặc sắc,
quy mô hơn mọi năm, nhằm góp
phần giáo dục truyền thống yêu
nước, lòng tự hào dân tộc cho nhân
dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời,
đẩy mạnh quảng bá, phát huy giá
trị di sản văn hóa dân tộc.
Theo ông Lê Hồng Sơn, Phó
Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT
TP Quy Nhơn, kiêm Trưởng Ban
quản lý Đền thờ Anh hùng dân
tộc Trần Hưng Đạo, ngày giỗ
Đức Thánh Trần mỗi năm đã
trở thành ngày quan trọng được
đông đảo nhân dân hưởng ứng.
Sau 2 năm bị ảnh hưởng dịch
bệnh Covid-19, năm nay giỗ được
tổ chức hoành tráng hơn, đặc
biệt phần nghi lễ rước giác linh
Đức Thánh Trần nhập điện từ

Tượng đài về Đền thờ được tổ
chức trang nghiêm, rực rỡ sắc
màu lễ hội.
Ngày giỗ Hưng Đạo Đại
Vương cũng là dịp để cán bộ,
nhân dân Bình Định, du khách
hiểu hơn về cuộc đời và tỏ lòng
thành kính đối với một vị Thánh một anh hùng dân tộc là biểu
tượng cao đẹp về truyền thống
yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, ý
chí độc lập, tự cường của dân tộc.
Ông Nguyễn Phương Nam, Phó
Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn,
cho biết thành phố sẽ tính toán
mở rộng quy mô tổ chức ngày
húy kỵ Đức Thánh Trần nhằm
phát huy nét đẹp văn hóa tâm
linh trong cộng đồng dân cư, góp
phần bảo tồn các giá trị di sản văn
hóa. Cùng với đó, chúng tôi sẽ
có những giải pháp để nâng tầm
lễ hội, phát huy hơn nữa di tích
Tượng đài và Đền thờ Anh hùng
dân tộc Trần Hưng Đạo trở thành
nơi sinh hoạt văn hóa của nhân
dân, giáo dục lịch sử dựng nước
và giữ nước cho nhân dân, hướng
tới phục vụ phát triển du lịch văn
hóa, lịch sử. ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Tiến Đạt đoạt 4 HCV
nhiếp ảnh quốc tế

Bảo tàng Quang Trung
đón gần 30.000 lượt khách

(BĐ) - Theo kết quả Cuộc thi ảnh vòng nghệ thuật
quốc tế (The Symmetry International Circuit) năm 2022
vừa được Ban tổ chức thông báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào
Tiến Đạt - Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt
Nam tỉnh Bình Định, hội viên Hội VHNT Bình Định, xuất
sắc đoạt 4 HCV và 1 HCB.
Cuộc thi ảnh có 3 salon, hội đồng giám khảo riêng với
bộ giải thưởng riêng cho từng thể loại của từng salon. Có 4
thể loại, gồm: Ảnh màu, ảnh đơn sắc, thiên nhiên và du lịch.
Các tác phẩm đoạt giải của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Tiến
Đạt là: Mùa lúa chín số 2 (ảnh màu - HCV); Lo lắng số 3
(ảnh màu - HCV); Một cõi trở về (ảnh đơn sắc - HCV và
HCB); Tiếng vọng nguồn cội (ảnh đơn sắc - HCV).
Cuộc thi ảnh vòng nghệ thuật quốc tế năm 2022
tổ chức tại Ấn Độ được Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA)
bảo trợ, thu hút nhiều nhà nhiếp ảnh đến từ các nước:

(BĐ) - Ông Châu Kinh Tú, Giám đốc Bảo tàng
Quang Trung, cho biết, từ tháng 8.2022 đến nay,
Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện
Tây Sơn) đón gần 30.000 lượt khách đến tham quan,
dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn tam kiệt, trong đó
có gần 100 khách quốc tế.
Ngoài ra, tại các điểm di tích khác trên địa bàn
huyện Tây Sơn do Bảo tàng Quang Trung quản lý
cũng đón hơn 5.000 lượt khách đến tham quan,
như: Đài Kính Thiên ở núi Ấn (xã Bình Tường),
Đền thờ thân phụ thân mẫu Tây Sơn tam kiệt tại
Di tích Gò Lăng (xã Bình Thành), Đền thờ Đô đốc
Bùi Thị Xuân (thị trấn Phú Phong), Khu tưởng
niệm Nguyễn Sinh Sắc tại Di tích Huyện đường
Bình Khê (xã Tây Giang).
NGỌC NHUẬN

Tác phẩm “Mùa lúa chín số 2”.

Ảnh: ĐÀO TIẾN ĐẠT

Hoa Kỳ, Úc, Áo, Đức, Ý, Ấn Độ, Bỉ, Brazil, Hồng Kông...
gửi tác phẩm dự thi.
		
TRỌNG LỢI

Bình Định

THỨ SÁU, 16.9.2022

XÂY DỰNG ĐẢNG - CHÍNH QUYỀN
xddncbbd@gmail.com
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Hoài Nhơn: Chuyển biến tích cực
từ học và làm theo Bác
Tại TX Hoài Nhơn, nhờ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sau hơn 1 năm thực hiện Kết luận
số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo nhiều chuyển biến đáng ghi nhận.
Đa dạng hình thức
tuyên truyền

Theo Phó Bí thư Thường
trực Thị ủy Hoài Nhơn Lê Tự
Hồng, công tác tuyên truyền
thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
luôn được Ban Thường vụ Thị
ủy chú trọng chỉ đạo các cấp ủy,
chính quyền, ban, ngành, đoàn
thể tổ chức triển khai với nhiều
hình thức phong phú, đa dạng.
Các cấp ủy, tổ chức đảng trực
thuộc đã thực hiện lồng ghép
vào sinh hoạt định kỳ trực tiếp
hằng tháng của chi bộ, cơ quan;
tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin đại chúng, duy
trì chuyên mục “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” trên hệ thống
truyền thanh từ thị xã đến các
xã, phường; cổng thông tin điện
tử, trang mạng xã hội (zalo,
facebook…).
Đáng chú ý, nhằm tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ, thực sự
hiệu quả, thiết thực trong việc
học tập và làm theo Bác, Ban
Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn
chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy
đưa chuyên đề này vào chương
trình giảng dạy của Trung tâm
Chính trị thị xã tại các lớp bồi
dưỡng đảng viên mới ở cơ sở; các
lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp
đảng; lớp tập huấn, bồi dưỡng
công tác chuyên môn, nghiệp vụ
của hội, đoàn thể.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thị
ủy Hoài Nhơn Nguyễn Văn
Phượng cho biết: “Ban Tuyên
giáo Thị ủy đã tham mưu, biên

Người dân thôn Định Công, xã Hoài Mỹ chăm sóc tuyến đường hoa. 					
soạn, in ấn, phát hành hơn 6.000
cuốn sổ tay “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” cung cấp cho
tổ chức đảng và đảng viên cơ
sở. Qua đó, hướng dẫn cụ thể
cách thức triển khai, đăng ký
nội dung học tập và làm theo
gương Bác cho đảng viên toàn
Đảng bộ”.
Đáng chú ý, đầu năm 2022,
Ban Thường vụ Thị ủy Hoài
Nhơn là đơn vị đầu tiên trong
tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên
đề về xây dựng và phát triển
văn hóa, con người Hoài Nhơn
gắn với vinh danh 10 công dân
ưu tú của thị xã năm 2021. Qua
đó, biểu dương và nhân rộng
ngày càng nhiều nhân tố mới có

cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả
trong học tập và làm theo Bác,
góp phần phát triển KT-XH, xây
dựng hệ thống chính trị trong
sạch vững mạnh, tạo sức lan tỏa
trong các tầng lớp nhân dân.

Tạo chuyển biến tích cực

Qua học tập và làm theo
gương Bác, hầu hết cán bộ, đảng
viên TX Hoài Nhơn đã nêu cao
ý thức tự giác, gương mẫu trong
công tác và rèn luyện phẩm chất
đạo đức, lối sống. Đến nay, thị
xã đã có 51 tập thể, 107 cá nhân
điển hình trong học tập và làm
theo Bác trên tất cả lĩnh vực:
Phát triển kinh tế, lao động
sáng tạo, cải tiến kỹ thuật; văn
hóa - xã hội; quốc phòng - an

Tài khoản định danh điện tử “mức độ 2” có giá trị
tương đương căn cước công dân
Ngày 13.9, UBND tỉnh ban
hành Công văn 5281/UBNDKSTT yêu cầu các cơ quan, đơn vị,
địa phương trên địa bàn tỉnh thực
hiện phổ biến, quán triệt, thông
tin, tuyên truyền các nội dung
Nghị định số 59/2022/NĐ-CP đến
đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức thuộc phạm vi quản lý; trên
cơ sở đó, nghiên cứu, rà soát và
chủ động tổ chức triển khai các
nội dung công việc cần thiết theo
chức năng, nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, giao CA tỉnh chủ
trì, phối hợp với các cơ quan chức
năng có liên quan của tỉnh tổ chức
triển khai thực hiện các nhiệm vụ
thuộc phạm vi trách nhiệm của
UBND tỉnh theo quy định tại
Nghị định số 59/2022/NĐ-CP;
tham mưu, đề xuất UBND tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh đối với
các nội dung vượt quá phạm vi
thẩm quyền.
Trước đó, ngày 5.9, Chính phủ

ban hành Nghị định số 59/2022/
NĐ-CP về định danh và xác thực
điện tử. Theo Nghị định này, “tài
khoản định danh điện tử” là tập
hợp gồm tên đăng nhập, mật
khẩu hoặc hình thức xác thực
khác được tạo lập bởi cơ quan
quản lý định danh và xác thực
điện tử được sử dụng thông qua
ứng dụng VneID trên các thiết bị
số (điện thoại thông minh, máy
tính bảng) phục vụ hoạt động
định danh điện tử và xác thực
điện tử trong giải quyết thủ tục
hành chính, dịch vụ hành chính
công và các giao dịch khác trên
môi trường điện tử; phát triển
các tiện ích để phục vụ cơ quan,
tổ chức, cá nhân.
Đối với công dân Việt Nam,
tài khoản định danh điện tử “mức
độ 1” bao gồm một số thông tin
cá nhân (số định danh cá nhân;
họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng,
năm sinh; giới tính) và ảnh chân

dung. Tài khoản định danh điện
tử “mức độ 2” bao gồm những
thông tin như tài khoản định
danh điện tử “mức độ 1” cộng
thêm dấu vân tay.
Việc sử dụng tài khoản định
danh điện tử “mức độ 1” đối
với công dân Việt Nam có giá
trị chứng minh các thông tin của
người đó như nêu trên. Còn tài
khoản định danh điện tử “mức
độ 2” có giá trị tương đương như
việc sử dụng thẻ CCCD trong
thực hiện các giao dịch có yêu
cầu xuất trình thẻ CCCD và cung
cấp thông tin trong các loại giấy
tờ (thẻ BHYT, chứng nhận đăng
ký phương tiện giao thông, giấy
phép lái xe, mã số thuế hoặc giấy
tờ tùy thân khác) của công dân đã
được đồng bộ vào tài khoản định
danh điện tử để cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền đối chiếu khi thực
hiện các giao dịch có yêu cầu xuất
trình giấy tờ này.
M.LÂM

Ảnh: N.H

ninh; phòng chống dịch; xây
dựng hệ thống chính trị...
Trong đó, đáng chú ý như
mô hình vận động nhân dân
hiến 5.000 m2 ruộng, đất, đóng
góp hơn 150 triệu đồng để xây
dựng đường giao thông, lắp
đặt hệ thống chiếu sáng đường
giao thông, xây dựng đường
hoa ở thôn Định Công, xã Hoài
Mỹ; mô hình các tuyến đường
kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn - văn minh” ở
khu phố Đệ Đức 3, phường
Hoài Tân; mô hình cán bộ,
đảng viên Chi bộ Trường Mầm
non phường Hoài Thanh Tây
vượt khó, nâng cao chất lượng
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục
trẻ em; mô hình “Móc khóa an

ninh”, “Camera an ninh” ở Chi
bộ CA phường Tam Quan Nam;
mô hình Dân vận khéo ở Chi
hội CCB khu phố Tấn Thạnh 1,
phường Hoài Hảo...
Bà Nguyễn Thị Táng, Chi hội
trưởng Chi hội CCB khu phố
Tấn Thạnh 1, phường Hoài Hảo,
cho biết: “Học tập và làm theo
Bác bằng những hành động thiết
thực, đến nay, Chi hội đã xây
dựng được 3 mô hình Dân vận
khéo đem lại hiệu quả, gồm: Thắp
sáng đường giao thông; đoạn
đường tự quản đảm bảo ANTT;
CCB không sử dụng các sản
phẩm nhựa dùng một lần và túi
ny lông khó phân hủy”.
Theo bà Táng, từ việc thực
hiện các mô hình Dân vận
khéo, khu phố Tấn Thạnh 1
đã có 325 hộ dân sống dọc các
tuyến đường đóng góp gần
40 triệu đồng bắt 115 bóng
điện để thắp sáng các tuyến
đường. Hội viên CCB trong
Chi hội còn tích cực dọn vệ
sinh, phát quang bụi rậm, tổ
chức trồng hoa làm cho tuyến
đường tự quản thêm sáng, xanh,
sạch, đẹp.
Còn ở thôn Định Công, xã
Hoài Mỹ, từ khi xã phát động
xây dựng các tuyến đường hoa,
ai cũng tích cực hưởng ứng. Nhờ
vậy, đến nay, hầu hết các tuyến
đường trên địa bàn thôn đều
được trồng hoa với đủ sắc màu
tươi thắm. Ông Trần Văn Hương,
ở thôn Định Công, cho biết: “Để
có được con đường hoa đẹp như
ngày hôm nay, người dân rất kỳ
công chăm sóc. Mỗi khi ra đứng
trước nhà thấy hoa nở tươi cũng
thoải mái trong lòng. Người ở xa
đến ai cũng khen”.
NGUYỄN HÂN

Công khai thông tin của Văn phòng
UBND tỉnh thực hiện tiếp nhận
phản ánh, kiến nghị về giải quyếtTTHC
(BĐ) - Để kịp thời nắm bắt
thông tin, phối hợp giải quyết
phản ánh, kiến nghị của tổ chức,
công dân về việc thực hiện chưa
đúng các quy định liên quan của
pháp luật hiện hành trong công
tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành
chính (TTHC), góp phần nâng
cao chất lượng phục vụ của các
cơ quan hành chính các cấp trên
địa bàn tỉnh; Văn phòng UBND
tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị,
địa phương thực hiện công khai
trên Cổng/Trang thông tin điện
tử của cơ quan, đơn vị và niêm
yết công khai tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh,
Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp
xã về thông tin của Văn phòng
UBND tỉnh tiếp nhận phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, công dân
về giải quyết hồ sơ TTHC.

Đồng thời, chỉ đạo bộ phận
chức năng có liên quan trong
cơ quan, đơn vị kịp thời phối
hợp với Văn phòng UBND tỉnh
(thông qua Phòng Kiểm soát
TTHC) rà soát, xem xét, giải
quyết nhanh chóng các phản
ánh, kiến nghị của tổ chức, công
dân đối với những trường hợp
hồ sơ thực hiện chưa đúng các
quy định liên quan của pháp
luật hiện hành.
Theo thông báo của Văn
phòng UBND tỉnh, trong
quá trình liên hệ giải quyết
TTHC, nếu gặp phải khó khăn,
vướng mắc, tổ chức, công
dân phản ánh thông tin đến
địa chỉ dichvucong.gov.vn/p/
phananhkiennghi/pakn-guipakn.html; hoặc số điện thoại
0256.3823559.
H.NHÂN
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Thanh niên có
trách nhiệm giữ gìn,
vun đắp quan hệ
đặc biệt Việt - Lào
Sáng 15.9, tại Hà Nội diễn ra Hội
thảo khoa học chủ đề “Tuổi trẻ Việt
Nam - Lào học tập và làm theo tư tưởng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch
Kaysone Phomvihane”. Hội thảo nằm
trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt
Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước
hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và
kỷ niệm Năm đoàn kết, hữu nghị Việt
Nam - Lào - 2022.
Hội thảo là diễn đàn để Đoàn Thanh
niên hai nước trao đổi những kết quả
và kinh nghiệm triển khai học tập và
làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane;
tăng cường hiểu biết, hợp tác hữu nghị
giữa tổ chức thanh niên hai nước; góp
phần giáo dục cán bộ, ĐVTN hai nước
trong học tập và làm việc,… tiếp tục
khẳng định những giá trị to lớn trong
tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đối
với cách mạng hai nước Việt Nam - Lào.
(Theo VOV)

Sửa Luật Đất đai:
Tránh việc nông dân
không còn tư liệu
sản xuất

Ngày 15.9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị
trực tuyến phản biện xã hội đối với dự
án Luật Đất đai (sửa đổi).
Luật Đất đai sửa đổi sẽ góp phần
thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo
quốc phòng an ninh, đảm bảo quyền lợi
ích hợp pháp của nhân dân, góp phần
giải quyết các vụ việc khiếu kiện hiện
nay liên quan đến đất đai.
Ông Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung
ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam đề nghị các đại
biểu tập trung phản biện đối với một số
nội dung cụ thể sau.
Sự tương thích của dự thảo Luật Đất
đai (sửa đổi) với Hiến pháp năm 2013
và các luật khác có liên quan. Làm rõ
trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước
các cấp và quyền chủ thể của nhân dân,
quyền của tổ chức, cá nhân sử dụng đất.
Tập trung những nội dung trong dự
thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm tăng
tính công khai, minh bạch, bình đẳng
giao đất, cho thuê đất. Hoàn thiện các
quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư khi Nhà nước thu hồi đất để giải
quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước,
người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư.
Khắc phục quản lý lỏng lẻo với đất đai
thuộc khu vực quyền tài sản công…
Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, bà
Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch
Hội Nông dân Việt Nam cho rằng,
vấn đề đặt ra là cần quy định cụ thể
về “đối tượng tổ chức kinh tế được
nhận chuyển nhượng” và “điều kiện
được nhận chuyển nhượng” để vừa
thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát
triển, vừa đảm bảo ổn định cuộc sống
của nông dân.
Việc này nhằm tránh tình trạng
nông dân không còn tư liệu sản xuất,
không có việc làm, thu nhập sau khi
chuyển nhượng đất trồng lúa cho các
tổ chức kinh tế.
(Theo Lao Động)
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Gỡ khó khăn, nỗ lực triển khai Chương trình
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nỗ lực triển khai Chương trình
phục hồi và phát triển KT-XH đạt kết quả cao nhất - đây là chỉ đạo của Phó
Thủ tướng Lê Minh Khái tại phiên họp Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình,
diễn ra sáng 15.9.

Quang cảnh phiên họp. 						
Báo cáo về tình hình triển khai Nghị
quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về
chương trình phục hồi và phát triển
KT-XH, Bộ KH&ĐT cho biết, về xây dựng
chính sách, đã ban hành gần đầy đủ 15/17
văn bản cụ thể hóa các chính sách theo
yêu cầu tại Nghị quyết.
Về thực hiện, giải ngân các chính sách
hỗ trợ, sơ bộ đến ngày 25.8 đã giải ngân
hơn 56.000 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân
các chương trình cho vay ưu đãi thông
qua Ngân hàng Chính sách xã hội (tính
đến ngày 13.9) đạt hơn 10.2013 tỷ đồng;
giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người
lao động (đến ngày 14.9) đạt khoảng
3.492 tỷ đồng cho gần 5,1 triệu người
lao động; giải ngân hỗ trợ 2% lãi suất
cho các khoản vay của DN, HTX, hộ gia
đình đến hết tháng 8.2022 đạt khoảng
13,5 tỷ đồng.
Giảm thuế giá trị gia tăng, thuế môi
trường đối với nhiên liệu bay, xăng đến
ngày 26.8 là 34.970 tỷ đồng. Gia hạn các
loại thuế, tiền thuê đất là 52.000 tỷ đồng.
Chi phí cơ hội hỗ trợ thông qua các chính

sách gia hạn thời gian nộp thuế và tiền
thuê đất đến hết tháng 6.2022 là 7,4 nghìn
tỷ đồng.
Về khó khăn, vướng mắc trong quá
trình triển khai, Bộ KH&ĐT cho biết,
chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà cho
người lao động thực hiện chưa được như
kỳ vọng do chênh lệch giữa số liệu tại
thời điểm xây dựng chính sách và triển
khai thực tế. Trình tự, thủ tục xác nhận,
giải ngân còn phức tạp. Một số cấp ủy,
chính quyền địa phương triển khai chưa
quyết liệt.
Chương trình cho vay chính sách
thông qua Ngân hàng Chính sách xã
hội gặp một số khó khăn về huy động
vốn cho vay. Có sự “lệch pha” giữa
nhu cầu và kế hoạch cho vay của các
chương trình tín dụng. Một số thông
tư hướng dẫn chưa được ban hành hoặc
khó triển khai.
Việc hỗ trợ lãi suất 2% còn hạn chế
do khó khăn trong xác định đối tượng
được hưởng hỗ trợ lãi suất. Ngân hàng
thương mại còn ngần ngại do một số

Gần 60 trường đại học công bố
điểm chuẩn năm 2022
Đến 19 giờ ngày 15.9, gần 60 trường
đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2022
với mức cao nhất là 29,95 ở Trường ĐH
Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.
Từ trưa 15.9, các trường đại học bắt
đầu công bố điểm chuẩn năm 2022,
sau 6 lần Bộ GD&ĐT lọc ảo. ĐH Nha
Trang là trường đầu tiên trên cả nước
công bố. Như nhiều năm gần đây, ngành
Ngôn ngữ Anh lấy điểm cao nhất - 21,
Marketing, Quản trị kinh doanh lấy 20.
Mức điểm chuẩn cao nhất hiện tại thuộc
về Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân
văn (ĐH Quốc gia Hà Nội). Không còn
ngành nào lấy 30 điểm như năm ngoái
nhưng điểm đầu vào của trường cũng lên
tới 29,95. Mức này ghi nhận ở tổ hợp C00
(Văn, Sử, Địa) ba ngành Hàn Quốc học,
Đông phương học và Quan hệ công chúng.
Nhiều trường đại học, học viện
chuyên đào tạo nhóm ngành Kinh tế đã
công bố điểm chuẩn như Ngân hàng,
Kinh tế quốc dân, Thương mại. Nhìn
chung, điểm chuẩn từ kết quả thi tốt
nghiệp THPT 2022 của các trường này

Nguồn: VOV

vẫn cao (từ 24 điểm trở lên), không biến
động nhiều so với năm 2021, chỉ chênh
lệch 0,5 - 1 điểm.
Năm nay, cả nước có hơn một triệu
thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó
hơn 620 nghìn đăng ký xét tuyển đại học
bằng khoảng 20 phương thức. Bộ GD&ĐT
tổ chức lọc ảo với mọi phương thức vào
cùng một thời điểm trên hệ thống chung.
Vì vậy, trong mùa tuyển sinh đại học năm
nay, không có chuyện một học sinh trúng
tuyển hai nguyện vọng.
Theo kế hoạch, từ nay đến 17 giờ ngày
17.9, tất cả trường đại học phải công bố
điểm chuẩn. Thí sinh có thể tra cứu điểm
chuẩn đại học năm 2022 trên VnExpress
tại địa chỉ https://diemthi.vnexpress.net/
tra-cuu-dai-hoc.
Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập
học trực tuyến trước 17 giờ ngày 30.9 trên
hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Nếu
có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung (từ
tháng 10 - 12), thí sinh theo dõi thông tin
được đăng tải trên trang tuyển sinh của
các trường.
(Theo VNE)

chương trình hỗ trợ lãi suất trước đây
chưa được quyết toán chi phí. Khách
hàng có tâm lý e ngại công tác kiểm tra,
thanh tra, kiểm toán.
Đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng
của các bộ, ngành, địa phương trong
triển khai Chương trình thời gian qua,
nhất là trong công tác xây dựng chính
sách; triển khai giải ngân một số gói hỗ
trợ, song, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
phân tích rõ nguyên nhân của những
khó khăn, vướng mắc trong quá trình
triển khai. Theo đó, nguyên nhân khách
quan là do xây dựng chương trình trong
thời gian rất ngắn, thời điểm đó dịch
Covid-19 vừa được khống chế, cơ sở dữ
liệu lại chưa được hoàn thiện, khiến việc
thống kê, tổng hợp, đề xuất số liệu của
một số chương trình chưa sát thực tế, dẫn
đến khó khăn trong quá trình triển khai.
Song, còn nguyên nhân chủ quan là do
có bộ, ngành, địa phương chưa sát sao,
chưa đôn đốc, chưa đeo bám công việc,
chưa lường trước những khó khăn khi
triển khai chương trình. Phó Thủ tướng
đề nghị các bộ, ngành, địa phương rút
kinh nghiệm.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, từ nay
tới cuối năm, các bộ, ngành liên quan
đến Chương trình, thành viên Ban Chỉ
đạo, đặc biệt là Bộ KH&ĐT phải tiếp tục
nỗ lực, nắm bắt tình hình, chủ động tháo
gỡ các khó khăn, vướng mắc, để thực
hiện các chương trình ở mức tối đa có
thể, giao vốn sớm; đánh giá lại nội dung
Chương trình, những đề xuất nào không
còn phù hợp với tình hình thực tế, đề
xuất phương án xử lý phù hợp.
Về xây dựng chính sách, Phó Thủ
tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Tài
chính, Bộ TT&TT từ nay đến trước ngày
25.9.2022 phải ban hành hai thông tư để
triển khai chương trình.
Đối với một số nhiệm vụ cụ thể của
chương trình, Phó Thủ tướng giao Bộ
Tài chính phối hợp với Bộ KH&ĐT khẩn
trương thống nhất ý kiến đối với những
dự án đủ điều kiện phân bổ, trình Chính
phủ bổ sung dự toán ngân sách năm 2022
để giao kế hoạch chi tiết vốn cho các dự
án đầu tư công.
(Theo TTXVN)

Việt Nam lọt top
10 điểm đến
hàng đầu của
du khách Australia
Số liệu do Cơ quan Thống kê
Australia (ABS) vừa công bố cho thấy
trong tháng 7 năm nay, hơn 18.500
người Australia đã đến Việt Nam.
Theo đó Việt Nam vào top 10
điểm đến phổ biến nhất đối với du
khách Australia, sau một số điểm
đến thường xuyên là New Zealand,
Indonesia, Anh, Mỹ...
So với các tháng trước của năm nay,
sau khi Australia và Việt Nam đều đã
mở cửa biên giới quốc tế, số lượng
người Australia đến Việt Nam đã tăng
đáng kể.
So với tháng 6, số lượt khách
Australia khai báo đến Việt Nam trong
tháng 7 nhiều hơn khoảng 8.200 lượt.
Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn
gần 10 nghìn lượt người so với tháng
7.2019. 		
(Theo Nhân Dân)
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Bình Định

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER QUI NHƠN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

u Số lượng: Kế toán tổng hợp - Hạn nộp: Ngày 30.9.2022.
u Nhiệm vụ công việc: Phụ trách kế toán tổng hợp và kế toán quản
trị công ty.
u Yêu cầu và quyền lợi:
+ Cử nhân chuyên ngành kế toán, tài chính có kinh nghiệm trên 5 năm,
có chuyên môn tốt.
+ Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
+ Chế độ thưởng, phúc lợi theo quy định công ty và hưởng đầy đủ các
chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
u Hình thức nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER QUI NHƠN
Địa chỉ: 83 Hai Bà Trưng, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Hoặc nộp hồ sơ online qua Email: viconshipquinhon@viconship.com.vn
Zalo: 0914543479 Chị Tiền

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

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 38/2022 từ ngày 20.9.2022 đến ngày 26.9.2022
THỨ BA, NGÀY 20.9.2022: TP Quy Nhơn: 8h-16h30: TBA Nguyễn Thị
Định. 13h15-17h15: Lộ 2 TBA Lý Hưng. H. Tuy Phước: 7h30-13h: Các TBA
Nho Lâm, Nho Lâm 2, Lương Quang, Háo Lễ 1. H. Phù Cát: 7h50-9h40: Thôn
Đức Phổ - xã Cát Minh. 5h30-7h: Xã Cát Chánh. 5h30-16h30: Thôn Vân Triêm
- xã Cát Chánh. 14h-16h30: Xã Cát Chánh. H. Phù Mỹ: 7h15-9h45: Lộ Đông
TBA Xuân Thạnh 1. 7h30-9h45: Các TBA An Mỹ, Mỹ Cát 2.1 - xã Mỹ Cát. TX
Hoài Nhơn: 7h15-9h: Thôn Tân An - xã Hoài Châu. 7h15-8h45: Khu phố 9 phường Tam Quan. 9h15-11h15: TBA Thái Văn Nhị - phường Hoài Hảo.
THỨ TƯ, NGÀY 21.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-9h15: TBA Hoàng
Quốc Việt 1. 9h15-11h45: TBA Đặng Văn Ngữ. 7h45-10h15: TBA Kem
Ngọc Nga. 7h-12h: TBA Đại Dương 1. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Khu phố
Phụng Du - phường Hoài Hảo. 7h45-9h45: Khu phố 1 - phường Tam Quan.
H. Tây Sơn: 7h30-8h45: TBA Gạch Vĩnh Thạnh - xã Vĩnh Quang. 9h1510h15: TBA Tiên Thuận - xã Tây Thuận. 10h30-11h30: TBA Huy Hoàng
Thiện - xã Tây Thuận. H. Vĩnh Thạnh: 7h-16h: Các TBA UBND xã Vĩnh Hiệp,
Thạnh Quang, Tà Má - xã Vĩnh Hiệp.
THỨ NĂM, NGÀY 22.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Công
ty CP Xi măng VICEM Hải Vân. 8h-10h: Tôn Hoa Sen Nhơn Hội. TX Hoài
Nhơn: 5h30-7h: Thôn Lộ Diêu - xã Hoài Mỹ. 5h30-18h15: Các TBA Cường
Thịnh Nguyên, Trung tâm Viễn Thông 2 Hoài Nhơn (BTS Hóc Mít). 7h3014h45: Thôn Xuân Vinh, Phú Xuân - xã Hoài Mỹ. 16h45-18h15: Thôn Lộ
Diêu - xã Hoài Mỹ. H. Tây Sơn: 6h-16h45: Các TBA Quang Trung 1, Nguyễn
Thiện Thuật - thị trấn Phú Phong. 7h15-8h15: TBA Thạch Bảo Sơn - xã Tây
Xuân. 8h30-9h30: TBA Kim Đạt - xã Tây Xuân. 10h-11h15: TBA Bơm Cây
Da - xã Tây Xuân. 14h-15h: TBA Hòa Lạc - khối Hòa Lạc - thị trấn Phú Phong.
THỨ SÁU, NGÀY 23.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h30-15h30: Các TBA Lê
Hồng Phong 2, 3, 4, 5, Ngân hàng ACB, Tăng Bạt Hổ 3, Sân vân động, Hai
Bà Trưng 4, 5, Nguyễn Trãi, Viện kiểm sát. 8h-13h30: TBA Huyền Trân 1.
H. Tây Sơn: 6h30-8h: Các TBA Dâu Tằm Tơ, Kiên Mỹ - thị trấn Phú Phong;
TBA Gò Lăng 2, Gò Lăng, Xử lý bom mìn T1 và Xử lý bom mìn T2 - xã Bình
Thành. 13h30-15h: Các TBA Dâu Tằm Tơ, Kiên Mỹ - thị trấn Phú Phong; TBA
Gò Lăng 2, Gò Lăng, Xử lý bom mìn T1 và Xử lý bom mìn T2 - xã Bình Thành.
H. Vĩnh Thạnh: 7h45-10h45: Lộ 2 TBA Vĩnh Hòa.
THỨ BẢY, NGÀY 24.9.2022: H. Tuy Phước: 7h-11h30: Các TBA Xi măng
Diêu Trì 1, 2. TX An Nhơn: 6h-17h: Khu vực Gò Sơn - xã Nhơn Tân. H. Phù
Mỹ: 8h-15h: Các TBA Vạn An, Vạn Thiết, Vạn Thiết 2, Cấp nước sinh hoạt
Mỹ Châu - xã Mỹ Châu; TBA Xuân Hương - thị trấn Bình Dương; TBA Gò
Vĩnh - xã Mỹ Lợi. 7h15-11h30: Các TBA Diêm Tiêu, Cụm công nghiệp Diêm
Tiêu - thị trấn Phù Mỹ. 8h15-10h15: TBA Phù Mỹ 7 - thị trấn Phù Mỹ.
CHỦ NHẬT, NGÀY 25.9.2022: TP Quy Nhơn: 10h20-11h50: TBA Chiếu
sáng Nhơn Phú 1 - phường Nhơn Phú.
THỨ HAI, NGÀY 26.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-9h15: TBA Khu dân
cư Điện Biên Phủ. H. Tuy Phước: 8h20-9h40: Lộ Đông TBA Dương Thiện.
8h20-9h40: Lộ Bắc TBA Mỹ Cang 2. TX An Nhơn: 6h-7h20: Phía Bắc Khu
công nghiệp Nhơn Hòa. 6h-7h20: Khu vực Tân Lập - xã Nhơn Lộc, Khu vực
Nam Tượng - xã Nhơn Tân. 7h-17h: Khu vực Thọ Lộc - xã Nhơn Thọ, Khu
vực Trung Ái - phường Nhơn Hòa. 16h10-17h30: Phía Bắc Khu công nghiệp
Nhơn Hòa. 16h10-17h30: Khu vực Tân Lập - xã Nhơn Lộc, khu vực Nam
Tượng - xã Nhơn Tân. TX Hoài Nhơn: 6h30-6h32: Phường Hoài Thanh, Hoài
Thanh Tây, Hoài Hương.
Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện
trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù hợp. Đối
với các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì Công ty Điện
lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng.
Trung tâm CSKH: 19001909

CÔNG TY TNHH MTV HOÀI THU

CẦN TUYỂN
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)
v

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.
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 16.9.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm
có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và
gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 340C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm
có mưa rào và giông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có
nơi có giông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa.
Gió Tây Nam cấp 4 - 5. Sóng cao 1,5 - 2,5 m.
(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99359-TS; Công dụng: Khai
thác thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Nam Định; Mẫu thiết kế: VN28-08; Cơ
quan thiết kế: Công ty CP Thiết kế & DVKT tàu thủy Việt Hàn; Đặc điểm kỹ thuật
như sau:
- Chiều dài: Lmax,m: 28,48; Ltk,m: 24,43;
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,30; Btk,m: 7,00;
- Chiều cao mạn D,m: 3,10; Chiều chìm d,m: 2,50; Mạn khô f,m: 0,60;
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 128;
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 11,00;
- Máy chính:
TT

Ký hiệu

Số máy

1
MP1
MP2

MITSUBISHI (S6R-MPTK)
DOOSAN (AD126TIF)
DOOSAN (AD086TIF)

69342
651069
548739

Công suất
(sức ngựa)
822
280
205

Nơi chế tạo
Nhật Bản
Hàn Quốc
Hàn Quốc

Nơi đang neo đậu tài sản: Tại Cảng Cá Tam Quan; Địa chỉ: Khu phố Thiện
Chánh 1, phường Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Giá khởi điểm của tài sản: 1.758.915.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước
340.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá
30.000.000 đồng).
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên
tục kể từ ngày niêm yết đến 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
9 giờ 30 phút ngày 3.10.2022 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.
Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương
thức trả giá lên.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là
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

THỂ LỆ

Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng”
trên trang fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 19.7.2022 của UBND tỉnh về tổ
chức Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng” trên trang
fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022.
Căn cứ Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 16.8.2022 của UBND tỉnh về
việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến
lý tưởng” trên trang fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022 (viết tắt là: Ban Tổ
chức Cuộc thi).
Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành thể lệ, cụ thể như sau:
I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, TÁC PHẨM DỰ THI, HÌNH THỨC
THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Đối tượng dự thi
- Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Bình Định và các
địa phương khác trong cả nước.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc không thuộc đối
tượng tham gia dự thi.
2. Quy định về tác phẩm dự thi, hình thức thi, thời gian tổ chức
2.1. Về tác phẩm dự thi
- Cá nhân tham gia dự thi gửi không quá 3 ảnh đối với một lần gửi ảnh dự
thi (nhưng không gửi ảnh dự thi nhiều lần cho một địa điểm).
- Ảnh được chụp tại địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi, ẩm thực, danh
lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa tại Quy Nhơn hoặc các địa phương
khác trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh phải kèm theo lời giới thiệu (không
quá 90 từ) về sự thu hút, nổi bật, hấp dẫn của địa điểm.
- Ảnh dự thi là ảnh màu, được chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động
hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác; không chấp nhận ảnh cắt ghép (trừ ảnh
ghép thuộc thể loại panorama); ảnh dự thi được gửi dưới dạng file ảnh số
định dạng JPG/PNG với dung lượng tối thiểu 1MB/ảnh.
- Nội dung tác phẩm dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục; không
vi phạm pháp luật Việt Nam.
- Không sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, thông tin không lành mạnh,
thiếu văn hóa trong tác phẩm dự thi.
- Các tác phẩm dự thi không đáp ứng được các quy định tại thể lệ được
xem là không hợp lệ, bị loại khỏi Cuộc thi.
- Cá nhân có tác phẩm dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả, tác phẩm, sở
hữu trí tuệ, các quyền, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.
2.2. Hình thức thi, điểm của tác phẩm dự thi
- Cá nhân gửi tác phẩm dự thi và ghi rõ thông tin của người dự thi, gồm:
Họ và tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại/email về Ban Tổ chức Cuộc thi theo
địa chỉ thư điện tử: cuocthianhbd@gmail.com (nội dung ghi rõ tham dự Cuộc
thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng”).
- Sau khi nhận tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra, rà soát nội dung, hình
ảnh và đăng trên trang fanpage “Tin tức Bình Định” trên mạng xã hội Facebook
tại địa chỉ: https://www.facebook.com/tintuctinhbinhdinh. Lượt tương tác: Like
(thích), share (chia sẻ) bắt đầu được tính từ khi tác phẩm được đăng lên.
- Sau khi tác phẩm dự thi được đăng, cá nhân tham gia dự thi, bấm like
(thích) trang Fanpage “Tin tức Bình Định” để theo dõi tác phẩm dự thi của

mình và thực hiện like (thích), share (chia sẻ) tác phẩm dự thi ở chế độ công
khai (public) trên trang cá nhân, trên nhóm (group) mạng xã hội Facebook.
- Ban Tổ chức sẽ theo dõi và tính điểm đối với lượt like (thích), share (chia
sẻ) của tác phẩm đó, cụ thể: 1 lần like (thích) tương đương với 1 điểm; 1 lần
share (chia sẻ) tương đương với 5 điểm.
- Điểm của tác phẩm dự thi là tổng điểm từ đánh giá của Ban Giám khảo
và điểm like, share.
2.3. Thời gian tổ chức
- Ban Tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ban hành Thể lệ cho
đến hết ngày 31.10.2022.
- Tổng kết, trao giải Cuộc thi dự kiến tổ chức trong năm 2022.
II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
- Ban Tổ chức được yêu cầu người tham gia dự thi cung cấp ảnh gốc khi
cần và được quyền sử dụng các tác phẩm dự thi đạt giải để phục vụ công tác
truyền thông, quảng bá về Quy Nhơn, Bình Định mà không cần thông báo
cho tác giả và không thêm bất kỳ một chi phí nào khác.
- Những lượt like (thích) và share (chia sẻ) sau ngày 31.10.2022 sẽ không
được tính điểm.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc cung cấp sai thông tin của
người đạt giải.
- Cá nhân đạt giải sẽ bị hủy bỏ giải thưởng nếu Ban Tổ chức không liên
lạc được theo thông tin đã cung cấp trước ngày trao giải 5 ngày. Cá nhân đạt
giải mang theo CMND (hoặc CCCD) khi đến nhận giải.
- Sau khi công bố kết quả, nếu có bằng chứng về sự gian lận, sao chép tác
phẩm hoặc vi phạm thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và hủy
bỏ kết quả đối với tác phẩm đó.
- Khiếu nại của người dự thi (nếu có): Gửi trực tiếp bằng văn bản đến Ban
Tổ chức sau khi công bố giải 3 ngày. Ban Tổ chức xem xét giải quyết trong
thời hạn 5 ngày. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng, kết
thúc khiếu nại.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Cuộc thi có các giải thưởng sau:
- 1 giải Nhất, trị giá
: 10.000.000 đồng.
- 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá
: 7.000.000 đồng.
- 3 giải Ba, mỗi giải trị giá
: 5.000.000 đồng.
- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá : 2.000.000 đồng.
IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ, TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
- Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả trên trang Fanpage “Tin tức Bình
Định” và tổng kết, trao giải cuộc thi: Dự kiến trong năm 2022.
- Cá nhân có tác phẩm dự thi đạt giải được nhận hiện vật (tiền thưởng) và
các hình thức khen thưởng khác (nếu có) theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá
nhân phản ánh trực tiếp với Ban Tổ chức Cuộc thi qua:
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: Số 38 Trường Chinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.6292.003; email: cuocthianhbd@gmail.com
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Bình Định

hạn
Khẳng định tầm quan trọng của EUtrừnggiaphạt
Nga
quan hệ hợp tác kinh tế Việt - Lào thêm 6 tháng

Trong khuôn khổ hoạt động của
đoàn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng
kinh tế ASEAN lần thứ 54 (AEM-54) và
các hội nghị liên quan đang diễn ra tại
Campuchia, chiều 14.9, Bộ trưởng Bộ
Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng
Diên đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công
Thương Lào Malaythong Kommasith.
Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng
Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao tăng
trưởng trong kim ngạch thương mại
song phương giữa hai nước. Trong 8
tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất
nhập khẩu giữa Việt Nam và Lào đạt
gần 1,1 tỷ USD, tăng 27% so với cùng
kỳ năm 2021.
Để tiếp tục thúc đẩy thương mại Việt
Nam - Lào trong thời gian tới, Bộ trưởng
Nguyễn Hồng Diên đề nghị Bộ trưởng
Bộ Thương mại Lào phối hợp khuyến
khích DN hai nước hợp tác đầu tư phát
triển các ngành sản xuất nguyên liệu
đầu vào để phục vụ nhu cầu sản xuất,
xuất khẩu của hai nước.
Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng
Bộ Công Thương Lào Malaythong
Kommasith, nhấn mạnh mối quan hệ đặc
biệt giữa Việt Nam và Lào, đồng thời bày
tỏ sự cảm kích của Lào đối với những tình
cảm và sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho
Lào trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

Hội chợ thương mại Việt - Lào thu hút đông đảo khách thăm quan và mua sắm.
Tại cuộc hội đàm, hai bộ trưởng
cũng nhất trí khuyến khích, tạo điều
kiện thuận lợi cho DN hai bên tích cực
hợp tác cùng đầu tư để phát huy tối đa
tiềm lực của DN và tận dụng tốt hơn các
cơ hội đầu tư.
Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn
Hồng Diên một lần nữa đánh giá cao
quan hệ hợp tác giữa Bộ Công Thương

Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Bộ Thương mại Lào, khẳng
định Bộ Công Thương Việt Nam luôn
sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ và duy trì trao
đổi thường xuyên với Bộ Công Thương
Lào để thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào
ngày càng đạt được nhiều kết quả tích
cực, góp phần đóng góp vào mối quan
hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
(Theo TTXVN)

Pháp muốn bán tàu ngầm cho Philippines

Tàu ngầm tấn công chạy năng lượng hạt nhân
SNA Emeraude của Pháp.
Ảnh: Twitter

TIN VẮN
 Ngày 14.9, Thủ tướng Thụy Điển
Magdalena Andersson tuyên bố từ chức
sau thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội
cuối tuần qua.
Người phát ngôn Điện Kremlin
khẳng định giới chức Nga chưa từng ký
thỏa thuận nào với Ukraine về việc đảm
bảo Kiev sẽ không gia nhập NATO.
 Rạng sáng 15.9 (theo giờ địa
phương), người phát ngôn của Tổng
thống Ukraine, ông Serhii Nykyforov cho
biết chiếc xe chở Tổng thống Volodymyr
Zelensky đã gặp TNGT tại thủ đô Kiev
nhưng Tổng thống không bị thương nặng.
 Ngày 14.9, các quan chức an ninh
Armenia công bố một lệnh ngừng bắn
với Azerbaijan sau 2 ngày giao tranh gần
khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh.
 Theo báo cáo do trang NewsGuard
thực hiện, TikTok đang cung cấp thông tin
sai lệch cho những người dùng tìm kiếm
thông tin về chính trị, biến đổi khí hậu,
đại dịch Covid-19, xung đột tại Ukraine và
nhiều vấn đề khác.
(Theo TTXVN)

Chính phủ Pháp đang đề nghị bán
tàu ngầm cho Philippines trong bối
cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang
thúc đẩy chương trình hiện đại hóa hải
quân để cải thiện năng lực quốc phòng
và an ninh.
Phát biểu với báo chí bên lề Hội nghị
Quốc phòng do Đại sứ quán Pháp tại
Manila tổ chức, Đại sứ Pháp Michèle
Boccoz cho biết vấn đề mua tàu ngầm
đã được nêu ra trong cuộc gặp giữa bà
với Tổng thống Philippines Ferdinand
Marcos Jr. Các cuộc thảo luận đang diễn

ra giữa hai nước.
Với ngân sách 70 tỷ peso, Philippines
đang tìm cách mua những chiếc tàu
ngầm diesel - điện đầu tiên của mình.
Manila hy vọng có thể sở hữu 2 chiếc
tàu ngầm và nhận được đề nghị ban đầu
từ Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ
Kỳ. Kế hoạch hiện đại hóa lực lượng hải
quân của Philippines diễn ra trong bối
cảnh các nước trong khu vực cũng đang
tăng cường hạm đội tàu ngầm của mình
như Indonesia, Nhật Bản, Singapore hay
Malaysia, Thái Lan…
(Theo VOV.VN)

Bão Muifa đổ vào miền Đông Trung Quốc,
khoảng 1,6 triệu người phải sơ tán

Sóng đánh tràn bờ khi bão Muifa đổ bộ vào tỉnh
Chiết Giang, Trung Quốc ngày 14.9.
Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 15.9, bão Muifa đã đổ vào
quận Phụng Hiền, TP Thượng Hải,
miền Đông Trung Quốc, với sức gió
125 km/giờ.
Đây là lần thứ hai bão Muifa đổ
vào khu vực này, mang theo mưa
to, gió lớn. Ước tính 1,6 triệu người

phải sơ tán và nhiều chuyến bay bị
hoãn, hủy chuyến do ảnh hưởng của
bão Muifa.
Bão Muifa là cơn bão mạnh nhất
đổ vào Thượng Hải - nơi sinh sống
của hơn 25 triệu dân, kể từ khi các cơ
quan chức năng bắt đầu theo dõi bão
vào năm 1949. Tuy nhiên, hiện chưa
có thông báo về thương vong do bão
gây ra.
Ít nhất 426 nghìn người đã phải sơ
tán tại Thượng Hải và 1,2 triệu người
được đưa đến các nơi trú ẩn tạm thời
ở tỉnh Chiết Giang lân cận. Mưa lớn
gây tắc nghẽn giao thông và lũ lụt
tại một số khu vực ở đồng bằng sông
Dương Tử - một trung tâm sản xuất
lớn của thế giới.
Trước đó một ngày, Muifa đã đổ
vào TP Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, với
sức gió lên tới 151,2 km/giờ.
(Theo TTO)

Hội đồng châu Âu (EC), cơ quan
chính trị cao nhất của Liên minh châu
Âu (EU) hôm 14.9 đã quyết định gia
hạn thêm 6 tháng, đến ngày 15.3.2023
đối với các biện pháp trừng phạt nhằm
vào các cá nhân và tổ chức tại Nga.
Các biện pháp trừng phạt hiện tại
bao gồm hạn chế đi lại đối với cá nhân,
đóng băng tài sản và cấm tạo quỹ hoặc
các nguồn lực kinh tế khác cho những
người và tổ chức được liệt kê.
Như vậy, hơn 1.200 cá nhân và 108
thực thể của Nga sẽ tiếp tục bị ảnh
hưởng bởi các biện pháp hạn chế này.
Sau khi Nga phát động chiến dịch
quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine,
EU đã mở rộng các biện pháp trừng
phạt đối với Moskva.
Cho đến nay, EU đã thông qua 7 gói
trừng phạt nhằm vào Nga.
(Theo VTV.VN)

Diễn tập cứu hộ,
cứu nạn chung đầu
tiên giữa Việt Nam,
Lào và Campuchia

Một tình huống giả định tại buổi diễn tập.
Ảnh: TTXVN
Ngày 15.9 tại huyện Naxaythong,
thủ đô Vientiane đã diễn ra cuộc diễn
tập cứu hộ, cứu nạn chung đầu tiên
giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào
và Campuchia.
Đến dự và chứng kiến cuộc diễn
tập có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Thongloun Sisoulith; Đại tướng Phan
Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó
Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng
Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng
Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ
Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng
Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea
Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng Campuchia.
Cuộc diễn tập tập trung vào hai nội
dung chính là cứu hộ, cứu nạn dưới
nước và cứu hộ, cứu nạn trên cạn với
sự tham gia của gần 500 cán bộ, chiến
sĩ của quân đội ba nước Việt Nam Lào - Campuchia.
Tại cuộc diễn tập, các lực lượng
tham gia diễn tập của 3 nước đã tiến
hành tìm kiếm cứu nạn ở khu vực bị
ngập lụt và khu vực bị sạt lở đất; sập
đổ công trình, rò rỉ hóa chất độc ra
môi trường.
(Theo Vietnam+)
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