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Ngày 19.9, HĐND tỉnh
Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm sẽ bầu Chủ tịch UBND tỉnh
l Khởi tố vụ án thi công không đúng quy định u 2
VỤ TAI NẠN NGHIÊM TRỌNG LÀM 5 NGƯỜI TỬ VONG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN HÒA:

u2

Tín hiệu tích cực

GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG:

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và nỗ lực của các ngành chức năng, chủ đầu tư, công tác
giải ngân vốn đầu tư công đã đạt kết quả tích cực. Đến ngày 31.8, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 4.173
tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52,51%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (39,15%). u 3

Các nhà thầu huy động phương tiện
máy móc thi công tuyến đường kết nối từ
trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển
phía Tây đầm Thị Nại. Ảnh: TIẾN SỸ

Quản lý an toàn
Những công trình
hồ, đập thủy điện mang dấu ấn thanh niên
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Trước mùa mưa bão, các nhà máy thủy điện
đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã chủ
động hoàn thành việc duy tu, bảo dưỡng hệ
thống máy móc vận hành, đảm bảo an toàn
hồ, đập, phối hợp với các địa phương vùng hạ
du lên kế hoạch ứng phó các tình huống có
thể xảy ra. u 5

u7

l Đảm bảo an toàn

đê Đông. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 4
l Bi kịch từ một lần
cả giận mất khôn . . . . . . . . u 8
l Địa phương bãi bỏ ngay
quy định yêu cầu người
dân xuất trình sổ hộ khẩu
u9
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Bình Định

VỤ TAI NẠN NGHIÊM TRỌNG LÀM 5 NGƯỜI TỬ VONG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN HÒA:

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm
l Khởi tố vụ án thi công không đúng quy định

(BĐ) - Ngày 16.9, Phó Thủ
tướng Lê Văn Thành đã ký ban
hành công điện của Thủ tướng
Chính phủ về việc khắc phục
hậu quả sự cố sập tường xảy
ra tại Khu công nghiệp Nhơn
Hòa (TX An Nhơn).
Công điện nêu rõ hồi 16 giờ
15 phút ngày 15.9, sự cố sập
đổ tường tại Nhà máy Savvy
Seafood Việt Nam thuộc dự án
xây dựng giai đoạn 2 của Công
ty TNHH Savvy Seafood Việt
Nam tại Khu công nghiệp Nhơn
Hòa, gây thiệt hại lớn về người.
Thay mặt Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ gửi lời chia
buồn sâu sắc tới thân nhân, gia
đình người bị nạn.
Cũng theo công điện, UBND
tỉnh Bình Định có trách nhiệm
chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động
viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần
gia đình người bị nạn và tập
trung khắc phục hậu quả vụ
tai nạn lao động.
Đồng thời, tỉnh phải làm rõ
nguyên nhân, trách nhiệm và
báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Các Bộ Xây dựng, Bộ LĐ-TB&XH
hỗ trợ UBND tỉnh Bình Định xác
định nguyên nhân, trách nhiệm
và nghiên cứu hướng dẫn an
toàn lao động để tránh xảy ra
tai nạn tương tự.
l Sáng 16.9, đồng chí Hồ
Quốc Dũng - Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh, dẫn đầu đoàn
công tác đã kiểm tra hiện trường
vụ tại nạn lao động nghiêm
trọng xảy ra tại Công ty TNHH
Savvy Seafood Việt Nam ở Khu
công nghiệp Nhơn Hòa (TX An
Nhơn) khiến 5 người tử vong
và 6 người bị thương.
Sau khi nắm bắt tình hình,
xem xét thực tế, Bí thư Tỉnh ủy
Hồ Quốc Dũng khẳng định

Bí thư Tỉnh
ủy Hồ Quốc
Dũng (bên
trái) và Phó
Chủ tịch
Thường trực
UBND tỉnh
Nguyễn Tuấn
Thanh (thứ
hai từ trái
sang) thăm
hỏi nạn nhân
vụ tai nạn
đang điều
trị tại BVĐK
tỉnh.
Ảnh: K.A
đây là vụ việc hết sức nghiêm
trọng, do đó yêu cầu các cơ quan
chức năng khẩn trương làm rõ
nguyên nhân, kiểm tra tất cả
các khâu, ai sai phải chịu trách
nhiệm và nếu có yếu tố hình sự
thì khởi tố ngay trên tinh thần
sai tới đâu xử lý tới đó.
Đối với các nạn nhân của
vụ tai nạn trên, Bí thư Tỉnh ủy
giao UBND huyện Tuy Phước
và UBND TX An Nhơn tiếp
tục theo dõi tình hình. Với các
trường hợp nạn nhân khó khăn,
nhất là những gia đình có cả vợ
chồng bị nạn, cần tổ chức vận
động hỗ trợ trước mắt, tặng sổ
tiết kiệm để ổn định cuộc sống
lâu dài. “Nhất định phải lo chu
đáo cho các nạn nhân”, Bí thư
Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Cũng trong sáng 16.9, đến
thăm và trao hỗ trợ các nạn
nhân đang điều trị tại BVĐK
tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc
Dũng động viên các nạn nhân
yên tâm điều trị; yêu cầu Bệnh

viện tiếp tục tập trung điều trị
để các nạn nhân sớm ổn định
sức khỏe.
Theo bác sĩ Võ Thành Nam
Bình, Phó giám đốc BVĐK tỉnh,
hiện sức khỏe của 6 nạn nhân
đã ổn định. Có 2 nạn nhân đã
xin xuất viện về nhà để đưa tiễn
người thân bị tử vong trong vụ
tai nạn.
l Chiều 16.9, đại tá Huỳnh
Bảo Nguyên, Phó giám đốc CA
tỉnh, cho biết Cơ quan CSĐT,
CA tỉnh đã ra quyết định khởi
tố vụ án thi công không đúng
quy định xảy ra tại Công ty
TNHH Savvy Seafood Việt
Nam ở Khu công nghiệp
Nhơn Hòa để điều tra, làm
rõ và xử lý nghiêm theo quy
định pháp luật.
Đại tá Nguyên cho biết,
thực hiện thi công công trình
này có 3 đội thi công, trong
đó đội thi công tại bờ tường
bị sập có 12 người. Khi xảy ra
sự cố, có 11 người bị đè bên

dưới, chỉ có 1 người đứng bên
ngoài điều khiển giàn tời kéo
không bị ảnh hưởng.
Hiện trường cho thấy việc
thi công chưa đúng như trong
thiết kế. Nguyên nhân ban đầu
được xác định là sàn xây chưa
đảm bảo kết cấu. Các dầm
chưa được liên kết mà đã xây
tường, đây là nguyên nhân
chính dẫn đến vụ tai nạn.
Được biết, chủ đầu tư
của công trình này là Công
ty TNHH MTV Savvy seafood
Việt Nam do ông K.M.S. làm
đại diện. Công ty này xây dựng
dự án nhà máy chế biến, bảo
quản thủy sản và các sản phẩm
từ thủy sản, thuê đất tại lô E3.1
Khu công nghiệp Nhơn Hòa
từ năm 2020, triển khai xây
dựng vào tháng 7.2022, thuê
nhà thầu chính là Công ty CP
Xây dựng và Thương mại V.B.
(TP Hồ Chí Minh) thi công,
giao lại cho nhà thầu phụ là
Công ty CP KT và XD G.P. (TP

Hồ Chí Minh), nhà thầu thi
công công trình này là Công
ty TNHH xây dựng và thương
mại T.D. (TP Quy Nhơn).
Hiện thanh tra Sở LĐ-TB&XH
đang tiến hành kiểm tra công
ty xây dựng có ký hợp đồng
lao động với các công nhân,
thợ xây dựng không. Thanh
tra Sở Xây dựng cũng lấy mẫu
để kiểm tra chất lượng vật liệu
thi công công trình.
l Sau khi tai nạn xảy ra,
các địa phương, đơn vị đã đến
thăm hỏi, động viên, chia buồn
cùng với gia đình nạn nhân.
Lãnh đạo TX An Nhơn đến
thăm hỏi, động viên, chia buồn
và hỗ trợ 3 triệu đồng/trường
hợp bị thương, 5 triệu đồng/
trường hợp tử vong.
Lãnh đạo UBND huyện Tuy
Phước cùng chính quyền 2 xã
Phước Hiệp và Phước Sơn đã
đến thăm hỏi, động viên các
nạn nhân là người dân ở địa
phương. Trong vụ tai nạn này,
huyện Tuy Phước có 3 nạn nhân
tử vong và 4 người bị thương.
UBND huyện đã trao hỗ trợ mỗi
gia đình có nạn nhân tử vong
5 triệu đồng và mỗi nạn nhân
bị thương 3 triệu đồng. Chính
quyền địa phương 2 xã Phước
Hiệp và Phước Sơn cũng hỗ trợ
với mức tương tự cho các nạn
nhân và gia đình nói trên.
LĐLĐ tỉnh và Công đoàn
Khu kinh tế tỉnh, đã đến thăm
hỏi gia đình nạn nhân và hỗ
trợ 1 triệu đồng/trường hợp bị
thương, 2 triệu đồng/trường
hợp tử vong. Hội CTĐ tỉnh
hỗ trợ 1 triệu đồng và sữa dinh
dưỡng/trường hợp bị thương,
hỗ trợ 2 triệu đồng cùng sữa
dinh dưỡng/trường hợp tử vong.
K.ANH - T.MINH X.VINH - V.LƯU - N.TÚ

Ngày 19.9, HĐND tỉnh sẽ bầu Khánh thành 2 hồ bơi phòng, chống
Chủ tịch UBND tỉnh
đuối nước tại TP Quy Nhơn
(BĐ) - Ngày 16.9, HĐND tỉnh
tổ chức họp báo thông báo dự
kiến nội dung, chương trình Kỳ
họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề)
HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm
kỳ 2021 - 2026; dưới sự chủ trì
của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Huỳnh Thúy Vân.
Theo thông tin tại buổi họp
báo, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh
khóa XIII sẽ diễn ra vào ngày
19.9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
Dự kiến, tại Kỳ họp, HĐND
tỉnh sẽ thông qua Tờ trình về
việc giao bổ sung kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn
2021 - 2025 và kế hoạch năm 2022
vốn ngân sách Trung ương; Tờ
trình đề nghị miễn nhiệm chức
Chủ tịch UBND tỉnh và tờ trình
cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu
HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm
kỳ 2021 - 2026; Tờ trình về giới
thiệu nhân sự bầu Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Định, nhiệm

kỳ 2021 - 2026.
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh
sẽ bầu Chủ tịch UBND tỉnh
nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trước đó, ngày 22.7, Bộ
Chính trị đã quyết định điều
động, phân công đồng chí
Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự
khuyết Trung ương Đảng, Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh Bình Định, tham gia Ban
Chấp hành, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Hòa Bình, chỉ định giữ
chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình
nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngày 8.9, Ban Bí thư Trung
ương Đảng điều động và chỉ định
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh
Tuấn tham gia Ban Chấp hành,
Ban Thường vụ và giữ chức vụ
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định
nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu
để HĐND tỉnh bầu giữ chức
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
nhiệm kỳ 2021 - 2026. MAI LÂM

Đại diện nhà tài trợ trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ xây hồ bơi.
(BĐ) - Chiều 16.9, Hội Bảo
trợ bệnh nhân nghèo tỉnh phối
hợp với Tổng Công ty PISICO
Bình Định và Công ty CP Quốc
Thắng tổ chức khánh thành 2
hồ bơi di động phòng, chống
đuối nước tại Trường Tiểu học

Ảnh: N.T

Bùi Thị Xuân và Trường Tiểu
học Phước Mỹ (TP Quy Nhơn).
Đến dự buổi lễ có các đồng
chí: Nguyễn Thị Phong Vũ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh; Nguyễn Văn Dũng,

Bí thư Thành ủy Quy Nhơn.
Tổng kinh phí xây dựng
2 hồ bơi trên 400 triệu đồng,
trong đó Tổng Công ty PISICO
Bình Định và Công ty CP Quốc
Thắng tài trợ 320 triệu đồng, số
còn lại do địa phương đối ứng.
Dịp này, Chi hội Bác Ái
Tuy Phước và Chi hội Tương
chao đậu hũ 3 Phù Cát trao
30 suất quà có tổng trị giá 6
triệu đồng của nhà hảo tâm
cho học sinh có hoàn cảnh
khó khăn của Trường Tiểu
học Bùi Thị Xuân và Trường
Tiểu học Phước Mỹ.
Như vậy đến nay, Hội Bảo
trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã
vận động nhà hảo tâm tài
trợ kinh phí lắp đặt 16 hồ bơi
phòng, chống đuối nước phục
vụ công tác phổ cập bơi tại 16
trường học trong tỉnh với tổng
trị giá trên 3,6 tỷ đồng.
NGỌC TÚ

Bình Định
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GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG:

Tín hiệu tích cực

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và nỗ lực của các ngành chức năng, chủ đầu tư, công tác giải ngân vốn đầu
tư công đã đạt kết quả tích cực. Đến ngày 31.8, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 4.173 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52,51%, cao
hơn mức bình quân chung của cả nước (39,15%).
Thực hiện đồng bộ,
kết quả tích cực

Theo Sở KH&ĐT, đến cuối
tháng 8.2022, tổng kế hoạch vốn
đầu tư công do tỉnh quản lý và
phân bổ thực hiện trong năm
2022 (chưa bao gồm các nguồn
bổ sung được HĐND tỉnh thông
qua tại các kỳ họp giữa kỳ) của
tỉnh hơn 7.948 tỷ đồng.
Vốn đầu tư công chiếm tỷ
trọng lớn trong tổng chi đầu tư,
chậm giải ngân vốn đầu tư công
sẽ ảnh hưởng bất lợi đến tăng
trưởng kinh tế. Vì thế, ngay từ
đầu năm, UBND tỉnh yêu cầu
các chủ đầu tư phải cam kết
bằng văn bản về tiến độ hoàn
thành hồ sơ đối với các dự án
khởi công mới năm 2022; cam
kết giải ngân 100% kế hoạch vốn
năm 2022 được giao thực hiện
trong năm.
Cùng với ấn định mốc thời
gian thực hiện giải ngân vốn đầu
tư công, UBND tỉnh giao các sở,
ngành của tỉnh đã cân đối, phân
bổ vốn kịp thời cho các chủ đầu
tư, đồng thời kiểm tra, giám sát
chặt chẽ tiến độ từng dự án cũng
như việc sử dụng nguồn vốn của
các chủ đầu tư.
Ông Nguyễn Thành Hải,
Giám đốc Sở KH&ĐT, cho biết:
“Để tránh tình trạng đầu năm
“đủng đỉnh”, cuối năm “chạy
nước rút” giải ngân, chúng tôi
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc
các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến
độ thực hiện các công trình dự
án, thanh toán khối lượng công
việc hoàn thành, đảm bảo tỷ lệ
giải ngân vốn theo các mốc thời
gian đã được tỉnh ấn định; đồng
thời hỗ trợ các chủ đầu tư kịp
thời tháo gỡ những vướng mắc
phát sinh”.
Kho bạc Nhà nước tỉnh cũng
phối hợp với ngành Tài chính
thực hiện nhanh quy trình, thủ
tục thanh quyết toán, đảm bảo
100% chứng từ chi vốn đầu tư
công được giao dịch qua dịch vụ
công trực tuyến, không để tồn
đọng chứng từ tại kho bạc. Từ
các giải pháp nói trên, đến ngày
31.8, toàn tỉnh đã giải ngân được
hơn 4.173 tỷ đồng vốn đầu tư
công, đạt tỷ lệ 52,51% kế hoạch
vốn giao.

Ban quản lý dự án NN&PTNT thực hiện Dự án hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, thuộc địa bàn phường Nhơn Bình,
TP Quy Nhơn. 									
Ảnh: TIẾN SỸ

Tăng tốc thi công,
giải ngân

Dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu
tư công đã đạt kết quả tích cực,
nhưng để đảm bảo mục tiêu đã
được UBND tỉnh giao trong bối
cảnh thời tiết diễn biến phức
tạp, khó lường, giá vật liệu và
chí phí đầu vào tăng cao, đòi hỏi
các ngành chức năng và chủ đầu
tư phải cùng nỗ lực vượt bậc.
Đảm nhận 28 dự án giao
thông có vốn đầu tư lớn, Ban
quản lý dự án giao thông tỉnh
đang đôn đốc các nhà thầu khắc
phục phó khăn, đẩy nhanh tiến
độ thi công các hạng mục công
trình. Ông Nguyễn Hữu Tuấn,
chỉ huy trưởng gói thầu số 4
thuộc Dự án tuyến đường kết
nối từ trung tâm TX An Nhơn
đến đường ven biển phía Tây
đầm Thị Nại, cho hay: Gói thầu
số 4 dài hơn 1 km, giá trị 151,1
tỷ đồng, do 4 nhà thầu đảm
nhiệm. Thực hiện cam kết với
chủ đầu tư, từ ngày khởi công
đến nay, chúng tôi luôn bố trí
đầy đủ công nhân, phương tiện
máy móc, thiết bị, vật tư tại công
trường để thi công. Khối lượng
công việc hoàn thành đã được
chủ đầu tư thanh quyết toán
nhanh, giúp các đơn vị tiếp tục
thực hiện tốt gói thầu.
Ông Lưu Nhất Phong, Giám
đốc Ban quản lý dự án giao
thông tỉnh, cho biết: Hiện tổng
nguồn vốn đã được tỉnh bố trí để
thực hiện các dự án giao thông

UBND tỉnh yêu cầu, đối với các dự án đã có trong kế hoạch đầu
tư công trung hạn ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành
phố (chủ đầu tư) phải chủ động bố trí ngân sách cấp mình triển
khai trước và phải hoàn thành các thủ tục trước ngày 31.3.2022.
Quá thời hạn trên, Sở KH&ĐT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh điều
chuyển kế hoạch vốn đã phân bổ sang các dự án có đủ thủ tục.
Đến ngày 30.6.2022, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất từ 40%
đối với tất cả các nguồn vốn và đến ngày 30.9.2022, tỷ lệ giải
ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn giao; đến ngày 31.12.2022
tỷ lệ giải ngân tối thiểu 95% và đến ngày 31.1.2023 đạt tỷ lệ giải
ngân 100% kế hoạch vốn giao đối với tất cả các nguồn vốn. Các
chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND
tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu
tư năm 2022 đã giao cho đơn vị mình thực hiện.
trọng điểm trong năm 2022 hơn
1.875 tỷ đồng, đến nay Ban đã
giải ngân trên 1.492 tỷ đồng, đạt
80% kế hoạch vốn được giao.
Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch
chi tiết cho từng công trình, đồng
thời, phân công lãnh đạo Ban
phụ trách địa bàn phối hợp chặt
chẽ với ngành chức năng của
tỉnh, cùng chính quyền các địa
phương thực hiện nhanh công
tác đền bù, giải phóng mặt bằng,
đảm bảo mặt bằng sạch để thực
hiện các hạng mục công trình.
Bên cạnh đó, yêu cầu các nhà
thầu ký cam kết đảm bảo tiến
độ thi công, kiên quyết xử lý vi
phạm theo hợp đồng.
Tương tự, Ban quản lý dự
án NN&PTNT, Ban quản lý dự
án dân dụng và công nghiệp,
cùng nhiều chủ đầu tư khác

cũng đang đôn đốc các nhà thầu
đẩy nhanh tiến độ thi công các
hạng mục công trình, đồng thời
nhanh chóng hoàn thành hồ sơ,
thủ tục thanh toán theo tiến độ
hoàn thành.
Theo ông Nguyễn Thành
Hải, hiện Sở KH&ĐT đang tập
trung theo dõi chặt chẽ từng dự
án, chủ động phối hợp với các
ngành chức năng, chủ đầu tư
giải quyết nhanh những vướng
mắc phát sinh; tích cực đôn đốc
các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến
độ thực hiện dự án và thực hiện
nhanh việc thanh quyết toán
khối lượng công việc đã hoàn
thành, phấn đấu đảm bảo tỷ lệ
giải ngân vốn đầu tư công theo
các mốc thời gian đã được UBND
tỉnh ấn định.
PHẠM TIẾN SỸ

Hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo
l Chiều 15.9, Lữ đoàn Phòng không
573 cùng chính quyền xã Phước Hiệp
(huyện Tuy Phước) tổ chức nghiệm thu
và bàn giao căn nhà tình nghĩa cho bà
Lê Thị Tuyết Sương (87 tuổi, là vợ của
liệt sĩ Bùi Đắc Hùng) ở thôn Đại Lễ, xã
Phước Hiệp. Căn nhà được xây dựng với
tổng kinh phí trên 200 triệu đồng, trong
đó, các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng
không 573 hỗ trợ 80 triệu đồng và hơn
100 công lao động.
l Ngày 16.9, Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện Tây Sơn phối hợp với Ủy
ban MTTQ Việt Nam xã Tây An tổ chức

nghiệm thu và bàn giao nhà đại đoàn kết
cho gia đình bà Hồ Thị Mến (thôn Trà
Sơn, xã Tây An) thuộc diện hộ nghèo.
Trong đó, Quỹ vì người nghèo của tỉnh
hỗ trợ 40 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo
của huyện hỗ trợ 10 triệu đồng.
l Ngày 15.9, Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ) trao
số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà
Nguyễn Thị Chuộng (SN 1930, ở thôn
Hữu Lộc) thuộc diện hộ nghèo, có nhà
ở bị xuống cấp nặng, để xây dựng lại
nhà mới.
XUÂN VINH - MỘC MIÊN - VĂN TỐ

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn trao tiền hỗ trợ xây
dựng nhà đại đoàn kết cho bà Hồ Thị Mến. Ảnh: MỘC MIÊN

TIN VẮN
l Ngày 16.9, tại Trung
tâm Hội nghị tỉnh, Liên hiệp
các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ
chức Hội nghị tập huấn về
công tác đối ngoại nhân dân
năm 2022. Tham dự có đại
diện lãnh đạo các sở, ban,
ngành, hội, đoàn thể của tỉnh
và lãnh đạo các huyện, thị xã,
thành phố; ủy viên Ban Chấp
hành Liên hiệp các tổ chức
hữu nghị tỉnh và các hội thành
viên. Lớp tập huấn nhằm tăng
cường năng lực cho đội ngũ
làm công tác đối ngoại nhân
dân tại các địa phương, đơn
vị trên địa bàn tỉnh; đồng thời
nâng cao nhận thức, huy động
sự tham gia của các cấp, các
ngành, các đoàn thể, tổ chức
xã hội, địa phương trong việc
thực hiện hiệu quả các hoạt
động đối ngoại nhân dân thời
gian đến. HOÀI THU
l Trường Chính trị tỉnh
phối hợp với Sở Nội vụ tổ
chức lễ bế giảng lớp bồi
dưỡng ngạch chuyên viên
khóa 3 năm 2022, chiều 16.9.
Qua 2 tháng học tập, 71 học
viên là cán bộ, công chức
thuộc các sở, ban, ngành và
các huyện, thị xã, thành phố
đã hoàn thành khóa học. Kết
quả, 100% học viên đủ điều
kiện tốt nghiệp và đều xếp
loại khá. DƯƠNG LINH
l Nhằm góp phần nâng
cao nhận thức, chuyển đổi
hành vi của người dân để tích
cực tham gia vào các hoạt
động phòng, chống dịch
bệnh sốt xuất huyết, ngày
16.9, Hội CTĐ tỉnh phối hợp
với Hội CTĐ TP Quy Nhơn
và UBND phường Hải Cảng
(TP Quy Nhơn) tổ chức buổi
truyền thông về phòng, chống
dịch bệnh sốt xuất huyết tại
phường. Dịp này, Hội CTĐ tỉnh
cũng phối hợp với Công Ty
TNHH Nguyên liệu hóa chất
Tản Viên (TP Hồ Chí Minh)
tặng 50 suất quà cho hộ dân
có hoàn cảnh khó khăn trên
địa bàn phường, mỗi suất trị
giá hơn 500 nghìn đồng.
NGỌC NGA
l Chiều 15.9, LĐLĐ huyện
Hoài Ân tổ chức gặp mặt trao
5 “Sổ tiết kiệm công đoàn Hoài
Ân” năm 2022 cho các cháu là
con của đoàn viên, công nhân,
viên chức, lao động có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn; mỗi
sổ trị giá 5 triệu đồng. Chương
trình “Sổ tiết kiệm Công đoàn
Hoài Ân” năm 2022 được xây
dựng từ sự đóng góp, ủng hộ
của đoàn viên, công nhân,
viên chức, lao động trong toàn
huyện, do LĐLĐ huyện phát
động từ tháng 8.2022 đến nay.
HỒ HẬU
l Chiều 16.9, thừa ủy
nhiệm của Giám đốc Công ty
CP Thủy sản Bình Định, đại
diện Ủy ban MTTQ Việt Nam
TX Hoài Nhơn và Ủy ban MTTQ
Việt Nam phường Bồng Sơn
đến thăm, tiếp tục trao hỗ trợ
quý III/2022, số tiền 9 triệu đồng
cho 3 người con của anh Lê Hữu
Điệp (SN 1979) ở khu phố 5,
phường Bồng Sơn, làm việc tại
TP Hồ Chí Minh, bị mắc Covid-19
và tử vong. D.B.SƯƠNG
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Đảm bảo an toàn đê Đông
Hệ thống đê Đông có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng, tháo lũ cũng như bảo vệ tính mạng, tài sản
của người dân và Nhà nước. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn của đê Đông trước diễn biến phức tạp, khó
lường của thiên tai có vai trò hết sức quan trọng.

Hệ thống đê Đông có tổng chiều dài
gần 43,6 km. Điểm xuất phát từ phía
Tây Cầu Đôi (thuộc phường Nhơn Bình,
TP Quy Nhơn) đi ven đầm Thị Nại qua
các địa phương của huyện Tuy Phước,
Phù Cát và kết thúc tại núi Cát (xã Nhơn
Hội, TP Quy Nhơn). Trên tuyến đê có 66
cống qua đê gồm 118 cửa xả và 17 tràn
với 828 cửa với tổng chiều dài 2.686 m.
Đây là hệ thống đê cực kỳ quan
trọng của tỉnh, có nhiệm vụ ngăn mặn,
giữ ngọt cho 3.600 ha đất sản xuất, tiêu
úng cho hơn 5.400 ha, tháo lũ cho hơn
22.500 ha, bảo vệ trên 200 nghìn dân và
nhiều tài sản khác của Nhà nước. Đồng
thời, hệ thống giao thông trên đê đã tạo
điều kiện để phát triển KT-XH và phục
vụ cho công tác cứu hộ, sơ tán dân trong
mùa mưa bão.
Tuy vậy, một số công trình ở hệ thống
đê Đông (thuộc huyện Tuy Phước) đã
xuất hiện tình trạng xuống cấp, đơn
cử là tràn Dương Thiện, đập Cái Sơn
(thuộc xã Phước Sơn). Chủ tịch UBND
xã Phước Sơn Tôn Kỳ Hải cho biết: “Tràn
Dương Thiện được xây dựng trên nền
đất yếu, thường xuyên bị sụt lún. Hơn
nữa, một số cống trên tràn xảy ra tình
trạng rò rỉ nước. Thực trạng này khiến
chính quyền và người dân rất lo lắng
bởi đây là khu vực xung yếu, ảnh hưởng
trực tiếp đến an toàn cho cuộc sống cũng
như sản xuất của rất nhiều hộ dân”.
Ghi nhận tại tràn Dương Thiện, do
bị sụt lún nên tuyến đường giao thông
trên tràn thường xuyên bị ngập mỗi khi
thủy triều lên. Hằng ngày, nhiều người
dân thôn Dương Thiện và khu vực lân
cận vẫn liều mình băng qua tràn bởi đi
đường vòng sẽ xa hơn. Ông N. (người
dân ở xóm 15, thôn Dương Thiện) nói:
“Tôi quen địa hình nên hằng ngày nước
có ngập cũng cố băng qua. Đi riết nên
quen rồi”.
Việc xác định rõ trọng điểm, hiện
trạng các đê Đông trước, trong và sau
mùa mưa, bão là hết sức quan trọng để
xây dựng phương án hộ đê nhằm chủ
động ứng phó, giảm thiệt hại ở mức thấp
nhất do thiên tai gây ra. Trên cơ sở đó, Chi
cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT) đã thường

TIN VẮN
l Ngày 16.9, Đội Cảnh sát kinh tế
(CA TP Quy Nhơn) cho biết vừa phối
hợp với CA phường Ngô Mây kiểm tra,
phát hiện cơ sở kinh doanh của Phan
Đình Xếp (SN 1987, ở đường Trần Thị Kỷ,
phường Ngô Mây) kinh doanh hàng hóa
không có hóa đơn chứng từ, vi phạm
quy định về nhãn. Tổ công tác đã tạm giữ
hàng hóa trị giá khoảng 20 triệu đồng,
gồm 600 ốp điện thoại các loại, 10 cái
quạt, 10 cái kẹp điện thoại. CA thành
phố đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy
định của pháp luật.
l Ngày 15.9, CA phường Quang
Trung (TP Quy Nhơn) tiếp nhận tin
báo của chị Nguyễn Thị Mỹ T. (SN 1997,
ở xã Bình Tân, huyện Tây Sơn) về việc bị
mất cắp 5 triệu đồng và 3 trang sức bằng
vàng để trong phòng trọ ở đường Hoàng
Văn Thụ (thuộc phường Quang Trung).
Qua xác minh điều tra, cùng ngày CA
phường đã làm rõ đối tượng Trần Minh
Trường (SN 1995, ở xã Phước Sơn, huyện
Tuy Phước) là thủ phạm vụ trộm cắp tài
sản trên. CA phường đã thu hồi tang vật,
củng cố hồ sơ, chuyển CA TP Quy Nhơn
tiếp tục điều tra mở rộng.
N.GIANG

Tràn Dương Thiện (xã Phước Sơn) thường xuyên bị sụt lún do xây dựng trên nền đất yếu.
xuyên duy trì công tác duy tu sửa chữa
thường xuyên trên hệ thống đê Đông.
Trong năm 2022, đơn vị đã triển khai
sửa chữa các hạng mục như: Sửa chữa 97
cửa tràn Quy Nhơn II, sửa chữa 48 cửa
tràn Cao Doan 3; bảo trì đường dây và
máy biến áp cống Bà Ưa; các ty, máy vít,
thiết bị đóng mở cống toàn tuyến; làm lại
mới các cửa van, sửa chữa, lắp đặt mới
tủ điện inox để vận hành các cống... với
tổng kinh phí khoảng 1,8 tỷ đồng.
Theo ông Lê Hồng Vinh, Trạm
trưởng Trạm Thủy lợi Hà Thanh (đơn
vị quản lý hệ thống đê Đông), đơn vị đã
lên phương án phối hợp với ban chỉ huy
PCTT-TKCN&PTDS các xã, phường ven
hệ thống đê Đông tiến hành kiểm tra,
rà soát những đoạn đê, kè, cống xung
yếu và các vùng trũng thấp, nằm kề khu
dân cư để thực hiện các biện pháp gia
cố, sửa chữa, đề xuất phương án di dời
dân cư trước lũ.
“Chúng tôi cũng xây dựng phương
án cụ thể cho từng vị trí công trình và
bổ sung vật tư, vật liệu đầy đủ tập kết
tại những vị trí xung yếu cần thiết, nhất
là các đoạn đê có khả năng bị nước lũ

CA TX Hoài Nhơn tăng cường
làm CCCD tại nhà
Thời gian gần đây, CA TX Hoài Nhơn
nhận được nhiều thư khen của người
dân về tinh thần, thái độ làm việc của
lực lượng CA thị xã, trong đó có cán bộ,
chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội trong việc tăng cường
làm CCCD tại nhà.
Ngoài thời gian cấp CCCD tại
trụ sở CA các xã, phường, lực lượng
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự
xã hội, ĐVTN, CA các xã, phường tổ
chức rà soát, lập danh sách các trường
hợp người cao tuổi, đi lại khó khăn, bị
bệnh không đi lại được, trong đó có các
trường hợp mẹ Việt Nam Anh hùng,
người có công với cách mạng để đến tận
nhà thu nhận hồ sơ, cấp thẻ CCCD. Từ
tháng 8.2022 đến nay đã cấp CCCD cho
21 trường hợp như trên.
Cũng trong tháng 8, CA TX Hoài
Nhơn mở đợt cao điểm làm sạch dữ
liệu dân cư, cấp CCCD, tài khoản định
danh điện tử trên địa bàn thị xã. Tính

Bình Định

CA TX Hoài Nhơn làm CCCD tại nhà cho người dân.
Ảnh: T.L
từ ngày 1.8 - 15.9, CA TX Hoài Nhơn đã
thu nhận hồ sơ cho 10.170 trường hợp
công dân, cấp 3.305 tài khoản định danh
điện tử; phối hợp với Bưu điện thị xã,
CA các xã, phường trả 6.506 thẻ CCCD
đến tay người dân.
T.LONG

Ảnh: H.P

tràn qua như đoạn đê trên cầu Bến Gỗ
(khu phố 7, 8, phường Nhơn Bình) và
các đoạn đê chưa được đầu tư tu bổ,
nâng cấp như đoạn đê từ cống Đập Mới
đến cống Ông Thiên, đê Huỳnh Giản...”,
ông Vinh chia sẻ.
Đối với tràn Dương Thiện, theo
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Đắc
Chương, phương án làm tràn ngăn mặn
bên dưới và cầu phục vụ giao thông bên
trên cũng đã được tính tới nhưng trong
điều kiện nguồn ngân sách tỉnh còn eo
hẹp, việc xây mới ngay lập tức là chưa
thể. Với tràn này sẽ cho khắc phục các
vị trí bị sụt lún để đảm bảo công năng
ngăn mặn, giữ ngọt.
“Hầu hết các vị trí xung yếu trên hệ
thống đê Đông, chúng tôi đã chỉ đạo các
đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục hư
hỏng. Sở cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các
đơn vị liên quan bố trí lực lượng để vận
hành; tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường
xuyên kiểm tra an toàn toàn hệ thống đê
kể cả khi không có mưa, lũ để phát hiện
và xử lý sự cố theo phương châm 4 tại
chỗ”, ông Chương cho biết.
HỒNG PHÚC

3 lần vào tù
vì trộm cắp
Ngày 15.9, TAND huyện Tây Sơn
đưa ra xét xử trực tuyến vụ án trộm
cắp tài sản; điểm cầu trung tâm là TAND
huyện và điểm cầu thành phần là nhà
tạm giữ CA huyện.
Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày
12.5, tại khối Phú Xuân (thị trấn Phú
Phong, huyện Tây Sơn), bị cáo Trịnh
Thành Luôn (SN 1995, ở thôn Hòa
Thuận, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn)
đã lén lút chiếm đoạt số tiền 4,94 triệu
đồng và 1 điện thoại di động trị giá trên
1,2 triệu đồng tại nhà riêng của anh Mai
Anh Tuân (SN 1996, ở thôn Phú Lạc, xã
Bình Thành, huyện Tây Sơn).
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ
hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên
phạt Trịnh Thành Luôn 9 tháng tù giam.
Đáng chú ý, vào tháng 1.2014, Trịnh
Thành Luôn đã bị TAND huyện Tây
Sơn xử phạt 6 tháng tù giam về tội
trộm cắp tài sản. 3 năm sau, vào tháng
2.2017, Luôn tiếp tục bị TAND tỉnh xử
phạt 36 tháng tù giam về tội cướp giật
tài sản và 21 tháng tù giam về tội trộm
cắp tài sản.
VĂN PHONG

Truyền thông bảo đảm an ninh,
an toàn dầu khí trên biển
Ngày 16.9, tại Đồn Biên phòng Tam
Quan Nam (TX Hoài Nhơn), Bộ Chỉ huy
BĐBP tỉnh phối hợp với Công ty đường
ống khí Nam Côn Sơn (Tổng Công ty
Dầu khí quốc gia Việt Nam) tổ chức
tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn
đường ống khí biển năm 2022.
Tại buổi tuyên truyền, hơn 100
chủ phương tiện, thuyền trưởng các
phương tiện hoạt động đánh bắt vùng
khơi (có chiều dài 15 m trở lên) được
giới thiệu về hình ảnh, sơ đồ, vị trí,
tọa độ các công trình dầu khí hiện
nay trên biển; các văn bản pháp luật
liên quan về đảm bảo an ninh, an toàn
các công trình dầu khí cũng như quy
định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực dầu khí. Ngư dân được
tuyên truyền, vận động không neo đậu,
đánh bắt hải sản, nuôi thủy hải sản
xâm phạm an ninh, an toàn công trình
dầu khí trên biển, đường ống dẫn khí;
phát hiện, tố giác những hành vi vi

Tuyên truyền cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng
trước khi đi đánh bắt hải sản.
Ảnh: CÔNG CƯỜNG
phạm; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển
kinh tế biển với tham gia đấu tranh,
bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo
Tổ quốc.
CÔNG CƯỜNG
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Quản lý an toàn hồ, đập thủy điện
Trước mùa mưa bão, các nhà máy thủy điện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã chủ động hoàn thành việc duy
tu, bảo dưỡng hệ thống máy móc vận hành, đảm bảo an toàn hồ, đập, phối hợp với các địa phương vùng hạ du lên
kế hoạch ứng phó các tình huống có thể xảy ra.
Kiểm tra an toàn hồ, đập
trước mùa mưa

Trong tháng 8, Sở Công
Thương phối hợp với các cơ
quan, đơn vị và địa phương
có liên quan tổ chức kiểm tra
việc chấp hành các quy định
của pháp luật về quản lý an
toàn đập, hồ chứa thủy điện.
5 thủy điện hoạt động tại địa
bàn tỉnh được kiểm tra gồm:
Thủy điện Vĩnh Sơn, thủy
điện Định Bình, thủy điện Trà
Xom, thủy điện Vĩnh Sơn 5,
thủy điện Ken Lút hạ (huyện
Vĩnh Thạnh).
Theo báo cáo của Sở Công
Thương, hiện trạng đập, hồ
chứa của các công trình thủy
điện đang hoạt động bình
thường, các hạng mục công
trình không có hiện tượng
bất thường xảy ra như nứt
nẻ, sạt trượt mái bờ hay xói
lở hạ lưu..., 4/5 đập thủy điện
theo thiết kế có lắp đặt thiết
bị quan trắc. Riêng công trình
thủy điện Ken Lút hạ có đập,
hồ chứa nhỏ với dung tích là
67.415 m 3 nên không thiết kế
trang thiết bị quan trắc, chủ
yếu quan sát, theo dõi bằng
trực quan. Các chủ hồ chứa
thủy điện đã thực hiện công
tác quản lý an toàn đập, hồ
chứa và báo cáo hiện trạng an
toàn đập, hồ chứa thủy điện
đúng theo quy định tại Nghị
định 114, Thông tư 09 và các
văn bản quy phạm pháp luật
có liên quan.
Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ
tịch Công ty TNHH Khai thác
công trình Thủy lợi Bình Định,
cho biết: Hồ Định Bình có dung
tích lớn 226,21 triệu m3. Trước

Đoàn công tác Sở Công Thương kiểm tra tại thủy điện Vĩnh Sơn 5. 			
mùa mưa lũ, công ty tiến
hành kiểm tra đập bê tông
đảm bảo an toàn công trình;
6 cửa tràn xả mặt và 6 cửa
tràn xả đáy hoạt động bình
thường. Hệ thống điện vận
hành công trình và máy phát
điện dự phòng; thiết bị đo
mực nước thượng lưu đập,
các thiết bị đo mưa tự động;
12 camera giám sát vận hành
cửa tràn; hệ thống mái gia cố
và đường quản lý hoạt động
bình thường…
Các đơn vị đã bố trí lực
lượng thường xuyên theo dõi,
kiểm tra các hạng mục công

trình liên quan đến công tác
vận hành an toàn đập, hồ
chứa thủy điện. Công ty CP
Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông
Hinh đã hoàn chỉnh báo
cáo hiện trạng an toàn đập,
phương án ứng phó thiên tai,
đảm bảo các thiết bị ở trạng
thái vận hành tin cậy trước
mùa lũ. Đồng thời chuẩn bị
đầy đủ điều kiện cần thiết về
nhân lực, vật tư, phương tiện,
thiết bị, đảm bảo hệ thống
thông tin liên lạc thông suốt,
sẵn sàng ứng phó giảm nhẹ
thiệt hại khi có thiên tai hoặc
sự cố xảy ra.

Ảnh: HẢI YẾN

Các địa phương chủ động
ứng phó thiên tai

Toàn tỉnh có 6 thủy điện
đang hoạt động thì có 5 thủy
điện ở huyện Vĩnh Thạnh. Do
đó, trước mùa mưa bão, UBND
huyện Vĩnh Thạnh chỉ đạo chủ
tịch UBND các xã Vĩnh Hảo,
Vĩnh Hiệp, Vĩnh Kim, Vĩnh
Sơn và các đơn vị trực thuộc là
CA, Ban CHQS huyện, Phòng
NN&PTNT, Phòng Kinh tế và
Hạ tầng, Trạm Viễn thông,
Trung tâm VH-TT-TT, Trạm
điện 35 KV huyện, Điện lực
Phú Phong, có biện pháp đảm
bảo ANTT, thông tin liên lạc,

Thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ trồng sâm bố chính
Năm 2021, được người em
làm tài xế đường dài chạy tuyến
Bình Định - Quảng Bình tặng
7 cây sâm bố chính, anh Trần
Minh Tâm (SN 1973, ở khu phố
Kim Châu, phường Bình Định,
TX An Nhơn) trồng thử trong
vườn nhà. Nhận thấy cây thích
nghi nhanh, sinh trưởng khá tốt
nên anh Tâm quyết định thuần
dưỡng, nhân giống và trồng với
quy mô lớn.
Anh Tâm cho hay: Sâm bố
chính có vị ngọt, tính mát, có
hàm lượng dinh dưỡng rất cao,
được xem là cây dược liệu quý.
Ngoài việc thu hoạch củ sâm
tươi, người trồng có thể tận
dụng hoa và lá của cây sâm bố
chính đem phơi khô để làm trà
uống, hoặc ngâm rượu uống rất
tốt cho sức khỏe. Sau khi trồng
thử nghiệm, tôi thấy loại cây này
cũng có thể sinh trưởng, phát
triển khá tốt với điều kiện thổ
nhưỡng, khí hậu tại Bình Định
nên quyết tâm tạo ra lứa sâm bố
chính đầu dòng và nhân rộng mô
hình của mình”.
Để có thêm thông tin, anh

Anh Tâm chăm sóc vườn sâm bố chính của mình.
Tâm tìm hiểu trên sách, tài liệu,
mạng internet… về đặc điểm,
dược tính, cách ươm giống,
nuôi cấy, cách chăm sóc, thị
trường tiêu thụ của sâm bố
chính. Trải qua nhiều khó khăn,
đến nay vườn sâm của anh rộng
7.000 m2 với 17.000 chậu, trong
đó có khoảng 5.500 chậu đang
đến tuổi thu hoạch.
Theo anh Tâm, khi hiểu
được đặc tính thì cây sâm bố
chính cũng rất dễ trồng, nhưng

Ảnh: LÊ NGÂN

để đạt năng suất cao phải có sự
đầu tư kỹ lưỡng. Đặc biệt, chú
trọng vào khâu làm đất, tránh để
mầm bệnh, tuyến trùng gây hại
cho cây. “Việc chăm sóc cây này
không phức tạp, chỉ cần thường
xuyên dọn cỏ và tưới nước. Tuy
nhiên, do đây là cây dược liệu
nên trước tiên phải xác định
được nguồn phân bón để đảm
bảo không có bất kỳ hóa chất nào
tồn dư trong cây sâm sau khi thu
hoạch. Mặt khác, cần chú ý đến

các yếu tố như nguồn nước đảm
bảo, tưới đủ ẩm trong thời gian
mới trồng; thường xuyên kiểm
tra nhằm phát hiện các loại sâu
ăn lá và côn trùng gây hại để có
biện pháp xử lý kịp thời”, anh
Tâm cho biết thêm.
Thời gian thu hoạch sâm từ
8 tháng - 1 năm tuổi, nhưng thời
điểm thu hoạch sâm đẹp nhất
là khoảng 11 tháng. Sâm củ sau
khi thu hoạch được phân thành
4 loại, với giá bán từ 400 - 800
nghìn đồng/kg. Anh Tâm ước
tính, với 5.500 gốc sâm đang
đến tuổi thu hoạch (khoảng 0,2 0,3 kg/gốc), với giá bán như hiện
nay thì anh có lãi hơn 300 triệu
đồng. Ngoài ra, anh Tâm còn
cung cấp cây giống cho những
hộ dân ở địa phương, với giá từ
15.000 - 20.000 đồng/gốc, cũng
đem về cho gia đình anh Tâm
một nguồn thu nhập không nhỏ.
Mô hình trồng sâm bố chính
của anh Tâm cũng đã góp phần
tạo việc làm thường xuyên
cho 4 - 5 lao động địa phương,
với mức lương 6 triệu đồng/
người/tháng.
LÊ NGÂN

điện vận hành công trình để
ứng phó với thiên tai.
Ông Bùi Tấn Thành, Chủ
tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh,
cho biết: Trong trường hợp bão
mạnh, mưa lũ lớn bất thường,
các đơn vị liên quan của huyện
cập nhật thông tin về tình hình
thời tiết; thông tin chỉ đạo của
Ban Chỉ huy Phòng chống
thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn
và Phòng thủ dân sự tỉnh.
Cùng với đó, huyện chỉ đạo
huy động khẩn cấp nhân lực,
vật lực tại chỗ để ứng cứu và
tổ chức phương án di dời dân;
thông báo kịp thời tình hình
vận hành điều tiết lũ công trình
cho UBND các xã và nhân dân
vùng hạ lưu biết để chủ động
đối phó. Lực lượng xung kích
các xã đã được thành lập từ
40 - 80 người/đội/xã, sẵn sàng
ứng phó khi được huy động.
Trong trường hợp khẩn cấp,
huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh
huy động lực lượng hỗ trợ.
Nằm trong khu vực có thể
chịu ảnh hưởng của mưa lũ và
quá trình điều tiết các hồ thủy
điện, UBND các huyện Tây Sơn,
Tuy Phước và TX An Nhơn đã
lên phương án phòng, chống
cụ thể. Theo đó, sau khi nhận
được thông báo về việc điều
tiết lũ của Ban Chỉ huy Phòng
chống thiên tai - Tìm kiếm cứu
nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh,
các địa phương phải thông
báo kịp thời theo quy định
tình hình vận hành xả lũ cho
nhân dân trên địa bàn biết để
phòng tránh. Địa phương và
các cơ quan, đơn vị cũng bàn
phương án phối hợp thực hiện
các biện pháp đảm bảo an toàn
công trình, bảo vệ tính mạng,
tài sản của nhân dân trên địa
bàn khi điều tiết lũ và xảy ra
trường hợp khẩn cấp.
HẢI YẾN

TIN VẮN
l Sáng 16.9, Trung tâm
Dịch vụ nông nghiệp huyện
Phù Mỹ tổ chức Hội thảo
tham quan mô hình trình diễn
nuôi cua xanh thương phẩm.
Mô hình được triển khai với
diện tích 4.400 m² tại thôn
Tân Phú, xã Mỹ Đức có 3 hộ
tham gia. Tổng kinh phí thực
hiện mô hình là 26 triệu đồng.
Qua hơn 4 tháng thả nuôi, tỷ
lệ sống của cua ước đạt 40%,
trọng lượng bình quân 250 gr/
con, năng suất cua đạt hơn
2,5 tấn/ha, người nuôi lãi gần
90 triệu/4.400 m²/vụ.
VIỆT LỢI - NHƯ Ý
l UBND huyện An Lão đã
quyết định chi 80 triệu đồng
từ nguồn kinh phí sự nghiệp
nông nghiệp năm 2022 mua
50 con dúi giống (25 cặp giống
bố mẹ) cấp cho 7 hộ chăn nuôi
tại các xã An Trung, An Hòa,
An Tân, thị trấn An Lão nhằm
tạo nguồn giống dúi để nhân
rộng mô hình, góp phần tăng
thu nhập kinh tế hộ, đẩy nhanh
chương trình giảm nghèo bền
vững ở địa phương. H.N.QUỐC
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Bình Định

Quy hoạch đô thị Quy Nhơn năm 1932

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Quy Nhơn được quy hoạch,
phân chia địa giới theo những cách riêng. Nhìn lại cách quy
hoạch theo khu từ cách đây 90 năm để hình dung một phần
Quy Nhơn ngày trước…
Ngày 30.4.1930, toàn quyền
Đông Dương là Pierre Pasquier
ban hành Nghị định nâng thị xã
Qui Nhơn lên thành phố, đặt
dưới sự cai quản của một viên
chức hành chánh gọi là Đốc lý
(Résident Maire), do Công sứ
Bình Định kiêm nhiệm. Địa giới
thành phố được mở rộng thêm,
trước đây Quy Nhơn chỉ gồm
2 làng Cẩm Thượng và Chánh
Thành, bấy giờ sáp nhập thêm
một phần của làng Hưng Thạnh
thuộc tổng Tuy Hà, phủ Tuy
Phước. Nếu chỉ dựa vào đây thì
chưa thể mô tả rõ cụ thể địa giới
từng địa hạt cơ sở của Quy Nhơn
năm 1932. Căn cứ văn bản đề
nghị của Công sứ Bình Định (Le
Résident de France à QuiNhon)
ngày 8.11.1930 và Quyết định
ngày 2.7.1932 của Khâm sứ
Trung kỳ (Résident Supérieur de
AnNam), TP Quy Nhơn đương
thời quy hoạch 5 quartier, cư dân
Quy Nhơn gọi là khu.
Khu 1 (1er Quartier) thuộc
địa phận làng Chánh Thành
trước đây. Giới phận phía Bắc
giáp đầm Thị Nại; phía Đông và
phía Nam giáp biển; phía Tây
giáp đại lộ Khải Định, tại ngã tư
Khải Định với đại lộ Odent’hal
theo đại lộ Odent’hal chạy về
phía Tây Nam cuối nhà tù, rồi
theo đường Dayot ra đầm Thị
Nại. Quy chiếu ra ngày nay, có
thể xác định được địa giới Khu 1.
Tính ở phía Nam từ mũi Tấn dọc
theo biển đến đường Lê Lợi (đại
lộ Khải Định xưa), theo đó đến
ngã tư đường Lê Lợi với đường
Tăng Bạt Hổ, theo đường Tăng
Bạt Hổ (đại lộ Odent’hal xưa)
đến ngã tư đường Tăng Bạt Hổ
với đường Trần Cao Vân, rồi

theo đường Trần Cao Vân (Dayot
xưa) đổ ra đầm Thị Nại.
Khu 2 (Deuxième quartier)
thuộc địa phận làng Chánh
Thành trước đây. Giới phận
phía Nam giáp biển, phía Đông
giáp đại lộ Khải Định đến nút
giao với đại lộ Odent’hal, phía
Bắc giáp đại lộ Odent’hal từ nút
giao với đại lộ Khải Định đổ về
phía Tây, là ranh giới với Khu 3
và phía Tây tại các vị trí E, F, G,
H theo phụ lục đính kèm bản
đồ quy hoạch. Không có bản đồ
quy hoạch năm 1932 để xác định
vị trí cụ thể các điểm E, F, G, H.
Nhưng tạm quy chiếu Khu 2 có
giới phận phía Đông tính từ biển
theo đường Lê Lợi đến ngã tư
với đường Tăng Bạt Hổ. Phía
Bắc là từ đây theo đường Tăng
Bạt Hổ chạy về phía Tây làm nên
ranh giới với Khu 3.
3 ngôi chùa Hiển Nam, Minh
Tịnh, Bạch Sa vào quãng cuối
thập niên 50, đầu thập niên 60
thế kỷ trước phải dời đến vị trí
hiện nay, vì nằm ở khu vực phải
xây dựng đường băng sân bay.
Hình dung ra được ranh giới
khu 2 về phía Tây tạm cho là
đường Nguyễn Tất Thành bây
giờ, phía Nam là giao lộ Nguyễn
Tất Thành với đường Ngô Mây
đổ ra eo Nín Thở.
Đường Tăng Bạt Hổ ngày
xưa (đại lộ Odent’hal) đến SVĐ
Quy Nhơn bây giờ thì chạy lên
phía Bắc, đi ngang qua Collège
de QuiNhon. Tức đoạn đường
Lê Hồng Phong từ ga xe lửa chạy
đến ngã tư đường Tăng Bạt Hổ
ngày nay là một phần của đại lộ
Odent’hal thuở trước.
Khu 3 (Troisième quartier)
thuộc địa phận làng Cẩm

GIẢI BÓNG CHUYỀN NAM ĐẠI HỘI
TDTT TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ IX,
NĂM 2022:

Đội bóng huyện
Tây Sơn vô địch
lần thứ 3 liên tiếp

(BĐ) - Sáng 16.9, tại Nhà thi đấu Trung
tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh
đã diễn ra 2 trận đấu cuối cùng của Giải
bóng chuyền nam Đại hội TDTT tỉnh
Bình Định lần thứ IX, năm 2022. Trong
trận tranh hạng ba, đội bóng huyện Tuy
Phước vượt qua đội bóng huyện Phù
Cát với tỷ số 2 - 0; ở trận chung kết, đội
bóng huyện Tây Sơn giành chiến thắng
3 - 0 trước đội bóng huyện Phù Mỹ, đoạt
chức vô địch. Đây là chức vô địch môn
bóng chuyền nam lần thứ 3 liên tiếp mà
huyện Tây Sơn giành được ở các kỳ đại
hội TDTT toàn tỉnh.
Giải bóng chuyền nam Đại hội TDTT
tỉnh Bình Định năm 2022 khởi tranh từ
ngày 12.9, với sự tham gia của 10 đội
bóng. Đây là nội dung thi đấu thứ 10 của
kỳ Đại hội lần này.
HOÀNG QUÂN

Bản đồ TP Quy Nhơn năm 1945.
Thượng trước đây. Giới phận
phía Bắc giáp núi, là nơi sẽ
xây dựng nhà ga xe lửa. Phía
Đông là đầm phá, giới hạn bởi
đường Russier và Dayot. Phía
Nam là đại lộ Odent’hal, giới
phận của Khu 2. Phía Tây giáp
ranh giới thành phố tại vị trí
các điểm E, D theo bản đồ quy

Ảnh tư liệu
hoạch đính kèm.
Có thể tạm quy chiếu giới
phận Khu 3 của Quy Nhơn năm
1932, phía Đông giáp đầm Thị
Nại đoạn từ đường Mai Xuân
Thưởng đến đường Trần Cao
Vân. Phía Nam là đường Tăng
Bạt Hổ, tính từ ngã tư đường
Trần Cao Vân với đường Tăng

Bạt Hổ chạy về hướng Tây, tạo
nên ranh giới với khu 2. Phía Tây
từ giao lộ Nguyễn Tất Thành với
đường Trường Chinh hiện nay
chạy lên giáp ngã tư đường Mai
Xuân Thưởng. Từ đây hướng ra
đầm Thị Nại tạo nên ranh giới
phía Bắc.
Khu 4 (Quatrième quartier)
thuộc địa phận làng Cẩm Thượng
trước kia. Phía Đông giáp đầm
Thị Nại chạy đến đường Russier.
Phía Tây giáp núi, phía Nam
giáp đường Russier. Phía Bắc
giáp khu 5 là làng Hưng Thạnh.
Có thể hình dung Khu 4 TP
Quy Nhơn năm 1932 có giới
phận phía Bắc là phường Đống
Đa ngày nay, phía Đông là đầm
Thị Nại tính từ cầu Hà Thanh
chạy đến đường Mai Xuân
Thưởng (Henry Russier xưa).
Phía Tây giáp núi. Phía Nam là
đường Mai Xuân Thưởng chạy
theo đường Diên Hồng, đường
Phạm Ngũ Lão giao với đường
Nguyễn Thái Học.
Khu 5 (Cinquième quartier)
thuộc địa phận làng Hưng
Thạnh trước kia. Phía Đông là
đầm phá, phía Tây giáp núi,
phía Nam giáp khu 4, phía Bắc
là ranh giới thành phố tại vị trí
C và B theo bản đồ quy hoạch
đính kèm. Như vậy Khu 5 của
Quy Nhơn năm 1932 gần như
là phường Đống Đa ngày nay.
Chưa rõ là Khu 5 hồi ấy có giáp
tới cầu Đôi hiện giờ hay không.
Quy Nhơn năm 1932 quy
hoạch 5 Khu phố. Giữa quy
hoạch và thực hiện có thể có một
sai biệt nào đó. Nhưng dù sao đó
cũng là những nét cơ bản để hình
dung được địa giới từng quartier
thuở xưa. Năm 1951, Quy Nhơn
sáp nhập thêm xã Phước Tấn
(gồm 3 làng Xuân Quang, Xuân
Vân, Quy Hòa) của huyện Tuy
Phước, gọi là Khu 6 Đông và
Khu 6 Tây của thị xã Quy Nhơn.
PHAN TRƯỜNG NGHỊ

Nhơn Phong nỗ lực xây dựng xã lên phường
Sau khi về đích nông thôn mới nâng cao vào
tháng 3.2022, xã Nhơn Phong (TX An Nhơn)
tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng xã
lên phường trước năm 2025 theo Nghị quyết 08
của Ban Chấp hành Đảng bộ TX An Nhơn, nhiệm
kỳ 2020 - 2025.
Có thể khẳng định xã Nhơn Phong
có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng
hướng, tăng tỷ trọng phát triển tiểu thủ
công nghiệp và thương mại - dịch vụ,
hiện có 10 DN hoạt động sản xuất tiểu
thủ công nghiệp và 549 cơ sở sản xuất
kinh doanh thương mại, dịch vụ và làng
nghề, nhất là nghề trồng mai cảnh đang
phát triển mạnh, cho thu nhập hàng
chục tỷ đồng/năm. Trong xây dựng cơ sở
hạ tầng theo hướng đô thị, địa phương
đã thu hút các nguồn lực với tổng số tiền
huy động thời gian qua đạt trên 112 tỷ
đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn
4,6 tỷ đồng.
Đến nay, 100% trục đường liên xã,
liên thôn được mở rộng theo hướng đô
thị, nền đường rộng 7 - 10 m, thảm bê
tông và thảm nhựa mặt đường rộng từ
5 - 7 m; đường ngõ xóm được bê tông
hóa đạt 100%. Thu nhập bình quân của

Một góc Nhơn Phong hiện nay.
người dân Nhơn Phong đạt gần 49,5
triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo
năm 2021 của xã giảm còn 2,15%; số
người tham gia BHYT đạt 85,8%; 93,9%
hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn
hóa; 7/7 khu dân cư đạt tiêu chuẩn
khu dân cư văn hóa. Tình hình an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa
bàn được duy trì, giữ vững, đời sống
vật chất và tinh thần của nhân dân
ngày càng được nâng cao. Xã Nhơn
Phong cũng hoàn thiện quy hoạch
phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị Cảnh

Hàng, đang triển khai
xây dựng hạ tầng
với vốn đầu tư trên
83 tỷ đồng.
Đến tháng 8 năm
nay, Nhơn Phong đã
đạt được 14/17 tiêu
chuẩn, còn 3 tiêu
chuẩn đang nỗ lực
phấn đấu sớm hoàn
thành là tỷ lệ hộ nghèo
3 năm gần nhất; tỷ lệ
chất thải rắn sinh hoạt
được thu gom; tiêu
Ảnh: XUÂN THỨC chuẩn đất cây xanh sử
dụng công cộng. Ông
Đinh Thanh Trình, Chủ tịch UBND
xã Nhơn Phong, cho biết: “Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân xã Nhơn
Phong quyết tâm hoàn thành toàn
bộ 4 tiêu chí và 17 tiêu chuẩn để trở
thành phường vào cuối năm 2023;
năm 2024 củng cố hồ sơ thành lập
phường trình các cấp phê duyệt,
góp phần bảo đảm toàn thị xã đạt
65% đơn vị hành chính phường, để
đủ điều kiện TX An Nhơn trở thành
thành phố trực thuộc tỉnh trước
năm 2024”.
XUÂN THỨC

Bình Định
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Những công trình mang dấu ấn thanh niên
Phát huy vai trò xung kích
tình nguyện, sáng tạo của
tuổi trẻ, trong nhiệm kỳ
2017 - 2022, Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tỉnh Bình Định đã
thực hiện hàng nghìn công
trình thanh niên mang ý
nghĩa thiết thực, hiệu quả.
Những ngày này, khi đến
tổ 2, khu phố Trung Hóa,
phường Tam Quan Nam (TX
Hoài Nhơn), có thể cảm nhận
được niềm vui của người dân
nơi đây, khi cây cầu bê tông kiên
cố bắc qua suối Bà Cừ gần hoàn
thành. Cây cầu do Tỉnh đoàn,
các đơn vị, DN hỗ trợ kinh phí
xây dựng và ĐVTN đóng góp
ngày công tham gia tháo dỡ cầu
tạm, vận chuyển vật liệu...
Ông Phan Biểu (ở tổ 2, khu
phố Trung Hóa) kể, trước đây
người dân làm cầu tạm bằng 2
thanh sắt ghép lại, bắc qua suối
để đi. Vào mùa mưa lũ, nước
suối dâng cao qua mặt cầu
làm người dân, các cháu học
sinh đi lại khó khăn; có nhiều
trường hợp đi xe máy vào ban
đêm không vững tay lái, bị ngã
xuống suối, gây thương tích.
“Người dân tổ 2 luôn ao
ước có được cây cầu vững chãi
để thuận tiện qua lại. Cây cầu
thanh niên này chỉ còn một số
hạng mục nhỏ, chỉ vài ngày nữa
là khánh thành và đưa vào sử
dụng. Chúng tôi rất vui”, ông
Biểu bộc bạch.
Cầu Bà Cừ dài 8 m, rộng 7 m,
có 1 nhịp, tải trọng 13 tấn, tổng
kinh phí xây dựng 620 triệu

Trong nhiệm kỳ 2017 2022, thực hiện phong trào
“Tuổi trẻ chung tay xây dựng
nông thôn mới”, các cấp bộ
Đoàn trong tỉnh đã đảm nhận
thực hiện 3.636 công trình,
phần việc thanh niên, vượt
chỉ tiêu đề ra. Trong đó, đã
ra quân sửa chữa 1.316 ngôi
nhà, nạo vét 1.127 km kênh
mương, khơi thông dòng
chảy; lắp đặt 112 km công
trình “Thắp sáng đường quê”;
triển khai xây dựng 129 nhà
Nhân ái, nhà Khăn quàng
đỏ với tổng trị giá gần 6,5 tỷ
đồng; xây dựng mới 176,5 km
đường bê tông nông thôn…
ĐVTN phường Tam Quan Nam (TX Hoài Nhơn) và người dân san lấp đất đường dẫn từ cầu Bà Cừ nối vào đường khu
dân cư. 										
Ảnh: C.H
đồng, trong đó các đơn vị tài
trợ gần 485 triệu đồng, phần
còn lại do địa phương đối ứng.
Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ
tịch UBND phường Tam Quan
Nam, cho biết: Cầu Bà Cừ trước
đây là cầu tạm nhưng lưu lượng
người, xe qua lại rất đông và
tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Cầu Bà
Cừ được xây mới khang trang,
vững chắc thay cho cầu cũ, tạo
điều kiện thuận lợi cho học sinh,
người dân qua lại an toàn; góp
phần cho hạ tầng giao thông
của địa phương ngày càng hoàn
thiện hơn.
Làng O2, xã Vĩnh Kim là
địa bàn miền núi còn gặp nhiều
khó khăn của huyện miền núi
Vĩnh Thạnh, đời sống của đồng
bào Bana tại đây rất thiếu thốn.

Hiểu được những vất vả của
người dân, trong nhiều đợt tình
nguyện, các ĐVTN trong tỉnh đã
thực hiện các công trình thanh
niên ở đây. Trong đó, nổi bật là
lắp đặt 78 bộ pin năng lượng
mặt trời và 10 bồn nước inox;
xây dựng 50 tủ thuốc cho các
hộ gia đình; trao tặng 1.000 con
gà giống; làm mới 3 km đường
dân sinh; xây dựng 1 sân chơi
cho thiếu nhi; trồng cây ăn quả
cho các hộ gia đình…
Trong những ngày tháng
7 vừa qua, tại xã Canh Liên
(huyện Vân Canh), Huyện đoàn
Vân Canh và Công ty TNHH
Lâm nghiệp Quyên Thắng đã
xây dựng và bàn giao công
trình thanh niên “Thắp sáng
bản làng”, lắp đặt 30 bóng điện

năng lượng mặt trời tại hai làng
Kon Lót và làng Hà Giao, với
chiều dài 5 km, tổng kinh phí
xây dựng hơn 60 triệu đồng.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
UBND xã Canh Liên Đinh Văn
Mực đánh giá: Công trình “Thắp
sáng bản làng” ở 2 làng mang
nhiều ý nghĩa thiết thực, góp
phần làm đẹp đường làng, ngõ
xóm, phục vụ việc đi lại thuận
tiện cho người dân và đảm bảo
ANTT, ATGT tại địa phương”.
Còn tại huyện Hoài Ân, thời
gian qua, Huyện đoàn và các cơ
sở Đoàn trực thuộc đã thực hiện
138 công trình, phần việc thanh
niên, với tổng giá trị gần 1 tỷ
đồng. Nổi bật là các hoạt động
tu sửa, phát quang đường giao
thông nông thôn; vận động nhân

Người trẻ chuộng thanh toán không tiền mặt
Trong xu hướng chuyển đổi số, hình
thức thanh toán không tiền mặt thông
qua các ứng dụng Momo, Zalo pay, QRpay, E-Mobile Banking… được người trẻ
ở đô thị ưa chuộng.
Anh Nguyễn Trung Nguyên (SN 2004,
ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn)
trước đây thường có thói quen sử dụng
tiền mặt để thanh toán khi ăn uống
cùng bạn bè. Từ đầu năm 2021 đến
nay, anh Nguyên đã hình thành thói
quen dùng ứng dụng E-Mobile Banking
để thanh toán các hóa đơn.
Anh Nguyên cho biết: “Khi mua
sắm, ăn uống, tôi thường quét mã QR,
chuyển khoản tại các cửa hàng, cửa tiệm
để chi trả các dịch vụ. Nhờ đó, tôi có thể
kiểm soát được mức chi tiêu hằng ngày,
lập được kế hoạch chi tiêu cho bản thân
tốt hơn”.
Còn anh Trần Văn Đồng (SN 2002, ở
phường Quang Trung, TP Quy Nhơn),
cũng bị lôi cuốn bởi hình thức thanh toán
không tiền mặt vì nhiều ưu đãi. “Khi
thanh toán quét mã VNPAY-QR, tôi còn
được ngân hàng tặng nhiều mã ưu đãi,
giảm giá khi mua hàng với số tiền từ 350 450 nghìn đồng/đơn cho các dịch vụ mua
sắm khác, giúp tôi hằng tháng tiết kiệm
được một khoản”, anh Đồng chia sẻ.

toán, tạo sự thoải mái,
tiện lợi cho khách; giúp
cho tiệm thuận lợi trong
việc thống kê số lượng
đơn, tính doanh số”.
Theo Giám đốc
Ngân hàng TMCP
Bưu điện Liên Việt chi nhánh Bình Định
Dương Thành Vương,
thanh toán không tiền
mặt là xu thế tất yếu
của
thời đại. Hiện nay,
Anh Nguyễn Trung Nguyên thanh toán hóa đơn bằng cách quét
mã QR tại quán ăn. 			
Ảnh: D.Đ giới trẻ rất quen thuộc
với các ứng dụng
Hiện nay, việc thanh toán không tiền Mobile banking, QR-pay, Zalo pay…
mặt phổ biến cho các giao dịch như mua Việc sử dụng các phương thức thanh toán
vé tàu, xe; thanh toán hóa đơn tiền điện, này giúp các giao dịch trở nên thuận tiện,
nước, mạng viễn thông; đi taxi, xe ôm nhanh chóng, an toàn và bảo mật.
“Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong
công nghệ… Loại hình thanh toán này
mang lại lợi ích rất lớn về sự an toàn, tiện các giao dịch trực tuyến, người dùng cần
lợi. Chỉ với một chiếc thẻ tín dụng hoặc thận trọng không cung cấp tên đăng
điện thoại thông minh kết nối internet, nhập, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai, kể
người dùng có thể thanh toán cho các cả nhân viên ngân hàng. Ngoài ra, người
dùng cần đảm bảo đang thực hiện giao
giao dịch mọi lúc, mọi nơi.
Anh Mạc Nguyễn Kim Tuấn, chủ tiệm dịch trên các website chính thức của dịch
cơm gà An Nhiên (phường Trần Phú, TP vụ. Khi xảy ra rủi ro, cần gọi ngay đến
Quy Nhơn), cho hay: “Tại mỗi bàn ăn của tổng đài 24/7 của các ngân hàng để kịp
tiệm đều có dán các mã VietQR để khách thời khóa dịch vụ, giảm thiểu rủi ro”, ông
DUY ĐĂNG
hàng có thể tùy chọn phương thức thanh Vương khuyến cáo.

dân thực hiện công trình “Thắp
sáng đường quê”; xây dựng nhà
Nhân ái, tuyên truyền bảo vệ
môi trường; sửa chữa hệ thống
kênh mương nội đồng…
Theo Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh đoàn Nguyễn Thành
Trung, các công trình thanh niên
trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 được
triển khai xuất phát từ việc thực
hiện các nhiệm vụ chính trị tại
địa phương, đơn vị; nhu cầu của
thanh thiếu nhi và người dân.
Từng công trình được triển khai
có điểm nhấn, chiều sâu, đảm
bảo thiết thực, hiệu quả.
“Trong nhiệm kỳ tới, Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp
tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn
phát huy vai trò xung kích tình
nguyện, sáng tạo để thực hiện
các công trình, phần việc ý
nghĩa, tạo sức lan tỏa rộng lớn
hơn”, anh Trung cho hay.
CHƯƠNG HIẾU

Cuộc thi sáng kiến
sử dụng điện tiết kiệm
trong thanh thiếu niên

Trung ương Đoàn phối hợp với Tập
đoàn Điện lực Việt Nam vừa phát động
cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng
điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong
thanh thiếu niên” năm 2022, dành cho
đối tượng là công dân Việt Nam không
quá 35 tuổi. Mục đích nhằm tuyên
truyền, giáo dục nâng cao ý thức của
thanh thiếu niên và cộng đồng về sử
dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả
vì sự phát triển bền vững của đất nước.
Tác phẩm dự thi gồm các thể loại:
Bài viết, video clip, infographic,
motiongraphic, các sản phẩm số (app,
phần mềm…), mô hình. Nội dung tác
phẩm phải thể hiện ý tưởng, sáng kiến
về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu
quả. Trong đó, ý tưởng, sáng kiến phải
được trình bày rõ ràng, đầy đủ; ý tưởng,
sáng kiến tham gia dự thi phải đảm bảo
tính mới, sáng tạo và có khả năng ứng
dụng vào thực tế.
Thời gian gửi bài dự thi từ ngày 13.9
đến hết ngày 25.11.2022. Vòng chung kết
xếp hạng và lễ trao giải cuộc thi dự kiến
tổ chức cuối tháng 12.2022 tại TP Hà Nội.
(Theo doanthanhnien.vn)
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Bình Định

Bi kịch từ một lần cả giận mất khôn
Vì không kiềm chế được cơn ghen mù quáng, cơn giận mờ mắt, người chồng đã cướp đi mạng sống của vợ. Để rồi
những đứa trẻ vừa mất mẹ giờ cũng không còn cha bên cạnh để được yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ như bao đứa
trẻ bình thường khác.

Dù 14 giờ ngày 15.9 phiên
tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan
Văn Tám (SN 1993, xã Cát
Khánh, huyện Phù Cát) phạm
tội giết người mới diễn ra,
nhưng những người dự khán là
cha mẹ, người thân của bị cáo và
nạn nhân đã đến tòa từ rất sớm.

Cả giận mất khôn

Như bao cặp vợ chồng khác,
Tám và vợ cũng trải qua thời
gian yêu đương rồi cưới nhau,
cuộc sống vợ chồng càng thêm
hạnh phúc khi lần lượt 3 cháu
bé chào đời. Nhưng rồi, những
mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện khi
Tám mê số đề, tiền làm ra chẳng
những không đủ trang trải cuộc
sống mà còn sinh nợ nần. Từ
đây, những cuộc cãi vã ngày
càng xuất hiện nhiều hơn, tiếng
cười con trẻ và những lời dịu
dàng bị thay thế bằng những
tiếng khóc, tiếng cãi nhau.
Đỉnh điểm là trước tết âm
lịch 2022, vợ của Tám là chị
T.T.M.H. đưa con về nhà ngoại
ở thôn Trung An, xã Cát Minh
(huyện Phù Cát) sinh sống. Sau
đó, để có tiền nuôi con, chị H.
làm nghề phục vụ tại các quán
nhậu ở xã Cát Khánh; Tám vẫn
đi biển và tham gia dân quân
tại xã. Mỗi lần sang thăm vợ
con, Tám lại bảo vợ nghỉ việc;
nhưng vì cuộc sống khó khăn,
chị H. không đồng ý.
Vào khoảng 10 giờ ngày
28.4, thấy chị H. lái mô tô đi
trên tuyến ĐT 633 theo hướng
từ xã Cát Minh đến xã Cát

Ân hận với những gì đã gây ra, hầu như suốt phiên xử, Tám đều cúi mặt, thi thoảng lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Ảnh: K.A
Khánh, Tám đuổi theo. Khi đến
đoạn đường thuộc thôn Ngãi
An (xã Cát Khánh), Tám điều
khiển xe vượt lên phía trước
chặn xe vợ và yêu cầu dừng lại
để nói chuyện. Tại đây, Tám
tiếp tục bảo vợ nghỉ việc nhưng
chị H. không chịu.
Bực bội, Tám đề nghị ly hôn
nhưng vợ không đồng ý. Lúc
này, Tám mở yên xe mình lấy
một con dao Thái Lan, giết vợ
bằng 20 nhát đâm vào vùng
lưng, ngực, hông, tay.
Tại tòa, Tám liên tục thừa
nhận chỉ vì sự nóng giận và
ghen tuông mù quáng mà đã
khiến cho các con thơ mất mẹ,

cha mẹ vợ mất con… “Trước
đó, thấy vợ đang ngồi nói
chuyện với một người đàn ông
trong quán cà phê nên bị cáo
bực tức. Cơn giận như che đi
tất cả. Gây án xong, bị cáo cũng
muốn chết theo vợ nên chạy
trốn trên núi rồi dùng đá đập
vào đầu để tự tử, nhưng rồi bị
cáo nghĩ đến 3 con thơ và dừng
lại, gọi điện thoại cho anh trai
để đi đầu thú”, nước mắt lưng
tròng, Tám khai.

Nỗi đau con trẻ

Dự tòa với tư cách là đại
diện cho bị hại song cũng là cha
mẹ vợ của bị cáo, vợ chồng ông

V. không giấu được sự giận dữ
với hành vi tàn nhẫn của Tám.
Vợ chồng ông V. đứng ra nhận
trách nhiệm tiếp tục nuôi nấng
các cháu. “Dù sao gần 2 năm
nay, các cháu cũng ở với gia
đình, nên chúng tôi sẽ tiếp tục
để các cháu ở đây và chăm sóc
chúng”, mẹ vợ bị cáo nói.
Trong khi đó, cha bị cáo
Tám thành khẩn xin phía sui
gia rộng lòng. “Dù sao các cháu
đã quá thiệt thòi rồi, gia đình tôi
chỉ mong anh chị nguôi giận, để
chúng tôi nuôi các cháu hoặc
được tới lui thường xuyên để
thăm nom, chăm sóc”, ông B.,
cha bị cáo Tám, khẩn khoản.

Giúp ngư dân vững tin vươn khơi
Ngày 16.9, tại phường Tam Quan Nam,
Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư
lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (thuộc Bộ Tư
lệnh Cảnh sát biển) tổ chức tuyên truyền
về biển, đảo, giúp ngư dân TX Hoài Nhơn
nâng cao nhận thức, chấp hành đúng quy
định của pháp luật để có những chuyến
biển an toàn, vững tin vươn khơi.
Theo ông Trương Nam Phong,
Trưởng Phòng Kinh tế TX Hoài Nhơn,
toàn thị xã có trên 2.390 tàu khai thác
thủy sản, trong đó có 90% số tàu có chiều
dài từ 15 m trở lên hoạt động xa bờ. Từ
đầu năm đến nay, thông qua hệ thống
giám sát tàu cá, toàn thị xã đã phát hiện
3 tàu cá khai thác ngoài vùng tự do đánh
bắt của Việt Nam (tăng 1 tàu so cùng kỳ).
“Việc tổ chức tuyên truyền, nâng cao
kiến thức pháp luật về biển, đảo hôm
nay sẽ giúp cho ngư dân khai thác hải
sản an toàn; nâng cao ý thức để chấm
dứt tình trạng vi phạm vùng biển nước
ngoài khai thác hải sản trái phép”, ông
Phong chia sẻ.
Thông qua hình thức tuyên truyền
trực quan và tờ rơi, lực lượng Cảnh
sát biển đã cung cấp cho các ngư dân
TX Hoài Nhơn thông tin hữu ích về chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước về các vấn đề liên quan
đến an ninh, chủ quyền biển, đảo của
Việt Nam và những nội dung cơ bản
của Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018.
Trong đó, trọng tâm là những điều

ngoài cho hao tổn thời
gian, nhiên liệu mà về
còn bị phạt nữa. Nắm
vững các thông tin được
tuyên truyền hôm nay,
tôi sẽ tiếp tục truyền
đạt lại cho các bạn tàu
chấp hành đúng quy
định mỗi khi ra khơi”.
Tuyên truyền biển,
đảo là một trong những
nội dung thuộc chương
trình phối hợp thực
hiện công tác dân vận
Lực lượng Cảnh sát biển trao tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. “Cảnh sát biển đồng
Ảnh: H.P hành với ngư dân” giữa
Ban Thường vụ Tỉnh ủy
ngư dân cần biết khi hoạt động khai thác Bình Định và Ban Thường vụ Đảng ủy
thủy sản trên biển; góp phần chống khai Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Đại tá Trần
thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo Hồng Quế, Chủ nhiệm Chính trị Vùng
và không theo quy định. Đồng thời, lực Cảnh sát biển 2, cho biết thêm: “Hoạt
lượng Cảnh sát biển cũng vận động ngư động tuyên truyền là 1 trong 7 nhiệm vụ
dân khi làm ăn trên các vùng biển, đảo của lực lượng Cảnh sát biển. Các hình
cung cấp thông tin về ANTT, cùng các lực thức tuyên truyền được đơn vị thực hiện
lượng chức năng đấu tranh phòng, chống ngày càng đa dạng, nội dung dễ hiểu, dễ
vi phạm, tội phạm trên biển.
tiếp thu. Không chỉ tuyên truyền trên bờ,
Ngư dân Phan Đình Hùng, chủ tàu trong quá trình làm nhiệm vụ trên biển,
cá BĐ 97193 TS (ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài chúng tôi cũng phổ biến quy định xử
Mỹ), bày tỏ: “Mấy chục năm làm ăn phạt của các nước đối với tàu cá và ngư
trên biển, tàu của tôi chỉ đánh bắt trên dân nước ngoài vi phạm vùng biển khai
ngư trường của nước mình. Vùng biển thác hải sản trái phép, khu vực vùng
của mình thì mình được tự do khai thác biển chồng lấn, tranh chấp giữa Việt
thủy sản, luôn có lực lượng chức năng Nam với các nước, giúp ngư dân hiểu để
hỗ trợ, việc gì phải đi đánh bắt ở nước hoạt động an toàn”.
HỒNG PHÚC

Khác với nhiều phiên xử về
tội giết người mà người viết
có dịp tham dự, tại phiên tòa
này, Hội đồng xét xử không chỉ
phân tích hành vi sai trái của bị
cáo Tám mà còn dành phần lớn
thời gian để giải thích cho 2 gia
đình trách nhiệm chăm lo cho
3 cháu nhỏ.
“Mẹ các cháu mất rồi, trách
nhiệm nuôi con là của bị cáo,
nhưng bây giờ bị cáo phải thi
hành án phạt tù. Do vậy, ông
bà nội ngoại hỗ trợ nuôi cháu là
phù hợp. Dù sao cũng là thông
gia với nhau, một sự nhịn chín
sự lành, chỉ mong hai bên nội
ngoại cùng hướng đến mục tiêu
chung là chăm sóc cho các cháu
được đủ đầy tình yêu thương”,
chủ tọa phiên tòa phân tích.
Ý thức rõ tội trạng của mình,
lời nói sau cùng của Tám chỉ là
lời xin lỗi gửi đến hai bên gia
đình và khẩn cầu chăm sóc 3
con thơ giúp mình “Con xin lỗi
ba mẹ, mong hai gia đình chăm
sóc các cháu. Chúng nó còn nhỏ
quá, con ân hận lắm”, Tám nói.
Bất hòa trong hôn nhân,
nóng giận gây án mạng, người
chết, người vào tù, gia đình tan
vỡ..., những hệ lụy do người
lớn gây ra, giờ đây con trẻ phải
gánh lấy. Đành rằng hai bên nội
ngoại sẽ thay nhau chăm lo cho
các cháu, nhưng tuổi của ông
bà cũng đã cao, chú, dì cũng
có gia đình riêng của họ, trong
khi các cháu nhỏ cần nhiều hơn
3 bữa no. Rồi tương lai của các
cháu bé sẽ ra sao, đó là điều xót
xa mà những người dự khán
hôm ấy băn khoăn sau khi Hội
đồng xét xử tuyên phạt mức án
16 năm tù giam cho bị cáo.
KIỀU ANH

Tây Sơn tổ chức
phiên tòa hình sự
rút kinh nghiệm
bằng số hóa hồ sơ

(BĐ) - Viện KSND huyện Tây Sơn
phối hợp với TAND cùng cấp vừa tổ
chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm
vụ án “Vi phạm quy định về tham gia
giao thông đường bộ” quy định tại Điều
260 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Hồ
Thanh Vọng (SN 1994, xã Bình Hòa,
huyện Tây Sơn).
Tại phiên tòa, kiểm sát viên giữ
quyền công tố đã phân tích, đánh giá
khách quan, toàn diện, đầy đủ các chứng
cứ xác định có tội, tính chất, mức độ,
hậu quả của hành vi phạm tội; các tình
tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm
hình sự. Bên cạnh đó, việc đối đáp, tranh
luận, phân tích và đánh giá chứng cứ tại
phiên tòa được kiểm sát viên trình chiếu
bằng hình ảnh. Trên cơ sở đề nghị của
Viện KSND, Hội đồng xét xử đã tuyên
phạt bị cáo Vọng 24 tháng tù nhưng
cho hưởng án treo, thời gian thử thách
24 tháng.
Các đại biểu tham dự phiên tòa rút
kinh nghiệm đã đóng góp ý kiến, chỉ ra
những ưu điểm, hạn chế của kiểm sát
viên thực hành quyền công tố tại phiên
tòa. Đây là hoạt động sinh hoạt chuyên
môn thiết thực, nhằm nâng cao kỹ năng,
kinh nghiệm cho kiểm sát viên N.LINH

Bình Định
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Chính thức vận hành
hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia mới

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
mới (Hệ thống e-GP mới) tại địa chỉ
https://muasamcong.mpi.gov.vn/ chính
thức vận hành từ ngày 16.9.
Hệ thống e-GP mới có nhiều điểm
thay đổi, đột phá, chạy được trên đa trình
duyệt và đáp ứng mục tiêu quản lý thống
nhất thông tin về đấu thầu cũng như
thực hiện đấu thầu qua mạng, trên cơ sở
bảo đảm an toàn, cạnh tranh, công bằng,
minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Theo đó, bắt đầu từ ngày 16.9.2022,
các đơn vị cần thực hiện đăng tải kế
hoạch, dự án, thông báo mời thầu và
lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống e-GP
mới, bảo đảm theo đúng quy định của
Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và Thông
tư 10/2022/TT-BKHĐT.
Để tham gia hoạt động đấu thầu trên
Hệ thống e-GP mới, các đơn vị và tổ
chức cần bảo đảm việc xác nhận và cập
nhật thông tin tài khoản trên Hệ thống
e-GP mới.
(Theo hanoimoi.com.vn)

Địa phương bãi bỏ ngay quy định
yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu
Thủ tướng Chính phủ vừa ký, ban
hành nghị quyết phiên họp Chính phủ
thường kỳ tháng 8.2022, trong đó nhấn
mạnh yêu cầu trên liên quan đến việc
triển khai Đề án phát triển ứng dụng
dữ liệu dân cư, định danh và xác thực
điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm
2030 (Đề án 06).
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu bộ
trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ
khẩn trương rà soát các văn bản thuộc
phạm vi quản lý nhà nước của bộ,
ngành mình, xác định những vấn đề
vướng mắc phải sửa đổi và kiến nghị
phương án, lộ trình sửa đổi đáp ứng
được lộ trình đề ra của Đề án 06, Luật
cư trú và bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo
Luật cư trú, gửi kết quả cho Bộ CA trước
ngày 20.9.2022.
Trên cơ sở kết quả rà soát của các
bộ, ngành, Bộ CA chủ trì, phối hợp Bộ
Tư pháp thống nhất lộ trình, giải pháp
sửa đổi văn bản trình Thủ tướng Chính
phủ xem xét, quyết định trước ngày
30.9.2022.
Trường hợp cần thiết, đề xuất sửa
đổi văn bản theo hướng xây dựng một
nghị định sửa nhiều nghị định theo trình
tự, thủ tục rút gọn để giải quyết các vấn
đề liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu từ ngày
1.1.2023. Mục tiêu là phải hoàn thành
nhiệm vụ này trong tháng 12.2022.

Việc bãi bỏ sổ hộ khẩu giấy sẽ giúp tiết kiệm chi phí hành chính cho công dân.

Ảnh: hanoimoi.com.vn

Đáng chú ý, nghị quyết của Chính
phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh rà soát,
điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định
về việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để
sử dụng căn cước, định danh điện tử,
dữ liệu dân cư trong thực hiện các giao
dịch, thủ tục hành chính cho công dân.
Nghị quyết nhấn mạnh cần phải bảo
đảm các điều kiện về an ninh an toàn
thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ

liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư thay cho việc yêu cầu xuất trình sổ hộ
khẩu, hoàn thành trong tháng 10.2022.
Các bộ, ngành liên quan như Y tế,
Tư pháp, LĐ-TB&XH, BHXH Việt Nam,
Văn phòng Chính phủ khẩn trương
phối hợp với Bộ CA tích hợp, kết nối
các phần mềm nghiệp vụ với phần mềm
dịch vụ công liên thông phục vụ triển
khai thí điểm.
(Theo TTO)

tuyến vẫn tiếp tục phải thực hiện nhập
học tại cơ sở đào tạo theo kế hoạch, thời
gian và quy định của trường.
Các cơ sở đào tạo có thể bắt đầu tổ
chức nhập học đồng thời với quá trình
thí sinh xác nhận nhập học, hoặc tổ chức
nhập học sau quá trình thí sinh xác nhận
nhập học trực tuyến.
Hiện có khoảng 70 cơ sở đào tạo đã
công bố điểm trúng tuyển năm 2022.

Nhìn chung, mức điểm chuẩn của các
trường công bố trong đợt 1 không có
nhiều biến động so với mùa tuyển sinh
năm trước, một số ngành giảm nhẹ. Tuy
nhiên, điểm trúng tuyển theo kết quả thi
tốt nghiệp THPT được các trường công
bố trong đợt đầu tiên vẫn ở mức cao,
nhiều ngành gần đạt mức tối đa, hiện
ngành cao điểm nhất lấy 29,95 điểm.
(Theo nhandan.vn)

Nhân viên Vietnam
Airlines trả lại hành Mở hệ thống xác nhận nhập học từ ngày 18.9
khách gần 2,4 tỷ đồng
để quên trên máy bay
Bộ GD&ĐT cho biết, từ ngày 18.9
đến 17 giờ ngày 30.9, Hệ thống hỗ trợ
tuyển sinh chung sẽ mở để thí sinh xác
nhận nhập học trực tuyến. Cơ sở đào
tạo hướng dẫn thí sinh thực hiện đầy
đủ quy trình xác nhận nhập học trực
tuyến. Thí sinh có thể kiểm tra kết quả
xác nhận nhập học sau khi thoát khỏi và
đăng nhập lại hệ thống.
Thí sinh đã xác nhận nhập học trực

VIAGS khen thưởng anh Nguyễn Mạnh Đông
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời
gian qua.
Ngày 16.9, Vietnam Airlines cho biết,
một nhân viên của VIAGS (Công ty Dịch
vụ mặt đất sân bay Việt Nam, đơn vị
thành viên của Vietnam Airlines) đã nhặt
được và trả lại số tiền gần 2,4 tỷ đồng cho
một hành khách bỏ quên trên máy bay.
Theo đó, vào ngày 15.9, trong quá trình
phục vụ chuyến bay VN240 từ TP Hồ Chí
Minh đi Hà Nội, anh Nguyễn Mạnh Đông,
nhân viên vệ sinh máy bay đã phát hiện
một va li tại hộc hành lý. Nhân viên này đã
khẩn trương thực hiện các bước về quản
lý tài sản bỏ quên, kịp thời bàn giao cho
bộ phận liên quan để trả lại hành khách.
VIAGS sau đó đã phối hợp với khách,
kiểm tra trong va li có tổng số tiền, tài
sản trị giá 2,4 tỷ đồng. Hành khách vui
mừng nhận bàn giao lại tài sản và cảm
ơn các nhân viên VIAGS đã phát hiện,
trả lại tài sản.
Anh Nguyễn Mạnh Đông thường
xuyên nhặt được tài sản có giá trị mà khách
bỏ quên, như điện thoại, máy tính bảng,
laptop, tiền mặt… và bàn giao lại cho bộ
phận chuyên môn trao trả hành khách.
Tổng tài sản anh Đông nhặt được và trả lại
khách từ năm 2018 đến nay ước tính gần
3 tỷ đồng.
(Theo hanoimoi.com.vn)

Phát hiện 1 triệu USD bị nhuộm đen ở sân bay Tân Sơn Nhất
Ngày 16.9, Chi cục Hải quan cửa khẩu
sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải
quan TP HCM) cho biết vừa kịp thời phát
hiện, ngăn chặn vụ xuất lậu 1 triệu USD
được nhuộm đen ra nước ngoài.
Trước đó, vào ngày 15.9, qua kiểm tra
trực quan từ hình ảnh soi chiếu hành lý, cán
bộ hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
phát hiện nghi vấn và yêu cầu 2 người
khách đi chuyến bay VJ803 khởi hành từ
Tân Sơn Nhất đi Bangkok (Thái Lan) xuất
trình hành lý để kiểm tra thực tế.
Qua kiểm tra cho thấy, mỗi hành

khách mang theo một va li, trong đó mỗi
va li có 6 cọc tiền USD phủ bằng hóa chất
đen. Số ngoại tệ này gồm 12 cọc, tổng
cộng 10.518 tờ tiền mệnh giá 100 USD.
Hiện số tang vật này đã được tạm giữ.
Làm việc với cơ quan chức năng, hai
hành khách trên cho biết tên là T.C.T (SN
1972) và N.K.V (SN 1976), đều có quốc
tịch Việt Nam.
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay
quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với
CA quận Tân Bình tiếp tục điều tra, làm
rõ vụ việc.
(Theo tienphong.vn)

Hình ảnh số ngoại tệ nhuộm đen được phát hiện.

3 cán bộ Cục Quản lý thị trường Bình Thuận bị bắt
Đến chiều 16.9, cơ quan CSĐT CA
huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình
Thuận) cùng các đơn vị nghiệp vụ liên
quan vẫn đang tổ chức khám xét nơi
làm việc, khám xét nhà riêng của 3 cán
bộ thuộc Cục Quản lý thị trường (QLTT)
tỉnh Bình Thuận để điều tra về tội lợi
dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành
công vụ và tội nhận hối lộ của DN.
Trước đó, trưa cùng ngày, cơ quan
CSĐT CA huyện Hàm Thuận Nam đã
tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt
tạm giam ông Trần Văn Thăng, quyền

Đội trưởng đội 2, thuộc Cục QLTT tỉnh
Bình Thuận để điều tra về tội lợi dụng
chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
và tội nhận hối lộ của một số DN.
Cùng bị khởi tố với tội danh trên còn có
2 cán bộ của Cục QLTT tỉnh Bình Thuận, là
Bùi Viết Mạnh và Ngô Minh Phúc.
Trong đó, ông Bùi Viết Mạnh đã bị
tạm giam, riêng ông Ngô Minh Phúc
đang vắng mặt tại địa phương. Cùng
ngày, cơ quan chức năng cũng đã tổ
chức khám xét nơi làm việc và nơi ở
của một số bị can để phục vụ công tác

điều tra.
Trước đó, tháng 6.2022, ông Trần
Văn Thăng cùng các kiểm soát viên thị
trường thuộc Đội QLTT số 2 và một
số cán bộ chuyên môn khác tổ chức
kiểm tra các bãi tập kết vật liệu đất sét
thuộc xã Sông Phan (huyện Hàm Thuận
Nam). Khi đó, ông Thăng, với trách
nhiệm là trưởng đoàn liên ngành, cùng
các thành viên đã có hành vi nhận hối
lộ, làm ngơ để chủ cơ sở này tẩu tán
khoáng sản tàng trữ trái phép.
(Theo SGGP)
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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: 7h509h40: 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.
9h15-10h15: 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
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 17.9.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc
nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Trong mưa giông có
khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 340C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc
nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 340C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: 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)

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản thi hành án: 1 máy in 2 màu; 8 máy cán lằn, phóng giao;
1 lò hơi; 1 máy đóng kẽm; 1 máy chập thùng; 1 máy cột dây CY-100; 1 xe
nâng kẹp; 1 máy dán thùng và bàn ra giấy tự động; 1 máy cắt đĩa; 1 máy
cán lằn khổ 3m20; 2 máy cán lằn; 2 máy đóng đinh; 1 máy bế + lô sóng
270 + lô đáy 320; 1 máy xẻ rãnh tự động làm bao bì carton; 1 dàn máy
xeo giấy; 1 máy nghiền bột giấy; 1 máy cán màng.
Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Công ty TNHH Hiệp Phát;
Địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định.		
Giá khởi điểm của tài sản: 1.015.448.400 đồng (Nộp khoản tiền đặt
trước 200.000.000 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 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
15 giờ 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 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

Bình Định

THỨ BẢY, 17.9.2022

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com
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Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định
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: NA. 1234
- 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.
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Việt Nam đề nghị Trung Quốc
tăng nhập khẩu nông sản chất lượng cao

Phó Thủ tướng Thường trực Chính
phủ Phạm Bình Minh ngày 16.9 phát
biểu theo hình thức ghi hình tại Hội
chợ ASEAN - Trung Quốc và Hội nghị
thượng đỉnh Thương mại đầu tư ASEAN Trung Quốc (CAEXPO và CABIS) lần
thứ 19 tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc
Choang Quảng Tây, Trung Quốc, theo
thông cáo của Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng Thường trực cho biết
trong lúc tình hình thế giới và khu vực
diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu
chịu ảnh hưởng từ Covid-19, các nước
ASEAN và Trung Quốc cần tăng cường
hợp tác ứng phó những thách thức, cùng
nhau phục hồi bền vững hậu Covid-19.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm
Bình Minh đề nghị chính phủ Trung
Quốc tạo điều kiện nhập khẩu nhiều hơn
nữa hàng hóa, nông sản chất lượng cao
của Việt Nam cũng như của các nước
ASEAN trung chuyển qua Việt Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực cũng
nêu đề xuất phối hợp duy trì ổn định
chuỗi cung ứng, sản xuất và thông quan
hàng hóa thông suốt trong mọi tình
huống, thúc đẩy đa dạng hóa phương
thức vận tải cũng như hợp tác trên các
lĩnh vực đổi mới sáng tạo.
Hội chợ và Hội nghị thượng đỉnh

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh phát biểu theo hình thức ghi hình tại Hội chợ ASEAN - Trung
Quốc và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại đầu tư ASEAN - Trung Quốc (CAEXPO và CABIS).
Ảnh: BNG
Thương mại đầu tư ASEAN - Trung Quốc
là một trong 10 hội chợ hàng đầu của
Trung Quốc, được tổ chức thường niên
từ năm 2004. Việt Nam năm nay tham gia
với quy mô lớn nhất ASEAN với diện tích
trưng bày trên 2.000 m², gần 80 DN tham
gia theo hình thức trực tuyến.
Việt Nam là đối tác thương mại lớn

nhất của Trung Quốc trong ASEAN, lớn
thứ sáu của Trung Quốc trên thế giới xét
theo tiêu chí quốc gia. Trung Quốc là đối
tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.
Kim ngạch thương mại Việt - Trung năm
2021 đạt 165,8 tỷ USD, tăng 24,6% so
năm trước, theo Tổng cục Hải quan.
(Theo VnExpress.net)

Ngày 15.9, LHQ kêu gọi tìm kiếm
giải pháp hòa bình để tháo gỡ căng
thẳng giữa Armenia và Azerbaijan sau
2 ngày xung đột bùng phát khiến hơn
170 binh sĩ của hai bên thiệt mạng.
Trình bày trong cuộc họp của Hội
đồng Bảo an LHQ, trợ lý Tổng Thư ký
LHQ phụ trách các khu vực châu Âu,
Trung Á và châu Mỹ, ông Miroslav
Jenca, cho rằng cộng đồng quốc tế phải
duy trì cam kết đầy đủ về việc tìm kiếm

một giải pháp hòa bình giữa Armenia
và Azerbaijan, không ngừng nỗ lực để
xoa dịu căng thẳng hiện tại, đưa các
bên quay trở lại bàn đàm phán và giúp
họ đạt được hòa bình và ổn định trong
khu vực.
Ông Jenca nhấn mạnh ở thời điểm
hiện tại, các bên phải tuân thủ nghĩa vụ
triển khai đầy đủ lệnh ngừng bắn đạt
được hồi tháng 11.2020.
(Theo Vietnam+)

Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự mới trị giá 600 triệu USD cho Ukraine
Ngày 15.9, Nhà Trắng đã thông qua
gói viện trợ quân sự mới lên tới 600 triệu
USD cho Ukraine, trong bối cảnh lực
lượng Ukraine đang tổ chức cuộc phản
công chống lại quân Nga.
Theo Hãng tin AFP, Nhà Trắng
cho biết gói viện trợ này bao gồm các
trang thiết bị và dịch vụ cũng như
hoạt động huấn luyện đi kèm. Tuy
nhiên, họ không cung cấp thêm chi
tiết, chẳng hạn loại vũ khí cụ thể cấp

cho Ukraine.
Kể từ khi cuộc xung đột Nga Ukraine nổ ra hồi tháng 2, đến nay
Mỹ đã hỗ trợ quân sự hơn 15 tỷ USD
cho Kiev.
Gói viện trợ mới nhất được Mỹ thông
qua khoảng hai tuần sau khi quân đội
Ukraine bắt đầu cuộc phản công lớn
chống lại quân Nga và chiếm lại nhiều
phần lãnh thổ.
(Theo TTO)

Các lô hàng vũ khí do Mỹ hỗ trợ Ukraine cập bến
Kyiv hồi tháng 2.2022.
Nguồn: Reuters

Ukraine tấn công thị trấn của Nga

Ukraine tấn công thị trấn Valuyki ở Belgorod, Nga.
Ảnh: Telegram

ASEAN và UNOPS
hợp tác chống
ô nhiễm rác thải
nhựa trên biển

Rác thải nhựa ven biển. Ảnh minh họa.
Nguồn: Reuters

LHQ kêu gọi giải pháp hòa bình cho xung đột Armenia và Azerbaijan

Một ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc đụng độ giữa các
lực lượng Armenia và Azerbaijan, tại Sotk, Armenia,
ngày 14.9.2022.
Ảnh: AFP/TTXVN

Bình Định

RT dẫn lời Thống đốc vùng Belgorod,
ông Vyacheslav Gladkov, cho biết, cuộc
tấn công bằng pháo binh của Ukraine
vào thị trấn Valuyki rạng sáng 16.9
khiến 1 dân thường thiệt mạng và 2
người bị thương. Các quả đạn vượt qua
được hệ thống phòng không của Nga
cũng đã phá hủy 3 phương tiện và đốt
cháy 8 ngôi nhà.
Ông Gladkov viết trên Telegram:
“Hệ thống phòng không đã được kích

hoạt nhưng vẫn có thiệt hại trên mặt đất.
Trạm biến áp bị hỏng và việc cung cấp
điện cho thị trấn bị gián đoạn”.
Thị trấn Valuyki có khoảng 35.000
cư dân, cách Belgorod 150 km về phía
Đông và cách biên giới với Ukraine
15 km về phía Bắc. Valuyki nằm trong
tầm bắn của pháo binh Ukraine sau khi
quân đội Nga rút lui khỏi khu vực Đông
Bắc của tỉnh Kharkiv vào tuần trước.
(Theo LĐO)

Ngày 15.9, Hiệp hội các quốc gia
Đông Nam Á (ASEAN) và Văn phòng
Dịch vụ Dự án LHQ (UNOPS) đã ký kết
thỏa thuận hỗ trợ các quốc gia thành
viên ASEAN chống ô nhiễm rác thải
nhựa trên biển thông qua việc hợp tác
triển khai “Chương trình chống rác thải
nhựa biển tại khu vực Đông Nam Á
(SEA-MaP)” với kinh phí 20 triệu USD
do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
Dự án trên sẽ được triển khai trong
5 năm trên khắp khu vực Đông Nam Á
với mục đích giảm tiêu thụ nhựa, tăng
cường tái chế và giảm thiểu rò rỉ nhằm
ngăn chặn ô nhiễm nhựa trên biển.
Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ toàn diện
nhằm phát triển và hài hòa hóa các
chính sách khu vực, cũng như tạo ra
các nền tảng đổi mới, đầu tư, tri thức
và quan hệ đối tác.
Các hoạt động của dự án sẽ góp phần
vào việc thực hiện Kế hoạch hành động
chống rác biển tại khu vực ASEAN và
Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về
kinh tế xanh, cũng như thực hiện cam kết
của ASEAN về sử dụng, bảo tồn và quản
lý các đại dương, các nguồn lợi cũng như
các hệ sinh thái biển và ven biển.
Với sự hỗ trợ của WB và UNOPS,
ASEAN sẽ thúc đẩy hợp tác ở cả cấp khu
vực và quốc gia nhằm tăng cường các
chính sách và khuôn khổ pháp lý trong
việc quản lý các hoạt động sản xuất và
sử dụng nhựa ở Đông Nam Á.
(Theo TTXVN)

TIN VẮN
 Ngân hàng Thế giới (WB) sẵn
sàng cung cấp tới 30 tỷ USD để giải
quyết tình trạng thiếu lương thực trên
toàn cầu do tác động của cuộc xung đột
ở Ukraine.
 Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne
cảnh báo rằng giá năng lượng dự kiến
tăng vọt vào đầu năm 2023, trong đó giá
điện trên thị trường châu Âu có thể cao
gấp 10 lần so với năm ngoái.
 Các nhân viên cứu hộ Guatemala
xác nhận ít nhất 9 người thiệt mạng và
20 người bị thương rạng sáng 15.9 trong
một vụ giẫm đạp sau buổi hòa nhạc
nhân 201 năm Ngày Độc lập ở miền Tây
nước này.
 Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol)
ngày 15.9 cho biết một trong những đối
tượng rửa tiền lớn nhất châu Âu đã bị bắt
giữ trong chiến dịch quốc tế do cảnh sát
Tây Ban Nha chỉ huy ở miền Nam nước này.
 Ngày 16.9, hai cảnh sát ở thủ đô
London của Anh đã phải nhập viện sau
khi bị một người đàn ông tấn công bằng
dao gần quảng trường Leicester ở trung
tâm thủ đô. (Theo TTXVN)
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