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Trước những vụ cháy quán karaoke gây thiệt hại lớn về 
người và tài sản xảy ra tại một số địa phương trong nước 
gần đây, CA tỉnh đã mở đợt tổng kiểm tra tại các cơ sở 
kinh doanh karaoke, quán bar trên toàn tỉnh. Từ đó, yêu 
cầu chủ cơ sở khẩn trương khắc phục hạn chế, thực hiện 
nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu 
hộ để đảm bảo an toàn.

Kỳ 1: Tràn lan vi phạm

NHỨC NHỐI VI PHẠM VỀ ĐẤT ĐAI

Tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất trái phép, sai mục đích ngày càng 
nhức nhối ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực 

trong công tác quản lý, sử dụng đất.

Dù chưa được cấp thẩm quyền của tỉnh cho phép, nhưng HTX chế tác đá hoa 
cương Bảo Thắng Phù Mỹ đã xây dựng nhiều hạng mục công trình trên đất 

lâm nghiệp tại xã Mỹ Hòa (ảnh chụp tháng 5.2022).              Ảnh: V.L
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CỦNG CỐ NỀN TẢNG KINH TẾ VĨ MÔ, THÚC ĐẨY 
PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

LTS: Những năm gần đây, tình trạng vi phạm các quy định về sử dụng, quản lý đất đai ngày càng phức tạp. 
Chính quyền các địa phương, các ngành chức năng liên quan cần có biện pháp hữu hiệu để xử lý dứt điểm tình 
trạng này; đưa công tác quản lý đất đai vào quy củ, nền nếp. Báo Bình Định thực hiện chuyên đề “Nhức nhối vi 
phạm về đất đai” để phần nào làm sáng rõ các vấn đề trên.
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Bác cháu ta phải 
cùng nhau giữ 
lấy nước                                                             u7

Phối hợp với DN  
hỗ trợ người  
thiệt hại

VỤ HEO CHẾT SAU TIÊM VẮC XIN DỊCH 
TẢ HEO CHÂU PHI:
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QUY NHƠN AI HACKATHON 2022:
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Hoạt động thúc đẩy 
phát triển kinh tế  
du lịch

Tiếp tục nâng cao 
hiệu quả quản lý  
dân số
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Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý dân số theo 
Thông tư 01/2022/TT-BYT của Bộ Y tế, vừa qua, Chi 
cục DS-KHHGĐ tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn 
sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý 
chuyên ngành DS-KHHGĐ (phần mềm MIS mới)...

Kiểm tra chặt để phòng, chống 
cháy nổ quán karaoke
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 18.9, tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành (TP 
Quy Nhơn), Tỉnh đoàn tổ chức 
chương trình đồng diễn chào 
mừng Đại hội đại biểu Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình 
Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 
2022 - 2027.

Hơn 2.000 ĐVTN, sinh viên, 
học sinh đã tham gia nhảy đồng 
diễn trên nền nhạc bài hát Sứ 
mệnh thanh niên (ca khúc chính 
thức của Đại hội Đoàn toàn quốc 
lần thứ XII); Khát vọng lẽ sống 
(ca khúc chính thức của Đại hội 
Đoàn tỉnh Bình Định lần thứ 
XIV); xếp logo đại hội Đoàn của 
tỉnh và toàn quốc; xếp số XIV và 
XII; hô khẩu hiệu “Tuổi trẻ Bình 
Định Khát vọng - Đoàn kết - Bản 
lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo”…

Chương trình đồng diễn 
nhằm tuyên truyền đến ĐVTN 

và nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa 
của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới 
chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời, 
phát huy tinh thần xung kích, 
sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, 
ĐVTN về ngày hội lớn của tuổi 
trẻ tỉnh Bình Định.

Theo kế hoạch, Đại hội đại 
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 
sẽ diễn ra từ ngày 26 và 27.9 tại 
Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP Quy 
Nhơn). Tham dự đại hội có 300 
đại biểu chính thức, đại diện cho 
hơn 61.000 ĐVTN toàn tỉnh.
l Sáng cùng ngày, tại TP Quy 

Nhơn, Đoàn Khối DN tỉnh đã tổ 
chức hội thi Rung chuông vàng 
với chủ đề Tìm hiểu về lịch sử 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Tại hội thi, 60 ĐVTN đến từ 
49 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn 
khối DN tỉnh đã tham gia trả lời 
10 câu hỏi về lịch sử Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh, truyền thống đấu 
tranh cách mạng, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc của tổ chức Đoàn, 
các phong trào, sự kiện, hoạt 
động tiêu biểu của Đoàn từ khi 
thành lập đến nay; lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết 
Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIII, 
nhiệm kỳ 2017 - 2022; Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định 
lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng…

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức 
đã trao giải nhất cho anh Bùi 
Hiếu - Chi đoàn Công ty CP 
Phú Tài.               CHƯƠNG HIẾU

Ngày 18.9, tại Khu di tích lịch 
sử Chiến thắng Thuận Ninh (xã 
Bình Tân), UBND huyện Tây Sơn 
tổ chức Lễ kỷ niệm 57 năm Chiến 
thắng Thuận Ninh (18.9.1965 - 
18.9.2022). 

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh 
đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 
đã thắp hương thành kính bày tỏ 
niềm tiếc thương sâu sắc các anh 
hùng liệt sĩ; tưởng nhớ và tri ân 
công lao to lớn của chiến sĩ, đồng 
bào đã chiến đấu và anh dũng hy 
sinh trong cuộc kháng chiến chống 
đế quốc Mỹ xâm lược.

Cách đây 57 năm, vào ngày 
18.9.1965 tại Bình Tân, sau khi 
phát hiện quân chủ lực của ta 
đóng ở Thuận Ninh, Mỹ cho 60 
trực thăng chở hơn 2.000 quân 
thuộc Sư đoàn dù bất ngờ đổ 
xuống thung lũng Thuận Ninh. 

Dù ít hơn về số lượng, kém 
hơn về hỏa lực và trang bị nhưng 
cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 thuộc 

Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao 
Vàng đã sát cánh cùng bộ đội 
địa phương, dân quân du kích 
triệt để lợi dụng địa hình, phân 
tán thành các phân đội nhỏ chặn 
đánh địch quyết liệt.

Hoàn toàn bất ngờ trước tinh 
thần chiến đấu ngoan cường và 
những đòn đánh trả sấm sét của 
ta, quân Mỹ buộc phải rút lui với 
những tổn thất nặng nề: 200 lính 
Mỹ chết, 11 máy bay bị bắn rơi...

Chiến thắng Thuận Ninh 
không chỉ là trận thắng Mỹ đầu 
tiên của quân và dân huyện Tây 
Sơn mà còn là chiến thắng của 
quân và dân tỉnh Bình Định, góp 
phần quan trọng vào thắng lợi 
của cuộc kháng chiến chống đế 
quốc Mỹ xâm lược của dân tộc ta.

Trước đó, huyện Tây Sơn đã 
tổ chức lễ giỗ theo nghi thức 
truyền thống địa phương và 
lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ xã  
Bình Tân.                    VĂN PHONG

(BĐ) - Ngày 18.9, Ban Thường 
vụ Thị đoàn Hoài Nhơn đã chỉ 
đạo các cơ sở Đoàn đồng loạt ra 
quân ngày Chủ nhật xanh lần 
thứ IV năm 2022. 

Theo đó, các cấp bộ Đoàn 
triển khai nhiều hoạt động, 
phần việc thiết thực, phù hợp 
với từng địa phương, đơn vị 
như: Phát quang, dọn dẹp, vệ 
sinh các tuyến đường; thu gom 
rác thải tại các cơ quan, đơn 
vị; bóc xóa quảng cáo, rao vặt 
sai quy định; trồng, chăm sóc 
cây xanh, đường hoa thanh 
niên; tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức của các tầng lớp 

nhân dân về phòng, chống 
dịch Covid-19, dịch bệnh sốt 
xuất huyết…

Thị đoàn An Nhơn, Huyện 
Đoàn Phù Cát, Phù Mỹ, Tây 
Sơn, Hoài Ân, Vân Canh… 
cũng đồng loạt ra quân ngày 
Chủ nhật xanh với nhiều hoạt 
động: Dọn vệ sinh môi trường 
tại các đoạn đường thanh niên 
tự quản, trụ sở cơ quan, đơn vị, 
trường học, bãi biển, khu vực 
đông dân cư, nghĩa trang liệt sĩ; 
chăm sóc đường cây, vườn hoa 
thanh niên, sơn sửa khu vui chơi 
giải trí cho các em thiếu nhi...

TRIỀU CHÂU 

Hơn 2.000 ĐVTN tham gia đồng diễn 
chào mừng Đại hội Đoàn

ĐVTN đồng diễn chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.                                                  
   Ảnh: DŨNG NHÂN

(BĐ) - UBND tỉnh vừa có Văn 
bản 5276/UBND-KT, chỉ đạo các 
địa phương, Sở GTVT và đề nghị 
Công ty CP Đường sắt Nghĩa 
Bình khắc phục những tồn tại, 
bất cập về kết cấu hạ tầng giao 
thông đường sắt trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu 
UBND TX Hoài Nhơn triển khai 
làm lại gờ giảm tốc trên cả 2 phía 
đường bộ đi vào đường sắt tại 3 
đường ngang lý trình đường sắt; 
lắp đặt biển báo W.210 bên phải 
lý trình đường sắt vào đường 
ngang. Chủ trì, phối hợp với 
ngành đường sắt giải tỏa tầm 
nhìn bên trái lý trình đường sắt 
tại đường ngang km 1004+400. 

Khẩn trương tổ chức cảnh giới tại 
các lối đi tự mở km 1021+390 và 
km 1023+550 (phường Hoài Đức).

Tương tự, UBND huyện Phù 
Cát, TX An Nhơn, huyện Tuy 
Phước chỉ đạo các đơn vị có liên 
quan triển khai làm lại gờ giảm 
tốc trên cả 2 phía đường bộ đi vào 
đường sắt ở địa phương và lắp đặt 
biển báo W.210 bên phải lý trình 
đường sắt vào các đường ngang.  

Riêng UBND huyện Vân 
Canh triển khai làm lại gờ giảm 
tốc trên cả hai phía đường bộ đi 
vào đường sắt tại 7 đường ngang 
lý trình; sửa chữa mặt đường 
bộ tiếp giáp với đường sắt bị 
hư hỏng tại các đường ngang 

lý trình; lắp đặt biển báo W.210 
bên phải lý trình đường sắt vào 
đường ngang.

Đặc biệt, Sở GTVT lắp đặt 
các biển báo W.210 tại các vị trí: 
Trên tuyến tỉnh lộ 634, bên phải 
lý trình đường sắt vào đường 
ngang km 066+570 (hướng đi Cát 
Sơn, Phù Cát); trên tuyến QL 19B, 
từ 2 hướng lý trình đường sắt 
vào đường ngang km 1076+450 
(hướng vào sân bay Phù Cát).

UBND tỉnh đề nghị Công ty 
CP Đường sắt Nghĩa Bình khẩn 
trương triển khai sơn, sửa vạch 
dừng từ 2 phía trên đường bộ vào 
đường sắt tại các đường ngang lý 
trình đường sắt...            HẢI YẾN 

UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục nhiều bất cập 
giao thông đường sắt 

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 
57 năm Chiến thắng Thuận Ninh

Đại biểu và nhân dân huyện Tây Sơn dâng hoa, mặc niệm tưởng nhớ và tri ân 
công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.                                                         Ảnh: VĂN PHONG

Các địa phương đồng loạt 
ra quân ngày Chủ nhật xanh 

l Ngày 19.9: Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa 
XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
l Ngày 20.9: Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 15-

CT/UBND ngày 17.8.2017 của UBND tỉnh và tổng kết Phong trào 
nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Bình Định giai 
đoạn 2017 - 2022. Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX - năm 2022.
l Ngày 22.9: Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành 

ủy Quy Nhơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 
2022 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.
l Ngày 23.9: Hội thảo xúc tiến đầu tư thị trường Thái Lan bằng 

hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Hội thảo “Giải pháp nâng cao 
chất lượng đào tạo sinh viên Lào học tập tại các trường đại học và 
cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Định. Hội nghị tuyên dương người 
nộp thuế năm 2021.

SỰ KIỆN TUẦN NÀY

l Ngày 18.9, Sở LĐ-TB&XH 
phối hợp với Trường CĐ Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn, Công ty 
CP công nghiệp Hàng Hải, Công 
ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op 
Bình Định tổ chức trao 73 suất quà 
(tổng trị giá trên 41 triệu đồng) 
cho bà con làng M6, xã Bình Tân, 
huyện Tây Sơn. Mỗi suất quà trị 
giá 570 nghìn đồng.

l Chiều 18.9, Hội Người mù 
tỉnh phối hợp nhà hảo tâm trao 57 
suất quà cho người mù có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, 
mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. 
Dịp này, Hội cũng trao 25 cây gậy 
định hướng di chuyển cho người 
mù có nhu cầu đi lại mưu sinh.

Sáng cùng ngày, tại chùa Hiển 
Nam (TP Quy Nhơn), Chi hội Bảo 

trợ bệnh nhân nghèo Tâm Phát 
Quy Nhơn tổ chức phát 200 suất 
quà cho bệnh nhân chạy thận 
tại BVĐK tỉnh, với tổng trị giá 
quà tặng 20 triệu đồng. Trước 
đó, Chi hội cũng đã vào  BVĐK 
tỉnh tặng 200 suất quà cho bệnh 
nhân chạy thận, mỗi suất 200 
nghìn đồng tiền mặt.

MỘC MIÊN - NGỌC TÚ

Tặng quà các trường hợp khó khăn, bệnh tật
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Bình Định

Còn nhiều sơ hở
Nội dung kiểm tra các cơ sở 

kinh doanh karaoke, quán bar 
trên địa bàn do Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH (CA tỉnh) và lực 
lượng PCCC CA các huyện, thị 
xã, thành phố thực hiện gồm: 
Hồ sơ pháp lý; hệ thống, phương 
tiện phòng và chữa cháy; điều 
kiện an toàn thoát nạn; điều kiện 
an toàn về điện, về kết cấu xây 
dựng công trình, kết cấu các bảng 
quảng cáo; giải pháp ngăn cháy 
lan, thoát nạn...

Khi thực hiện kiểm tra tại 
cơ sở karaoke C. (phường Lý 
Thường Kiệt, TP Quy Nhơn), 
ngoài hồ sơ pháp lý về PCCC, 
tổ công tác đã tập trung kiểm 
tra việc trang bị các hệ thống báo 
cháy tự động và cầm tay tại mỗi 
phòng hát. Cụ thể, karaoke C. có 
12 phòng hát, thời điểm kiểm tra 
có 6 phòng đang hoạt động; mỗi 
phòng đều được trang bị hệ thống 
báo cháy tự động, bên ngoài trang 
bị bình chữa cháy cầm tay. Lối 
thoát hiểm, đường dây điện… 
đều được bố trí gọn gàng. 

Thế nhưng, khi tổ công tác 
kiểm tra công năng sử dụng thì 
bình chữa cháy mini chưa được 
bảo dưỡng định kỳ, hệ thống vòi 
chữa cháy bị hỏng. Ngay khi 
nhận thấy những thiếu sót này, 
cơ sở đã nhanh chóng khắc phục. 

“Khuyết điểm của chúng tôi 
là không thường xuyên kiểm tra 
các thiết bị, không có phương án 
thoát nạn, hay còn lóng ngóng 
khi sử dụng các thiết bị chữa 
cháy. Để an toàn cho mình và 
mọi người, chúng tôi sẽ chú ý 
hơn trong việc nâng cao kỹ năng 
PCCC, thường xuyên kiểm tra 
tình trạng hoạt động của các thiết 
bị”, anh Nguyễn Tuấn Hà, quản 
lý của karaoke C., cho biết. 

Trong khi đó, cơ sở karaoke 
K. (phường Đống Đa, TP Quy 
Nhơn) có 4 tầng, trong đó 3 tầng 
sử dụng để kinh doanh karaoke 
và 1 tầng để nhân viên sinh hoạt. 
Để bảo đảm an toàn PCCC, cơ 
sở bố trí 2 thang bộ thoát hiểm 

Kiểm tra chặt để phòng, 
chống cháy nổ quán karaoke

Trước những vụ cháy quán karaoke gây thiệt hại lớn về người và tài sản xảy ra tại một số địa phương trong nước 
gần đây, CA tỉnh đã mở đợt tổng kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar trên toàn tỉnh. Từ đó, yêu cầu 
chủ cơ sở khẩn trương khắc phục hạn chế, thực hiện nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để 
đảm bảo an toàn.

ở cửa chính và sân thượng, cùng 
hệ thống báo cháy tự động; bình 
cầu chữa cháy tự xả loại 6 kg và 
bình chữa cháy mini. 

Tuy vậy, hệ thống dây điện tại 
2 phòng hát được đấu nối chằng 
chịt. Tổ công tác đã yêu cầu cơ 
sở phải khắc phục ngay để đảm 
bảo an toàn. Anh Nguyễn Quốc 
Việt, chủ cơ sở karaoke K., chia 
sẻ: “Cơ sở đang chuẩn bị nâng 
cấp các phòng hát nên cũng có 
chút chủ quan; chúng tôi sẽ điều 
chỉnh như hướng dẫn của tổ công 
tác để đảm bảo an toàn”. 

Kiên quyết đình chỉ nếu 
không đảm bảo an toàn

Theo thống kê của Phòng 
Cảnh sát PCCC&CNCH (CA 
tỉnh), toàn tỉnh hiện có 348 cơ 
sở kinh doanh karaoke và 2 quán 
bar. Qua công tác kiểm tra, bước 
đầu cho thấy, các cơ sở đã có sự 
quan tâm, đầu tư cho công tác 
PCCC, tổ chức thực hiện khá 
đầy đủ quy định của pháp luật 
về PCCC. 

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm 
tra, vẫn còn một số cơ sở chưa 

đáp ứng đầy đủ điều kiện về 
an toàn PCCC. Cụ thể, các lỗi 
chủ yếu như: Đèn chiếu sáng sự 
cố hỏng; chưa trang bị bổ sung 
máy bơm chữa cháy dự phòng; 
đường thoát nạn không đủ kích 
thước, số lượng theo quy định; 
nhân viên chưa được tập huấn 
về an toàn PCCC; chưa xây dựng 
phương án cứu nạn; thiết bị chữa 
cháy mini có trang bị nhưng chưa 
được kiểm tra bảo dưỡng theo 
quy định… Đáng nói, một số cơ 
sở đi vào hoạt động khi chưa 
có giấy chứng nhận thẩm duyệt 
thiết kế và chưa được nghiệm 
thu về PCCC theo quy định. 

Theo đại tá Nguyễn Văn 
Long, Trưởng Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH (CA tỉnh), mục 
tiêu của đợt tổng kiểm tra lần này 
là nâng cao ý thức cho các chủ cơ 
sở karaoke trong việc thực hiện 
đầy đủ các yêu cầu phòng cháy; 
kịp thời khắc phục ngay những 
tồn tại về PCCC nhằm hạn chế 
tối đa thiệt hại nếu chẳng may 
xảy ra sự cố. Bởi loại hình kinh 
doanh này dễ tiềm ẩn nguy cơ 
cháy, nổ; là nơi tập trung đông 

người. Các phòng cách âm chứa 
nhiều vật liệu dễ cháy; nếu xảy 
ra cháy, lượng khí độc CO, CO2 
lớn, rất nguy hiểm đến tính mạng 
nếu không kịp thoát ra ngoài. 

Do đó, chủ cơ sở phải thực 
hiện đúng theo khuyến cáo của 
cơ quan PCCC; luôn sẵn sàng lực 
lượng, phương tiện kịp thời ứng 
cứu khi có cháy nổ xảy ra; kịp 
thời nhắc nhở, hướng dẫn cho 
khách thoát hiểm, tránh trường 
hợp khóa kín cửa phòng, dẫn 
đến khí độc không thể thoát ra. 
Lực lượng cảnh sát PCCC cũng 
sẽ tăng cường công tác tuyên 
truyền, phát tờ rơi PCCC đến 
các điểm kinh doanh dịch vụ. 

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối 
hợp với CA các địa phương tăng 
cường kiểm tra công tác bảo đảm 
an toàn PCCC tại các cơ sở kinh 
doanh karaoke; xem đây là công 
việc thường xuyên để hạn chế 
tối đa thiếu sót về PCCC. Với các 
cơ sở không thực hiện nghiêm 
quy định về PCCC, chúng tôi sẽ 
kiên quyết xử phạt, tạm đình chỉ 
hoạt động theo quy định”, đại 
tá Long nhấn mạnh.   KIỀU ANH

Lực lượng cảnh sát PCCC kiểm tra thực tế tại một cơ sở karaoke ở phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn.                                 Ảnh: K.A

l Ngày 18.9, tại Trung 
tâm Chính trị huyện Tây Sơn, 
Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ 
bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch 
chuyên viên khóa II năm 2022. 
Trong 2 tháng, 128 học viên là 
cán bộ, công chức huyện Tây 
Sơn đã được học tập 4 học phần 
theo chương trình bồi dưỡng 
ngạch chuyên viên của Bộ Nội 
vụ. Kết thúc, 100% học viên 
hoàn thành khóa học, trong đó 
có 118 học viên đạt loại khá  
(92,2%).                         NGỌC HÀ

l Đại diện Hội đồng 
hương xã Phước Sơn tại TP 
Hồ Chí Minh vừa đến thăm 
hỏi, động viên các nạn nhân 
bị thương và chia buồn với 
thân nhân người tử vong ở xã 
Phước Sơn do tai nạn lao động 
xảy ra vào chiều 15.9 tại Khu 
công nghiệp Nhơn Hòa (TX An 
Nhơn). Hội đã trao hỗ trợ 2 gia 
đình có người tử vong, mỗi gia 
đình 10 triệu đồng và 2 nạn 
nhân bị thương, mỗi trường 
hợp 5 triệu đồng.    XUÂN VINH

l Chiều 18.9, tại BVĐK 
tỉnh, CLB 25 (Hội CTĐ tỉnh) 
tổ chức hiến máu tình nguyện 
phục vụ công tác cấp cứu và 
điều trị bệnh nhân. Kết quả, 
đã tiếp nhận được 76 đơn vị 
máu. Đây là đợt hiến máu tình 
nguyện tập trung đột xuất 
nhằm duy trì nguồn máu cấp 
cứu và điều trị sau 4 đợt hiến 
máu tình nguyện theo kế hoạch 
bị hoãn trong tháng 9. 

NGỌC NGA
l Thực hiện chương 

trình hỗ trợ thanh niên khởi 
nghiệp, lập nghiệp; thanh 
niên yếu thế, hoàn lương tái 
hòa nhập cộng đồng, ngày 
18.9, xã Đoàn Mỹ Châu (huyện 
Phù Mỹ) đến thăm và tặng 
50 con gà giống 1 tháng tuổi 
cho anh Trần Văn T. ở thôn Vạn 
Lương, xã Mỹ Châu để phát 
triển kinh tế gia đình. Anh T. 
vừa chấp hành xong bản án 
3 năm tù cho hưởng án treo, 
hoàn cảnh gia đình khó khăn.           

HẰNG NGA

l Sáng 18.9, ông Đỗ Kim 
Hảo, Hiệu trưởng Trường 
THPT Trưng Vương (TP Quy 
Nhơn) xác nhận 1 học sinh 
của trường bị đuối nước, tử 
vong vào chiều 17.9, tại bãi 
biển trước Tượng đài Chiến 
thắng Quy Nhơn (Quảng 
trường Chiến thắng). Em 
B.Q.M. (học sinh lớp 10A6) 
cùng 2 người bạn đến tắm 
biển tại khu vực này, không 
may em M. bị đuối nước. Dù 
được một người bạn trong 
nhóm bơi vào bờ báo đội cứu 
hộ đưa vào bờ và cấp cứu, tuy 
nhiên em B.Q.M. đã tử vong.  

MAI HOÀNG

l Khoảng 18 giờ ngày 
17.9, chị Trần Thị Kim Danh (ở 
xóm 3, thôn 9, xã Mỹ Thắng, 
huyện Phù Mỹ) đi làm về nhà 
thì phát hiện anh ruột Trần Văn 
Công (SN 1998) chết trong tư 
thế treo cổ trong nhà tắm nên 
gọi báo CA xã Mỹ Thắng. Hiện 
vụ việc đang được cơ quan chức 
năng huyện Phù Mỹ phối hợp 
với phòng nghiệp vụ CA tỉnh 
điều tra làm rõ.      THANH NGHỊ

(BĐ) - Ngày 18.9, đại tá Huỳnh 
Bảo Nguyên, Phó giám đốc CA 
tỉnh, cho biết kết quả điều tra 
ban đầu cho thấy có dấu hiệu vi 
phạm trong quá trình thi công 
công trình xây dựng nhà xưởng 
của Công ty TNHH MTV Savvy 
Seafood Việt Nam tại Khu công 
nghiệp Nhơn Hòa (TX An Nhơn).

Cụ thể là có dấu hiệu thi công 
không đảm bảo tính kết cấu, liên 
kết công trình… Hiện cơ quan 

chức năng đang tổ chức trưng 
cầu giám định chuyên môn về 
xây dựng, chất lượng công trình; 
việc thi công xây dựng có tuân 
thủ đúng các quy định, quy trình 
về xây dựng công trình cơ bản 
hay không…

Được biết, khu vực xảy ra sự 
cố được xác định là hạng mục 
nhà xưởng và văn phòng của 
công trình, có diện tích xây dựng 
tầng 1 là 7.896 m2. Theo thiết kế, 

hạng mục này được xây dựng  
2 tầng, tổng diện tích sàn:  
8.400 m2 và chiều cao công trình 
15,5 m. Qua đo đạc, lực lượng chức 
năng xác định bức tường bị sập cao  
15,2 m, dài 38 m. 

Hiện, Cơ quan CSĐT, CA tỉnh 
đã gửi giấy mời, yêu cầu đơn 
vị được ký hợp đồng thi công 
công trình (Công ty CP xây dựng 
& thương mại V.B., TP Hồ Chí 
Minh) đến làm việc, nhưng đơn 

vị này chưa đến Bình Định làm 
việc. Cơ quan CSĐT, CA tỉnh 
cũng đang tập trung làm việc với 
các nhân chứng tại hiện trường để 
mô tả lại vụ tai nạn, sau đó sẽ tiếp 
tục làm việc với các đơn vị liên 
quan theo trình tự. Đơn vị trực 
tiếp thi công công trình là Công ty 
TNHH thương mại và xây dựng 
T.D. (xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn) 
đã được thông báo để phục vụ quá 
trình điều tra.                         K.A

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

Có dấu hiệu vi phạm trong quá trình thi công 

TIN VẮN
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Bình ĐịnhTHỜI SỰ

Nhức nhối vi phạm về đất đai
LTS: Những năm gần đây, tình trạng vi phạm các quy định về sử dụng, quản lý đất đai ngày càng phức tạp. Chính quyền các địa phương, các ngành 

chức năng liên quan cần có biện pháp hữu hiệu để xử lý dứt điểm tình trạng này; đưa công tác quản lý đất đai vào quy củ, nền nếp. Báo Bình Định 
thực hiện chuyên đề “Nhức nhối vi phạm về đất đai” để phần nào làm sáng rõ các vấn đề trên.

Tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất trái phép, sai mục đích 
ngày càng nhức nhối ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, dẫn 
đến nhiều hệ lụy tiêu cực trong công tác quản lý, sử dụng đất.

Những con số biết nói
Theo thông tin từ Thanh tra 

tỉnh, năm 2020 và 2021, ngành 
Thanh tra tiến hành 23 cuộc 
thanh tra trong lĩnh vực quản 
lý, sử dụng đất tại 35 đơn vị trên 
địa bàn tỉnh. Qua đó, phát hiện 
nhiều đơn vị có khuyết điểm, sai 
phạm về đất đai với tổng diện 
tích hơn 538.120 m2 đất các loại.

Đơn cử, tại xã Nhơn Thọ 
(TX An Nhơn), địa phương 
quản lý, sử dụng đất công ích 
còn lỏng lẻo, để người dân lấn 
chiếm trồng cây nông nghiệp, 
lâm nghiệp với diện tích hơn 
343.020 m2. Tại phường Ghềnh 
Ráng (TP Quy Nhơn), qua thanh 
tra, ngành chức năng phát hiện 
và kiến nghị chấn chỉnh, khắc 
phục việc buông lỏng công tác 
quản lý để người dân lấn chiếm 
đất đai, sử dụng đất sai mục 
đích; xây dựng không phép, sai 
phép với diện tích hơn 25.460 m2. 

Ngành chức năng cũng phát 
hiện, kiến nghị xã Ân Hữu 
(huyện Hoài Ân) chấn chỉnh, 
khắc phục việc thực hiện kế 
hoạch sử dụng đất đạt thấp; 
buông lỏng công tác quản lý 
dẫn đến một số trường hợp lấn 
chiếm đất, sử dụng đất sai mục 
đích và xây dựng trái phép với 
diện tích gần 730 m2.

Còn theo Sở TN&MT, gần đây, 
một số địa phương để xảy ra tình 
trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp 
và sử dụng đất nông nghiệp sai 
mục đích; có trường hợp kéo dài 
nhiều năm chưa được xử lý hoặc 
xử lý chưa dứt điểm. Một số hộ, 
cá nhân lợi dụng sự quản lý chưa 
chặt chẽ đã thực hiện các hành vi 
lấn chiếm đất đai; nhất là đất do 
UBND cấp xã quản lý.

Thống kê từ năm 2014 - 2020 
cho thấy, trên địa bàn tỉnh có hơn 
3.600 trường hợp lấn chiếm đất 
đai; đã xử lý gần 2.700 trường 
hợp; còn hơn 900 trường hợp 
tồn tại đang tiếp tục xử lý, trong 

Dù chưa được cấp thẩm quyền của tỉnh cho phép, nhưng HTX chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ đã xây dựng nhiều 
hạng mục công trình trên đất lâm nghiệp tại xã Mỹ Hòa (ảnh chụp tháng 5.2022).                                                                                       Ảnh: V.L

đó chủ yếu tập trung tại huyện 
Tuy Phước, Phù Mỹ, Phù Cát và  
TP Quy Nhơn... Riêng năm 2021 và  
6 tháng đầu năm 2022, trên 
địa bàn tỉnh có 446 trường hợp 
lấn chiếm đất đai; đã xử lý  
366 trường hợp, còn 80 trường 
hợp đang tiếp tục xử lý.

Điểm danh những 
“điểm nóng”

Trong các vi phạm về đất 
đai, tình trạng nhiều cá nhân, tổ 
chức lấn chiếm đất, sử dụng đất 
sai mục đích đang khá “nóng”. 
Điển hình như tại xã Phước Mỹ  
(TP Quy Nhơn), thời gian qua, 
nhiều người ngang nhiên mua 
bán đất rừng sản xuất; sau đó 
phân lô, rào bao và xây dựng 
công trình trái phép. Hiện tại, 
các khu vực có tục danh Hòn 
Quỳ, tràn suối Ông Cồ, đồng 
Đất Đỏ, đồng Hốc Đá (thôn 
Thanh Long, xã Phước Mỹ) có 
hàng chục căn nhà, móng xây 
dựng kiên cố “mọc” trên đất 
trồng rừng, đất nông nghiệp, 
hình thành khu dân cư. Ngày 
21.7, tại khu vực chân núi Hòn 
Quỳ, một cá nhân sử dụng máy 
đào san ủi, chôn lấp xà bần để 
nâng nền khu đất trồng rừng có 
diện tích khoảng 1.000 m2.

Trên địa bàn huyện Tuy 
Phước, tình trạng người dân 
ở 4 xã Phước Thuận, Phước 
Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng 
lấn chiếm đất, xây dựng công 
trình trái phép trong hành lang 
bảo vệ đê Đông kéo dài nhiều 
năm qua khiến chính quyền địa 
phương, ngành chức năng liên 
quan rất “đau đầu”. Đến đầu 
tháng 7.2022, tại 4 địa phương 
này còn 80 trường hợp vi phạm 
liên quan đến hành lang đê Đông 
chưa được xử lý. 

Hay tại xã Mỹ Hiệp (huyện 
Phù Mỹ), đầu tháng 6.2022 vừa 
qua, dư luận đặc biệt quan tâm 
đến vụ một số cá nhân lấn chiếm, 

trồng rừng trái phép trên diện 
tích 11,51 ha đất rừng được 
quy hoạch chức năng sản xuất, 
phòng hộ và rừng tự nhiên thuộc 
khoảnh 2, tiểu khu 208. Còn tại 
xã Mỹ Hòa (huyện Phù Mỹ), dù 
chưa được cấp thẩm quyền của 
tỉnh cho phép, nhưng HTX chế 
tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù 
Mỹ đã xây dựng và đưa vào sử 
dụng nhiều hạng mục công trình 
tại 2 khu đất lâm nghiệp.

Trên địa bàn huyện Phù 
Cát, 5 năm gần đây, dọc tuyến 
đường liên xã Cát Hanh - Cát 
Lâm (thuộc địa phận thôn Tân 
Hóa Bắc, xã Cát Hanh) xuất hiện 
hàng chục căn nhà xây dựng 
trái phép trên đất nông nghiệp. 
Những căn nhà này “mọc” lên 
sau khi tuyến đường giao thông 
liên xã Cát Hanh - Cát Lâm được 
xây dựng; các thửa đất trước kia 
trồng lúa, đậu, bỗng dưng thành 
đất mặt tiền. 

Tại huyện Vĩnh Thạnh, hàng 
chục trường hợp tự ý chiếm dụng 
đất quy hoạch chức năng phòng 
hộ tại khu vực ven lòng hồ Định 
Bình (thuộc thôn Định Nhất, xã 
Vĩnh Hảo) để xây dựng công 
trình trái phép. 

Hệ lụy lâu dài 
Tình trạng lấn chiếm, sử dụng 

đất sai mục đích không chỉ vi 
phạm các quy định pháp luật về 
đất đai; mà còn gây ra nhiều tác 
động, hệ lụy tiêu cực trong công 
tác quản lý, sử dụng đất. 

Theo ông Đinh Công Nghĩa, 
Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản 
lý đất đai (Sở TN&MT), hệ lụy dễ 
thấy nhất là phá vỡ quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất hằng năm 
tại các địa phương đã được cấp 
thẩm quyền phê duyệt. Cùng 
với đó, khi Nhà nước triển khai 
đầu tư xây dựng các dự án, công 
trình, diện tích đất và mục đích sử 
dụng đã bị thay đổi khiến công 
tác bồi thường, hỗ trợ gặp khó 
khăn, vướng mắc.

Ông Trần Kỳ Quang, Phó 
Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: 
Theo quy định, việc chuyển mục 
đích sử dụng đất do cơ quan có 
thẩm quyền thực hiện và phải 
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất được phê duyệt. 
Tuy nhiên, trên thực tế, một số 
cá nhân, tổ chức nhận chuyển 
nhượng nhiều diện tích đất nông 
nghiệp hoặc lâm nghiệp với mục 
đích đầu cơ, đón đầu các dự án. 

Sau đó, dù chưa được cấp 
thẩm quyền cho phép, các trường 
hợp này tự chuyển mục đích sử 
dụng đất để bán lại với giá cao, 
thu lợi bất chính. Thực trạng này 
khiến loại đất chưa được chuyển 
đổi mục đích theo đúng quy định 
pháp luật, nhưng giá mua - bán 
đã thay đổi. Khi Nhà nước thu 
hồi, giải tỏa để thực hiện dự án, 
sẽ xảy ra việc so bì, khiếu nại về 
mức giá bồi thường.

Bên cạnh đó, việc sử dụng đất 
không đúng mục đích còn gây 
thất thoát cho Nhà nước những 
khoản tiền rất lớn. Theo Thanh tra 
tỉnh, năm 2020, cơ quan thanh tra 
tiến hành thanh tra việc điều chỉnh 
giá thuê đất; quản lý, sử dụng đất 
cho thuê; nộp tiền thuê đất tại một 
số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua đó, 
phát hiện và xử lý thu hồi về cho 
Nhà nước gần 2,8 tỷ đồng do nộp 
chưa đúng đơn giá; chậm nộp; 
không kê khai nộp tiền thuê đất 
khi cho thuê lại đất và chưa nộp 
tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên 
trồng lúa nước.

Còn bà Lý Tiết Hạnh, Phó 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cho 
rằng: Quốc hội đang tiếp tục xem 
xét sửa đổi Luật Đất đai với quan 
điểm đất đai phải được quy hoạch, 
sử dụng đạt hiệu quả cao nhất, hợp 
lý nhất với tầm nhìn dài hạn. Quản 
lý chặt chẽ việc sử dụng đất không 
những bảo vệ nguồn tài nguyên 
quốc gia, mà còn đảm bảo thuận lợi 
cho công tác quy hoạch, sử dụng 
đất trong tương lai; mang lại lợi 
ích cho xã hội và chính người dân. 
Việc lấn chiếm đất, sử dụng đất sai 
mục đích gây ra nhiều hệ lụy tiêu 
cực trong lĩnh vực này.

VĂN LỰC - CHƯƠNG HIẾU

Nhiều công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất tại khu vực 
Hòn Quỳ.                                                                                                                                             Ảnh: C.H 

Phương tiện cơ giới san ủi, chôn lấp xà bần trên khu đất trồng rừng tại khu vực 
Hòn Quỳ.                                                                                                                                          Ảnh: C.H

Kỳ 2: Buông lỏng quản lý, 
sử dụng đất
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Bình Định

Hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch
QUY NHƠN AI HACKATHON 2022:

Cuộc thi Quy Nhơn AI Hackathon 2022 mùa đầu tiên được tổ chức tại Bình Định đã khép lại với giải nhất được 
trao cho đội Laugh Tale, giải nhì thuộc về đội CTA Matrix và đội NamCyan giành giải ba. Những mô hình đạt giải cao 
nhất sẽ được xây dựng thành trợ lý ảo du lịch (app du lịch).

Quy Nhơn AI Hackathon 
2022 do Trung tâm Nghiên 
cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân 
tạo Quy Nhơn (QAI - FPT 
Software) tổ chức dưới sự bảo 
trợ truyền thông và chuyên 
môn của AI4VN; dành cho lập 
trình viên trong cả nước, tìm 
kiếm các giải pháp công nghệ 
hữu ích trong lĩnh vực du lịch. 

Cuộc thi khởi động từ ngày 
21.8, thu hút 250 đội đăng ký 
với hơn 70 mô hình tham gia, 
giải quyết 2 bài toán: Smart 
menu và Review Analytics. 
Sau vòng loại, có 6 đội được 
chọn vào chung kết, gồm: 
Laugh Tale, AIC, PSPCapital, 
CTA Matrix, CTA Gà con và 
NamCyan. Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Bùi Thế Duy nhận xét: 
“Quy Nhơn AI Hackathon 2022 
là chương trình Hackathon lớn 
nhất từ trước đến nay, góp 
phần hình thành một thế hệ 
mới tập trung vào trí tuệ nhân 
tạo (AI). Những bạn ở đây sẽ 
tạo ra nguồn lực chất lượng cho 
tương lai”.

Tại vòng chung kết Quy 
Nhơn AI Hackathon 2022, các 
đội thi trải qua thử thách ứng 

Những mô hình AI tại Cuộc thi Quy Nhơn AI Hackathon 2022 không chỉ ứng dụng tại Bình Định mà còn có thể nhân rộng toàn 
quốc để phát triển kinh tế du lịch.                                                                                                                                                          Ảnh: QAI - FPT Software 

dụng AI trong việc lên lịch trình 
thích hợp nhất để du khách 
khám phá du lịch Quy Nhơn. 
Theo đó, Ban tổ chức công bố 
bộ đề gồm 5 tập dữ liệu để các 
nhóm đánh giá hiệu năng của 
thuật toán. Bộ dữ liệu gồm 
thông tin của từng du khách, 

như: Độ tuổi, ngân sách, thời 
gian... 6 đội thi cùng tối ưu 
thuật toán dựa trên model mẫu 
để đưa ra lịch trình di chuyển 
qua các địa điểm du lịch, gợi 
ý các nhà hàng hay khách sạn 
phù hợp khi đến Quy Nhơn.

Xử lý đề 5 (bộ đề phức tạp 

tục hoàn thiện và phát triển, 
giúp ích cho du lịch của Quy 
Nhơn và rộng hơn là Việt 
Nam”, Võ Văn Phúc - thành 
viên đội Laugh Tale - chia sẻ.

Theo ông Vũ Hồng Chiên - 
Giám đốc QAI - FPT Software, 
cuộc thi mở ra cơ hội rèn luyện 
kỹ năng, làm việc trực tiếp 
cùng các chuyên gia nhiều 
kinh nghiệm trong ngành AI. 
Đề bài từ vòng loại đến chung 
kết có độ khó nâng cấp dần, 
giải quyết từng phần để kết hợp 
thành ứng dụng AI thông minh 
cho ngành du lịch. Những mô 
hình đạt giải cao nhất sẽ xây 
dựng thành trợ lý ảo du lịch 
cho mọi người. Trên nền tảng 
này, người dùng có thể nhập 
một số thông tin, như: Mức chi 
phí, mong muốn..., để nhận về 
gợi ý địa điểm, hành trình tham 
quan, ăn uống cá nhân hóa cho 
từng người. Ứng dụng còn liên 
kết đơn vị cung cấp dịch vụ 
để đặt vé máy bay, nhà hàng, 
khách sạn..., tiết kiệm thời 
gian thao tác, lên lịch trình. Về 
phía các đơn vị cung cấp dịch 
vụ, như: Nhà hàng, khách sạn 
cũng rút ngắn thời gian chuẩn 
bị, tăng trải nghiệm cho khách 
du lịch.

“Sắp tới, QAI - FPT Software 
phối hợp cùng các đội thi giành 
vị trí cao của cuộc thi, đặc biệt 
là các đội lọt vào top 3 để hoàn 
thiện tiếp những mô hình AI 
và xây dựng thành App du 
lịch hoàn thiện để tỉnh Bình 
Định sử dụng phục vụ phát 
triển du lịch. Đồng thời, QAI - 
FPT Software mời thành viên 
các đội tham gia vào công tác 
chuẩn bị cuộc thi Quy Nhơn AI 
Hackathon 2023 mang quy mô 
quốc tế, với mục tiêu lan tỏa 
hình ảnh Việt Nam với quốc tế 
về AI và khoa học dữ liệu, thu 
hút mọi người đến Việt Nam”, 
ông Chiên nhấn mạnh.

TRỌNG LỢI

Nói đến Quy Nhơn người dân trong nước 
thường nghĩ đến du lịch, thay vì công nghệ hoặc 
AI. Để thu hút được các tài năng về với Quy Nhơn, 
tôi lên ý tưởng cần có sân chơi cấp quốc gia về AI, 
sau đó hướng đến tổ chức tầm quốc tế tại Quy 
Nhơn, nhằm tạo tên tuổi cho thành phố. Trước 
đó, một số quốc gia trên thế giới từng tổ chức các 
cuộc thi tương tự như Quy Nhơn AI Hackathon. 
Tuy nhiên, các cuộc thi đó hầu như nghiêng về 
phô diễn kỹ năng công nghệ của những kỹ sư 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Kết quả của 
những cuộc thi đó gần như không ứng dụng 
được gì vào thực tiễn. Quy Nhơn AI Hackathon thì 
ngược lại. Chúng tôi nghĩ đến Quy Nhơn, thành 
phố biển hiền hòa xinh đẹp này.  Tất cả những 
mô hình đạt giải sẽ được ứng dụng vào thực tiễn, 
phục vụ xã hội. Có như vậy, các sản phẩm mới 
tạo giá trị, tạo hiệu ứng và tăng sức hút cho xã 
hội, cộng đồng.

Ông VŨ HỒNG CHIÊN, Giám đốc QAI - FPT Software 

Chúng tôi nghĩ đến Quy Nhơn, thành phố biển hiền hòa xinh đẹp 

nhất), quán quân Laugh Tale 
(Nguyễn Văn Thiều, Võ Văn 
Phúc) đưa ra kế hoạch trong 
558 giây. Mô hình của nhóm gợi 
ý 125 người du lịch Quy Nhơn 
trong 4 ngày, qua 12 điểm và 
chi phí mỗi người cần trả là 
8,8 triệu đồng. Á quân cuộc thi 
là CTA Matrix (Nguyễn Văn 
Phước, Lê Tự Quốc Thiện) đã 
đưa ra kế hoạch cho đoàn du 
lịch gồm 125 thành viên tham 
quan 14 điểm ở Quy Nhơn trong 
4 ngày. Chi phí cho mỗi người 
là 6,6 triệu đồng. NamCyan là 
đội thi duy nhất chỉ có 1 thành 
viên: Lê Hải Nam. Mô hình của 
Nam đưa ra kết quả sau 428 
giây, gợi ý nhóm 125 du khách 
ghé 16 điểm đến tại Quy Nhơn 
trong 4 ngày, chi phí cho mỗi 
người 6,3 triệu đồng.

“Sau cuộc thi đội sẽ công 
khai toàn bộ mã nguồn để tiếp 

(BĐ) - Thông tin từ Chi cục 
DS - KHHGĐ tỉnh, trong 9 tháng 
đầu năm, Chi cục phối hợp với 
TTYT các huyện, thị xã, thành 
phố triển khai công tác giám sát 
Chiến dịch tăng cường truyền 
thông lồng ghép cung cấp dịch 
vụ KHHGĐ/sức khỏe sinh sản. 
Đồng thời, giám sát tình hình 
cung cấp dịch vụ KHHGĐ tại 
16 trạm y tế xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh trong tháng 7, 
8 năm 2022 theo quy định của 
Bộ Y tế. Phối hợp với Trung 
tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước 
sinh và sơ sinh (Trường ĐH Y 
Dược Huế) tổ chức 1 lớp tập 
huấn Kiến thức, kỹ năng truyền 
thông, tư vấn về sàng lọc trước 
sinh và sơ sinh cho hơn 30 viên 
chức thuộc TTYT các huyện, thị 
xã, thành phố...

Thời gian đến, Chi cục tiếp 
tục phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị có liên quan tham mưu 

UBND tỉnh, Sở Y tế xây dựng 
các dự thảo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh về chính sách dân 
số và phát triển; đội ngũ cộng 
tác viên làm công tác dân số ở 
thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh; 
tiếp tục đảm bảo cung cấp đầy 
đủ các phương tiện tránh thai 
cho các địa phương, giúp duy trì 
việc cung cấp dịch vụ KHHGĐ 
thường xuyên tại trạm y tế các 
xã, phường, thị trấn trên toàn 
tỉnh; đẩy mạnh truyền thông 
giáo dục chuyển đổi hành vi về 
dân số và phát triển ở các cấp; 
phối hợp với TTYT các huyện, 
thị xã, thành phố và các cơ quan, 
đơn vị có liên quan tổ chức các 
hoạt động truyền thông hưởng 
ứng các ngày lễ trong 3 tháng 
cuối năm như: Ngày Quốc tế 
Người cao tuổi (1.10); Ngày 
Quốc tế trẻ em gái (11.10); Ngày 
Dân số Việt Nam (26.12).

ĐỖ THẢO

Nhiều hoạt động nâng cao  
chất lượng dân sốNhằm nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, 

phát triển vùng rừng tập trung, từ cuối năm 
2021 đến nay, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn đã 
tích cực phối hợp triển khai liên kết xây dựng 
vùng nguyên liệu đạt chứng chỉ rừng FSC, mở 
ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế rừng 
cho nhóm hộ dân ở địa phương.

Thông qua tập huấn, nhận thức được lợi ích 
của việc tham gia dự án trồng và phát triển rừng 
bền vững, ông Nguyễn Văn Thu, ở thôn Tiên 
Thuận, xã Tây Thuận đăng ký chuyển 4,6 ha rừng 
trồng 3 - 4 năm tuổi của gia đình thành rừng có 
chứng chỉ FSC. Ông Thu cho hay, trước đây, khi 
thu hoạch rừng keo 4 - 5 năm tuổi, tôi thu được 
khoảng 70 - 80 triệu đồng/ha. Nay theo phân tích 
của chuyên gia, nếu khai thác khi rừng đạt 8 năm 
tuổi, giá trị cây gỗ sẽ tăng với tỷ lệ cao hơn. Chi 
phí đầu tư cho rừng càng về sau lại càng giảm so 
với trồng rừng lấy dăm gỗ, vì về sau chủ yếu là 
bảo vệ rừng thay vì đầu tư trồng lại rừng.

Ông Hồ Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã 
Tây Thuận cho biết, Công ty TNHH Năng lượng 
sinh học Tín Nhân (Công ty Tín Nhân) tham vấn 
xã, tổ chức nhiều đợt khảo sát hiện trạng rừng và 
giới thiệu dự án đến các chủ rừng. Qua đó, có 130 
gia đình chủ của 436 ha rừng chủ yếu là keo lai, 

Tây Thuận xây dựng trồng rừng FSC

bạch đàn đăng ký tham gia; trong đó, có 235,13 
ha/76 hộ đã hoàn thiện hồ sơ, 201 ha/53 hộ đang 
chờ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Hộ dân khi 
tham gia trồng rừng FSC được Công ty Tín Nhân 
hướng dẫn kỹ thuật quản lý lô rừng, hỗ trợ 100% 
chi phí tư vấn, phí đánh giá chứng nhận và duy 
trì chứng chỉ FSC; được hỗ trợ một phần chi phí 
mua cây giống, được bao tiêu gỗ rừng có chứng 
nhận FSC với giá cao hơn giá thị trường tại thời 
điểm khai thác từ 10 - 15%...               ĐINH NGỌC

Ông Nguyễn Văn Thu (bìa phải) tại vùng rừng đã đăng ký chuyển 
thành rừng có chứng chỉ FSC.
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Bình ĐịnhKINH TẾ

VỤ HEO CHẾT SAU TIÊM VẮC XIN DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI:

Phối hợp với DN hỗ trợ người thiệt hại
Trước sự cố heo chết sau khi tiêm vắc xin 
phòng bệnh dịch tả heo châu Phi  (vắc xin 
NAVET-ASFVAC) của Công ty CP Thuốc thú 
y Trung ương, ngành Nông nghiệp tỉnh đã 
khẩn trương rà soát, phối hợp với chính 
quyền các cấp tổng hợp danh sách các hộ bị 
thiệt hại, để có cơ sở làm việc với DN cung 
ứng vắc xin nhằm sớm hỗ trợ cho người dân. 

Cán bộ Cục Thú y 
(Bộ NN&PTNT), 
Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y kiểm 
tra tìm nguyên 
nhân heo chết 
sau tiêm vắc xin. 
Ảnh: N.D

Ngay sau khi vắc xin NAVET- 
ASFVAC của Công ty CP Thuốc 
thú y Trung ương (Navetco) được 
công nhận và cấp phép lưu hành, 
tỉnh Bình Định đăng ký mua 100 
nghìn liều vắc xin tiêm thí điểm 
diện hẹp giai đoạn 1. Trên cơ sở 
đăng ký của các địa phương, 
Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) lựa 
chọn Bình Định là 1 trong 24 
địa phương tham gia thí điểm 
tiêm vắc xin NAVET-ASFVAC 
có điều kiện trước khi cho tiêm 
đại trà. Theo đó, Sở NN&PTNT 
giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
phối hợp với các địa phương rà 
soát, lập danh sách và lựa chọn 
các cơ sở đủ điều kiện tham gia 
tiêm phòng. Đợt thí điểm đầu 
tiên, cả tỉnh có 85 cơ sở đăng ký, 
qua rà soát, ngành Nông nghiệp 
chọn 9/85 cơ sở tham gia tiêm thí 
điểm với 905 liều; quá trình tiêm 
thí điểm có sự giám sát của cán 
bộ Chi cục và Navetco, số heo 
tiêm phòng trong đợt này đều 
ổn định.

Tuy nhiên, đầu tháng 8.2022, 
một số hộ chủ động mua vắc xin 
NAVET-ASFVAC từ các trung 
tâm dịch vụ nông nghiệp, đại 
lý kinh doanh thuốc thú y tiêm 
phòng cho đàn heo. Một số hộ 

dân phản ánh tình trạng sau tiêm 
vắc xin khoảng 7 - 10 ngày, heo 
phản ứng với các biểu hiện sốt, 
bỏ ăn và chết. Theo ông Huỳnh 
Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y, sự cố xảy 
ra ở đợt tiêm phòng không giám 
sát. Ngay khi có thông tin này, Sở 
NN&PTNT chỉ đạo ngừng tiêm 
vắc xin. Đồng thời, khẩn trương 
làm việc với cơ quan chuyên môn 
và các địa phương tập trung rà 
soát nắm bắt thông tin, làm việc 
với Cục Thú y, Navetco để xác 
định nguyên nhân, khẩn trương 

tổng hợp số liệu từ các địa 
phương để phối hợp với DN tìm 
giải pháp khắc phục sự cố, giảm 
thiệt hại cho người chăn nuôi có 
heo bị chết.

Theo ông Trần Văn Phúc, 
Giám đốc Sở NN&PTNT, Sở và 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y rất 
thận trọng trong công tác tiêm 
phòng. Chính vì thế, ngay khi 
có quyết định cho phép tiêm thí 
điểm diện hẹp có giám sát, Sở 
giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
phải theo dõi sát quy trình tiêm 
phòng để kịp thời xử lý các vấn 

đề phát sinh. Dù vắc xin đã được 
phép bán thương mại trên diện 
rộng, với tinh thần chủ động 
phòng bệnh cho vật nuôi, người 
dân đã chủ động mua và tiêm 
vắc xin cho heo, song việc tiêm 
phòng lại thiếu giám sát chặt chẽ 
nên sự cố đã xảy ra.

“Sự cố kể trên ảnh hưởng lớn 
tới hoạt động chăn nuôi ở tỉnh ta, 
đặc biệt là gây thiệt hại cho các 
hộ có heo bị chết. Trước mắt, Sở 
tập trung tìm cách giúp bà con 
khắc phục hậu quả. Chúng tôi đã 
trực tiếp gặp gỡ những người có 

heo bị chết do tiêm vắc xin, làm 
việc với chính quyền các cấp để 
nhanh chóng rà soát, thống kê 
danh sách số hộ bị ảnh hưởng, 
mức độ thiệt hại. Cuối tháng 9, sẽ 
dứt điểm toàn bộ số liệu để có cơ 
sở làm việc với Navetco, sớm hỗ 
trợ, khắc phục thiệt hại để bà con 
nhanh chóng ổn định sản xuất!”, 
ông Trần Văn Phúc chia sẻ.

Đến nay, trừ TX An Nhơn 
đang tổng hợp số liệu, các địa 
phương có heo chết do tiêm vắc 
xin đã báo cáo tình hình, mức độ 
thiệt hại. Dự kiến đầu tuần tới, 
Sở tổng hợp đầy đủ danh sách 
và làm việc với Navetco để triển 
khai các bước hỗ trợ cho các hộ 
bị thiệt hại. Cùng với đó, Sở 
NN&PTNT giao Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y phối hợp với các 
trung tâm dịch vụ nông nghiệp 
tổ chức tiêu độc, khử trùng, 
hướng dẫn người chăn nuôi vệ 
sinh chuồng trại và thực hiện 
đầy đủ khuyến cáo của ngành 
chức năng trong tiêm phòng.

THU DỊU

Ngay khi có thông 
tin, tôi đã về các địa phương 
gặp gỡ hộ dân. Về nguyên 
nhân heo bị chết sau tiêm  
vắc xin phải chờ kết luận cụ 
thể của Cục Thú y. Những ngày 
qua, Sở đã đôn đốc các địa 
phương khẩn trương rà soát 
chính xác để sớm hỗ trợ bà 
con mau chóng ổn định sản 
xuất; không để ai bị thiệt thòi. 

 Ông TRẦN VĂN PHÚC, 
Giám đốc Sở NN&PTNT

”

TUY PHƯỚC: 

Hạt Kiểm lâm Tuy Phước - TP 
Quy Nhơn đã tổ chức lớp tập huấn 
sử dụng trang thiết bị, dụng cụ phòng 
cháy, chữa cháy rừng cho hơn 50 học 
viên là lãnh đạo UBND, các thành 
viên tổ, đội xung kích chữa cháy rừng 
các xã, thị trấn trọng điểm và tổ chức, 
cá nhân có rừng trên địa bàn huyện 
Tuy Phước.

Tại buổi tập huấn, học viên đã được 
hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật 
phòng cháy, chữa cháy rừng và cách 
vận hành, sử dụng trang thiết bị, dụng 
cụ chữa cháy rừng như: Máy thổi gió, 
máy cắt thực bì, máy cưa chạy xăng và 
các dụng cụ thủ công khác…

Thông qua lớp tập huấn, học viên 
được trang bị thêm kiến thức, kỹ 
năng về phòng cháy, chữa cháy rừng 
để có thể áp dụng vào thực tiễn tại 
địa phương. Đồng thời, nâng cao vai 
trò, trách nhiệm phòng cháy, chữa 
cháy rừng tại cơ sở; tích cực chủ động 
phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp 
thời các tình huống khi có cháy rừng 
xảy ra.

XUÂN VINH 

Tìm lối đi bền vững cho cây mì 
Bệnh khảm lá mì bắt đầu xuất hiện rải 

rác tại Bình Định từ năm 2020 với mức độ 
không đáng kể. Tuy nhiên đến nay, toàn 
tỉnh đã có hơn 264 ha mì nhiễm bệnh, tập 
trung chủ yếu tại TX Hoài Nhơn và các 
huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh. 
Dịch bệnh khảm lá mì diễn biến theo 
hướng ngày càng nghiêm trọng.

Dẫn chúng tôi tham quan vườn mì 
rộng gần 1 ha trồng sau nhà đang bị bệnh 
khảm lá, ông Nguyễn Thành Đạt (xã Bình 
Tân, huyện Tây Sơn) than thở: Mới đầu 
chỉ vài cây có hiện tượng lá biến màu, 
dày, nhăn nhúm nhưng sau đó lây lan rất 
nhanh. Có lẽ sắp tới, gia đình phải nhổ 
cả vườn mì để tiêu hủy, thiệt hại kinh tế 
không nhỏ. 

Ông Trần Ngọc Sỹ, cán bộ kỹ thuật 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở 
NN&PTNT), cho biết: Bệnh khảm lá mì 
do vi-rút gây ra, lan truyền nhanh qua 
môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng và 
hom giống đã nhiễm bệnh. Khi bị nhiễm 
bệnh nặng, cây sẽ còi cọc và kém phát 
triển, năng suất, chất lượng giảm; nếu 
tiếp tục trồng vụ sau năng suất sẽ giảm 
mạnh, thậm chí mất trắng. Hiện chưa có 
thuốc đặc trị để diệt trừ vi-rút gây bệnh 
này, chủ yếu là phòng bệnh và khi cây mì 
bị bệnh thì phải tiêu hủy. 

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, 
ngành Nông nghiệp tỉnh đã chủ động 
các biện pháp phòng, chống bệnh khảm 

Tập huấn phòng 
cháy, chữa cháy rừng 
năm 2022

Cây con các giống mì khảo nghiệm được nhân giống trong nhà lưới 
của Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ.                       Ảnh: N.S

lá mì, như: Vệ sinh đồng ruộng sau khi 
thu hoạch, sử dụng hom giống sạch 
bệnh làm giống, nhổ bỏ cây bị bệnh 
khi đang trong vụ… Về lâu dài, ngành 
Nông nghiệp chủ động tìm các giống 
mì sạch bệnh để thay thế dần giống cũ 
nhiễm bệnh. 

Theo TS Nguyễn Thị Tố Trân, Phó 
Giám đốc Sở NN&PTNT, Sở đang phối 
hợp với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên 
hải Nam Trung bộ (ASISOV) nghiên cứu 
tuyển chọn những giống mì chống chịu 
bệnh khảm lá và xây dựng quy trình nhân 
nhanh giống mì sạch bệnh khảm lá bằng 
phương pháp nhân chồi tại Bình Định.

Từ đầu năm đến nay, ASISOV đã triển 
khai khảo nghiệm 8 giống mì: HN1, HN3, 
HN5, C97, HLS14, KM505-54, KM94, 
KM94-1 trên diện tích 3.600 m2 tại 3 điểm 

là xã Bình Tân (huyện Tây 
Sơn), xã Mỹ Tài (huyện 
Phù Mỹ), phường Hoài 
Hảo (TX Hoài Nhơn). 
Hiện mì đang ở tháng thứ 
7, chiều cao bình quân 
tại 3 điểm thí nghiệm đạt  
130 cm. Đến thời điểm 
này, ASISOV đã xác định 
được 4 giống sinh trưởng 
tốt, có khả năng chống 
chịu bệnh khảm lá là 
HN1, HN3, HN5, và C97.

TS Vũ Văn Khuê, Phó 
Viện trưởng ASISOV, cho biết: Chúng tôi 
xây dựng quy trình nhân nhanh giống 
mì sạch bệnh bằng phương pháp nhân 
chồi, hom giống đạt tiêu chuẩn và sạch 
bệnh khảm lá. ASISOV cũng nghiên cứu 
hoàn thiện các quy trình nhân cây con ở 
giai đoạn trong nhà lưới; nhân giống giai 
đoạn chuyển tiếp từ nhà lưới ra ngoài 
đồng ruộng. 

Thời gian tới, ASISOV sẽ tiếp tục 
nghiên cứu về sự ảnh hưởng của mật độ 
và phân bón đối với năng suất và chất 
lượng hom giống của 4 giống mì đã chọn 
là HN1, HN3, HN5, và C97. Hy vọng, 
với nghiên cứu tuyển chọn các giống mì 
mới có khả năng chống chịu tốt với bệnh 
khảm lá sẽ góp phần ổn định sản xuất và 
tăng thu nhập cho người dân ở các vùng 
trồng mì chính của tỉnh.                NAM SƠN
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Bình Định

Bác cháu ta phải cùng nhau 
giữ lấy nước                                                                       

Bác Hồ nói chuyện với các chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong tại Đền Hùng, Phú Thọ, ngày 19.9.1954.               Ảnh: hochiminh.vn

Ngày 19.9.1954, tại Đền 
Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã có buổi nói chuyện với cán 
bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 (Đại 
đoàn quân Tiên phong) trước 
khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội 
sau 9 năm kháng chiến chống 
thực dân Pháp thắng lợi. Tại buổi 
nói chuyện, Người nhấn mạnh 
về nền văn hiến lâu đời và chủ 
quyền, lãnh thổ nước ta đã được 
các vua Hùng và dân tộc đánh 
đổi bằng xương máu, thay nhau 
khai sơn, phá thạch để dựng nên 
hình hài của Nước. Vì vậy, để 
xứng danh con cháu Lạc Hồng, 
“Bác cháu ta phải cùng nhau giữ 
lấy nước”! 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh luôn nhắc nhở: “Dân ta 
phải biết sử ta/ Cho tường gốc 
tích nước nhà Việt Nam”. Theo 
Người, “biết sử ta” không phải 
chỉ ghi nhớ sự kiện lịch sử hoặc 
một vài chiến công hiển hách 
mà cần phải hiểu sâu, rộng về 
bản chất sự kiện và ý nghĩa của 
những chiến công đã giành 
được, cốt lõi là “cho tường gốc 
tích nước nhà Việt Nam”. Nhờ 
sự am tường về lịch sử dân tộc, 
về gốc tích nước nhà, Người 
căn dặn: “Bác cháu ta phải cùng 
nhau giữ lấy nước”. 

Đây là lời căn dặn không chỉ 
đối với các chiến sĩ Đại đoàn 308, 
mà rộng ra là lời nhắc nhở về 
trách nhiệm của cả dân tộc Việt 
Nam cần phải khắc cốt ghi tâm. 
Vì lãnh thổ Việt Nam từ thuở lập 
quốc đã mang đặc thù rất riêng 
và quan trọng về “địa chính trị”, 
nên cần phải cảnh giác, sẵn sàng 
ứng phó với những nguy cơ xâm 

lược từ bên ngoài luôn rình rập. 
Việt Nam, một dân tộc có 2/3 
chiều dài lịch sử phải đương 
đầu với các cuộc chiến tranh xâm 
lược của nhiều kẻ thù đến từ tứ 
phương Đông, Tây, Nam, Bắc. 
Với sự đúc kết lịch sử, sự thấu 
hiểu về nỗi đau mất nước, mất tự 
do, Bác nhấn mạnh “phải cùng 
nhau giữ lấy nước”. 

“Giữ lấy nước” vừa là trách 
nhiệm, vừa là nghĩa vụ đối với 
mọi người con đất Việt. Với Bác, 
“yêu nước”, “giữ nước” không 
phải nói suông mà phải được thể 
hiện bằng hành động, bằng trái 
tim và việc làm cụ thể. Nhân dân 

ta luôn kính trọng và tôn vinh 
những người yêu nước chân 
chính, những người sẵn sàng 
hy sinh lợi ích riêng của mình vì 
lợi ích chung của đất nước, của 
dân tộc. 

Do đó, trước khi về tiếp 
quản Thủ đô, Bác căn dặn cả 
các đơn vị bộ đội cách mạng khi 
vào Thành cần phải tránh một 
số khuyết điểm như: “Thiếu tổ 
chức kỷ luật, xa xỉ, ăn diện, tự 
do, bắt chước lối sống không 
tốt”, vì những lý do trên dễ sinh 
ra tham ô, hư hỏng; “chớ tự kiêu, 
tự mãn”, “phải kính trọng nhân 
dân, giúp đỡ nhân dân, đoàn kết 

với nhân dân”, “phải thực hiện 
cần, kiệm, liêm, chính”.

Theo Bác, cái gì có lợi cho 
dân, cho nước thì cố hết sức làm, 
cái gì có hại cho dân, cho nước 
thì cố hết sức tránh, người cán 
bộ phải gương mẫu và phải một 
lòng vì Đảng, vì dân tộc, quyết 
tâm bảo vệ chủ quyền, bảo vệ 
nền độc lập dân tộc. 

Hiện nay, “giặc nội xâm” 
cũng là vấn nạn “đục khoét” 
dần niềm tin của nhân dân đối 
với Đảng, với chế độ. Đây là mối 
nguy không nhỏ đối với sự tồn 
vong của chế độ. Hồ Chí Minh 
đã từng nhắc nhở cán bộ “chớ xa 

xỉ, tham ô, lãng phí”, người cán 
bộ “phải giữ gìn tính chất trong 
sạch”. Tuy nhiên trong thực tế, 
một số cán bộ đã bị vật chất 
làm lu mờ ý chí, xao nhãng lời 
dạy của Bác về sự “trong sạch”, 
“liêm, chính” nên đã lún sâu 
vào con đường suy thoái, “tự 
chuyển hóa”, làm ảnh hưởng 
đến uy tín của Đảng trong sự 
nghiệp lãnh đạo xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. 

Do đó, để chiến thắng “giặc 
nội xâm”, bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc và chế độ, cần phải có sự 
vào cuộc mạnh mẽ của Đảng và 
sự chung tay, góp sức của người 
dân. Bởi vì, bảo vệ Tổ quốc hiện 
nay là bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
XHCN, có nghĩa là bảo vệ toàn 
vẹn chủ quyền lãnh thổ và bảo 
vệ vững chắc chế độ XHCN mà 
Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã 
lựa chọn. 

Tóm lại, lời căn dặn của Bác 
đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 
Để thực hiện thành công nhiệm 
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
bảo vệ chế độ trong tình hình 
hiện nay, cùng với việc hiện đại 
hóa nền quốc phòng, cần phải 
nâng cao tinh thần cảnh giác 
cách mạng; luôn chăm lo xây 
dựng thế trận lòng dân vững 
mạnh trên hai mặt trận chống 
ngoại xâm và nội xâm; không 
ngừng nâng cao chất lượng việc 
rèn luyện đạo đức cách mạng, 
lối sống lành mạnh trong đội 
ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là sức 
mạnh nội sinh, là nhân tố quyết 
định thắng lợi của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TRẦN NGỌC HỒNG

Cắt giảm thời gian 
giải quyết 4 thủ tục 
hành chính trong lĩnh 
vực Đầu tư tại Việt Nam 

(BĐ) - Ngày 14.9, UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 2969/UBND-QĐ thông qua 
phương án đơn giản hóa, cắt giảm thời gian 
giải quyết 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Đó là các thủ tục: “Điều chỉnh dự án đầu 
tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Ban Quản lý” (giảm thời gian giải 
quyết từ 25 còn 20 ngày, chi phí tiết kiệm sau 
khi cắt giảm thời gian giải quyết là hơn 56 
triệu đồng/năm); “Điều chỉnh dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương 
đầu tư của UBND cấp tỉnh” (giảm thời gian 
giải quyết từ 32 còn 25 ngày, chi phí tiết 
kiệm gần 6,7 triệu đồng/năm); “Chấp thuận 
chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định 
tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/
NĐ-CP” (giảm thời gian giải quyết từ 25 còn 
20 ngày, chi phí tiết kiệm hơn 45,3 triệu 
đồng/năm); “Chấp thuận nhà đầu tư đối với 
dự án đầu tư thực hiện tại khu kinh tế quy 
định tại khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP” (giảm thời gian giải quyết 
từ 25 còn 20 ngày, chi phí tiết kiệm gần  
9,2 triệu đồng/năm).                                       M.LÂM

Gương mẫu, tận tụy vì cộng đồng

Từ tháng 7.2018 đến nay, ông Trần 
Vĩnh Thạnh đã đảm nhiệm hoặc kiêm 
nhiệm hầu hết các chức danh của thôn 
Thanh Giang, như Trưởng Ban công tác 
Mặt trận, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ. 

Hoàn cảnh gia đình ông Thạnh khá 
ngặt nghèo. Nhiều năm qua, một mình 
ông “gà trống nuôi hai con” cùng hai 
người chị cao tuổi, bệnh tật. Hoàn cảnh 
là vậy, nhưng ông luôn chủ động sắp xếp 
thời gian, hoàn thành tốt công việc “vác tù 
và hàng tổng”. Có lẽ, chính sự nhiệt tình 
trong các phong trào và gần gũi, gắn bó 
với bà con trong thôn nên ông được mọi 
người yêu mến và tín nhiệm.

Đến thôn Thanh Giang hôm nay có thể 
thấy rõ được sự đổi thay với nhiều ngôi 
nhà mới khang trang, đường làng ngõ xóm 
được bê tông hóa, cảnh quan sạch đẹp. Từ 
khi làm Trưởng Ban công tác Mặt trận cho 
đến Bí thư Chi bộ thôn, ông Thạnh đã vận 
động bà con thực hiện nhiều việc có ý nghĩa 
thiết thực, góp phần củng cố chất lượng các 
tiêu chí nông thôn mới nâng cao của địa 

Những năm qua, Thanh Giang là thôn tiêu 
biểu của xã Nhơn Phong (TX An Nhơn) 
trong phong trào phát triển kinh tế, xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đạt 
được kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ 
của Bí thư Chi bộ thôn Trần Vĩnh Thạnh.

Ông Thạnh (phải) đã tích cực vận động nhân dân theo phương châm 
“dân làm, dân hưởng thụ” để xây dựng được nhiều tuyến đường bê 
tông khang trang.                                  Ảnh: H.P

phương. Ông Nguyễn Minh Hùng, người 
dân ở xóm 2, chia sẻ: “Từ sự nhiệt tình, trách 
nhiệm của ông Thạnh mà người dân rất 
đồng lòng khi cùng nhau thực hiện các công 
việc chung. Như thấy tuyến đường vào nhà 
tôi dài khoảng 150 m trước đây mưa thì lầy 
lội, nắng thì bụi bặm, ông Thạnh đã đến 
từng hộ vận động theo phương châm “dân 
làm, dân hưởng thụ”, rồi bàn bạc, thống 
nhất mức, phương thức đóng góp và triển 
khai thực hiện bê tông hóa. Nhờ vậy, nay ai 
cũng khen rằng đây là “xóm đoàn kết” có 
tuyến đường đẹp nhất thôn”.

Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, bình 
quân mỗi năm ông Thạnh còn vận động 

được từ 10 - 20 triệu 
đồng để thành lập quỹ 
khuyến học của thôn, 
tiếp sức cho nhiều học 
sinh có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn. 

Trong quá trình làm 
việc, ông Thạnh luôn 
thể hiện sự công tâm, 
đặt lợi ích của cộng 
đồng lên trên hết. Từ 
sự chân thành vì cái 
chung, ông đã dốc sức, 
dốc lòng làm việc để 
đạt hiệu quả cao nhất, 
không ngại việc khó, 
việc khổ. “Cán bộ cơ sở 

gần dân nhất. Do đó, nếu không công tâm, 
ít tận tụy với công việc sẽ dễ hỏng việc 
nhất”, ông Thạnh chia sẻ.

Năng nổ, trách nhiệm, ông Thạnh đã 
được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 
cấp ủy, chính quyền các cấp biểu dương, 
khen thưởng. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã Nhơn Phong Lê Huy Nhã nhận 
xét: “Dù ở cương vị nào, ông Thạnh đều 
thể hiện được vai trò của một người cán bộ 
gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy. Đặc biệt, 
trong mọi công việc ông đều thực hiện công 
khai, dân chủ, đảm bảo “dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra” để người dân đồng 
thuận thực hiện”.                          HỒNG PHÚC
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Tiếp tục nâng cao hiệu quả 
quản lý dân số

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý dân số theo Thông tư 01/2022/TT-BYT của Bộ Y tế, vừa qua, Chi cục DS-KHHGĐ 
tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành DS-KHHGĐ (phần mềm 
MIS mới). Bình Định là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước tiếp cận và chuẩn bị triển khai phần mềm này. 

Ông Nguyễn Văn Quang, 
Chi cục Trưởng Chi cục DS-
KHHGĐ Bình Định, cho biết: 
Để làm tốt công tác dân số, đặc 
biệt trong giai đoạn hiện nay, 
chúng ta phải quản lý tốt kho 
dữ liệu về dân cư, các dữ liệu về 
dân số. Có như thế, ngành Dân 
số mới đủ cơ sở tham mưu các 
cấp có thẩm quyền lồng ghép 
công tác dân số vào sự phát 
triển KT-XH của địa phương. 
Bình Định là một trong những 
địa phương của cả nước làm tốt 
việc quản lý dữ liệu dân số và 
là 1/12 tỉnh đầu tiên được Tổng 
Cục DS-KHHGĐ tập huấn sử 
dụng phần mềm MIS mới. Cái 
khó là khu vực thành thị chưa 
có đội ngũ cộng tác viên dân 
số. Tuy nhiên, ngành Dân số 
sẽ cố gắng để dữ liệu về dân 
số, dân cư ngày càng hoàn 
thiện. Theo Kế hoạch nếu làm 
tốt thì đến năm 2030 dữ liệu 
này sẽ được chia sẻ chung và 
khi đó sẽ không phải tổ chức 
tổng điều tra dân số định kỳ 10  
năm/lần nữa. 

Theo Chi cục DS-KHHGĐ, 
so với phần mềm MIS cũ, 
phần mềm mới dù chưa hoàn 
chỉnh, nhưng đã đảm bảo thực 
hiện được mục tiêu theo dõi 
biến động dân cư, cập nhật 
thẻ BHYT của Tổng cục DS-
KHHGĐ và Bộ Y tế. Bên cạnh 
đó, phần đánh dấu theo dõi 
người từ 15 - 49 tuổi có nhiều 
nội dung cải tiến hơn; đồng 
thời có phần cập nhật những 
đối tượng thực hiện sàng lọc 
trước sinh, sàng lọc sơ sinh. 
Điểm hạn chế là phần mềm 
hiện chưa có modul dành cho 
cấp xã. Tuy nhiên, theo Tổng 

cục DS-KHHGĐ, sắp tới, vấn 
đề này sẽ được giải quyết. 

Hiện nay, ngành Dân số 
chưa bắt buộc cấp xã phải cập 
nhật quản lý dân số nhưng 
tại Bình Định nhiều xã đã chủ 
động làm điều này rất tốt, bởi 
từ đây nhiều hoạt động khác 
cũng được hưởng lợi, như: 
Quản lý sức khỏe toàn dân, hồ 
sơ khám sức khỏe người cao 
tuổi, theo dõi và đánh giá từng 
độ tuổi có nguy cơ bị bệnh để 
theo dõi và làm cơ sở triển khai 
các chương trình khác... Vì thế, 
nhiều xã, phường đã chủ động 
sử dụng phần mềm để quản lý 
dân số, dù không bắt buộc và 
còn thiếu thốn trang thiết bị. 
Trong đó, 100% xã, phường, thị 
trấn ở TP Quy Nhơn, TX Hoài 

Nhơn, huyện Tây Sơn đã thực 
hiện thường xuyên và đạt hiệu 
quả cao. 

Bà Lê Vân, Trưởng Phòng 
Dân số (TTYT TX Hoài Nhơn), 
chia sẻ: Vì chưa có phần mềm 
cấp xã nhưng nhiều xã, phường 
có nhu cầu sử dụng để quản lý 
dân cư nên chúng tôi cài đặt 
và hướng dẫn cho các xã cách 
dùng phù hợp. Cái hay là từ đó, 
khi cần số liệu cho các chương 
trình dân số, các xã, phường 
tự có kho dữ liệu để triển khai. 
Đây như là một bước dò số liệu, 
nếu có những số liệu không 
khớp với huyện, xã sẽ đối chiếu 
và báo lên cấp huyện để tầm 
soát, hiệu chỉnh. Sắp tới, nếu 
có phần mềm chính thức cho 
cấp xã và có kênh liên thông với 

huyện, tỉnh nhiều thứ sẽ thuận 
tiện và chính xác hơn trước  
rất nhiều. 

Là người trực tiếp hướng 
dẫn cài đặt phần mềm cho cấp 
xã, anh Nguyễn Xuân Triều, 
Phòng Dân số (TTYT huyện 
Tây Sơn), cho biết: Vì phần 
mềm chưa được liên thông cấp 
xã và huyện nên cấp xã yêu cầu 
thì chúng tôi cài đặt và hướng 
dẫn sử dụng để họ xử lý tại 
chỗ. Đây coi như là thao tác 
thẩm định thông tin, có thêm 
một tầng lọc, sai sót sẽ ít hơn. 
Nếu làm tốt hồ sơ quản lý dân 
số thì sẽ làm tốt rất nhiều hoạt 
động khác, nếu sau này phát 
triển hơn thì đồng bộ dữ liệu, 
hồ sơ trực tuyến, như vậy sẽ rất 
thuận tiện.                   ĐỖ THẢO

Bình Định được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt dữ liệu dân số và là một trong những địa phương đầu tiên 
được tiếp cận phần mềm MIS mới. 
- Trong ảnh: Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tập huấn cho các địa phương về cách sử dụng phần mềm MIS mới.                                        Ảnh: Đ. THẢO

Phòng viêm phổi do phế cầu 
Phế cầu khuẩn là căn nguyên gây 

viêm phổi cao nhất hiện nay, chiếm 
khoảng 30 - 50% các trường hợp viêm 
phổi. Tại Việt Nam, hằng năm có 
khoảng 2,9 triệu lượt trẻ mắc viêm 
phổi và khoảng 4.000 trẻ tử vong 
vì căn bệnh này.Tỷ lệ mắc phế cầu 
khuẩn tập trung nhiều nhóm lứa tuổi 
dưới 5 tuổi và trên 54 - 64 tuổi, đặc 
biệt trên 85 tuổi.

Các bệnh do phế cầu, nhất là viêm 
phổi rất dễ bùng phát ở những người 
có hệ miễn dịch kém như trẻ dưới 
5 tuổi, người cao tuổi, người bị suy 
giảm hệ miễn dịch, suy dinh dưỡng 
hoặc người mắc các bệnh mạn tính…
Viêm phổi do phế cầu thường diễn 
tiến nhanh, để lại nhiều di chứng 
nguy hiểm đến tính mạng, nếu may 
mắn khỏi bệnh cũng có thể mắc biến 
chứng mù, điếc, liệt và chậm phát 
triển tâm thần kinh… 

Lợi ích bất ngờ 
từ cơm nguội

Theo TS Phạm Hoàng 
Nam, giảng viên ngành 
Khoa học và Công nghệ thực 
phẩm, Trường ĐH Khoa học 
và Công nghệ Hà Nội (Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam) khi đun nóng 
cơm nguội thì hàm lượng 
tinh bột kháng tăng lên. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, khi 
cho cơm nguội vào tủ lạnh, 
lượng tinh bột kháng trong 
đó sẽ tăng lên tới 60%, tương 
đương 12 g tinh bột kháng 
trong 100 g cơm nguội.

Và khi ăn cơm nguội đã 
hâm nóng, sự lên men các 
tinh bột kháng ở ruột già sẽ 
tạo ra các axit béo chuỗi ngắn, 
bao gồm acetate, propionate 
và butyrate và làm gia tăng 
khối lượng vi khuẩn. Butyrate 
là nguồn năng lượng chính 
các tế bào ruột già, nó cũng 
tăng sự trao đổi chất, giảm 
viêm và chống stress. Các 
chuỗi ngắn axit béo này 
sau đó được hấp thu nhanh 
chóng và chuyển hóa ở các 
tế bào biểu mô ruột, gan hoặc 
các mô khác nên thức ăn 
chứa tinh bột kháng có chỉ số 
đường huyết (glycemic index, 
GI) thấp, không có khả năng 
tăng glucose máu đột ngột. 

Hiện tượng trên có thể có 
lợi cho bệnh nhân đái tháo 
đường vì việc chuyển hóa tinh 
bột thành dạng không có sẵn 
có thể góp phần làm giảm 
giá trị đường huyết sau ăn và 
giảm biến đổi đường huyết.

Do đó, năm 2016, FDA 
chấp thuận rằng tinh bột 
kháng có thể làm giảm nguy 
cơ bệnh đái tháo đường  
type 2. Tinh bột kháng cũng 
làm giảm nguy cơ ung thư 
đại trực tràng thông qua các 
cơ chế khác nhau như bảo vệ 
khỏi tác hại do biến đổi DNA, 
thay đổi biểu hiện gen và 
tăng tự chết (apoptosis) của 
các tế bào ung thư.

(Theo SK&ĐS)

Khi bị viêm phổi, trẻ nhỏ dễ có nguy 
cơ diễn tiến nặng, triệu chứng ban đầu 
thường là ho nhiều, sốt cao, khóc quấy, 

bỏ bú, trẻ có biểu hiện thở nhanh (40-
50 lần/phút). Đối với người lớn, viêm 
phổi gây ra các biểu hiện như sốt cao, 
ho dữ dội, ớn lạnh, đau tức ngực, đau 
đầu, cứng cổ, đau tai. 

Điều đáng nói, viêm phổi do phế cầu 
khuẩn (Streptococcus pneumoniae)… 
không chỉ lây lan nhanh, gây bệnh 
nặng, tiến triển phức tạp mà chúng 
còn kháng kháng sinh, gây khó khăn 
trong việc điều trị và cứu sống người 
bệnh, tạo áp lực lên ngành y tế và toàn 
xã hội khi các loại kháng sinh điều trị 
trở nên kém hiệu quả.

Để bảo vệ phổi, cần phải phòng 
ngừa sự xâm nhập của các tác nhân 
nguy hiểm như vi khuẩn phế cầu, vi 
khuẩn Hib và vi rút cúm. Hiện nay, 
Việt Nam đang có 2 loại vắc xin phế 
cầu cho cả trẻ em và người lớn, là  
vắc xin Synflorix (Bỉ) dành cho trẻ từ 6 
tuần đến 5 tuổi và vắc xin Prevenar 13 

(Bỉ), có thể tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi 
và người lớn. Trẻ trên 5 tuổi, người 
lớn, người cao tuổi và người mắc các 
bệnh lý mãn tính trước đây không có 
vắc xin phòng bệnh do phế cầu khuẩn 
có thể tiêm vắc xin Prevenar 13 với lịch 
tiêm 1 mũi duy nhất.

Bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo: 
Cần tăng sức đề kháng bằng cách uống 
đủ nước, ngủ đủ giấc, ăn đủ chất và 
vận động thể thao; cần tạo môi trường 
sống lành mạnh, không khói bụi, ô 
nhiễm, đảm bảo chế độ dinh dưỡng 
đầy đủ và nuôi trẻ bằng sữa mẹ ít 
nhất 6 tháng đầu đời. Bên cạnh đó, 
tiêm vắc xin phòng ngừa vi khuẩn 
phế cầu là phương pháp hữu hiệu để 
bảo vệ trẻ em, người lớn, đặc biệt là 
người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính  
nguy hiểm.

THÙY VY 
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Để phòng ngừa các bệnh do phế cầu gây ra các 
chuyên gia y tế đề xuất chủ động  tiêm vắc-xin.
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Bình Định

Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, 
thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022.                                    Ảnh: VTV

Ngày 18.9, Diễn đàn KT-XH Việt 
Nam 2022 chủ đề “Củng cố nền tảng 
kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát 
triển bền vững” diễn ra tại Trung tâm 
Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). 

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ 
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn 
mạnh củng cố, tăng cường nền tảng 
kinh tế vĩ mô, tăng cường khả năng 
chống chịu và tự cường của nền kinh 
tế luôn là mục tiêu hàng đầu, nhất là 
do kinh tế nước ta có độ mở rất lớn và 
tình hình thế giới, khu vực luôn có biến 
động bất thường, khó dự báo. 

Bài học thực tiễn qua hơn 35 năm đổi 
mới, kể cả trong những giai đoạn khó 
khăn, thử thách khắc nghiệt như trong 
2 năm qua có thể nói rằng bảo đảm ổn 
định kinh tế vĩ mô như là yếu tố “bất 
biến’’ để ứng với “vạn biến’’ của tình 
hình kinh tế quốc tế.

Diễn đàn KT-XH Việt Nam 2022 
tập trung trao đổi, thảo luận về các  
nội dung:

Làm rõ bối cảnh quốc tế; xu hướng 
cơ cấu lại nền kinh tế; các căng thẳng, 
xung đột, xu hướng dịch chuyển địa - 
kinh tế và thách thức mới đối với phục 
hồi và phát triển kinh tế bền vững…

Đánh giá toàn diện, khách quan thực 
trạng nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng 
đầu năm 2022 và dự báo cả năm 2022.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện các 
Nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội trong thời gian 
qua, đặc biệt là Nghị quyết số 43/2022/
QH15 về chính sách tài khóa, chính sách 
tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và 

phát triển KT-XH…
 Đưa ra các đề xuất, kiến nghị và 

giải pháp phát triển KT-XH và ứng phó 
với thách thức, vấn đề mới phát sinh; 
làm rõ các ưu tiên vào một số trọng tâm 
trong điều hành kinh tế vĩ mô cũng như 
trong phục hồi và phát triển KT-XH của 
đất nước.

(Theo VTV)

Căn cước công dân sẽ 
thay thế nhiều loại 
giấy tờ

Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng 
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật 
tự xã hội (C06, Bộ CA) cho biết, theo quy 
định của Luật Cư trú năm 2020, bắt đầu 
từ ngày 1.1.2023, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm 
trú giấy sẽ chính thức không còn giá trị 
sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ quản 
lý thông tin cư trú của người dân bằng 
phương thức điện tử, thay vì thủ công 
như trước đây.

Kể từ ngày 1.7.2021, thời điểm luật 
có hiệu lực, khi công dân thực hiện các 
thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi 
thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì 
cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm 
thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, 
thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin 
trong cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp 
mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Đối 
với sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy đã 
được cấp trước ngày 1.7.2021 vẫn được 
sử dụng và có giá trị cho đến hết ngày 
31.12.2022. Như vậy, Bộ CA không có chủ 
trương thu hồi sổ hộ khẩu đại trà.

Luật quy định rất rõ, chỉ những 
trường hợp làm các thủ tục dẫn đến thay 
đổi thông tin trong sổ thì cơ quan CA 
mới phải thu hồi. Bên cạnh đó, từ ngày 
1.7.2021, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
chính thức đã hoạt động. Khi công dân 
thực hiện các thủ tục về cư trú, lực lượng 
CA sẽ cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Những thay đổi về cư trú sẽ được 
điều chỉnh trên hệ thống thông tin điện 
tử chứ không điều chỉnh trên sổ hộ khẩu 
giấy. Sổ hộ khẩu lúc này không còn giá trị 
nên buộc phải thu lại theo quy định. Theo 
Bộ CA, việc thu lại sổ hộ khẩu giấy cũng 
để tránh trường hợp người dân mang sổ 
hộ khẩu giấy (thường không cập nhật đầy 
đủ thông tin cư trú thời điểm hiện tại) đi 
thực hiện các giao dịch, dẫn tới phát sinh 
nhiều vấn đề.                 (Theo Nhân Dân)

TP HCM có 20 khu đất được quy hoạch xây nhà ở xã hội
Sở Xây dựng TP HCM vừa báo cáo 

Bộ Xây dựng về đề án đầu tư xây dựng 
ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho 
người thu nhập thấp, công nhân khu 
công nghiệp trên địa bàn TP HCM.

20 khu đất được quy hoạch nhà ở 
xã hội, chủ yếu là nhà cho người có thu 
nhập thấp, có tổng diện tích hơn 38 ha. 
Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, nhiều 
khu vực đã có quy hoạch 1/500.

Trong đó, quận 12 có nhiều đất nhà ở 
xã hội nhất và khu nhà ở xã hội phường 
Hiệp Thành đã có đất sạch, có cơ sở hạ 
tầng đầy đủ. Quận Bình Tân có 3 khu, 
và quận Gò Vấp có 2 khu.

Bên cạnh đó, quỹ đất 20% dành cho 
nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương 
mại có 25 khu dành cho nhà ở cho người 
thu nhập thấp, tổng diện tích 57 ha. 
Trong đó, riêng TP Thủ Đức có đến 20 

dự án, 3 dự án ở quận Bình Tân, 1 ở Bình 
Chánh và 1 ở quận 7, trong đó có 14 dự 
án có đất sạch đang làm thủ tục đầu tư 
xây dựng nhà ở xã hội.

Theo Sở Xây dựng, trong giai đoạn 
2021 - 2025, toàn TP HCM có khoảng 519 
nghìn người dân cần nhà ở xã hội, 5 năm 
tiếp theo có hơn 524 nghìn người cần nhà 
ở xã hội, kể cả công nhân.      

(Theo Tuổi Trẻ)

Tuyên dương hơn 500 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi 
cấp quốc gia, quốc tế

Sáng 18.9, tại Hà Nội, Công đoàn 
Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ Tuyên 
dương học sinh đoạt giải quốc gia, quốc 
tế năm học 2021 - 2022.

Lễ tuyên dương nhằm tôn vinh, 
khen thưởng cho các em học sinh là 
con cán bộ, công chức, viên chức lao 
động tại các công đoàn trực thuộc 
Công đoàn Viên chức Việt Nam có 
thành tích xuất sắc trong học tập, rèn 
luyện; động viên, khơi dậy lòng hiếu 
học, tinh thần phấn đấu rèn luyện về 
mọi mặt; nhân rộng, lan tỏa hơn nữa 
những tấm gương sáng trong học tập, 
rèn luyện của các em.

Năm học 2021 - 2022, có 503 em 

Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương hơn 
500 học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế năm học 
2021 - 2022.

đoạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia,  
quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng 

LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang 
nhấn mạnh, thành tích các em đạt được 
rất đáng tự hào và càng có ý nghĩa 
hơn trong bối cảnh việc dạy và học bị 
ảnh hưởng dịch Covid-19. Trong số các 
em đoạt giải, nhiều em có hoàn cảnh 
gia đình khó khăn nhưng đã quyết tâm 
vượt khó vươn lên để giành thành tích 
xuất sắc trong các kỳ thi. Nhiều em 
học sinh nhỏ tuổi có đam mê sáng tạo, 
ý thức trách nhiệm với những vấn đề 
thực tiễn có ý nghĩa đối với cộng đồng, 
là tấm gương tiêu biểu của học sinh, 
sinh viên cả nước, mang về niềm vinh 
dự, tự hào cho gia đình, nhà trường và 
đất nước.                                 (Theo VOV)

HÀ NỘI: 

Cần 21.000 tỷ đồng để 
thay gần 1.100 xe buýt 
xăng bằng xe điện

UBND TP Hà Nội vừa giao Sở GTVT 
xây dựng mục tiêu, lộ trình thực hiện 
chương trình hành động về chuyển đổi 
năng lượng xanh, giảm phát thải khí 
carbon và khí methane.

Là đơn vị được giao tham mưu, xây 
dựng kế hoạch sử dụng xe buýt điện, 
năng lượng xanh trên địa bàn, Tổng 
công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho 
biết, hiện đơn vị này đang vận hành 83 
tuyến buýt đấu thầu và 1 tuyến buýt 
BRT đặt hàng với tổng số phương tiện 
gần 1.100 xe.

Transerco Hà Nội dự toán cần  
21.000 tỷ đồng để chuyển đổi toàn bộ số 
xe buýt chạy xăng, dầu đơn vị này đang 
quản lý sang xe buýt điện.

Transerco dự kiến tổng số phương 
tiện đủ điều kiện đưa vào lộ trình xem 
xét chuyển sang xe buýt điện từ năm 
2025 là 225 xe, chiếm 21,3% số phương 
tiện hiện có.

Transerco đề nghị Sở GTVT báo cáo 
đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét cơ 
chế chuyển xe buýt động cơ xăng, dầu 
sang tất cả xe chạy bằng điện.

Cụ thể, thành phố chỉ đạo xây dựng 
và phê duyệt đơn giá, định mức áp 
dụng với loại hình xe buýt điện, đặc biệt 
là hạ tầng xe buýt điện đảm bảo thu hồi 
vốn đầu tư.                (Theo Vietnamnet)

Khởi công tuyến đường nối quan trọng khu vực miền núi phía Bắc
Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) cho 

biết tuyến đường kết nối Lai Châu với cao 
tốc Hà Nội - Lào Cai dài khoảng 147 km sẽ 
chính thức được triển khai xây dựng vào 
sáng 19.9. Đây được coi là tuyến đường 
bộ rất quan trọng với sự phát triển kinh 
tế của các tỉnh Lai Châu, Lào Cai.

Cụ thể, đó là gói thầu XL01 đoạn 
từ nút giao IC16 - tỉnh Lai Châu đến 
Khánh Yên, tỉnh Lào Cai (Km00+000 - 
Km18+500). Đây cũng là 1 trong 3 gói 
thầu (XL01, XL02, XL03) thuộc tuyến nối 

Lai Châu - cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi 
qua địa phận tỉnh Lào Cai.

Theo thiết kế, tuyến kết nối thuộc 
gói thầu XL01 được đầu tư với quy mô 
cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/
giờ. Quy mô mặt cắt ngang được thiết 
kế với bề rộng mặt đường 6 m, bề rộng 
nền đường 9 m. 

Theo phương án được duyệt, gói 
thầu XL01 có tổng giá trị hợp đồng hơn  
474 tỷ đồng, được thi công trong 30 tháng. 

Ban Quản lý dự án 2 cho biết hiện 

nay, ở khu vực Tây Bắc, ngoài đường 
cao tốc Nội Bài - Lào Cai có quy mô, tiêu 
chuẩn kỹ thuật của đường cấp cao, còn 
lại các tuyến đường khác cấp đường đều 
thấp (kể cả quốc lộ), chỉ đạt tiêu chuẩn 
đường cấp V-IV miền núi. 

Vì vậy, việc lưu thông giữa các tỉnh 
miền núi phía bắc, trong đó có Lai Châu 
với khu vực đồng bằng, cảng biển và 
ngược lại gặp nhiều khó khăn, làm giảm 
khả năng phát triển KT-XH, du lịch,...                   

(Theo VGP)
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Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 19.9.2022

  

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 

    

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

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 127,4 m2; Thửa đất số 29; Tờ 

bản đồ số 17; Địa chỉ: Số 20/11 đường Trần Văn Ơn, phường Nguyễn Văn Cừ,  
TP Quy  Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở riêng lẻ (6 tầng + buồng thang); 
Diện tích xây dựng: 115,2 m2; Diện tích sàn: 751,6 m2; Cấp (hạng): Cấp 3 (N1); 
Phần diện tích xây dựng vi phạm giấy phép xây dựng (xây dựng phòng 
lồi) có diện tích 105,2 m2 (tầng 1: 12,2 m2; tầng 2: 18,6 m2; tầng 3: 18,6 m2;  
tầng 4: 18,6 m2; tầng 5: 18,6 m2; tầng 6: 18,6 m2) không công nhận, chủ sở 
hữu tự tháo dỡ, không bồi thường.  

Giá khởi điểm của tài sản: 16.023.688.978 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 3.000.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 50.000.000 đồng).

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

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

Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 7.10.2022 tại Trụ sở Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 5.10.2022 đến 
17 giờ ngày 7.10.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
14 giờ 30 phút ngày 10.10.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.          

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, 
phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu 
giá là hộ gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không 
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế, 
thông báo đấu giá tài sản.    

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích đo đạc thực tế là 22,3 m2 (diện 

tích theo giấy chứng nhận là 22,71 m2); Thửa đất số: 122; Tờ bản đồ số: 14; 
Địa chỉ: Tổ 4, KV 8, phường Ngô Mây, TP Quy  Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà 2 tầng, mái ngói, trần đóng la 
phông nhựa; Diện tích xây dựng: 19,4 m2; Diện tích sàn: 36,3 m2 (diện tích 
xây dựng tầng 1: 19,4 m2; diện tích xây dựng gác ván: 16,9 m2).  

Giá khởi điểm của tài sản: 650.029.994 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 130.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 15.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.
Địa chỉ: 21 Nguyễn Văn, phường Ghềnh Ráng, 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 7.10.2022 tại Trụ sở Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 5.10.2022 đến 
17 giờ ngày 7.10.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
16 giờ ngày 10.10.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.          

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, 
phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu 
giá là hộ gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không 
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy 
chế, thông báo đấu giá tài sản.    

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

 

     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, 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. Trong mưa giông có 
khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.            

(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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Bình Định

THÔNG BÁO
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: 
- 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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Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh 
cho các DN nhỏ và vừa trong ASEAN

Đoàn Việt Nam tham dự AEM 54 và các hội nghị liên quan.                             Ảnh: NDO

Phát triển DN nhỏ và vừa (SMS), 
cùng với kinh tế xanh, kinh tế số và 
phát triển đồng bộ, là chủ đề thảo luận 
chính tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế 
ASEAN lần thứ 54 (AEM-54) và các hội 
nghị liên quan.

Đây là khẳng định của ông Penn 
Sovicheat, Phó Quốc vụ khanh, người 
phát ngôn Bộ Thương mại Campuchia 
và hội nghị lần này trong cuộc họp 
báo trưa 18.9, trong đó nêu rõ hội 
nghị xoay quanh chủ đề trọng tâm về 
các giải pháp hồi phục và phát triển 
kinh tế khu vực ASEAN sau đại dịch 
Covid-19.

Ông Penn Sovicheat cho biết tại hội 
nghị lần này, các đại biểu đã nhất trí tạo 
cơ chế thúc đẩy cạnh tranh, hình thành 
môi trường thuận lợi cho SMS của các 
nước trong khu vực vào thị trường 
ASEAN, trong bối cảnh khôi phục kinh 
tế sau khủng hoảng Covid-19.

Các bộ trưởng kinh tế ASEAN nhận 
định việc thực hiện hiệu quả luật cạnh 
tranh sẽ thúc đẩy tiến trình thực hiện 
chính sách kinh tế số, góp phần phát 
triển thị trường số, giúp các SMS trong 
khối ASEAN có thể tiến hành hoạt động 
kinh doanh của mình trong môi trường 
cạnh tranh minh bạch, lành mạnh.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng kinh tế 
ASEAN cũng quyết định tăng cường 
triển khai kế hoạch hành động chung 

về cạnh tranh đến năm 2025 nhằm “mở 
rộng không gian cạnh tranh của thị 
trường đổi mới sáng tạo và thúc đẩy 
phát triển năng động các nền kinh tế 
ASEAN”.

Người phát ngôn Bộ Thương mại 
nước Chủ tịch ASEAN 2022 nhấn mạnh 
đây là cơ sở để các quốc gia thành viên 
ASEAN đẩy mạnh thực thi Luật cạnh 

tranh nhằm tạo cơ hội thuận lợi nhất 
cho các SMS thâm nhập thị trường 
ASEAN và thế giới. 

Hội nghị AEM-54 và các hội 
nghị liên quan với các chương trình 
nghị sự dày đặc diễn ra từ ngày 11- 
18.9 tại Campuchia, nước chủ nhà  
ASEAN 2022.

(Theo TTXVN)

Nga tuyên bố 
tấn công quân đội 
Ukraine ở một số 
khu vực

Quân đội Nga trên đường tới Kharkiv trong video 
được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 9.9. 

Ảnh:Reuters

Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 
17.9 rằng quân đội nước này đã tiến 
hành một số cuộc tấn công vào các 
vị trí của lực lượng Ukraine tại một 
số khu vực, đồng thời cáo buộc Kiev 
nã pháo gần nhà máy điện hạt nhân 
Zaporizhzhia.

Các lực lượng của Nga đã tiến 
hành tấn công vào Kherson, Mykolaiv, 
Kharkiv và khu vực Donetsk, Bộ Quốc 
phòng Nga thông báo và cho biết quân 
đội Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn 
công không thành công gần Pravdyne 
ở Kherson.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, mức độ 
phóng xạ ở Zaporizhzhia, nhà máy điện 
hạt nhân lớn nhất châu Âu vẫn ở mức 
bình thường. Phía Nga cũng cáo buộc 
Ukraine tiến hành 2 cuộc nã pháo gần 
nhà máy này ngày 17.9.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao 
Ukraine đã phủ nhận việc quân đội 
nước này nã pháo gần nhà máy điện 
hạt nhân Zaporizhzhia ở phía Nam.

(Theo VOV.VN)

Nhật Bản hối thúc gần 2 triệu người sơ tán 
để tránh siêu bão Nanmadol

Dự báo hướng đi của bão Nanmadol ở Nhật Bản. 
Ảnh: NHK

Hàng nghìn người dân ở Tây Nam 
Nhật Bản ngày 18.9 đã phải trú ẩn khi 
siêu bão Nanmadol đang hướng về nước 

này. Nhà chức trách cũng đã hối thúc 
gần 2 triệu người dân sơ tán để phòng 
tránh bão.

Cơ quan Khí tượng quốc gia (JMA) 
đã ban hành “cảnh báo đặc biệt” tại tỉnh 
Kagoshima, đảo Kyushu, miền Nam 
nước này. Đây là lần đầu tiên cơ quan 
này đưa ra cảnh báo bão đặc biệt tại một 
khu vực ngoài tỉnh Okinawa.

Siêu bão Nanmadol là cơn bão thứ 14 
trong mùa bão năm nay nhưng là “một 
cơn bão nguy hiểm chưa từng thấy trước 
đó”. Theo JMA, sáng 18.9, Nanmadol 
đang di chuyển chậm theo hướng Bắc- 
Tây Bắc về phía đảo Kyushu, với sức 

gió lên tới 180 km/giờ và mạnh nhất là 
252km/giờ. Áp suất khí quyển ở tâm bão 
lên tới 925 hectopascal. 

Siêu bão Nanmadol được dự báo sẽ 
tiến gần hoặc đổ vào khu vực phía Nam 
đảo Kyushu trong ngày 18.9 và 19.9. Do 
ảnh hưởng của cơn bão, trong 24 giờ 
(tính đến 6 giờ sáng 19.9), phía Nam đảo 
Kyushu có thể phải hứng chịu lượng 
mưa lên tới 600 mm, trong khi lượng 
mưa tại khu vực phía Bắc đảo Kyushu 
và vùng Shikoku có thể đạt 400 mm; gần 
25.700 hộ gia đình tại tỉnh Kagoshima 
và tỉnh lân cận Miyazaki đã bị mất điện.                      

(Theo Vietnam+)

Casino ở Campuchia giao nộp thêm 
11 công dân Việt Nam

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt 
Nam tại Campuchia, tính tới 14 giờ  
30 phút ngày 17.9, đã xác nhận việc 60 
người Việt Nam tháo chạy từ một cơ sở 
kinh doanh tại ấp Bavet Kandal, phường 
Bavet, TP Bavet, tỉnh Svay Rieng về phía 
cửa khẩu Bavet, thông thương với cửa 
khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay trong 
quá trình nhóm người này chạy trốn, có 
bốn người đã bị cơ sở kinh doanh bắt lại.

Việt Nam đã liên hệ với cơ quan chức 
năng của Campuchia để tìm hiểu vụ việc, 
xác minh nhân thân, làm thủ tục để tiếp 
nhận và đưa người về nước, đồng thời đề 

nghị phía Campuchia can thiệp, giải cứu 
những người còn lại. 

Đến cuối giờ chiều 17.9, cảnh sát 
Campuchia đã yêu cầu công ty trên giao 
nộp thêm 11 công dân Việt Nam, nâng 
tổng số người liên quan tới vụ việc lên 
67 người. Hiện các công dân đang được 
cảnh sát Campuchia bảo vệ, lấy lời khai.

Đại sứ quán và BĐBP Việt Nam đang 
phối hợp với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, 
các cơ quan chức năng Campuchia để đưa 
công dân về nước trong thời gian tới, Bộ 
Ngoại giao cho biết trong thông tin cập 
nhật gửi phóng viên trưa 18.9.

(Theo TTO)

Lật xe khách tại 
Trung Quốc, 
27 người chết

Hiện trường một vụ tai nạn xe khách ở Trung 
Quốc hồi năm 2021.           Ảnh: Weibo/XuanwoShipin

Tai nạn xảy ra sáng sớm 18.9 khi xe 
khách chở 47 người bị lật trên tuyến cao 
tốc ở huyện tự trị dân tộc Thủy Tam Đô 
thuộc tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung 
Quốc. Cảnh sát địa phương nói rằng 27 
người đã thiệt mạng, 20 người bị thương 
đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Giới chức chưa công bố nguyên nhân 
tai nạn.

Nhiều vụ tai nạn đường bộ nghiêm 
trọng tại Trung Quốc xảy ra do tài xế 
chạy quá tốc độ, vượt ẩu, ngủ gật và 
phương tiện không được bảo dưỡng kỹ 
lưỡng. Năm 2019, nước này ghi nhận 
gần 248 nghìn vụ TNGT khiến gần 
63.000 người chết.        (Theo VnExpress.net)

TIN VẮN

 Ngày 17.9, Tổng Giám đốc Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros 
Ghebreyesus đã bày tỏ quan ngại sâu 
sắc về nguy cơ xảy ra thảm họa thứ hai 
ở Pakistan, đó là làn sóng bệnh tật và 
tử vong sau thảm họa lũ lụt.

 Ngày 18.9, các phương tiện 
truyền thông cho hay cảnh báo sóng 
thần đã được ban bố sau trận độ đất 
có độ lớn 7,2 ở ngoài khơi Đài Loan 
(Trung Quốc).

 Giới chức trách Kyrgyzstan vừa 
xác nhận, số người thiệt mạng trong 
các vụ giao tranh gần đây tại khu vực 
biên giới tranh chấp với Tajikistan đã 
tăng lên 36 người, trong khi 129 người 
khác bị thương.                  (Theo TTXVN)


