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ĐƯỜNG DÂY NÓNG
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Đến Bảo tàng Quang Trung 
xem phim lịch sử u6

Nâng cao nghiệp vụ 
kiểm tra, giám sát

Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng 
trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị. Để làm tốt công tác này, thời gian 
qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quan tâm 
mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao 
nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, 
giám sát từ tỉnh đến cơ sở.

 u8

NỚI HẠN MỨC TÍN DỤNG:

Ngân hàng, 
doanh nghiệp 
đều vui

Báo động mất trộm 
vật tư, thiết bị điện

u4

Gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ 
mất trộm vật tư, thiết bị điện gây thiệt hại 
về tài sản và làm mất an toàn lưới điện.

nông thôn mới đáng sống 
Quyết tâm tạo dựng

u3

Vừa qua, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thực hiện  
giám sát đối với các xã được phê duyệt kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới  

nâng cao trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

RAU VIETGAP TẠI CÁC SIÊU THỊ Ở BÌNH ĐỊNH:

Đảm bảo an toàn đúng như công bố

Mới đây, nhiều báo đài, mạng xã 
hội thông tin rau không an toàn “biến 

hình” vào hệ thống siêu thị bán lẻ và 
trang thương mại điện tử khiến nhiều 

người hoang mang, lo lắng. Khảo sát sơ 
bộ của chúng tôi cho thấy, ở tỉnh ta, các 
siêu thị đều khẳng định chất lượng rau 
củ đảm bảo an toàn đúng như công bố 

và được cơ quan chức năng xác nhận. 

Thảo luận xung quanh quy định 
pháp luật về giao dịch điện tử  u2

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm 
ổn định trong điều kiện bất định

Một góc xã Nhơn Hải sáng, xanh, 
sạch, đẹp.         Ảnh: N.M
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 22 và 23.9, tại 
TP Quy Nhơn, Văn phòng Quốc 
hội phối hợp với Ủy ban Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường 
của Quốc hội và Tổ chức Hanns 
Seidel tại Việt Nam tổ chức Hội 
thảo “Quy định của pháp luật 
về giao dịch điện tử: Thực trạng 
và kiến nghị sửa đổi”.

Ông Nguyễn Phương Tuấn, 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường 
của Quốc hội và ông Nguyễn 
Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm 
Văn phòng Quốc hội chủ trì 
Hội thảo. 

Ông Đoàn Văn Phi, Phó Chủ 
tịch Thường trực HĐND tỉnh 
dự Hội thảo. 

Hội thảo có sự tham gia của 
các vị ĐBQH, chuyên gia, nhà 
khoa học, đại diện các bộ, sở, 
ngành, cơ quan, tổ chức, đơn 
vị liên quan. 

Trong khuôn khổ Hội thảo, 
các chuyên gia cùng thảo luận, 
đánh giá về thực trạng, những 
tồn tại, hạn chế của pháp luật 
hiện hành trong lĩnh vực giao 
dịch điện tử; thảo luận về một 
số nội dung dự kiến quy định 
trong Dự thảo Luật Giao dịch 
điện tử (sửa đổi); các vấn đề 
về thông điệp dữ liệu điện tử; 
giá trị pháp lý của chữ ký số, 
chữ ký điện tử, định danh và 
xác thực điện tử; tính khả thi 
của dịch vụ tin cậy; về chứng 
thực dữ liệu, giao kết hợp đồng 
điện tử, thanh toán điện tử... 
Bên cạnh đó là thảo luận việc 
chia sẻ dữ liệu giữa các cơ 
quan nhà nước, giữa cơ quan 
nhà nước với DN và giữa cơ 
quan nhà nước với người dân; 
về an toàn thông tin và an ninh 

Thảo luận xung quanh quy định 
pháp luật về giao dịch điện tử

mạng trong giao dịch điện tử; 
kinh nghiệm pháp luật của Hàn 
Quốc về hợp đồng điện tử.

Luật Giao dịch điện tử đã 
được Quốc hội Khóa 11 thông 
qua ngày 29.11.2005, có hiệu 
lực thi hành từ ngày 1.3.2006. 
Sau hơn 15 năm thực hiện, Luật 
Giao dịch điện tử cùng với các 
luật chuyên ngành và hệ thống 
văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật đã tạo hành lang pháp lý 
quan trọng cho việc đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông 
tin, thúc đẩy giao dịch điện tử, 
góp phần nâng cao hiệu quả 
phát triển KT-XH. Đồng thời, 
xác định rõ trách nhiệm quản 
lý nhà nước của các bộ, ngành 
và UBND tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; cơ bản bảo 
đảm sự phân công, phân cấp, 
phối hợp, thực hiện phát triển 
và ứng dụng giao dịch điện tử 
trên phạm vi cả nước. 

Tuy nhiên, cùng với sự phát 
triển mạnh mẽ của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4, 
trước yêu cầu của các Điều ước 
quốc tế, các Hiệp định mà Việt 

Nam ký kết, là thành viên và 
yêu cầu của quá trình thực hiện 
chuyển đổi số trong cơ quan, 
tổ chức thì Luật Giao dịch điện 
tử đã bộc lộ một số tồn tại, hạn 
chế. Vì vậy, trong Chương trình 
xây dựng luật, pháp lệnh năm 
2022 và điều chỉnh Chương 
trình xây dựng luật, pháp lệnh 
năm 2023, Dự án Luật Giao 
dịch điện (sửa đổi) sẽ được 
trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ 
họp thứ 4, Quốc hội khóa XV 
với mục tiêu khắc phục những 
tồn tại, hạn chế, bổ sung quy 
định điều chỉnh những vấn đề 
mới phát sinh nhằm hoàn thiện 
thể chế, tăng cường pháp chế 
về giao dịch điện tử góp phần 
thực hiện chuyển đổi số quốc 
gia một cách toàn diện nhằm 
phát triển kinh tế số, xã hội 
số; phát triển các sản phẩm, 
dịch vụ, mô hình kinh tế mới 
dựa trên nền tảng công nghệ 
số; ngăn chặn kịp thời các tác 
động tiêu cực cả về KT-XH, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh quốc 
gia, trật tự an toàn trên không  
gian mạng…       NGUYỄN MUỘI

Hội thảo “Quy định của pháp luật về giao dịch điện tử: Thực trạng và kiến nghị 
sửa đổi”.                                                                                                                                     Ảnh: N.M

(BĐ) - Chiều 22.9, Tổ công 
tác số 3 của Ban chỉ huy Phòng 
chống thiên tai - Tìm kiếm 
cứu nạn và Phòng thủ dân sự 
(PCTT-TKCN&PTDS) tỉnh do 
đại tá Võ Đức Nguyện - Giám 
đốc CA tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ 
huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh 
làm trưởng đoàn đã làm việc 
với UBND huyện Tuy Phước về 
công tác PCTT-TKCN năm 2022 
tại địa phương.

Theo Ban chỉ huy PCTT-
TKCN&PTDS huyện Tuy 
Phước, thời tiết ngày càng diễn 
biến bất thường, bởi vậy địa 
phương đặc biệt quan tâm đến 
công tác PCTT-TKCN, đảm bảo 
an toàn cho nhân dân. Hiện 
UBND huyện Tuy Phước đã phê 
duyệt phương án PCTT-TKCN 
năm 2022 của huyện và 13/13 
xã, thị trấn; củng cố, thành lập 
đội xung kích PCTT cấp xã. Từ 
nguồn Quỹ PCTT hỗ trợ của 
UBND tỉnh, UBND huyện đã 
mua sắm và phân bổ cho các 
địa phương 75 sõng nhôm, 16 
máy cưa, 30 máy cắt, 31 thang 
nhôm, 1 máy phát điện, 680 
áo phao cứu sinh và  240 phao 

tròn cứu sinh... Các địa phương 
đang tổ chức phát tuyến, chặt 
cây trên thân và mái đê, khơi 
thông dòng chảy; chuẩn bị đầy 
đủ lực lượng, phương tiện, vật 
tư sẵn sàng ứng phó với các tình 
huống. Huyện Tuy Phước cũng 
đã xây dựng phương án PCTT 
cho các hồ chứa; đôn đốc các 
chủ đầu tư thực hiện các công 
trình đảm bảo vượt lũ an toàn. 

Tại buổi làm việc, huyện Tuy 
Phước kiến nghị UBND tỉnh 
kiến nghị Trung ương xem xét 
hỗ trợ thiệt hại khôi phục chăn 
nuôi năm 2022 cho địa phương 
396,576 triệu đồng và hỗ trợ 
khôi phục sản xuất theo chính 
sách quy định Trung ương 70% 
và UBND tỉnh 15% với tổng số 
tiền hơn 4,257 tỷ đồng. Kiến nghị 
Đoàn công tác đề xuất UBND 
tỉnh xem xét cho chủ trương 
bổ sung về trang thiết bị cần 
mua sắm phục vụ cho công tác 
PCTT-TKCN; có ý kiến với Lữ 
đoàn Pháo binh 675 Binh chủng 
pháo binh về việc đầu tư sửa 
chữa, nâng cấp hồ chứa nước 
Đá Vàng, nhằm vừa thực hiện 
nhiệm vụ quốc phòng, vừa đảm 

bảo an toàn hồ chứa và phục 
vụ tưới cho 39,5 ha đất sản xuất 
nông nghiệp. 

Các thành viên Đoàn đã trao 
đổi, phân tích, làm rõ phương án 
PCTT-TKCN và các vấn đề mà 
huyện đã kiến nghị. Phó trưởng 
Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS 
tỉnh Võ Đức Nguyện đánh giá, 
huyện Tuy Phước đã chuẩn bị 
tốt kế hoạch PCTT-TKCN năm 
2022. Tuy nhiên, thiên tai, mưa 
lũ diễn biến bất thường, vì thế 
huyện cần phải kiểm tra, rà soát 
lại công tác phương án PCTT-
TKCN, trong đó lưu ý đến lực 
lượng, phương tiện, vật tư, 
lương thực tại các xã, thị trấn. 
Địa phương cũng phải xác định 
rõ số hộ thường bị ngập lũ, có 
nguy cơ bị sạt lở đất, thông báo 
cho dân biết để chủ động phòng 
tránh; xác định địa điểm, xây 
dựng phương án di dời người 
dân đến nơi an toàn. Đối với 
các kiến nghị của UBND huyện 
Tuy Phước, ngoài việc trao đổi, 
phân tích làm rõ tại buổi làm 
việc, Đoàn công tác ghi nhận, 
báo cáo UBND tỉnh xem xét,  
giải quyết.                              TIẾN SỸ

Tuy Phước chuẩn bị tốt công tác  
phòng, chống thiên tai

(BĐ) - UBND tỉnh đã phê 
duyệt quyết định phân bổ gạo 
hỗ trợ học kỳ I năm học 2022-
2023 cho học sinh tại các trường 
ở khu vực có điều kiện KT-XH 
đặc biệt khó khăn theo Nghị 
định 116/2016/NĐ-CP ngày 
18.7.2016 của Chính phủ.

Cụ thể, mức hỗ trợ là 15 kg 
gạo/tháng/học sinh; thời gian hỗ 
trợ 4 tháng của học kỳ I (từ tháng 
9 - 12.2022); tổng số gạo được hỗ 
trợ 112,53 tấn (sau khi trừ 0,15 
tấn gạo còn lại của học kỳ II năm 
học 2021 - 2022 chuyển sang). 

Toàn tỉnh có 1.878 học sinh 
được hỗ trợ thuộc 15 trường phổ 
thông dân tộc bán trú, THCS, 
tiểu học do các phòng GD&ĐT 
huyện Tây Sơn, An Lão, Vĩnh 
Thạnh, Vân Canh quản lý; và 8 
trường THPT thuộc Sở GD&ĐT 
quản lý trên địa bàn 5 huyện 
Tây Sơn, Hoài Ân, An Lão, 
Vĩnh Thạnh, Vân Canh. Trong 

đó, 1.153 học sinh bán trú đang 
học trong trường phổ thông 
dân tộc bán trú; 107 học sinh 
tiểu học, THCS có hộ khẩu tại 
các xã, thôn đặc biệt khó khăn 
vùng dân tộc và miền núi đang 
học tại trường tiểu học, trường 
THCS đóng trên địa bàn thuộc 
khu vực III; 140 học sinh tiểu 
học, THCS có hộ khẩu tại các xã 
khu vực III, thôn đặc biệt khó 
khăn vùng dân tộc và miền núi 
đang học tại trường tiểu học, 
trường THCS đóng trên địa bàn 
thuộc khu vực II; 478 học sinh 
THPT là người dân tộc thiểu số 
(hoặc học sinh người Kinh) có 
hộ khẩu tại các xã khu vực III, 
thôn đặc biệt khó khăn vùng 
dân tộc và miền núi; các xã đặc 
biệt khó khăn vùng bãi ngang 
ven biển và hải đảo đang học 
tại trường THPT (hoặc cấp 
THPT tại trường phổ thông có 
nhiều cấp học).       MAI HOÀNG

Hỗ trợ 112,53 tấn gạo trong học 
kỳ I cho học sinh vùng khó khăn

(BĐ) - Ngày 22.9, các VĐV 
tham gia vòng chung kết Đại 
hội TDTT tỉnh Bình Định năm 
2022 thi đấu các nội dung: Bơi 
lội, đẩy gậy, đối kháng võ cổ 
truyền, điền kinh (đẩy tạ nam; 
nhảy xa nam; chạy 200 m nam, 
nữ; chạy 1.500 m nam, nữ).

Ở môn bơi lội, không nằm 
ngoài dự đoán, các VĐV TP 
Quy Nhơn tỏ ra lấn lướt ở 
nhiều nội dung, giành được 
tổng cộng 2 HCV (Nguyễn Lý 
Hải Đăng - 50 m nam; Nguyễn 
Hồ Thanh Bình - 100 m nữ), 
1 HCB, 2 HCĐ. Huyện Tuy 
Phước giành 1 HCV (Đỗ Quốc  
Kiệt - 200 m nam).

Trên đường chạy môn điền 
kinh, các VĐV Hoài Nhơn và 
Tây Sơn tiếp tục chiếm ưu thế. 
Ở nội dung 1.500 m nữ, VĐV 
Nguyễn Thị Thúy Nhiên (Tây 
Sơn) giành HCV, đồng đội của 
cô là Nguyễn Thị Hằng Ngân 
đoạt HCĐ; HCB thuộc về 
Trương Hạnh Nguyên (Hoài 
Nhơn). Nội dung 1.500 m 
nam, Bùi Nguyễn Ngọc Huy 
và Nguyễn Trương Phúc Lâm 
(Hoài Nhơn) chia nhau 2 vị trí 
nhất, nhì; VĐV về đích thứ ba 
là Trương Thái Nam (Tây Sơn). 
Ở nội dung 200 m nam, Nguyễn 
Trọng Tiên (Hoài Nhơn) giành 

HCV, 2 VĐV Phù Mỹ là Nguyễn 
Duy Đông và Đặng Minh Sang 
lần lượt giành HCB và HCĐ. 
Nội dung 200 m nữ, Trương 
Thùy Trang (Hoài Nhơn) đoạt 
HCV, Phan Thị Thơm (Quy 
Nhơn) giành HCB, HCĐ thuộc 
về Phan Minh Hảo (Tây Sơn).

Ở nội dung đẩy tạ nam, Lê 
Binh (Hoài Nhơn) đoạt HCV, 
Phan Trịnh Thái Hoàng và 
Trần Văn Sáng (Phù Cát) lần 
lượt giành HCB và HCĐ. Ở nội 
dung nhảy xa nam, VĐV Đặng 
Minh Sang (Phù  Mỹ) đoạt 
HCV; HCB và HCĐ lần lượt 
thuộc về Trần Tấn Tuấn và Hồ 
Hải Tiến (Tây Sơn).

Do trời mưa lớn nên một số 
nội dung thi đấu môn đẩy gậy 
được chuyển sang thi đấu ngày 
23.9. 

Kết thúc ngày thi đấu thứ 2, 
đoàn thể thao Tây Sơn vẫn tạm 
dẫn đầu bảng xếp hạng, tiếp 
theo là các đoàn Hoài Nhơn, 
Quy Nhơn, An Nhơn. 

Ngày 23.9, các VĐV tiếp tục 
thi đấu các nội dung của môn 
bơi lội (100 m nam, 50 m nữ,  
200 m nữ), điền kinh (chạy 
tiếp sức, nhảy xa nữ, nhảy cao 
nam), đẩy gậy (chung kết), võ 
cổ truyền (hội thi).

HOÀNG QUÂN

NGÀY THI ĐẤU THỨ 2 ĐẠI HỘI TDTT TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2022:

Huyện Tây Sơn tiếp tục  
đứng đầu bảng xếp hạng

Các VĐV thi đấu nội dung 100 m nữ môn bơi.                                          Ảnh: HOÀNG QUÂN
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Bình Định

TIN VẮN

Quyết tâm tạo dựng nông thôn mới đáng sống
Vừa qua, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thực hiện giám sát đối với các xã được phê duyệt kế 

hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

Từ ngày 13 - 20.9, Đoàn 
đã giám sát các xã: Nhơn Lộc, 
Nhơn An (TX An Nhơn), Phước 
Nghĩa, Phước Quang (huyện 
Tuy Phước), Cát Hanh (huyện 
Phù Cát), Mỹ Quang, Mỹ Châu 
(huyện Phù Mỹ), Ân Tường Tây 
(huyện Hoài Ân), Bình Tường 
(huyện Tây Sơn), Nhơn Hải (TP 
Quy Nhơn). 

Nhiều hoạt động ý nghĩa
Thông qua việc hoàn thành 

các tiêu chí trong bộ tiêu chí xã 
nông thôn mới (NTM) nâng cao 
giai đoạn 2021 - 2025, các địa 
phương đang nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần của người dân, 
thúc đẩy thay đổi toàn diện bộ 
mặt KT-XH khu vực nông thôn. 

Tại xã Cát Hanh, đến nay, địa 
phương tự đánh giá đã đạt 15/19 
tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. 
Với tiêu chí Văn hóa, địa phương 
xây dựng Trung tâm Văn hóa - 
Thể thao xã với các phòng chức 
năng, trang thiết bị khánh tiết, 
âm thanh đầy đủ. Hằng năm, xã 
đều tổ chức các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, TDTT; trong 3 
năm qua, đã có 2 giải bóng đá, 3 
giải bóng chuyền, 3 đêm giao lưu 
văn nghệ. 11/11 nhà văn hóa - 
khu thể thao thôn đều được xây 
dựng khang trang, đảm bảo các 
tiêu chuẩn theo quy định.

“Trong năm 2022, UBND xã 
đã lắp đặt các dụng cụ TDTT 
ngoài trời tại nhà văn hóa xã và 
8 nhà văn hóa thôn với kinh phí 
255 triệu đồng; sẽ tiếp tục lắp đặt 
đối với các nhà văn hóa thôn còn 
lại nhằm đảm bảo tỷ lệ lắp đặt 
100% các điểm sinh hoạt công 
cộng. Với tiêu chí TT&TT, trong 
đó có chỉ tiêu “có mạng wifi 
miễn phí ở các điểm công cộng”, 

Một góc xã Nhơn Hải sáng, xanh, sạch, đẹp.                                                                                                                                                  Ảnh: N.M

(BĐ) - Sáng 22.9, Tỉnh đoàn 
tổ chức lễ khánh thành công 
trình không gian sáng tạo trẻ 
tại Trường ĐH Quy Nhơn.

Công trình không gian sáng 
tạo trẻ có tổng diện tích gần  
120 m2, được xây dựng nhằm 
thu hút ĐVTN, sinh viên đến 

Khánh thành Công trình  
không gian sáng tạo trẻ

Sinh viên và giảng viên Trường ĐH 
Quy Nhơn tham quan các thiết bị máy 
in 3D tại công trình.                      Ảnh: C.H

 Sáng 22.9, Sở LĐ-
TB&XH tổ chức Hội nghị tập 
huấn, hướng dẫn thực hiện 
quy trình, bộ công cụ dành 
cho việc rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo và xác định hộ làm 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và diêm nghiệp có mức 
sống trung bình năm 2022 
theo chuẩn nghèo đa chiều 
giai đoạn 2022 - 2025 cho 
249 học viên là lãnh đạo địa 
phương và cán bộ làm công tác 
giảm nghèo các cấp trên địa 
bàn tỉnh. NGỌC TÚ
 Ngày 22.9, Sở Du lịch 

tổ chức khai giảng Lớp bồi 
dưỡng cập nhật kiến thức 
quản lý nhà nước về du lịch 
cho gần 100 cán bộ, công chức, 
viên chức liên quan nhiệm vụ 
quản lý du lịch.  Trong 2 ngày, 
các học viên được truyền đạt 
các chuyên  đề: Tổng quan du 
lịch Bình Định giai đoạn hiện 
nay và xu hướng phát triển du 
lịch sau ảnh hưởng của dịch 
Covid-19; phổ biến một số văn 
bản mới của Trung ương và 

của tỉnh về khôi phục và phát 
triển du lịch trong tình hình 
mới; vai trò của chuyển đổi số 
trong ngành du lịch; tổng quan 
thống kê và thống kê du lịch; 
giới thiệu về sản phẩm du  
lịch mới… LÊ NA
 Ngày 22.9, Tập đoàn 

Viễn thông Quân đội Viettel  
tổ chức Lễ trao học bổng “Vì 
em hiếu học” năm 2022 cho 50 
học sinh nghèo vượt khó có 
thành tích học tập khá, giỏi của 
huyện Vĩnh Thạnh, mỗi suất trị 
giá 2 triệu đồng. 

Cùng ngày, đại diện Viettel 
Bình Định đã tặng 10 suất học 
bổng cho học sinh tiểu học và 
THCS nghèo, vượt khó học giỏi 
ở xã Phước Thắng, huyện  
Tuy Phước. 

XUÂN DŨNG - XUÂN VINH 
 Chiều 22.9, UBND  

TX Hoài Nhơn phối hợp với 
Đồn Biên phòng Tam Quan 
Nam (BĐBP tỉnh) tổ chức Hội 
nghị tuyên truyền, phổ biến 
Luật Biên phòng Việt Nam và 
các văn bản quy định chi tiết 

cho hơn 70 cán bộ các cơ quan, 
ban, ngành thị xã.  

THANH BÌNH
 Ngày 22.9, LĐLĐ TX 

Hoài Nhơn tổ chức bàn giao 
Mái ấm công đoàn cho bà Võ 
Thị Kiều, là đoàn viên Công 
đoàn cơ sở Công ty CP may 
Tam Quan, có hoàn cảnh khó 
khăn, nhà ở xuống cấp. Ngôi 
nhà được LĐLĐ thị xã hỗ trợ  
40 triệu đồng từ Quỹ Mái ấm 
công đoàn; Công đoàn cơ sở 
Công ty CP may Tam Quan hỗ 
trợ 10 triệu đồng. THÁI NGÂN
 Ngày 22.9, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện Tây 
Sơn phối hợp với UBND xã 
Bình Hòa tổ chức bàn giao nhà 
Đại đoàn kết cho hộ bà Đào 
Thị Chiểu, ở thôn Kiên Thạnh, 
xã Bình Hòa. Bà Đào Thị Chiểu 
thuộc diện cận nghèo, khó 
khăn về nhà ở, được Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ 
từ Quỹ Vì người nghèo 55 triệu 
đồng để xây dựng lại nhà cấp 
4 kiên cố, diện tích 44 m2, kinh 
phí 80 triệu đồng. MỘC MIÊN 

đến nay, xã đã lắp 13 điểm phát 
wifi miễn phí”, ông Nguyễn Văn 
Thanh, Chủ tịch UBND xã Cát 
Hanh, cho biết.

Nhận thức rõ tầm quan trọng 
của tiêu chí môi trường trong 
xây dựng NTM, các địa phương 
đã triển khai nhiều hoạt động ý 
nghĩa. Xã Nhơn Hải đã thành lập 
các Tổ vận động nhân dân phân 
loại rác thải tại nguồn. 1.317 hộ 
dân đều có 3 thùng rác trong 
nhà. Lượng rác thải tái chế được 
tổ ve chai của xã thu mua hằng 
ngày; các hội, đoàn thể tham gia 
kế hoạch tái chế, tái sử dụng rác 
thải nhựa trong cuộc sống. 

“Rác thải trên địa bàn xã 
được thu gom từ 2 - 6 giờ mỗi 
ngày. 17 giờ hằng ngày, các tổ 
vận động nhân dân đặt 2 thùng 
rác xanh, vàng tại 40 điểm trên 
địa bàn để người dân tập trung 
rác cho công ty thu gom. Để hiệu 
quả công tác phân loại rác tại 
nguồn được đảm bảo, xã đã kiến 

nghị thành phố chỉ đạo, đảm bảo 
mỗi ngày, công ty thu gom phải 
có 2 xe rác để chở các loại rác đã 
phân loại. Đến nay, người dân đã 
quen dần với nền nếp này”, ông 
Đỗ Cao Thắng, Chủ tịch UBND 
xã Nhơn Hải, thông tin. 

Trước câu hỏi về biện pháp 
xử lý đối với 7 nhà hàng bè nổi 
hoạt động tự phát có nguy cơ 
ảnh hưởng đến rạn san hô, hệ 
sinh thái tự nhiên và gây mất 
vệ sinh môi trường biển của 
thành viên đoàn giám sát, lãnh 
đạo UBND xã Nhơn Hải cho 
biết thêm: Xã đã lập biên bản, 
tiến hành đình chỉ hoạt động 
của các nhà hàng bè nổi tự phát. 
Tiếp tục làm việc với các hộ kinh 
doanh bè nổi, thông tin rõ về chủ 
trương, đề nghị họ chuyển nghề 
trong thời gian tới. Xã cũng đã 
kiến nghị UBND TP Quy Nhơn 
nghiên cứu để có thể triển khai 
hình thức nhà hàng bè nổi mà 
vẫn đảm bảo tính bền vững cho 

môi trường; bởi đây là loại hình 
du lịch thu hút lượng du khách 
lớn khi đến Nhơn Hải. 

“Vừa đi vừa dò đường”
Theo Quyết định số 318/QĐ-

TTg ngày 8.3.2022 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí 
quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu 
chí quốc gia về xã NTM nâng cao 
giai đoạn 2021 - 2025, các xã “về 
đích” NTM nâng cao phải hoàn 
thành 19/19 tiêu chí và 75/75 chỉ 
tiêu, tăng 18 chỉ tiêu so với xã đạt 
chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 
và tăng 26 chỉ tiêu so với xã đạt 
chuẩn NTM giai đoạn trước. Điều 
này đang đặt ra không ít khó khăn, 
thách thức cho các địa phương.

Ông Lê Công Trình, Bí thư 
Đảng ủy xã Nhơn Hải, cho rằng: 
“Chính vì những điểm mới trong 
bộ tiêu chí, sự khác biệt so với 
mọi năm nên các địa phương 
đăng ký kế hoạch đạt chuẩn 
NTM nâng cao năm 2022 “vừa 

đi vừa dò đường”. Các hướng 
dẫn cụ thể của bộ, ngành cũng có 
phần chậm nên các địa phương 
lúng túng, phải gấp rút ở những 
tháng cuối năm. Tuy nhiên, đây 
là nhiệm vụ chính trị quan trọng, 
cũng như các địa phương khác, 
chúng tôi quyết tâm hoàn thành 
theo kế hoạch thành phố, tỉnh 
đã giao”. 

Qua khảo sát, phần lớn các 
địa phương đều gặp khó ở một 
số tiêu chí về quy hoạch, y tế, 
môi trường… Trong đó, tiêu chí 
về y tế làm các địa phương lúng 
túng với các chỉ tiêu: Tỷ lệ dân 
số được quản lý sức khỏe, tỷ lệ 
người dân tham gia và sử dụng 
ứng dụng khám chữa bệnh từ 
xa, tỷ lệ dân số có sổ khám chữa 
bệnh điện tử. 

Thành viên đoàn giám sát 
cũng lưu ý các xã tiếp cận với 
các khái niệm mới trong bộ tiêu 
chí xây dựng NTM nâng cao; bổ 
sung định lượng đối với một số 
chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu thuộc 
tiêu chí về môi trường; bám sát 
hướng dẫn của các sở, ngành 
để đảm bảo các cơ sở, hồ sơ  
minh chứng…

“Trên cơ sở lắng nghe kiến 
nghị, đề xuất chính đáng của các 
địa phương, ghi nhận tồn tại, hạn 
chế, đoàn giám sát sẽ có báo cáo 
kiến nghị ngành chức năng xem 
xét, hỗ trợ, tiếp sức để các địa 
phương hoàn thành kế hoạch đạt 
chuẩn NTM nâng cao vào cuối 
năm 2022. Bên cạnh đó, dựa trên 
góp ý của đoàn giám sát, các địa 
phương cần chủ động xây dựng 
kế hoạch cụ thể, có phân công, 
giám sát việc thực hiện định kỳ 
hằng tuần để đảm bảo hiện thực 
hóa quyết tâm chính trị hoàn 
thành xây dựng NTM nâng cao”, 
ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh, Trưởng đoàn, nhấn mạnh. 

NGUYỄN MUỘI

học tập, trao đổi, nghiên cứu, 
sáng tạo… Đây cũng là nơi sẽ 
diễn ra các buổi workshop, làm 
việc nhóm về những lĩnh vực 
khoa học giáo dục, công nghệ, 
CLB học thuật, văn hóa văn 
nghệ để các bạn trẻ phát huy và 
thực hiện những ý tưởng sáng 
tạo thông qua các thiết bị hiện 
đại như máy in 3D, công nghệ 
thực tế ảo và một số trang thiết 
bị khác. Tổng trị giá công trình 
400 triệu đồng.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn 
Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, 
Không gian sáng tạo trẻ là công 
trình trọng điểm chào mừng 
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định 
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 
2027. Công trình sẽ là địa điểm 
lý tưởng giúp ĐVTN, sinh viên 
trong tỉnh tiếp cận với các mô 
hình ứng dụng  công nghệ mới, 
phát huy tính sáng tạo, đổi mới.

CHƯƠNG HIẾU
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

Ý KIẾN

Theo thống kê của Công ty Điện lực 
Bình Định (PC Bình Định), từ tháng 
8.2022 đến nay, có 32 vị trí tủ điều khiển 
hệ thống điện với 64 bình ắc quy cấp 
nguồn cho các tủ điều khiển trên địa bàn 
tỉnh đã bị kẻ gian lấy trộm.

Ghi nhận tại phân đoạn Đèo Hoa Lộc 
(Khu công nghiệp Long Mỹ, thuộc xã 
Phước Mỹ, TP Quy Nhơn), các đối tượng 
đã bẻ khóa, mở nắp 2 tủ điều khiển để 
lấy 2 bình ắc quy 12V. Đáng nói, các tủ 
điều khiển này được lắp trên cột điện 
cao hơn 2 m, với 3 lớp khóa nhưng vẫn 
bị lấy trộm. 

Ông Đặng Quốc Phong, Phó Giám 
đốc Điện lực Phú Tài, cho biết: “Trên 
khu vực quản lý của đơn vị đã xảy ra 
5 vụ, mất 10 bình ắc quy thuộc địa bàn 
phường Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân 
và xã Phước Mỹ. Các đối tượng thường 
lựa chọn các tủ điều khiển ở xa khu 
dân cư, thực hiện hành vi trộm cắp vào 
ban đêm. Đặc biệt, họ rất tinh vi và có 
kiến thức về ngành điện, lấy bình ắc 
quy xong thì đóng lại nguồn điện như 
bình thường. Điều này đã gây nhiều khó 
khăn cho các lực lượng chức năng trong 
việc truy tìm dấu vết”.

Mặc dù vật tư, thiết bị điện bị mất 
trộm có giá trị không quá lớn nhưng đã 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn 
lưới điện. Ông Lê Hồng Vinh, cán bộ an 
toàn chuyên trách của Điện lực Phú Tài, 
chia sẻ: “Nguồn điện từ ắc quy sẽ phục 
vụ cho các bảo vệ rơle của các thiết bị 
công tắc. Khi bình ắc quy bị mất trộm, 
bảo vệ rơle sẽ mất tác dụng. Điều này 
khiến ngành điện không thể giám sát 
hoạt động của các thiết bị, khi có sự cố 
xảy ra không thực hiện được thao tác 
đóng cắt các thiết bị trên lưới điện từ xa, 
phải thực hiện trực tiếp tại hiện trường”.

Không chỉ trộm các bình ắc quy, ở 
nhiều khu vực khác (chưa bàn giao cho 
ngành điện quản lý), các đối tượng đã 
đục phá hàng chục tủ điện phân phối 
để lấy trộm các aptomat, thanh cái bằng 

Báo động mất trộm vật tư, 
thiết bị điện

Gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra 
nhiều vụ mất trộm vật tư, thiết bị 
điện gây thiệt hại về tài sản và làm 
mất an toàn lưới điện.

đồng và dây cáp điện. Theo ông Lê Văn 
Dũng, công nhân quản lý đường dây và 
trạm của Điện lực Quy Nhơn, các thiết bị 
này có giá trị tương đối cao. Đó là chưa 
kể dây cáp điện bị cắt trộm thì không 
thể nối lại dùng vì dễ xảy ra chạm, chập 
điện, tốn rất nhiều công và chi phí để 
thay lại.

Trước tình trạng trên, PC Bình Định 
đã gửi văn bản đến chính quyền các địa 
phương, ngành chức năng để phối hợp 
điều tra và thông báo cho người dân, các 
cơ sở thu mua phế liệu không tiêu thụ, 
thu mua lại vật tư, thiết bị điện không 
rõ nguồn gốc, bởi đây là hành vi tiếp tay 
cho kẻ gian vi phạm pháp luật.

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc PC 
Bình Định, cho biết: “Chúng tôi sẽ tăng 
cường kiểm tra hiện trường lưới điện, 

nhằm sớm phát hiện, xử lý, ngăn ngừa 
sự cố do mất cắp hoặc phá hoại lưới 
điện gây ra. Đồng thời, phối hợp với 
các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên 
truyền, vận động người dân nêu cao 
tinh thần cảnh giác, kịp thời thông báo 
cho lực lượng chức năng khi phát hiện 
các đối tượng không mặc trang phục, 
bảo hộ ngành điện, có hành vi khả nghi 
đi vào khu vực trạm điện, trụ điện thì 
nhanh chóng gọi điện tố giác về tổng 
đài chăm sóc khách hàng 19001909 hoặc 
CA sở tại gần nhất”. 

Ngoài ra, PC Bình Định cũng đã tư 
vấn và khuyến khích khách hàng lắp 
đặt camera hoặc hệ thống cảnh báo mở 
cửa tủ điện về điện thoại để hạn chế 
tình trạng trộm cắp vật tư, thiết bị điện.

HỒNG PHÚC

Lực lượng chức năng kiểm tra một tủ điều khiển ở phân đoạn Đèo Hoa Lộc bị các đối tượng bẻ khóa, mở 
nắp để lấy bình ắc quy.                                                                                                                                                               Ảnh: H.P

Gần đây, tại ngã tư đường Hoàng Văn 
Thụ - Phạm Ngũ Lão (tổ 9, KV 8, phường 
Ngô Mây, TP Quy Nhơn) thường xuyên 
xảy ra nhiều vụ va chạm, TNGT, làm cho 
người dân rất lo lắng. Tuyến đường này 
nhỏ, hẹp, khuất tầm nhìn, lại tập trung 
khu dân cư đông đúc, vì thế nguy cơ mất 
ATGT luôn hiện hữu (ảnh).

Hiện nay, cơ quan chức năng đã 
cho lắp thiết bị đèn vàng để cảnh báo 
cho người dân từ khu vực Hồ nước lưu 
thông xuống (đường Phạm Ngũ Lão). 
Tuy nhiên, phía đường Hoàng Văn Thụ 
chưa được lắp đèn tín hiệu. Rất nhiều 
người khi lưu thông trên đường Hoàng 
Văn Thụ không biết có ngã tư tại khu 
vực này nên thường di chuyển với tốc 
độ tương đối cao và thiếu quan sát, dẫn 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản 
giao Sở GTVT, CA tỉnh phối hợp triển 
khai thực hiện công tác kiểm soát tải 
trọng xe trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tiếp 
tục duy trì và tăng cường công tác kiểm 
soát tải trọng xe, coi đây là nhiệm vụ 
trọng tâm, thường xuyên, liên tục nhằm 
bảo đảm trật tự ATGT và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông.

Đồng thời, tăng cường các lực lượng 
chức năng thực hiện kiểm tra, xử lý vi 
phạm về tải trọng phương tiện, kích 
thước thùng xe, đặc biệt là việc kiểm 
soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn 
hàng (như: Cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ 
vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên ô tô…) 
và trên các tuyến đường có nhiều xe 
quá tải lưu thông, trọng tâm là vào ban 
đêm. Tăng cường kiểm tra các xe chở 
hàng siêu trường, siêu trọng không có 
Giấy phép lưu hành xe lưu thông trên 
các tuyến đường. Chủ động, phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan chức năng của 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai 
kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn địa 
phương bằng Trạm kiểm tra tải trọng 
xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra 
tải trọng xe. 

Cùng với đó, tăng cường sử dụng 
thiết bị ghi hình để ghi lại hình ảnh 
phương tiện vi phạm, đặc biệt là các 
xe cơi nới kích thước thành thùng, làm 
cơ sở để lập biên bản vi phạm hành 
chính và xử phạt vi phạm hành chính; 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 
về tải trọng phương tiện, kích thước 
thùng xe; tổng hợp các xe có kích thước 
thùng hàng vượt quá quy định gửi về 
Cục Đăng kiểm Việt Nam để xử lý theo  
quy định. 

Mặt khác, tăng cường kiểm tra, giám 
sát và yêu cầu các DN vận tải, DN xếp 
dỡ hàng hóa, mỏ vật liệu… thực hiện 
nghiêm túc cam kết đã ký về việc không 
xếp hàng quá tải trọng cho phép của 
phương tiện; xử lý nghiêm các DN vi 
phạm quy định về tải trọng xe. 

Ngoài ra, cần tiếp tục tuyên truyền, 
phổ biến các quy định của pháp luật về 
tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây 
ra, các quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính đối với người điều khiển và 
chủ phương tiện khi vi phạm quy định 
về tải trọng xe. Phối hợp với các cơ quan 
thông tin báo chí trong công tác tuyên 
truyền về kiểm soát tải trọng phương 
tiện, nắm bắt thông tin, phản ánh của 
các cơ quan báo chí để kịp thời kiểm 
tra, phát hiện và xử lý vi phạm.  M.LÂM

Tăng cường kiểm 
soát tải trọng xe

Lắp thêm đèn tín hiệu cảnh báo tại  
ngã tư Hoàng Văn Thụ - Phạm Ngũ Lão

Ảnh: M.LÂM

Khoảng 1 giờ ngày 20.9, trên QL 1 
(thuộc khu phố Bình Chương Nam, 
phường Hoài Đức, TX Hoài Nhơn) 
xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 2  
người chết. 

Thời điểm trên, ô tô tải biển số 77C-
16903 do Nguyễn Hữu Công (SN 1989, 
ở xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ) điều khiển 
theo hướng Bắc - Nam, chuyển hướng 

sang phía đông đường đã gây tai nạn với 
mô tô biển số 77C1-57767 do Lê Huỳnh 
Duy Toàn (SN 2005, ở phường Bồng Sơn, 
TX Hoài Nhơn) điều khiển chở Nguyễn 
Trọng Đức (SN 2004, ở phường Hoài 
Đức, TX Hoài Nhơn). Hậu quả, Toàn và 
Đức chết tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu 
được xác định do ô tô chuyển hướng 
không đảm bảo an toàn.                     Q.H

Xe chuyển hướng không an toàn làm 2 người chết

Ngày 22.9, CA TX An Nhơn cho 
biết đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc 
biệt nguy hiểm Cao Vũ Cầu (SN 1998, 
ở phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn) 
về tội cố ý gây thương tích. Thời điểm 
bị bắt, đối tượng đang đi ăn ở một 
quán vỉa hè thuộc phường Bình Định  
(TX An Nhơn).

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 18.2, 
sau khi ăn nhậu, Cầu về nhà quậy phá, 

gây mất ANTT. Lúc này, anh Nguyễn 
Đình Chiến (cậu ruột Cầu, ở gần nhà) 
khuyên can thì xảy ra kình cãi, mâu 
thuẫn. Cầu vào nhà lấy 1 con dao Thái 
Lan và 1 con dao chặt xương đi ra chém, 
đâm nhiều nhát vào người anh Chiến, 
gây thương tích với tỷ lệ thương tật 
61%. Sau khi gây án, Cầu bỏ trốn khỏi  
địa phương.                               

 N.GIANG

Bắt đối tượng côn đồ

tới TNGT.
Nhằm đảm bảo ATGT, thiết nghĩ cơ 

quan chức năng nên lắp đặt hệ thống 
đèn tín hiệu tại ngã tư này, hoặc lắp 
thêm đèn tín hiệu ở phía đường Hoàng 
Văn Thụ; có như vậy người dân mới 
thật sự yên tâm khi lưu thông qua đây.

N.HIỀN
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Bình Định

Khảo sát tại các siêu thị, 
trung tâm thương mại lớn trong 
tỉnh, chúng tôi biết nguồn rau 
an toàn mà các siêu thị đang bày 
bán chủ yếu nhập từ HTXNN 
Thuận Nghĩa (huyện Tây Sơn) 
và HTXNN Phước Hiệp (huyện 
Tuy Phước), bình quân khoảng 
400 - 500 kg/ngày. Ngoài ra, 
còn có các nhà cung cấp như: 
Thủy canh Việt Long và Công 
ty TNHH MTV Hương Đất 
An Phú (tỉnh Gia Lai) khoảng 
600 kg/tuần; HTX Nam Sơn 
(tỉnh Lâm Đồng) khoảng 600 -  
700 kg/tuần. Siêu thị Co.opmart 
Quy Nhơn chỉ bày bán các loại 
rau củ hợp chuẩn VietGAP 
(thực hiện sản xuất nông 
nghiệp tốt ở Việt Nam) và mua 
trực tiếp từ nhà sản xuất. Siêu 
thị GO! Quy Nhơn nhập rau 
an toàn từ TP Đà Lạt như cà 
chua, bắp cải, cải thảo, cần 
tây, cà rốt… của các nhà cung 
cấp như: Dalat GAP, Hasfarm 
Green, Vietfarm. Đặc biệt các 
loại rau an toàn nhóm ăn lá chủ 
yếu do HTXNN Phước Hiệp, 
nhóm rau Lá Lành TX An Nhơn 
cung cấp. Riêng các loại rau 
hợp chuẩn hữu cơ (Organic) do 
Công ty Kei’s Bình Định - Việt 
Nam cung cấp.

Cho đến thời điểm này, tất 
cả nhà cung cấp kể trên đều 
không có điều tiếng gì về chất 
lượng sản phẩm rau củ. Theo 
báo cáo của Chi cục Quản lý 
chất lượng Nông lâm sản và 
Thủy sản tỉnh, toàn tỉnh có 14 
cơ sở kinh doanh tổng hợp, 

RAU VIETGAP TẠI CÁC SIÊU THỊ Ở BÌNH ĐỊNH:

Đảm bảo an toàn đúng như công bố
Mới đây, nhiều báo đài, mạng xã hội thông tin rau không an toàn “biến hình” vào hệ thống siêu thị bán lẻ và trang 

thương mại điện tử khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Khảo sát sơ bộ của chúng tôi cho thấy, ở tỉnh ta, các 
siêu thị đều khẳng định chất lượng rau củ đảm bảo an toàn đúng như công bố và được cơ quan chức năng xác nhận. 

trong đó có ngành hàng rau 
củ quả được cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm; trong số này riêng  
TP Quy Nhơn có 7 cơ sở. Từ 
đầu năm đến nay, theo kế 
hoạch giám sát dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật trên rau, Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật đã tiến hành lấy 60 mẫu rau 
an toàn tại tỉnh để kiểm tra, kết 
quả 100% mẫu đạt chất lượng 
an toàn. Các mẫu kiểm tra dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật tại 
các vùng sản xuất rau ở tỉnh 

tập trung chủ yếu 5 loại chính: 
Dưa leo, khổ qua, rau muống, 
ớt, hành lá.

Một trong những lợi thế 
rất lớn của tỉnh Bình Định 
trong vấn đề rau an toàn là 
được hưởng lợi từ Dự án Rau 
an toàn Bình Định triển khai 
từ tháng 6.2016 - trong khuôn 
khổ Chương trình viện trợ  
5 năm, kế thừa, củng cố và mở 
rộng hợp phần cùng tên thuộc 
Dự án Sinh kế nông thôn bền 
vững Bình Định do Chính phủ  
New Zealand tài trợ. 

Theo báo cáo Sở NN&PTNT, 
toàn tỉnh đã thành lập được  
50 nhóm sản xuất rau an toàn 
với 1.260 hộ nông dân thành 
viên, sở hữu 106 ha rau các loại. 
Riêng các nhóm rau an toàn Lá 
Lành ở xã Phước Hiệp (huyện 
Tuy Phước), thị trấn Phú Phong 
(huyện Tây Sơn) và các nhóm 
cùng sở thích ở TX An Nhơn, 
xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh 
Thạnh) mỗi năm cung cấp hơn  
300 tấn rau an toàn. Đặc biệt, 
rau Lá Lành đã chinh phục 
thành công nhiều nhà bán lẻ lớn 

như: Chuỗi siêu thị Co.opmart, 
Co.opfood, Go! Quy Nhơn, 
WinMart, MM MegaMaket và 
nhiều cửa hàng tiện ích, quầy 
bán lẻ tại các chợ. Ông Quách 
Văn Cầu, Giám đốc HTXNN 
Thuận Nghĩa, cho biết: Chúng 
tôi có 9 nhóm với 224 hộ,  
19,4 ha rau an toàn theo tiêu 
chuẩn VietGAP, mỗi năm, sản 
lượng rau an toàn được tiêu thụ 
trên thị trường tăng từ 10 - 20%. 

Bà Phan Thị Tuyết Nhung, 
Giám đốc siêu thị GO! Quy 
Nhơn, cho biết: Chúng tôi 
khẳng định chất lượng rau ở 
GO! Quy Nhơn luôn đảm bảo 
an toàn chất lượng đúng như 
công bố. Chúng tôi kiểm soát 
chặt chẽ chất lượng từ quy 
trình vào hàng cho đến khi 
nhà cung cấp giao hàng theo 
đúng quy định nội bộ. Cùng 
với đó, chúng tôi còn kiểm 
tra nhà cung cấp có thực hiện 
đúng cam kết như các hồ sơ 
đã gửi cho GO! Quy Nhơn 
không. Định kỳ, bộ phận kiểm 
soát chất lượng và bộ phận 
thu mua đi thực tế, đánh giá 
lại nhà cung cấp, nhằm đảm 
bảo họ thực hiện đúng những 
cam kết nêu trên. Và đặc biệt, 
hoạt động của chúng tôi còn 
được các cơ quan nhà nước 
có chức năng liên quan giám 
sát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Minh, tổ 
trưởng tổ Marketing, siêu thị 
Co.opmart Quy Nhơn, khẳng 
định: Với quy trình kiểm soát 
chặt chẽ và luôn chủ động kiểm 
soát chất lượng sản phẩm rau, 
Siêu thị đảm bảo chất lượng, 
đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng 
thực phẩm sạch và an toàn của 
người tiêu dùng.           HẢI YẾN 

(BĐ) - UBND tỉnh đã có Văn bản 5444/
UBND - KT về việc đăng ký nhu cầu vốn 
chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 
bằng dự án Xây dựng công trình đường 
bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn  
2021 - 2025, qua địa bàn tỉnh (gọi tắt Dự án). 

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị 
được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các tiểu 
dự án thành phần thực hiện công tác bồi 
thường giải phóng mặt bằng thuộc Dự 

án, UBND tỉnh tổng hợp nhu cầu vốn và 
dự kiến giải ngân với số tiền trên 7.806 
tỷ đồng; trong đó, năm 2022 là 3.534,4 
tỷ đồng, năm 2023 là 4.271,6 tỷ đồng. 

UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự 
án 2, Ban Quản lý dự án 85 tổng hợp báo 
cáo Bộ GTVT để đăng ký kế hoạch vốn 
đảm bảo kịp thời chi trả bồi thường, hỗ 
trợ giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu 
cầu tiến độ Dự án.                                    H.YẾN

Chiều 21.9, UBND huyện Phù Cát 
đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác 
tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia 
cầm đợt 2 năm 2022.

Trong đợt 1, huyện đã tổ chức tiêm vắc 
xin phòng bệnh cúm cho gần 342 nghìn 
con gia cầm, đạt gần 82% so với tổng 
đàn trong diện tiêm; đồng thời, tiêm 
vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng 
(LMLM) cho hơn 43.500 con trâu, 
bò, đạt 93,2% so với tổng đàn trong 
diện tiêm và đã triển khai tiêm vắc 
xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho  

17.221 con trâu, bò, đạt 36,8% tổng đàn. 
Các địa phương tổ chức tiêm phòng 

nhanh và đạt tỷ lệ cao như: Cát Trinh, 
Cát Chánh, Cát Tài, Cát Lâm, Cát 
Hưng, Cát Tường… 

Theo kế hoạch đợt tiêm phòng 
gia súc, gia cầm thứ 2 năm 2022 sẽ 
diễn ra từ ngày 25.9 đến hết tháng 
12.2022; ngành thú y huyện đã chủ 
động phân bổ cho các xã, thị trấn  
48.050 liều vắc xin LMLM và 19.700 liều 
vắc xin viêm da nổi cục.      

TRƯỜNG GIANG

l Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường xuyên 
huyện Tây Sơn phối hợp với Hội Nông 
dân huyện và UBND xã Bình Hòa tổ 
chức mở lớp dạy nghề đan nhựa giả 
mây cho 29 lao động nông thôn ở xã 
Bình Hòa. Trong gần 3 tháng học nghề, 
các học viên được hướng dẫn cách đan 
các sản phẩm bàn, ghế nhựa giả mây 
và các loại sản phẩm thủ công đơn giản 
khác; cách lắp ghép chi tiết một số sản 
phẩm bảo đảm kỹ thuật và mỹ thuật.           

MỘC MIÊN

l Trong 2 ngày, 21 và 22.9, tại TP 
Quy Nhơn, Trung tâm Khuyến nông Bình 
Định đã tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật chăn 
nuôi heo, gà theo hướng an toàn sinh học, 
kết hợp xử lý chất thải trong chăn nuôi, 
hạn chế nguy cơ dịch bệnh. Có 30 cán bộ 
khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông, 
tổ viên tổ hợp tác, thành viên HTX trong 
tỉnh tham gia tập huấn. Các học viên được 
tham quan trang trại nuôi heo an toàn sinh 
học, mô hình xử lý chất thải chăn nuôi heo 
bằng máy ép phân tại xã Cát Lâm, huyện 
Phù Cát.                                    THÀNH NGUYÊN

Kiến nghị giải ngân trên 7.806 tỷ đồng 
cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Phù Cát triển khai tiêm phòng gia súc, 
gia cầm đợt 2 năm 2022

TIN VẮN

Rau an toàn, organic trồng tại Bình Định bán tại siêu thị GO! Quy Nhơn.                                                                                            Ảnh: HẢI YẾN 

(BĐ) - Danh sách Top 500 DN có 
lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2022 
được Vietnam Report phối hợp báo 
VietNamNet công bố.

Theo đó, Top 500 DN có lợi nhuận 
tốt nhất Việt Nam năm nay có 2 DN của 
Bình Định, gồm: Công ty CP Phú Tài 
(vị thứ 184) - hoạt động trong lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; 
Công ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế 
Bình Định (vị thứ 367) - lĩnh vực sản xuất 
dược phẩm, thiết bị y tế.

Công ty CP Phú Tài và Công ty CP 
Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định cũng 

đồng thời có tên trong Top 500 DN tư 
nhân lợi nhuận tốt nhất năm 2022 của 
bảng xếp hạng; cùng với đó là Công ty CP 
Phân bón hóa chất dầu khí miền Trung.

Bảng xếp hạng Top 500 DN lợi nhuận 
tốt nhất Việt Nam được tổ chức hằng 
năm nhằm tôn vinh các DN có khả năng 
tạo lợi nhuận tốt, có tiềm năng trở thành 
những trụ cột cho sự phát triển của nền 
kinh tế Việt Nam; đồng thời góp phần 
giới thiệu, nâng tầm thương hiệu DN 
Việt tới cộng đồng kinh doanh, các nhà 
đầu tư trong nước và quốc tế.                                    

HOÀNG ANH

TOP 500 DN CÓ LỢI NHUẬN TỐT NHẤT VIỆT NAM NĂM 2022: 

Bình Định có 2 doanh nghiệp
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Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

Đến Bảo tàng Quang Trung 
xem phim lịch sử

Bảo tàng Quang Trung là một địa chỉ văn hóa, lịch sử thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham 
quan. Đến đây, du khách không những được xem trình diễn nhạc võ, hiện vật, viếng Điện thờ Tây Sơn tam kiệt, mà 
sẽ thích thú khi xem những bộ phim 3D tái hiện lịch sử thời Tây Sơn.

Du khách xem phim lịch sử tại Bảo tàng Quang Trung.                                    Ảnh: NGỌC NHUẬN

Những năm qua, Bảo tàng 
Quang Trung được UBND tỉnh 
quan tâm đầu tư nâng cấp, xây 
dựng mới nhiều hạng mục 
phục vụ công chúng đến tham 
quan, nghiên cứu lịch sử, văn 
hóa. Phòng chiếu phim 3D có 
hơn 100 ghế ngồi được đầu 
tư xây dựng mới trong năm 
2019 với hệ thống âm thanh, 
ánh sáng hiện đại phục vụ du 
khách là một trong số đó.

Anh Đặng Công Lập, 
Phó trưởng Phòng Bảo tàng 
(Bảo tàng Quang Trung), cho 
biết: Phim 3D có nội dung 
liên quan đến vương triều 
Tây Sơn do Sở VH&TT trình 
UBND tỉnh duyệt, được Công 
ty TNHH MTV Bảo tồn Di sản 
Văn hóa (TP Hà Nội) thực 
hiện. Hiện đã có các phim: 
Tây Sơn tụ nghĩa, Chiến thắng 
Rạch Gầm - Xoài Mút, Đại phá 
quân Thanh .  Phần lớn các 
đoàn khách đi theo tour du 
lịch hay các đoàn học sinh của 
các trường học trong tỉnh khi 
đến Bảo tàng Quang Trung 
đều yêu cầu chúng tôi chiếu 
các bộ phim này. Thời lượng 
mỗi phim chỉ từ 15 - 20 phút 
nhưng nhờ được dàn dựng 
công phu, kỹ xảo hình ảnh 
bắt mắt, thuyết minh súc tích, 
phim giúp người xem mau 
chóng nắm bắt cốt lõi về lịch 
sử dựng nước và giữ nước của 
nhà Tây Sơn.

Dù đã nhiều lần đến Bảo 
tàng Quang Trung và xem phim 
nhưng ông Nguyễn Duy Cảnh, ở 
huyện Vĩnh Thạnh vẫn nguyên 
niềm xúc động: Những bộ phim 
3D kể chuyện rất sống động, ý 
nghĩa đã giúp tôi hiểu rõ và thêm 
tự hào về lịch sử của Bình Định 
quê mình - nơi phát tích của 

phong trào Tây Sơn gắn liền với 
tên tuổi lẫy lừng của vua Quang 
Trung - Nguyễn Huệ.

Nhiều du khách ngoài tỉnh 
cũng tỏ ra thích thú khi xem 
phim lịch sử. Anh Võ Mạnh 
Thìn, ở huyện Đại Lộc, tỉnh 
Quảng Nam, chia sẻ: Các bộ 
phim lịch sử rất hấp dẫn. Biết 
khá nhiều về nhà Tây Sơn 
nhưng được xem phim lịch sử 
hay như thế này ngay tại Bảo 
tàng Quang Trung, niềm xúc 
cảm trong tôi sâu đậm hơn. 
Tôi nghĩ, đây cũng là một cách 
học sử bổ ích, đặc biệt là với 
giới trẻ. Các bạn sẽ thêm tự 
hào, thêm yêu quê hương, đất 
nước mình.

Cùng với việc đổi mới, 
Bảo tàng Quang Trung có kế 
hoạch bổ sung thêm nhiều 

phim 3D với nội dung phong 
phú, tạo sự mới mẻ, hấp dẫn 
du khách. Theo ông Châu 
Kinh Tú, Giám đốc Bảo tàng 
Quang Trung, năm tới, Bảo 
tàng Quang Trung sẽ phối 
hợp với Trung tâm Thông tin 
xúc tiến du lịch Bình Định (Sở 
Du lịch) khai thác thêm phim 
giới thiệu về võ cổ truyền Bình 
Định, các di tích, danh lam 
thắng cảnh, làng nghề truyền 
thống, văn hóa ẩm thực, lễ hội 
nổi tiếng của Bình Định… bổ 
sung vào kho phim của đơn 
vị. Ngoài ra, Bảo tàng Quang 
Trung đã và đang phối hợp 
Viện Nghiên cứu ứng dụng 
KH&CN (Trường ĐH Quy 
Nhơn) xây dựng phần mềm 
“Bảo tàng ảo 3D” để số hóa 
di sản, phục vụ nhu cầu tham 

quan, tìm hiểu về Bảo tàng của 
công chúng. 

“Vừa qua, Viện Nghiên cứu 
ứng dụng KH&CN (Trường 
ĐH Quy Nhơn) đã tổ chức 
tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, 
thao tác sử dụng phần mềm 
“bảo tàng ảo 3D” cho cán bộ, 
lực lượng thuyết minh viên 
của Bảo tàng Quang Trung. 
Hiện tại, Viện Nghiên cứu ứng 
dụng KH&CN vẫn đang tiếp 
tục hoàn thiện phần mềm “Bảo 
tàng ảo 3D”, sau khi thực hiện 
xong sẽ báo cáo, nghiệm thu 
phần mềm để trình UBND tỉnh 
ra quyết định công nhận và Sở 
VH&TT chuyển giao cho Bảo 
tàng Quang Trung ứng dụng”, 
Giám đốc Bảo tàng Quang 
Trung Châu Kinh Tú cho biết. 

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Người gìn giữ nghề nỏ truyền thống
Cùng với các môn thể thao truyền thống 

như đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo..., bắn nỏ là 
nội dung không thể thiếu trong ngày vui 
của đồng bào dân tộc Hre ở huyện An Lão. 
Với niềm say mê nét văn hóa truyền thống 
này, nhiều năm qua ông Đinh Văn Xác - SN 
1974, ở thôn 1, xã An Hưng - đã dày công 
giữ gìn, tìm cách nâng cấp, chế tạo ra những 
cánh nỏ thật tốt.

Đến thăm nhà ông Đinh Văn Xác, ấn 
tượng đầu tiên với tôi là những chiếc nỏ do 
ông chế tác theo yêu cầu và rất nhiều huy 
chương của các giải bắn nỏ ông từng tham 
gia. Ông Xác chia sẻ: Nhà tôi có truyền thống 
giỏi bắn nỏ và làm nỏ. Ngay khi mới 14 tuổi, 
tôi đã làm nỏ thành thạo. Ban đầu, tôi chỉ 
làm cho mình dùng, những năm gần đây, 
do nhiều người biết đến và đặt hàng nên tôi 
còn làm nhiều chiếc nỏ theo yêu cầu riêng 
của khách hàng.

Với đôi bàn tay khéo léo, giàu kinh nghiệm 
của 30 năm trong nghề, sản phẩm của ông 
Xác làm ra đều có độ chính xác cao, phù hợp 

Tổ chức nhiều hoạt động 
VH-TT kỷ niệm Ngày mất 
Anh hùng dân tộc 
Nguyễn Trung Trực

(BĐ) - Ông Bùi Tĩnh, Giám 
đốc Bảo tàng tỉnh - đơn vị 
quản lý Di tích Đền thờ Anh 
hùng dân tộc Nguyễn Trung 
Trực (xã Cát Hải, huyện Phù 
Cát), cho biết, Sở VH&TT đã 
có kế hoạch tổ chức các hoạt 
động văn hóa, thể thao kỷ 
niệm 154 năm Ngày mất Anh 
hùng dân tộc Nguyễn Trung 
Trực (1868 - 2022).

Theo đó, ngoài việc tổ chức 
Lễ giỗ Nguyễn Trung Trực 
theo nghi thức truyền thống 
đảm bảo trang nghiêm, Sở 
VH&TT phối hợp với huyện 
Phù Cát tổ chức thêm nhiều 
hoạt động văn hóa, thể thao 
tại khu vực Di tích Đền thờ 
Anh hùng dân tộc Nguyễn 
Trung Trực. Vào các đêm 3- 
4.10 (tức mùng 8 - 9.9 âm lịch) 
biểu diễn võ cổ truyền Bình 
Định, các hoạt động văn hóa, 
thể thao; đêm 5 - 6.10 (tức 
ngày 10 - 11.9 âm lịch), Nhà 
hát Nghệ thuật truyền thống 
tỉnh biểu diễn các trích đoạn 
tuồng, ca kịch bài chòi phục 
vụ nhân dân địa phương và 
du khách. Lễ giỗ Anh hùng 
dân tộc Nguyễn Trung Trực 
sẽ được tổ chức vào sáng 6.10 
(tức ngày 11.9 âm lịch). Đây 
là lần thứ hai tỉnh Bình Định 
tổ chức Lễ giỗ Anh hùng dân 
tộc Nguyễn Trung Trực.            

ĐOAN NGỌC

 Tro tàn rực rỡ (Glorious 
Ashes) - phim điện ảnh của 
đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và 
nhà sản xuất Trần Thị Bích 
Ngọc, dựa theo hai truyện ngắn 
của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư 
là Tro tàn rực rỡ và Củi mục trôi 
về - trở thành phim Việt Nam 
đầu tiên tranh giải ở hạng mục 
chính Competition của Liên 
hoan phim Tokyo (TIFF). TIFF 
2022 diễn ra từ ngày 24.10 đến 
3.11. Liên hoan phim nhận được 
1.695 phim dự thi từ 107 quốc 
gia và vùng lãnh thổ. Lịch chiếu 
và lễ ra mắt phim sẽ được công 
bố cuối tháng 9. (Theo TTO)
 18 nghệ sĩ opera và giao 

hưởng Ý sẽ biểu diễn trong 
Italian night - Đêm nhạc Ý, 
với sự dẫn dắt của nhạc trưởng 
Paolo Olmi; chương trình do 
Nhà hát Giao hưởng - Nhạc vũ 
kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) 
phối hợp cùng Tổng lãnh sự 
quán Ý tổ chức lúc vào 20 giờ 
ngày 23.9 tại Nhà hát TP Hồ Chí 
Minh. Đêm hòa nhạc sẽ biểu 
diễn 16 tác phẩm của Verdi, 
Rossini, Puccini và Paganini; 
trong đó có 13 tiết mục là trích 
đoạn từ những vở nhạc kịch 
nổi bật nhất của Ý - đất nước 
nổi tiếng với thể loại này. Cùng 
biểu diễn với các nghệ sĩ Ý là 
các nghệ sĩ solo của HBSO: 
Phạm Trang, Phạm Khánh 
Ngọc, Duyên Huyền, Đào Mác, 
Phan Hồng Dịu, Nguyễn Thu 
Hường, Võ Nguyễn Hồng Tâm, 
Vũ Minh Trí.              (Theo TNO)

TIN VẮN

Ông Đinh Văn Xác kiểm tra một chiếc nỏ mới làm xong.

tối đa với người sử dụng. Ông Xác kể: Với 
bộ phận cánh nỏ, tôi lựa chọn những đoạn 
tre cứng, chắc và dẻo nhất. Dây nỏ được 
tước từ những cây gai có đủ độ già để đảm 
bảo độ bền dẻo nhưng cũng không già quá 
sẽ khiến dây nỏ bị giòn, hay đứt. Phần báng 
nỏ có nhiều lựa chọn hơn, có thể làm bằng 

gỗ lim, ké, dổi… miễn là đủ độ 
cứng. Tôi hay làm mũi tên bằng 
gỗ cây mai già trên rừng để đảm 
bảo độ cứng cần thiết giúp mũi 
tên không bị xòe phần đuôi khi 
bắn. Nguyên liệu là thế, nhưng 
khi mình làm cơ bản xong vẫn 
cần thời gian chỉnh sửa cho cân, 
đều, giúp nỏ bắn dễ trúng đích. 
Đặc biệt, với người dùng thường 
xuyên, hoặc để thi đấu, mình còn 
phải tính toán để phù hợp với thể 
trạng của họ nữa.

Ông Xác bắt đầu bán những 
chiếc nỏ đầu tiên từ năm 2006. 
Tiếng lành đồn xa, lượng khách 

hàng tìm đến với ông ngày càng nhiều. Dù vậy, 
trung bình mỗi năm ông cũng chỉ làm chừng 
100 chiếc nỏ. Ông Xác cho biết: Tôi còn phải 
dành thời gian để truyền nghề bắn nỏ cho các 
cháu thanh thiếu niên trong làng, trong xã nữa. 
Vì đây cũng là một cách lưu giữ bản sắc văn 
hóa dân tộc Hre.                         DIỆP THỊ DIỆU
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Bình Định

Nâng cao nghiệp vụ 
kiểm tra, giám sát

Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Để làm 
tốt công tác này, thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quan tâm mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng 
cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát từ tỉnh đến cơ sở.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.                           Ảnh: N. HÂN

Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng đã xác định một trong 
những nhiệm vụ quan trọng 
trong công tác xây dựng Đảng 
và hệ thống chính trị là phải tiếp 
tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
công tác kiểm tra, giám sát và thi 
hành kỷ luật của Đảng. 

Sau Đại hội XIII của Đảng, 
Trung ương đã chỉ đạo và tăng 
cường thành lập nhiều đoàn 
kiểm tra đi kiểm tra ở nhiều cấp 
ủy, tổ chức Đảng trực thuộc; chỉ 
đạo sơ, tổng kết các nghị quyết, 
quy định, kết luận của Trung 
ương trong công tác xây dựng 
Đảng nói chung, công tác kiểm 
tra, giám sát nói riêng. Trên cơ 
sở đó, xây dựng, ban hành các 
nghị quyết, quy định, kết luận 
mới để lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác này.

Tại Bình Định, sau Đại hội 
đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 
2025, nhiều cán bộ làm công tác 
kiểm tra ở cấp huyện, thị xã, 
thành phố và cơ sở thay đổi, 
thiếu kinh nghiệm công tác 
hoặc có kinh nghiệm nhưng 
không còn phù hợp với một 
số quy định mới của Trung 
ương. Trước tình hình này, Ủy 
ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quan 
tâm đến công tác tập huấn, bồi 
dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm 
tra, giám sát và thi hành kỷ luật 
của Đảng.   

Theo Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Văn Thọ, 
năm 2021, do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19 nên Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy chỉ tổ chức 1 lớp tập 
huấn về công tác kiểm tra, giám 

sát cho cán bộ làm công tác kiểm 
tra ở cơ sở bằng hình thức trực 
tuyến, có 350 người tham gia. 

Năm 2022, Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy tiếp tục mở 2 lớp 
tập huấn về công tác kiểm tra, 
giám sát và thi hành kỷ luật của 
Đảng, với số lượng 335 người 
tham gia. Từ ngày 21 - 23.9, lớp 
tập huấn nghiệp vụ thứ nhất 
diễn ra với sự tham gia của 161  
học viên. 

Trong 3 ngày, các học viên 
được truyền đạt 8 chuyên đề 
quan trọng bám sát Quy định 
số 22-QĐ/TW ngày 28.7.2021 
của Ban Chấp hành Trung ương 
về công tác kiểm tra, giám sát 
và kỷ luật của Đảng; hướng dẫn 
02-HD/TW ngày 9.12.2021 của 
Ban Bí thư thực hiện một số nội 
dung Quy định số 22-QĐ/TW 

ngày 28.7.2021 của Ban Chấp 
hành Trung ương về công tác 
kiểm tra, giám sát và kỷ luật 
của Đảng; Quyết định số 354-
QĐ/UBKTTW ngày 22.12.2021 
của Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương ban hành các quy trình 
thực hiện kiểm tra, giám sát và 
thi hành kỷ luật đảng và các 
văn bản hướng dẫn của Đảng 
về công tác kiểm tra, giám sát 
và thi hành kỷ luật của Đảng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Huyện ủy Tuy Phước 
Nguyễn Long Hưng cho biết: 
Lớp tập huấn đã giúp cán bộ 
làm công tác kiểm tra, giám 
sát cập nhật kiến thức mới, bồi 
dưỡng nghiệp vụ, trao đổi, thảo 
luận những vấn đề mới, những 
kinh nghiệm trong thực tiễn để 
thực hiện nhiệm vụ ngày càng 

tốt hơn. Đồng thời, đây cũng là 
dịp để cán bộ làm công tác ở cơ 
sở gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm, cách làm hay, hiệu quả; 
có những đề xuất liên quan thực 
tiễn công tác kiểm tra, giám sát 
ở cơ sở.

Theo ông Trần Văn Thọ, tại 
lớp tập huấn, các báo cáo viên 
cố gắng truyền đạt những nội 
dung cốt lõi và mới, những 
vấn đề thường vấp phải sai sót, 
với phương châm “cầm tay chỉ 
việc”; dành thời gian thỏa đáng 
để gợi mở cho các học viên tham 
gia thảo luận, trao đổi. Lãnh 
đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
cũng dành nhiều thời gian để 
giải thích, làm rõ từng vấn đề, 
giúp học viên nâng cao nghiệp 
vụ kiểm tra, giám sát. 

NGUYỄN HÂN

(BĐ) - Đây là chỉ đạo nổi 
bật của Chủ tịch UBND tỉnh tại 
Công văn số 5455/UBND-KSTT 
ban hành ngày 21.9 chỉ đạo việc 
nâng cao hiệu quả thi hành 
Luật Cư trú trong thực hiện thủ 
tục hành chính (TTHC) và các 
giao dịch dân sự cho người dân 
trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yều cầu 
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 
địa phương, tổ chức trên địa 
bàn tỉnh chỉ đạo đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức, nhân 
viên trong cơ quan, đơn vị chỉ 
sử dụng giấy tờ pháp lý của 
công dân do ngành CA cấp (bao 
gồm “thẻ CCCD”, “Thông báo 
số định danh điện tử” và “Giấy 
xác nhận thông tin về cư trú”) 
để xác minh thông tin về cá 
nhân, nơi thường trú của công 
dân. Nghiêm cấm hành vi gây 
phiền hà, yêu cầu người dân 

xuất trình thêm giấy tờ tùy thân 
khác để xác minh, đối chiếu với 
thông tin đã được người dân 
xuất trình, cung cấp thông qua 
những giấy tờ pháp lý nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu CA tỉnh chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan chức năng 
có liên quan của tỉnh tổ chức 
kiểm tra (định kỳ và đột xuất) 
công tác tổ chức thực hiện 
Luật Cư trú đối với việc xác 
minh thông tin cá nhân, nơi 
thường trú trong giải quyết 
TTHC, các giao dịch dân sự 
cho người dân, nhất là tại các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức có 
nhiều thông tin, dư luận xã 
hội phản ánh về tình trạng 
nhiêu khê, phiền hà người 
dân, yêu cầu người dân xuất 
trình thêm giấy tờ không đúng 
quy định.

H.NHÂN

Nghiêm cấm yêu cầu xuất trình giấy tờ 
chứng minh thông tin cá nhân 
không đúng quy định của Luật Cư trú

Tập trung 
giải quyết TTHC 
trên môi trường 
điện tử 

(BĐ) - Ngày 21.9, UBND 
tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố, các cơ quan 
Trung ương đóng trên địa 
bàn tỉnh có thực hiện TTHC 
nghiên cứu các nội dung Báo 
cáo số 6055/BC-VPCP và ý 
kiến kết luận của Thủ tướng 
Chính phủ tại “Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc chuyên đề 
đẩy mạnh cải cách TTHC và 
hiện đại hóa phương thức chỉ 
đạo, điều hành phục vụ người 
dân, DN” để triển khai thực 
hiện các nội dung có liên quan 
theo chức năng nhiệm vụ được 
giao, nhất là các nội dung liên 
quan đến công tác giải quyết 
TTHC trên môi trường điện tử 
(lập hồ sơ công việc, số hóa hồ 
sơ, TTHC...).

Theo Báo cáo số 6055/BC-
VPCP ngày 13.9.2022 của Văn 
phòng Chính phủ về tình hình 
công tác cải cách TTHC và 
hiện đại hóa phương thức chỉ 
đạo, điều hành phục vụ người 
dân, DN từ năm 2021 đến nay 
và nhiệm vụ, giải pháp trọng 
tâm giai đoạn 2022 - 2025, 
nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu là tiếp tục hoàn thiện 
thể chế, kịp thời rà soát, sửa 
đổi, bổ sung các cơ chế, chính 
sách, quy định pháp luật để 
tạo hành lang pháp lý đầy 
đủ, chặt chẽ, góp phần nâng 
cao hiệu quả công tác cải cách 
TTHC, cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh, xây dựng 
chính phủ điện tử, chuyển 
đổi số quốc gia. Đồng thời, 
thực hiện có hiệu quả việc cắt 
giảm, đơn giản hóa các quy 
định liên quan đến hoạt động  
kinh doanh…                              

H.N

Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ được luân chuyển, điều động 
Ngày 17.9, UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 62/2022/QĐ-
UBND về việc Quy định mức hỗ 
trợ đối với cán bộ, công chức, 
viên chức được luân chuyển, 
điều động trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định, trường 
hợp cán bộ được Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy quyết định luân 
chuyển, điều động, hỗ trợ sinh 
hoạt phí khi đến công tác tại 
TX Hoài Nhơn và các huyện 
An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài 
Ân 2 triệu đồng/người/tháng; 
tại TX An Nhơn và các huyện 
Vân Canh, Phù Cát, Phù Mỹ, 
Tây Sơn, Tuy Phước là 1,5 triệu 
đồng/người/tháng.

Cán bộ được ban thường vụ 
các huyện ủy, thị ủy, thành ủy 
quyết định luân chuyển, điều 
động được hưởng hỗ trợ sinh 
hoạt phí bằng 50% mức hỗ trợ 
đối với cán bộ được Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy quyết định luân 
chuyển, điều động.

Cán bộ đến công tác tại xã 
đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) 
và các xã, thị trấn thuộc xã khu 

vực III được hỗ trợ 1 triệu đồng/
người/tháng; đến công tác tại 
các xã, phường, thị trấn còn lại 
750 nghìn đồng/người/tháng.

Cán bộ nữ, cán bộ là người 
dân tộc thiểu số được hỗ trợ 
thêm 700 nghìn đồng/người/
tháng. Hỗ trợ đi lại đối với 
cán bộ được luân chuyển, điều 
động từ nơi thường trú đến nơi 
đang công tác, dưới 35 km là 
300 nghìn đồng/người/tháng, 
từ 35 km đến dưới 80 km 450 
nghìn đồng/người/tháng, từ 
80 km trở lên 600 nghìn đồng/
người/tháng.

Cán bộ luân chuyển, điều 
động được bố trí nơi ở theo quy 
định tại Quyết định số 03/2022/
QĐ-TTg ngày 18.2.2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, 
định mức nhà ở công vụ và các 
quy định pháp luật có liên quan. 
Trường hợp không bố trí được 
nơi ở thì được hỗ trợ tiền thuê 
nhà ở theo quy định của pháp 
luật hiện hành.

Theo Quyết định này, các 
trường hợp luân chuyển, điều 

động nhưng không thuộc diện 
hưởng mức hỗ trợ gồm: Cán bộ 
được Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
luân chuyển, điều động về công 
tác tại các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trên địa bàn TP Quy 
Nhơn; cán bộ được ban thường 
vụ các huyện ủy, thị ủy, thành 
ủy luân chuyển, điều động về 
công tác tại các cơ quan, đơn vị, 
địa phương mà trụ sở công tác 
tại các trung tâm hành chính các 
huyện, thị xã, thành phố. Cùng 
với đó là cán bộ được điều động 
do sắp xếp lại tổ chức bộ máy; 
do uy tín thấp; do có kết luận vi 
phạm (bị kỷ luật hoặc không kỷ 
luật) phải điều động sang vị trí 
công tác khác; do trở về cơ quan, 
đơn vị công tác trước khi được 
luân chuyển, điều động.

Quyết định có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 1.10; thay 
thế Quyết định số 35/2013/
QĐ-UBND ngày 11.9.2013 
của UBND tỉnh ban hành Quy 
định về trợ cấp và hỗ trợ đối 
với cán bộ luân chuyển trên 
địa bàn tỉnh.                   M.LÂM
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Bình Định

Hạn mức (room) tăng trưởng 
tín dụng là vấn đề được cả ngân 
hàng và cộng đồng DN quan 
tâm trong thời gian qua, khi 
nhiều ngân hàng đã sử dụng 
hết room được cấp ngay từ 
những quý đầu năm, dẫn đến 
tình trạng có vốn, thậm chí dư 
vốn nhưng không thể cho vay 
mới. Khách hàng cũng khó 
tiếp cận và vay vốn để đầu tư 
phát triển sản xuất kinh doanh 
(SXKD) vì ngân hàng đã hết 
room tín dụng. 

Trong bối cảnh đó, đầu 
tháng 9.2022, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam đã điều chỉnh, 
cấp thêm room tín dụng cho 
18 ngân hàng với mức tăng từ  
1 - 4% so với đầu năm; ưu tiên 
các NHTM có cơ cấu tín dụng 
lành mạnh, có tham gia cơ cấu 
lại các tổ chức tài chính yếu kém, 
chất lượng tài sản lành mạnh và 
tỷ lệ an toàn vốn cao. Theo đó, 
Sacombank là ngân hàng được 
cấp room tín dụng nhiều nhất 
với 4%, tiếp đến là Agribank 
3,5%; HDBank 3,4%; MB Bank 
3,2%; OCB 3,1%; ACB, VIB 3%; 
Vietcombank và Techcombank 
cùng được cấp thêm 2,7%. Một 
số ngân hàng khác cũng được 
nới room tín dụng nhưng ở mức 
khiêm tốn hơn. Việc cấp thêm 
room tín dụng sẽ giúp ngân 
hàng khơi thông nguồn vốn, 
tăng hiệu quả kinh doanh; giúp 
DN giải quyết khó khăn về tài 
chính, đẩy mạnh SXKD.  

Không tiết lộ cụ thể tỷ lệ 
room tín dụng đã được hội sở 
chính phân bổ, nhưng ông Lê Vũ 
Cảnh, Phó Giám đốc Ngân hàng 
TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi 
nhánh Bình Định (Sacombank 
Bình Định) cho rằng, được  nới 
room tín dụng vào thời điểm 
này chẳng khác “nắng hạn gặp 
mưa”. Room tín dụng đã cạn 
từ tháng 4.2022, ngân hàng rất 
tiếc khi không đáp ứng đầy 

(BĐ) - Theo Ban quản lý dự 
án giao thông (DAGT) tỉnh, Dự 
án tuyến đường ven biển đoạn 
Cát Tiến - Đề Gi dài 21,5 km, 
rộng 20,5 m có tổng mức đầu tư 
hơn 1.355 tỷ đồng. Các nhà thầu 
đã thi công hoàn thành toàn bộ 
tuyến chính, khối lượng công 

việc hoàn thành nghiệm thu, 
được thanh quyết toán nhanh, 
đúng quy định. Trong tổng số 
1.135 tỷ đồng vốn đầu tư đã 
bố trí, Ban quản lý DAGT tỉnh 
và các đơn vị có liên quan đã 
giải ngân được hơn 1.103,8 tỷ 
đồng. Hiện các nhà thầu đang 

tập trung hoàn thiện hệ thống 
thoát nước, bó vỉa hè; đồng thời 
khắc phục hư hỏng trên tuyến 
do mưa lũ năm 2021, đảm bảo 
khối lượng để thanh quyết 
toán, đảm bảo tỷ lệ vốn đầu tư 
được giải ngân theo yêu cầu 
của UBND tỉnh.      MINH HẰNG

l Ông Nguyễn Tấn Nhân, 
Chi cục trưởng Chi cục thuế 
khu vực Tuy Phước - Vân Canh 
cho biết, nhờ kinh tế phục hồi, 
cộng đồng DN, hộ kinh doanh 
và cá nhân kinh doanh tốt hơn, 
cộng với việc thực hiện đồng 
bộ, quyết liệt nhiều biện pháp 
nên công tác quản lý, thu thuế 
đạt kết quả tích cực. Đến cuối 
tháng 8.2022, Chi cục đã thu 
được 639,4 tỷ đồng thuế, đạt 
110% dự toán năm 2022, tăng 
27,7% cùng kỳ năm trước. 

MINH HẢI

l Ngân hàng Thương 
mại CP Kỹ thương Việt Nam 
(Techcombank) vừa được Tổ 
chức xếp hạng tín nhiệm quốc 
tế Moody’s Investor Service 
(Moody’s) nâng hạng đối với 
Xếp hạng tín nhiệm và Đánh 
giá tín dụng cơ bản (BCA).
Cụ thể, Moody’s đã nâng Xếp 
hạng rủi ro đối tác dài hạn của 
Techcombank’s từ Ba2 lên Ba1 
và xếp hạng tiền gửi dài hạn từ 
Ba3 lên Ba2, với triển vọng “Ổn 
định”. Moody’s cũng nâng hạng 
đối với Đánh giá tín dụng cơ sở 
(BCA) của Techcombank từ mức 
Ba3 lên Ba2. Techcombank hiện 
là ngân hàng duy nhất tại Việt 
Nam có BCA đạt mức Ba2.
(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn)

l Ông Nakajima Takeo, đại 
diện Tổ chức Xúc tiến thương 
mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà 
Nội cho biết nhiều DN Nhật 
Bản có kế hoạch mở rộng hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, nơi 
hiện được giới kinh doanh Nhật 
Bản đánh giá là điểm đến đầu 
tư hấp dẫn thứ 2 trên thế giới, 
chỉ sau Mỹ. Theo ông Takeo, 
đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản 
giảm trong nửa đầu năm 2022, 
nhưng riêng Việt Nam lại tăng 
trưởng ấn tượng với mức hơn 
45% trong năm 2022. Thống kê 
của JETRO cho biết số lượng các 
công ty Nhật Bản tại Việt Nam 
đang tăng lên, với khoảng 2.000 
DN. Tổng vốn đầu tư của Nhật 
Bản là 64,5 tỷ USD vào 4.935 
dự án tại Việt Nam. Việt Nam là 
thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 
của Nhật Bản và Nhật Bản là thị 
trường xuất khẩu lớn thứ 4 của 
Việt Nam.                (Theo TTXVN)

(BĐ) - Theo tin từ Cục 
Thuế tỉnh, đến nay có 22.384 
cá nhân cài đặt và sử dụng 
ứng dụng eTax Mobile. Tổng 
số tiền thuế được người nộp 
thuế nộp qua eTax Mobile 
trong 8 tháng đầu năm 2022 là 

hơn 1.176,461 tỷ đồng. Số liệu 
nói trên sẽ thay đổi rất nhanh 
bởi ngành thuế đang mở 
nhiều lớp tập huấn, hướng 
dẫn người nộp thuế cài đặt và 
sử dụng eTax Mobile. Cùng 
với đó, lồng ghép hướng 

dẫn nội dung, cách thức cài 
đặt, sử dụng ứng dụng eTax 
Mobile cho người nộp thuế 
qua các nhóm Zalo, fanpage 
của nhóm hộ kinh doanh tại 
các địa phương. 

T.S

Ngày 21.9, Brand Finance - 
Công ty định giá thương hiệu 
hàng đầu thế giới, kết hợp với 
đơn vị tư vấn thương hiệu - 
Công ty cổ phần Mibrand Việt 
Nam chính thức công bố bảng 
danh sách Top 50 thương hiệu 
giá trị nhất Việt Nam 2022. Theo 
xếp hạng của Brand Finance, 
giá trị Top 50 thương hiệu giá 
trị nhất Việt Nam đã tăng lên 
36% so với năm ngoái. 

Theo đó, Viettel là thương 
hiệu giá trị nhất Việt Nam với 
định giá 8,8 tỷ USD, tăng 44,5% 
so với năm 2021. Tập đoàn Bưu 
chính viễn thông Việt Nam 
VNPT giữ vị trí thứ 2 với mức 
định giá 2,858 tỷ USD, tăng 
4,2% so với năm 2021. Với mức 
định giá 2,814 tỷ USD, Vinamilk 

giữ vị trí thứ ba, tăng trưởng 
18% so với năm 2021. 

Ngoài việc tính toán giá trị 
thương hiệu, Brand Finance cũng 
xác định sức mạnh thương hiệu 
thông qua việc đánh giá đầu tư 
tiếp thị, vốn chủ sở hữu của các 
bên liên quan và hiệu quả kinh 
doanh. Tuân theo ISO 20671, 
đánh giá của Brand Finance 
dựa trên dữ liệu nghiên cứu thị 
trường từ hơn 100 nghìn người 
trả lời ở hơn 35 quốc gia và trên 
gần 30 lĩnh vực.Theo các tiêu chí 
này, Ngân hàng TMCP Quân đội 
là thương hiệu mạnh nhất của 
Việt Nam, với Chỉ số Sức mạnh 
thương hiệu (BSI) là 87,1 trên 100 
(+26 điểm) và xếp hạng sức mạnh 
thương hiệu AAA tương ứng. 

(Theo thoibaonganhang.vn)

NỚI HẠN MỨC TÍN DỤNG:

Ngân hàng, doanh nghiệp đều vui
Thời gian qua, cộng đồng DN gặp nhiều khó khăn trong vay vốn để đầu tư sản xuất, bởi nhiều ngân hàng thông báo 

đã hết hoặc không còn nhiều hạn mức  tín dụng nên hạn chế cho vay. Vì vậy, việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều 
chỉnh, cấp thêm hạn mức tín dụng, giúp các ngân hàng nới rộng biên độ hoạt động cho vay; DN giảm bớt khó khăn về vốn. 

đủ nhu cầu khách hàng; khách 
hàng cũng không vui khi không 
được vay đúng số tiền mình cần 
để thực hiện kế hoạch SXKD. 
Vì thế, ngay sau khi được nới 
room tín dụng, ngân hàng đã 
giải quyết nhanh nhu cầu vay 
của nhiều khách hàng.

Ngay sau khi được nới 
room tín dụng, Ngân hàng 
NN&PTNT - Chi nhánh Bình 
Định (Agribank Bình Định) 
cũng đã đẩy mạnh hoạt động 
cho vay. Ông Nguyễn Xuân 
Hùng, Giám đốc Agribank 
Bình Định, cho hay: Dù khách 
hàng liên tục đề nghị nâng hạn 
mức vay nhưng vì hết room tín 
dụng, nên chúng tôi đành phải 
động viên khách hàng chờ đợi. 
Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam cấp thêm room tín dụng 
cho toàn bộ hệ thống Agribank 
trong cả nước là 3,5%, trong số 
tăng thêm Agribank Bình Định 
được hội sở phân bổ 2%. Dù số 
tăng thêm không nhiều như kỳ 
vọng, nhưng trước mắt cũng 
góp phần giải quyết nhu cầu 
vốn vay của khách hàng.  

Việc các ngân hàng được 
cấp thêm room tín dụng, cung 
ứng một nguồn vốn mới cho thị 
trường sẽ giúp DN giảm bớt khó 
khăn về vốn, để có thể “bứt tốc” 
SXKD trong những tháng cuối 
năm. Mới được vay hơn 1 tỷ 
đồng từ một ngân hàng thương 
mại trên địa bàn TP Quy Nhơn, 
ông T.S.T, Giám đốc một DN 
vận tải hành khách tại TP Quy 
Nhơn, cho biết: Những tháng 
cuối năm là mùa cao điểm của 
ngành nghề vận chuyển hành 
khách, DN rất cần thêm vốn để 
đầu tư phát triển kinh doanh và 
được ngân hàng giải quyết vốn 
là quá tốt; giúp công ty có thêm 
cơ hội đầu tư nâng cấp phương 
tiện, mở thêm các tuyến vận tải 
hành khách, nâng cao hiệu quả 
kinh doanh. 

Ông Phan Hồng Quý, Giám 
đốc Công ty TNHH Thương mại 
Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Hội 
doanh nhân trẻ Bình Định, cho 
hay: Việc các ngân hàng cung 
ứng nguồn vốn mới cho thị 
trường chắc chắn giúp các DN 
giảm bớt khó khăn về tài chính, 

có điều kiện thực hiện kế hoạch 
đầu tư. Hiện chúng tôi đặc biệt 
quan tâm đến gói hỗ trợ lãi suất 
2% của Chính phủ. Khi các ngân 
hàng được cấp thêm room tín 
dụng, DN có nhiều cơ hội vay 
vốn từ gói hỗ trợ nói trên để đầu 
tư phát triển SXKD, tăng doanh 
thu trong những tháng cuối năm. 

Theo ông Nguyễn Trà 
Dương, Giám đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh 
Bình Định, hiện Chi nhánh chưa 
có thông tin cụ thể về tỷ lệ room 
tín dụng mà các ngân hàng 
thương mại trên địa bàn tỉnh 
được cấp, nhưng việc nới room 
tín dụng và áp dụng lãi suất cho 
vay hợp lý như hiện nay là liều 
thuốc kích thích để DN phục 
hồi phát triển SXKD. Chi nhánh 
giám sát chặt chẽ hoạt động tín 
dụng trên địa bàn tỉnh và đề 
nghị các ngân hàng hướng tín 
dụng vào các lĩnh vực SXKD ưu 
tiên theo chủ trương của Chính 
phủ và Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam, góp phần thúc đẩy 
KT-XH của tỉnh phát triển.

PHẠM TIẾN SỸ

Nhân viên Sacombank Bình Định tư vấn khách hàng vay vốn.                                                                                                                     Ảnh: TIẾN SỸ

Top 50 thương hiệu giá trị 
nhất Việt Nam

DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG VEN BIỂN ĐOẠN CÁT TIẾN - ĐỀ GI:

Đã giải ngân hơn 1.103,8 tỷ đồng

22.384 cá nhân cài đặt và sử dụng 
ứng dụng eTax Mobile

TIN VẮN
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Bình Định

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm ổn định 
trong điều kiện bất định

Toàn cảnh phiên họp.                                 Ảnh: VOV

Sáng 22.9, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính chủ trì phiên họp Chính phủ 
chuyên đề, thảo luận về nhiều nội dung 
quan trọng liên quan tới xây dựng pháp 
luật và ổn định kinh tế vĩ mô.

Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế 
thế giới, một số nước tăng lãi suất, tăng 
giá trị đồng tiền, nhất là sau khi Cục Dự 
trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính đánh giá tình 
hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh 
chóng, phức tạp, khó lường, chưa có tiền 
lệ. Tăng trưởng có xu hướng giảm, lạm 
phát có xu hướng tăng cao tại hầu hết 
các nước, trong đó có Mỹ, EU, Anh, Hàn 
Quốc, Nhật Bản, một số nước ASEAN…

Với Việt Nam, theo Thủ tướng, nền 
kinh tế có quy mô khiêm tốn, độ mở cao, 
sức chống chịu và cạnh tranh có hạn, nên 
một biến động nhỏ trên thế giới cũng có 
tác động lớn tới tình hình trong nước. 
Các thị trường lớn của Việt Nam như Mỹ, 
EU… có xu hướng bị thu hẹp.

Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh 
đó chúng ta dứt khoát không hoang 
mang, dao động, không lơ là, chủ quan, 
mất cảnh giác. Chủ động nắm bắt tình 
hình, giữ vững bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh, 
linh hoạt, sáng tạo trong điều hành.

Mục tiêu là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ 
mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng 
trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, đây là 
ưu tiên xuyên suốt, vừa trước mắt, vừa 
lâu dài.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa 
phương tổ chức thực hiện thật tốt chỉ thị 
15 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 

soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và 
bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế 
trong tình hình mới.

Trong đó, quán triệt quan điểm trên 
tinh thần chung là bảo đảm ổn định trong 
điều kiện bất định. Giữ thế chủ động 
trước những diễn biến phức tạp, bất ngờ, 
khó lường...

Về định hướng chính sách, Thủ tướng 
nêu rõ thực hiện chính sách tiền tệ thận 
trọng, chắc chắn, chủ động, linh hoạt, 
hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chủ 
động, linh hoạt bằng các công cụ tỉ giá, 
lãi suất, tăng trưởng tín dụng, lựa chọn 
thứ tự ưu tiên; nghiên cứu tăng lãi suất 
điều hành, tăng lãi suất huy động nhưng 
cố gắng giữ ổn định mặt bằng lãi suất 
cho vay; kêu gọi, vận động các tổ chức 

tín dụng nghiên cứu giảm lãi suất ở một 
số đối tượng, lĩnh vực phục vụ sản xuất 
kinh doanh...

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách tài 
khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng 
điểm, bảo đảm hiệu quả.

Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo rà soát 
giảm thuế, phí, lệ phí, có chính sách hỗ 
trợ phù hợp cho người dân, DN tiếp tục 
mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo công 
ăn việc làm; tăng thu, giảm chi, tiết kiệm 
tối đa chi thường xuyên.

Thủ tướng nhấn mạnh hai chính 
sách - tiền tệ và tài khóa - phải phối 
hợp hài hòa, nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu 
quả cùng các chính sách để giữ được ổn 
định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, 
thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân 
đối lớn.                               (Theo Tuổi Trẻ)

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ
Ngày 22.9, Ban Tổ chức Trung ương 

tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, 
triển khai thực hiện Quy định 80-QĐ/
TW ngày 18.8.2022 của Bộ Chính trị về 
phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, 
giới thiệu cán bộ ứng cử, thông báo Kết 
luận 20-TB/TW ngày 8.9.2022 của Bộ 
Chính trị về chủ trương bố trí công tác 
đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến 
nay, Đảng đã ban hành nhiều văn bản 
rất quan trọng liên quan đến công tác tổ 
chức cán bộ. Khẳng định đây là những 
văn bản rất quan trọng, tạo nên sự đồng 
bộ, kết nối chặt chẽ với nhau trong từng 
khâu của công tác cán bộ, Trưởng ban 
Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai 

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát 
biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc 
gặp gỡ thiếu nhi 
54 dân tộc

Áp thấp nhiệt đới hướng về Biển Đông, có thể thành bão
Hiện nay trên vùng biển ngoài 

khơi Philippines đang có một vùng 
áp thấp nhiệt đới hoạt động. Các mô 
hình dự báo cho thấy áp thấp nhiệt đới 
này có khả năng thành bão băng qua 
Philippines và vào Biển Đông trong 
khoảng ngày 26.9.

Theo đó,  trang dự báo của 
Anh Tropical Storm Risk cho thấy chiều 
22.9, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động 
ở khoảng 18 độ vĩ Bắc, 135 độ kinh 
Đông. Áp thấp nhiệt đới có xu hướng 
di chuyển theo hướng Tây rồi mạnh lên 
thành bão trước khi đổ bộ vào phía Bắc 
Philippines.

Sau khi băng qua quốc gia này, bão 
giữ nguyên hướng di chuyển và vào 

Biển Đông trong khoảng ngày 26.9 
hướng về phía Nam đảo Hải Nam 
(Trung Quốc). Cơn bão này được hình 
thành trên dải hội tụ nhiệt đới hiện 
đang có trục qua Trung Trung Bộ nước 
ta. Hầu như các cơn bão đều được hình 
thành trên dải này.

Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ 
nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh 
đầu mùa, từ nay đến sáng 24.9, khu vực 
từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có 
mưa to đến rất to. Khu vực đồng bằng, 
ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với 
lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có 
nơi trên 100 mm.

Chiều và đêm 22.9, khu vực từ Đà 
Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và 

Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có 
mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có 
nơi trên 100 m.

Khu vực trung du và vùng núi Bắc 
Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ 
mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có 
nơi trên 50 mm.

Mưa to đến rất to ở khu vực từ 
Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả 
năng kéo dài đến ngày 25.9. Mưa giông 
ở vùng núi, trung du Bắc Bộ, mưa lớn 
ở vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng 
kéo dài đến ngày 24.9. Mưa giông ở khu 
vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây 
Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong 
nhiều ngày tới.

(Theo Tuổi Trẻ)

đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, đặc 
biệt là người đứng đầu các địa phương, 
đơn vị, cán bộ làm công tác tổ chức 

cán bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm 
trước Đảng, quán triệt, nghiên cứu kỹ 
và tổ chức thực hiện nghiêm túc các 
văn bản này.

Việc tổ chức thực hiện nghiêm là 
cơ sở đảm bảo xây dựng đội ngũ cán 
bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, 
ngang tầm với nhiệm vụ, đồng thời 
khắc phục tình trạng cán bộ vừa mới 
được bổ nhiệm đã vi phạm kỷ luật 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, hay 
việc lạm quyền trong sắp xếp, bổ nhiệm 
người thân, người nhà, người không đủ 
tiêu chuẩn điều kiện vào trong các vị trí 
lãnh đạo quản lý không đúng quy định 
của Đảng, gây dư luận bức xúc, làm ảnh 
hưởng đến uy tín của Đảng. 

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Sáng 22.9, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc gặp gỡ 263 đại biểu thiếu nhi 
đến từ 54 dân tộc anh em các tỉnh, thành 
phố trong cả nước. Cuộc gặp nằm trong 
khuôn khổ Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu 
các dân tộc toàn quốc lần IV.

Đây là ngày hội lớn của thiếu nhi các 
dân tộc Việt Nam, được tổ chức 5 năm 
một lần nhằm biểu dương, động viên 
các em thiếu nhi dân tộc tiêu biểu trên 
cả nước. 

Tại cuộc gặp gỡ, các cháu thiếu niên, 
nhi đồng đã gửi gắm những tâm tư, 
tình cảm với Chủ tịch nước. Nhấn mạnh 
Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo 
cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, Chủ 
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong 
muốn các cháu luôn ra sức học tập thật 
tốt, đây là một việc rất cần thiết của bất 
kỳ dân tộc nào, là nền tảng để phát triển 
trong tương lai. Bên cạnh đó là học lễ 
phép, học đạo đức, quan tâm đến văn 
hóa đọc…

Dịp này, Chủ tịch nước cũng đề nghị 
các bộ ngành, địa phương liên quan 
trong cả nước cần tạo mọi điều kiện tốt 
nhất trong công tác giáo dục, chăm sóc 
thiếu niên, nhi đồng bằng việc làm thiết 
thực, thường xuyên, nhất là chăm lo cho 
thiếu nhi các dân tộc, trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, dân 
tộc thiểu số.

Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng 
cường phối hợp giữa 3 nhân tố gia đình- 
nhà trường - xã hội, đảm bảo dạy và học 
tốt nhất cho trẻ em, chú trọng đào tạo kỹ 
năng mềm, lên án hành động bạo hành - 
xâm hại để các cháu có cuộc sống an lành.

(Theo Nhân Dân)

Việt Nam xếp thứ 
63/113 quốc gia 
về hệ thống khởi 
nghiệp kỹ thuật số

Theo Chỉ số Toàn cầu về Hệ thống 
Khởi nghiệp Kỹ thuật số vừa được công 
bố ngày 22.9, Singapore có môi trường 
kỹ thuật số và hệ thống hỗ trợ DN khởi 
nghiệp tốt nhất thế giới; Mỹ đứng thứ 
hai; Thụy Điển đứng thứ ba; Việt Nam 
xếp thứ 63/113 quốc gia trong bảng xếp 
hạng toàn cầu về lĩnh vực này.

Chỉ số Toàn cầu về Hệ thống Khởi 
nghiệp Kỹ thuật số đo lường chất lượng 
của môi trường dành cho các DN khởi 
nghiệp kỹ thuật số bằng cách xem xét 
mức độ số hóa trên tám phương diện: 
Văn hóa, thể chế, điều kiện thị trường, 
hạ tầng, vốn con người, tri thức, tài 
chính và mạng lưới.

Ông Albert Park, Chuyên gia Kinh 
tế trưởng của ADB nhận định: “Khởi 
nghiệp kỹ thuật số đã giúp các nền kinh 
tế trụ vững trong đại dịch Covid-19 và 
có thể trở thành động lực chính thúc 
đẩy tăng trưởng và đổi mới trong thế 
giới sau đại dịch. Để làm được điều đó, 
cần tạo lập một môi trường mang tính 
hỗ trợ thông qua các chính sách tạo 
điều kiện và các ưu đãi khuyến khích. 
Mặc dù môi trường cho các DN khởi 
nghiệp kỹ thuật số của châu Á đã đạt 
được những bước tiến đáng kể trong 
vài năm qua, vẫn còn rất nhiều điểm 
cần được cải thiện”.               (Theo VOV)







12 THẾ GIỚI THỨ SÁU, 23.9.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG - NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA  n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256. 3812559 n Quảng cáo: 0256.3822279 n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 2.500 đồng

BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Tăng cường đoàn kết quốc tế 
để chống biến đổi khí hậu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong thông điệp gửi tới phiên họp.                           Ảnh: VOV

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres 
và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi 
ngày 21.9 đã đồng chủ trì tổ chức Phiên 
họp cấp cao về biến đổi khí hậu.

Các nguyên thủ, người đứng đầu 
Chính phủ một số nước đang phát triển, 
đại diện cấp cao của các nước G7, Tổng 
Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã 
tham gia sự kiện để thảo luận về những 
biện pháp cần triển khai tại Hội nghị 
COP-27 nhằm đạt được các mục tiêu 
của Thỏa thuận Paris và các cam kết 
tại COP-26.

Phát biểu tại Phiên họp, Tổng Thư 
ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh 
sự cần thiết phải hỗ trợ các nước đang 
phát triển về chuyển giao công nghệ, 
huy động tài chính, xây dựng năng lực 
để thực hiện các cam kết của mình, nhấn 
mạnh cần tăng cường hợp tác giữa các 
nước phát triển và đang phát triển, tăng 
cường đoàn kết quốc tế để tìm ra giải 
pháp ngay lập tức với khủng hoảng khí 
hậu hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 
Phạm Minh Chính trong thông điệp 
gửi tới Phiên họp nhấn mạnh cần có 
cách tiếp cận toàn cầu trong ứng phó 
với biến đổi khí hậu, tăng cường đoàn 
kết quốc tế và chủ nghĩa đa phương, lấy 

người dân làm trung tâm, động lực và 
mục tiêu của phát triển. Là thành viên 
có trách nhiệm của LHQ, đồng thời là 
nước bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi 
khí hậu, Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện 
các cam kết quốc tế, trong đó có các cam 
kết trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris 
và Hội nghị COP-26.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn 

Việt Nam tiếp tục nhận được sự giúp 
đỡ của các đối tác phát triển thông qua 
chuyển đổi công nghệ, các chính sách 
hỗ trợ tài chính ưu đãi và đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, qua đó giúp 
chia sẻ kinh nghiệm trong tăng cường 
thể chế và quản trị, giảm phát thải, ứng 
phó hiệu quả với biến đổi khí hậu...

(Theo VOV.VN)

Hành động khẩn cấp 
để ứng phó 
cuộc khủng hoảng 
lương thực toàn cầu

Một người bán rau, củ, quả tại chợ ở Tegucigalpa, 
Honduras.          Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 21.9, Tổng Giám đốc Tổ chức 
Lương thực và Nông nghiệp LHQ 
(FAO) Qu Dongyu, Giám đốc điều hành 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina 
Georgieva, Chủ tịch Nhóm Ngân hàng 
Thế giới (WBG) David Malpass, Giám 
đốc Điều hành Chương trình Lương 
thực Thế giới (WFP) David Beasley và 
Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế 
giới  (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala đã ra 
tuyên bố chung thứ hai kêu gọi hành 
động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng 
hoảng an ninh lương thực toàn cầu.

Cuộc chiến ở Ukraine được cho 
là đang tiếp tục làm trầm trọng thêm 
cuộc khủng hoảng an ninh lương thực 
và dinh dưỡng toàn cầu, với giá năng 
lượng, thực phẩm, phân bón biến động 
và tăng cao, các chính sách thương mại 
hạn chế và sự gián đoạn chuỗi cung ứng. 
Số người phải đối mặt với tình trạng mất 
an ninh lương thực nghiêm trọng trên 
toàn thế giới dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Những người đứng đầu các tổ chức 
quốc tế tiếp tục cam kết làm việc cùng 
nhau để giải quyết nhu cầu dinh dưỡng 
và an ninh lương thực tức thời, giải 
quyết các vấn đề cấu trúc thị trường có 
thể làm trầm trọng thêm các tác động bất 
lợi và xây dựng khả năng phục hồi của 
các quốc gia để ngăn ngừa và giảm thiểu 
tác động của các cuộc khủng hoảng 
trong tương lai.                     (Theo TTXVN)

Nhiều người Nga chạy sang Phần Lan sau lệnh động viên

Ô tô mang biển số Nga băng qua biên giới giữa 
Phần Lan và Nga hôm 19.9.                        Ảnh: AFP

Đầu ngày 22.9 (giờ địa phương), 
Lực lượng biên phòng Phần Lan cho 
biết các phương tiện giao thông đổ về 
biên giới phía Đông của Phần Lan với 
Nga đã tăng lên trong đêm, sau sắc lệnh 
động viên cục bộ của Tổng thống Nga 
Vladimir Putin. 

Theo Hãng tin Reuters, sắc lệnh của 
ông Putin - được đưa ra trong một bài phát 
biểu trên truyền hình vào sáng 21.9 - làm 
dấy lên suy đoán một số nam giới Nga 
trong độ tuổi chiến đấu sẽ không được 

phép rời khỏi nước Nga. 
Ông Matti Pitkaniitty, người đứng 

đầu các vấn đề quốc tế thuộc Lực lượng 
biên phòng Phần Lan, cho biết 4.824 
người Nga đã đến Phần Lan qua biên 
giới phía Đông chỉ trong ngày 21.9, 
tăng so với con số 3.133 người một tuần  
trước đó.

Cũng theo Reuters, sau sắc lệnh của 
Tổng thống Putin, các chuyến bay một 
chiều rời khỏi Nga đã bán sạch vé vào 
hôm 21.9.                                   (Theo TTO)

Campuchia bắt thêm 150 người nước ngoài 
liên quan cờ bạc phi pháp

Giới chức Campuchia tiếp tục truy 
quét các tụ điểm cờ bạc ở Kandal và 
Koh Kong trong 2 ngày qua, bắt thêm 
150 người nước ngoài.

Tại Kandal, Tỉnh trưởng Kong 
Sophoan dẫn đầu lực lượng hành pháp 
đột kích vào một tụ điểm ở Sangkat 

Takdol, TP Takhmao, tối 20.9, bắt 72 
công dân Trung Quốc, 16 người trong 
đó không có giấy tờ hợp lệ.

Tại tỉnh Koh Kong, cảnh sát đột 
kích vào nhà khách Thantai ở huyện 
Smach Meanchey chiều 21.9, bắt hơn 80 
người nước ngoài, hầu hết là công dân 

Indonesia. 
Theo cảnh sát TP Khemarak 

Phoumin, thủ phủ tỉnh Koh Kong, trong 
số những người bị bắt có 7 người Việt 
không mang đủ hộ chiếu và giấy tờ. Giới 
chức đã bàn giao những người này cho 
cảnh sát tỉnh.               (Theo VnExpress.net)

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc lãnh án tử hình
Truyền thông nhà nước Trung Quốc 

ngày 22.9 đưa tin, cựu Bộ trưởng Tư 
pháp Phó Chính Hoa lãnh án tử hình, 
hoãn thi hành án 2 năm, về tội nhận 
hối lộ.

Vào tháng 7 năm nay, ông Phó Chính 
Hoa cho biết mình đã nhận hối lộ tổng 
cộng hơn 117 triệu nhân dân tệ (16,50 
triệu USD).

Phiên tòa xét xử ông Phó Chính 
Hoa, 67 tuổi, bắt đầu từ cuối tháng 7 

tại TAND Trung cấp Trường Xuân ở 
tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, 
hơn 3 tháng sau khi cựu quan chức này 
bị bắt vì tình nghi nhận hối lộ và “lách 
luật để trục lợi”.

Vụ bắt giữ và điều tra ông Phó 
Chính Hoa được thực hiện sau cuộc 
điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật 
Trung ương Trung Quốc (CCDI) hồi 
năm ngoái.

(Theo NLĐO)

 Ngày 21.9, nhiều nước đã cam 
kết viện trợ bổ sung hàng trăm triệu 
USD cho vùng Sừng châu Phi sau khi LHQ 
gióng lên hồi chuông cảnh báo vì hạn hán 
nghiêm trọng trong khu vực kéo theo nạn 
đói rình rập các nước khu vực này.
 Ngày 21.9, Ngoại trưởng Mỹ 

Antony Blinken đã công bố gói viện trợ 
nhân đạo mới trị giá 200 triệu USD dành 
cho Mexico và Trung Mỹ nhằm ngăn chặn 
cuộc khủng hoảng di cư.
 Nga và Ukraine đã tiến hành đợt 

trao đổi tù binh lớn nhất với gần 300 tù 
nhân được thả kể từ khi xung đột giữa hai 
bên nổ ra từ cuối tháng 2 vừa qua.
 Ngày 21.9, quân đội Mỹ cho biết 

họ đã tiêu diệt 27 tay súng của nhóm 
khủng bố Al-Shabaab trong một cuộc 
không kích ở khu vực Hiran, miền Trung 
Somalia.
 Ngày 21.9, một chiếc trực thăng 

cứu hỏa đã bị rơi trong quá trình khống 
chế đám cháy rừng ở thị trấn cảng 
Marmaris của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 2 người 
thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

(Theo TTXVN)

TIN VẮN

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Phó Chính Hoa. 


