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Tập đoàn VNPT ủng hộ 1 tỷ đồng vào 
Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Định

Bộ Y tế, Bộ GTVT và Kiểm toán Nhà nước 
chính thức có lãnh đạo mới

tài khoản định danh 
 điện tử mức độ 2

BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ, NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM:

Góp phần bảo tồn 
đa dạng sinh học
Trong Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050, nội dung bảo tồn, bảo vệ các loài động vật hoang 
dã, nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là nhiệm vụ trọng tâm 
được tỉnh Bình Định tập trung triển khai. Nhờ đó trong vấn đề này, 
tỉnh Bình Định đạt được nhiều kết quả tích cực, nhận thức của người 
dân trong vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học được nâng cao. u 3

Say mê nhạc cụ truyền thống
u7

Hoài Ân phát huy 
hiệu quả chương trình 
khuyến công . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u5

l

Loay hoay phát triển 
vật liệu xây không nung u6

l

l
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ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ

Người dân đến làm thủ tục cấp CCCD gắn chip và 
tích hợp các tiện ích trên tài khoản định danh điện tử 
tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CA tỉnh. Ảnh: K.A

CẤP

 u9
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Bình Định

Chiều 21.10, tại Văn phòng 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp đoàn 
công tác Tập đoàn Bưu chính 
Viễn thông Việt Nam (VNPT), 
do ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch 
Hội đồng thành viên Tập đoàn 
VNPT làm trưởng đoàn, đến 
trao 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì 
người nghèo tỉnh Bình Định.

Tiếp nhận ủng hộ của Tập 

đoàn VNPT, Phó Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
Phạm Văn Nam cảm ơn Tập 
đoàn đã đồng hành, chung 
tay ủng hộ Quỹ Vì người 
nghèo, góp phần thực hiện 
các chương trình an sinh xã 
hội trên địa bàn tỉnh; đồng 
thời cam kết công khai, minh 
bạch, sử dụng đúng mục đích, 
hiệu quả nguồn ủng hộ của Tập 

đoàn trong thời gian tới.
Đây là nghĩa cử cao đẹp thể 

hiện truyền thống tương thân, 
tương ái của dân tộc Việt Nam, 
hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh về ủng hộ Quỹ Vì người 
nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà 
Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó 
khăn về nhà ở năm 2022. 

KIM LOAN

Tập đoàn VNPT ủng hộ 1 tỷ đồng 
vào Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Định

Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT (thứ tư từ trái sang) trao bảng tượng trưng ủng hộ 1 tỷ 
đồng vào Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Định.                                                                                                                                    Ảnh: KIM LOAN

(BĐ) - Ngày 19.10, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã 
ký Quyết định thành lập Tổ công 
tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của 
Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh 
Tuấn làm tổ trưởng Tổ công tác; 
Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn 
Thành Hải làm tổ phó. Thành 
viên Tổ công tác gồm: Chánh 
Văn phòng UBND tỉnh và giám 
đốc các sở, ngành: Tài chính, 

Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT, 
GTVT, Công Thương, Tư pháp, 
CA, Ngoại vụ, TT&TT, Trung tâm 
xúc tiến đầu tư tỉnh và Trưởng 
Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở 
KH&ĐT chủ trì phối hợp với các 
thành viên Tổ công tác xây dựng 
quy chế hoạt động của tổ theo 
quy định của pháp luật, trình 
Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 
quyết định.               TIẾN SỸ

Thành lập Tổ công tác xúc tiến và  
hỗ trợ đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh

(BĐ) - Ngày 21.10, Đoàn giám 
sát do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
Huỳnh Thúy Vân làm trưởng 
đoàn đã làm việc với Sở GD&ĐT 
về kết quả thực hiện chính sách 
giáo dục đối với đồng bào dân 
tộc thiểu số (DTTS) và miền núi 
giai đoạn 2019 - 2021.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT 
tại buổi giám sát, trong những 
năm qua, các chủ trương, chính 
sách về hỗ trợ phát triển giáo dục 
vùng đồng bào DTTS và miền núi 
được ngành thực hiện đầy đủ, kịp 
thời; chất lượng giáo dục tại các 
trường phổ thông dân tộc nội trú, 
phổ thông dân tộc bán trú ngày 
càng được nâng cao.

Hệ thống các trường phổ 
thông dân tộc nội trú, bán trú đã 
từng bước phát triển và khẳng 
định vị trí quan trọng trong việc 
đào tạo nguồn cán bộ là người 
DTTS; đáp ứng nguyện vọng của 
đông đảo nhân dân, tạo điều kiện 
để học sinh ở vùng miền núi, vùng 
sâu, vùng xa được học tập và chăm 
sóc trong môi trường giáo dục toàn 
diện, góp phần vào mục tiêu xóa 
đói giảm nghèo của địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, 
trong giai đoạn 2019 - 2021, dịch 

Covid-19 đã ảnh hưởng đến chất 
lượng dạy và học tại các trường 
phổ thông dân tộc nội trú, bán 
trú. Một số trường bị động trong 
việc thích ứng, chuyển đổi trạng 
thái dạy và học, ảnh hưởng đến 
chất lượng học tập của các em. 
Tình trạng học sinh bỏ học tại 
vùng đồng bào DTTS vẫn còn xảy 
ra; chất lượng giáo dục giữa các 
vùng không đồng đều...

Tại buổi giám sát, Sở GD&ĐT 
đề xuất, kiến nghị cần tiếp tục duy 
trì và tăng cường các chính sách hỗ 
trợ, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị 
dạy - học đến chế độ chính sách 
cho đội ngũ quản lý, giáo viên, 
nhân viên và học sinh; đồng thời, 
rà soát, sửa đổi, bổ sung những 
chính sách phù hợp với thực tiễn.

Các thành viên trong Đoàn 
giám sát trao đổi, làm rõ thêm 
những kết quả đạt được, những 
tồn tại, khó khăn qua thực hiện 
các chủ trương, chính sách phát 
triển giáo dục vùng đồng bào 
DTTS và miền núi.

Đối với những kiến nghị của 
Sở GD&ĐT, Đoàn ghi nhận, tiếp 
thu để tổng hợp, báo cáo với cơ 
quan có thẩm quyền xem xét,  
giải quyết.                    NGUYỄN HÂN

Duy trì, tăng cường các chính sách 
phát triển giáo dục vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi

(BĐ) - Ngày 21.10, ông 
Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám 
đốc Khu quản lý đường bộ III, 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 
cho biết sẽ báo cáo, kiến nghị 
Cục Đường bộ Việt Nam xem 
xét tạm dừng thu phí đối với 
trạm BOT trên tuyến QL 19 
(đoạn từ km 17+054 - km 50+00, 
qua địa bàn huyện Tây Sơn và 
TX An Nhơn) do Công ty TNHH 
BOT 36.71, thuộc Tổng công ty 
36 khai thác và quản lý.

Trước đó, chiều 20.10, Văn 
Phòng Quản lý đường bộ III.4 
chủ trì phối hợp với đại diện 
Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT, Phòng 
CSGT tỉnh, UBND TX An Nhơn, 
UBND huyện Tây Sơn và Công 
ty TNHH BOT 36.71 đã tiến 
hành kiểm tra hiện trường tuyến  

QL 19 này. Tại thời điểm kiểm 
tra, đơn vị này đã khắc phục 
một số tồn tại trên mặt đường, 
nhưng vẫn còn nhiều vị trí bị hư 
hỏng, xuống cấp. Trong đó, có 
nhiều chỗ bong tróc phát sinh ổ 
gà gây mất ATGT, nhiều vị trí 
mặt đường rạn nứt, nhiều vị trí 
đã vá sửa bằng bê tông nhựa còn 
gồ ghề, không êm thuận, không 
đảm bảo mỹ thuật và kỹ thuật 
theo yêu cầu... Ngoài ra, vạch 
sơn kẻ đường trên tuyến này 
gần như không còn phát huy 
tác dụng, vạch phân làn giữa 
làn xe cơ giới và làn xe thô sơ bị 
mờ, mất nhiều đoạn, ảnh hưởng 
đến ATGT, nhiều vị trí vạch 
sơn không đúng theo QCVN 
41:2019/BGTVT... Còn nhiều vị 
trí tấm đan hư hỏng trên tuyến 

vẫn chưa được bổ sung, thay 
thế. Một số đoạn rãnh dọc trên 
tuyến quốc lộ này còn đất cát 
đọng, cây cỏ mọc trong lòng 
rãnh, nhiều vị trí rãnh bị các hộ 
dân lấp kín làm lối đi, gây ách 
tắc dòng chảy.

Các tồn tại này đã kéo dài, 
nhưng đơn vị khai thác và quản 
lý chây ỳ, chậm khắc phục hoặc 
khắc phục mang tính tạm thời, 
đối phó, gây ảnh hưởng lớn 
công tác ATGT trên tuyến, dễ 
xảy ra TNGT, gây bức xúc trong 
dư luận xã hội. Do đó, đoàn 
kiểm tra thống nhất kiến nghị 
Khu quản lý đường bộ III xem 
xét tạm dừng thu phí đối với 
trạm BOT của Công ty TNHH 
BOT 36.71.

K.ANH

Kiến nghị tạm dừng thu phí đối với trạm BOT trên QL 19

(BĐ) - Chủ tịch UBND  
TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam 
cho hay, ngày 19.10, UBND tỉnh 
đã có quyết định phê duyệt chủ 
trương đầu tư xây dựng dự án 
xử lý khắc phục sạt lở mái taluy 
đường Nguyễn Tất Thành nối 
dài (thuộc phường Lê Hồng 
Phong, TP Quy Nhơn).

Dự án do UBND TP Quy 
Nhơn làm chủ đầu tư, nhằm 
giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây 
ra, tránh sạt lở đất đá trong các 
mùa mưa tới, đảm bảo an toàn 
cho người và các phương tiện khi 
tham gia giao thông qua khu vực 
này, tạo mỹ quan đô thị.

Theo đó, tiến hành gia cố mái 
taluy dương trên tuyến đường 
này như đục tẩy cục bộ một số 
vị trí, xử lý bề mặt mái dốc đá 
phạm vi xung quanh vị trí sạt 
lở; gia cố bề mặt mái taluy bằng 
hệ lưới thép sức kháng cao tích 
hợp lưới địa kỹ thuật, kết hợp hệ 

thống đinh neo thép. Phía trên 
phạm vi gia cố mái taluy thiết kế 
rãnh đỉnh hình thang vát để thu 
nước từ ngoài vào mái taluy. Xây 
dựng hệ thống thu nước từ rãnh 
đỉnh, bậc dốc nước... để dẫn ra 
ngoài taluy và được đấu nối với 
hệ thống thoát nước hiện trạng.

Tổng kinh phí thực hiện dự 
án hơn 65,4 tỷ đồng, trong đó 
ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 15 tỷ 
đồng còn lại là ngân sách TP Quy 
Nhơn. Việc xử lý khắc phục sạt 
lở mái taluy đường Nguyễn Tất 
Thành nối dài sẽ triển khai từ 
nay đến năm 2024.

Đoạn đường Nguyễn Tất 
Thành xảy ra sạt lở cách đây gần 
một năm là đường đôi, có 2 chiều 
đi về và dải phân cách ở giữa. Sau 
vụ sạt lở, các cơ quan chức năng 
đã rào chắn một chiều đường 
Nguyễn Tất Thành, không cho các 
phương tiện qua lại sát chân núi 
để đảm bảo an toàn. MAI HOÀNG

Hơn 65,4 tỷ đồng khắc phục sạt lở 
mái taluy đường Nguyễn Tất Thành 
nối dài 

(BĐ) - Ngày 21.10, tại TP Quy 
Nhơn, Bệnh viện Truyền máu - 
Huyết học TP Hồ Chí Minh, 
Trường ĐH C.H.U Grenoble, 
Trung tâm Truyền máu Grenoble 
(Pháp) phối hợp tổ chức Hội nghị 
Truyền máu - ghép tủy xương và 
tế bào gốc tạo máu Việt - Pháp 
(VFO-BMT) lần 6 năm 2022.

Tham dự Hội nghị có hơn 500 
đại biểu, là các giáo sư, tiến sĩ, 
bác sĩ, dược sĩ, cử nhân, kỹ thuật 
viên, điều dưỡng đầu ngành và 
hơn 30 báo cáo viên là giáo sư, 
tiến sĩ, chuyên gia về ghép tế bào 
gốc có uy tín tại Việt Nam và các 
nước như: Pháp, Bỉ, Mỹ, Nhật 
Bản, Đài Loan, Trung Quốc, 
Singapore, Canada... Đặc biệt, 
hội nghị còn có sự tham gia của 
GS Yoshihisa Kodera, nguyên 
Chủ tịch Hội ghép tủy và máu 
thế giới (WBMT); ông Okamoto 
Shinichiro, Chủ tịch Hội ghép 
tủy và máu châu Á - Thái Bình 

Dương (APBMT); ông Akihiro 
Shimosaka, Chủ tịch Hội liệu 
pháp điều trị ghép tế bào gốc 
châu Á (ACTO)...

Tại Hội nghị, các chuyên gia 
đã trình bày những công trình 
nghiên cứu khoa học mới nhất 
về các lĩnh vực: Điều trị huyết 
học (bệnh lý huyết học ác tính, 
di truyền, mãn tính và ghép tế 
bào gốc tạo máu); xét nghiệm kỹ 
thuật cao (HLA độ phân giải cao, 
dấu ấn miễn dịch tế bào); truyền 
máu, truyền máu trong ghép tế 
bào gốc tạo máu; ngân hàng tế 
bào gốc...

Ghép tế bào gốc tạo máu là 
phương pháp điều trị triệt để 
nhất, giúp bệnh nhân mắc bệnh 
máu ác tính cũng như lành tính 
có thể khỏi bệnh và có cuộc sống 
bình thường. Tại Việt Nam cũng 
như các nước trên thế giới, hoạt 
động nghiên cứu và ứng dụng 
ghép tế bào gốc xuất hiện sớm, 

nhất là trong lĩnh vực huyết 
học. Từ năm 1995, dưới sự chủ 
trì của PGS Trần Văn Bé, Bệnh 
viện Truyền máu - Huyết học  
TP Hồ Chí Minh đã thực hiện 
thành công ghép tế bào gốc tủy 
xương đầu tiên tại Việt Nam. 
Đến nay, trên toàn quốc đã có 
9 trung tâm thực hiện ghép tế 
bào gốc tạo máu, số lượng các ca 
bệnh được tiến hành ghép tại các 
trung tâm không ngừng tăng lên, 
đặc biệt là từ năm 2006 đến nay.

TS.BS CKII Phù Chí Dũng, 
Giám đốc Bệnh viện Truyền 
máu - Huyết học TP Hồ Chí 
Minh, cho biết thêm: Ngoài 
công tác chỉ đạo tuyến, nếu các 
bệnh viện tuyến tỉnh có nhu cầu 
hợp tác, chuyển giao kỹ thuật, 
hãy gửi đề xuất nội dung cụ 
thể, chúng tôi sẽ khảo sát, lên 
kế hoạch phù hợp với thực tế 
và hỗ trợ, chuyển giao.   

ĐỖ THẢO

Hội nghị Truyền máu - ghép tủy xương và tế bào gốc 
tạo máu Việt - Pháp lần 6
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TIN VẮNBẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ, NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM: 

Góp phần bảo tồn đa dạng sinh học
Trong Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nội dung bảo tồn, bảo 

vệ các loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Bình Định 
tập trung triển khai. Nhờ đó trong vấn đề này, tỉnh Bình Định đạt được nhiều kết quả tích cực, nhận thức của người 
dân trong vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học được nâng cao.

Chuyển biến tích cực
Trong giai đoạn từ năm  

2020 - 2022, Chi cục Kiểm lâm 
(Sở NN&PTNT) tiếp nhận 13 cá 
thể động vật rừng hoang dã, quý, 
hiếm do người dân tự nguyện 
giao nộp để cứu hộ, thả về rừng. 

Ông Lê Đức Sáu, Phó Chi cục 
trưởng phụ trách Chi cục Kiểm 
lâm, cho biết: “Khi tiếp nhận các 
cá thể động vật này do người 
dân giao nộp, chúng tôi phối hợp 
với cơ sở bảo tồn đa dạng sinh 
học đang có trên địa bàn tỉnh là 
Công viên động vật hoang dã 
FLC (thuộc Công ty CP Đầu tư 
và phát triển vườn thú Faros) để 
cứu hộ, chăm sóc, sau đó thả trở 
lại rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn 
thiên nhiên (KBTTN) An Toàn, 
huyện An Lão. Trường hợp 
cá thể động vật bị chết, chúng 
tôi mời các cơ quan liên quan 
đến lập thủ tục tiêu hủy theo  
quy định”.

Trong nỗ lực bảo tồn đa dạng 
sinh học, KBTTN An Toàn cũng 
có một số công trình nghiên cứu 
về động, thực vật và tính đa dạng 
sinh học ở địa phương. Qua đó 
ghi nhận được 72 loài động vật 
quý hiếm và 14 loài đặc hữu nằm 
trong Sách Đỏ Việt Nam và quốc 
tế, như: Gấu ngựa, voọc chà vá 
chân xám, vượn má hung, mang 
Trường Sơn…; các loài cây gỗ 
quý như: Cà te, giáng hương, 
trầm hương, lim, trắc mật… 

Theo ông Nguyễn Hùng 
Nam, Giám đốc Ban quản lý rừng 
đặc dụng An Toàn, KBTTN An 
Toàn được UBND tỉnh quy hoạch 
bảo tồn và phát triển khá tốt. Nhờ 
được bảo vệ nghiêm ngặt, cùng 
với đẩy mạnh tuyên truyền, nên 
nhận thức của đồng bào dân tộc 
thiểu số ở đây đã chuyển biến 
tích cực, chung tay bảo vệ rừng  
đặc dụng.

Từ năm 2016 đến nay, trên 
một vùng sinh thái khác, Chi 
cục Thủy sản (Sở NN&PTNT) 
tiếp nhận, thả về biển 26 con rùa, 
phối hợp bảo vệ 5 ổ trứng rùa 
biển nở được 380 rùa con và đưa 
về biển an toàn. 

Ông Nguyễn Công Bình, Phó 
Chi cục trưởng phụ trách Chi 
cục Thủy sản, chia sẻ: “Công tác 
bảo vệ rùa biển ở tỉnh Bình Định 
đã lan tỏa rộng trong cộng đồng. 
Ngư dân khi đánh cá có rùa biển 

mắc lưới đã tự giao nộp cho Chi 
cục thả về biển; nhiều người dân 
tự bỏ tiền ra mua để giải cứu rùa 
biển và bàn giao cho chúng tôi 
thả về biển; nhiều địa phương 
ven biển như Nhơn Hải, Nhơn 
Lý, Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), 
cả cộng đồng chung tay bảo vệ 
rùa biển. Những điển hình ấy, 
Chi cục kịp thời biểu dương để 
tác động đến nhận thức của cộng 
đồng trong công tác bảo vệ động 
vật biển quý, hiếm”. 

Mặc dù còn nhiều chồng chéo 
về chức năng quản lý đa dạng 
sinh học, nhưng công tác bảo 
vệ động vật hoang dã, nguy 
cấp, quý, hiếm cũng đã mang 
lại những hiệu quả đáng ghi 
nhận. Ông Nguyễn Việt Cường, 
Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ 
môi trường (Sở TN&MT), nhìn 
nhận: Bảo vệ động vật hoang 
dã, nguy cấp, quý, hiếm trên 
hết là trách nhiệm, vai trò của 
cộng đồng trong việc ngăn chặn 
hoạt động săn bắt, kinh doanh 
và tiêu thụ trái phép động vật 
hoang dã. Tuy chưa có hệ thống 
pháp luật quy định thống nhất 
đầu mối quản lý nhà nước về đa 
dạng sinh học, nhưng tại Bình 
Định, những biện pháp bảo tồn 
đa dạng sinh học được chúng 
tôi phối hợp với các ngành liên 
quan, các địa phương triển khai 
cũng đã thu hút sự quan tâm của 
cộng đồng.

Tăng cường các biện pháp 
bảo vệ động vật hoang dã, 
nguy cấp, quý, hiếm

Bên cạnh hoạt động truyền 
thông, ngành TN&MT và ngành 
NN&PTNT tiếp tục phối hợp 
triển khai thực hiện nhiều 
chương trình, dự án về đa 
dạng sinh học; kiểm tra, giám 
sát hoạt động gây nuôi động vật 
hoang dã; xử lý hoạt động săn 
bắt, mua bán động vật rừng trái 
pháp luật… 

Ông Lê Đức Sáu, Phó Chi 
cục trưởng phụ trách Chi cục 
Kiểm lâm, cho biết: “Mặc dù có 
nhiều chuyển biến, song chưa 
thể xử lý triệt để tình trạng săn 
bắt, buôn bán động vật rừng 
hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm. 
Chúng tôi sẽ tăng cường tuần 
tra, xử lý nghiêm các hành vi 
săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt 
động vật rừng trái pháp luật. 
Với các cơ sở gây nuôi động vật 
rừng, các cơ sở treo bảng kinh 
doanh đặc sản động vật rừng, 
chúng tôi cũng tuyên truyền, 
cho họ ký cam kết buôn bán 
các loài động vật gây nuôi theo  
quy định…”.

Ngành Thủy sản tỉnh cũng 
tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền 
Luật Thủy sản, các hoạt động về 
bảo vệ hệ sinh thái biển, bảo vệ 
rạn san hô, rùa biển, các loài động 
vật quý, hiếm, đặc hữu trong đầm 
Thị Nại, Đề Gi, Châu Trúc. Theo 

ông Nguyễn Công Bình, Phó 
Chi cục trưởng phụ trách Chi 
cục Thủy sản, ngành Thủy sản 
sẽ phối hợp với các địa phương 
ven biển của tỉnh củng cố, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các tổ 
chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản ven bờ ở địa phương để 
nâng cao hiệu quả trong bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản, bảo vệ động 
vật biển quý, hiếm…

Với ngành TN&MT, ngoài 
việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đa 
dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; 
theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình 
hình thực hiện Quy hoạch bảo 
tồn đa dạng sinh học của tỉnh 
đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030..., Phó Giám đốc Sở 
TN&MT Hà Thị Thanh Hương 
cho biết: Ngành TN&MT sẽ tiếp 
tục tham mưu UBND tỉnh đề xuất 
Trung ương nâng cấp KBTTN 
An Toàn thành Vườn quốc gia 
An Toàn để nâng tầm bảo tồn 
đa dạng sinh học tại đây. Từ nay 
đến năm 2025, chúng tôi cũng 
sẽ đề xuất UBND tỉnh thành lập 
Trạm cứu hộ động vật hoang dã, 
nguy cấp, quý, hiếm ở KBTTN An 
Toàn; thành lập Khu dự trữ thiên 
nhiên đầm Thị Nại; Khu bảo tồn 
rùa Trung bộ tại Trung tâm quốc 
tế Khoa học và Giáo dục liên 
ngành Quy Nhơn (ICISE)…  theo 
định hướng công tác bảo tồn đa 
dạng sinh học của tỉnh giai đoạn  
2021 - 2030.  ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Ngành chức năng của tỉnh thả động vật rừng quý, hiếm về môi trường tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn. 
Ảnh: NGỌC NHUẬN

(BĐ) - Ngày 21.10, Trường 
ĐH Quang Trung tổ chức Hội 
thảo Đề xuất phương pháp mới 
trong hoạt động giáo dục hướng 
nghiệp tại các trường THPT, với 
sự tham dự của các đơn vị và 15 
trường THPT trên địa bàn tỉnh 
Bình Định, Gia Lai, Phú Yên.

Hội thảo thảo luận các vấn 
đề về tổ chức hoạt động hướng 
nghiệp trong trường học; việc 
triển khai môn học Hoạt động 

trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 
10 theo chương trình giáo dục 
phổ thông 2018 bắt đầu triển 
khai từ năm học 2022 - 2023; 
những giải pháp thực hiện công 
tác giáo dục hướng nghiệp tại các 
trường THPT; ứng dụng thuyết 
con nhím, trắc nghiệm Holland 
và khái niệm IKIGAI trong hoạt 
động giáo dục hướng nghiệp; 
về vai trò của Đoàn thanh niên 
trong hoạt động giáo dục hướng 

nghiệp tại các trường THPT…
Các ý kiến thảo luận khẳng 

định hoạt động hướng nghiệp 
cho học sinh THPT là nhu cầu 
tất yếu, cần có sự chung tay góp 
sức của toàn xã hội. Bởi việc định 
hướng nghề nghiệp tốt sẽ giúp 
phân bổ nguồn nhân lực hiệu 
quả cho các khối ngành nghề, 
giúp giảm tải phần nào tình 
trạng thất nghiệp như hiện nay.  

Bên cạnh đó là giới thiệu 

của Trường ĐH Quang Trung 
về hoạt động Edufarm - nông 
trại giáo dục; những hình thức 
trải nghiệm của sinh viên ĐH 
Liverpool John Moore với nhà 
trường và định hướng phát triển 
nghề nghiệp du lịch, giải pháp 
đào tạo nhu cầu nhân lực du lịch.

Hội thảo được tổ chức nhằm 
hỗ trợ hoạt động giáo dục hướng 
nghiệp cho các trường THPT 
thực hiện theo chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 về hoạt động 
trải nghiệm, hướng nghiệp của 
Bộ GD&ĐT. Trên cơ sở đó, đề 
xuất và thảo luận các phương 
pháp mới có tính ứng dụng cao 
trong hoạt động hướng nghiệp 
tại các trường THPT, giúp học 
sinh THPT định hướng và xác 
định đúng đắn về lựa chọn nghề 
nghiệp dựa theo năng lực và sở 
thích bản thân. 

THU HIỀN

Đề xuất phương pháp mới trong hoạt động hướng nghiệp tại các trường THPT

 2 giáo viên của tỉnh 
Bình Định có tên trong danh 
sách 68 giáo viên tiêu biểu 
toàn quốc sẽ được vinh danh 
tại chương trình Chia sẻ cùng 
thầy cô, do Hội LHTN Việt Nam 
phối hợp với Bộ GD&ĐT và 
Tập đoàn Thiên Long tổ chức. 
Đó là cô giáo Tạ Thị Kim Thoa 
(Trường Phổ thông Dân tộc 
nội trú THCS&THPT An Lão) 
và cô Nguyễn Thị Lệ Dung 
(Trường Tiểu học Vĩnh Hảo, 
Vĩnh Thạnh). Dự kiến lễ tuyên 
dương sẽ được tổ chức vào dịp 
kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo 
Việt Nam 20.11, tại Hà Nội.

                           MAI HOÀNG
 Hơn 200 học viên là 

chủ tịch, phó chủ tịch các 
công đoàn cơ sở khối trường 
học và các công đoàn cơ sở 
khối hành chính sự nghiệp và 
DN trực thuộc LĐLĐ TP Quy 
Nhơn đã tham dự Hội nghị tập 
huấn hướng dẫn công tác tổ 
chức đại hội công đoàn cấp 
cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028, 
do LĐLĐ TP Quy Nhơn tổ chức 
ngày 21.10.

                 NGUYỄN NGUYỆT
 Ngày 21.10, Trung 

tâm Công nghệ thông tin 
và Truyền thông (Sở TT&TT) 
phối hợp với UBND huyện 
Hoài Ân tổ chức Hội nghị tập 
huấn, bồi dưỡng ứng dụng 
công nghệ thông tin cho 23 
học viên là lãnh đạo UBND, 
cán bộ văn phòng - thống kê 
và người có uy tín trong đồng 
bào dân tộc thiểu số trên địa 
bàn huyện. Nội dung tập huấn 
gồm: Các bước soạn thảo văn 
bản trên máy vi tính; cách sử 
dụng internet khai thác các 
thông tin, dữ liệu; giới thiệu 
một số địa chỉ website thông 
dụng và hữu ích trên địa bàn 
tỉnh như Báo điện tử Bình 
Định, Cổng thông tin điện tử 
UBND tỉnh Bình Định; cách 
thức sử dụng hệ thống Văn 
phòng điện tử, thư điện tử 
công vụ…TỐNG BÌNH
 Nhân kỷ niệm 53 năm 

ngày thành lập BVĐK tỉnh, 
chiều 21.10, Bệnh viện phối 
hợp với một số nhà hảo tâm 
tổ chức chương trình Chia sẻ 
yêu thương năm 2022 dành 
cho bệnh nhân khó khăn 
đang điều trị tại bệnh viện. 
Tại chương trình, các nhà 
hảo tâm ủng hộ hơn 34 triệu 
đồng cùng nhiều suất ăn dinh 
dưỡng cho bệnh nhân; dịp 
này, hai tiệm cắt tóc ở Quy 
Nhơn cũng phối hợp cắt tóc, 
gội đầu cho những bệnh nhân 
có nhu cầu. NGỌC TÚ
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Bình Định

CA huyện Vân Canh cho biết đã tạm 
giữ hình sự Nguyễn Nhất Nhất (SN 
2002, ở xã Canh Hiển, huyện Vân Canh) 
và Nguyễn Quang Vinh (SN 2002, ở xã 
Canh Vinh, huyện Vân Canh) để điều 
tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Từ đầu tháng 9 đến nay, trên địa 
bàn huyện Vân Canh xảy ra 5 vụ cướp 
giật tài sản. Đối tượng nhằm vào các em 
nhỏ sử dụng điện thoại đang đi ở ngoài 
đường, không có người lớn bên cạnh.

Mới đây nhất, tối 9.10, em L.V.C. 
(SN 2009, ở xã Canh Hiệp, huyện Vân 
Canh) đang ngồi chơi điện thoại ở 
đường bê tông thuộc làng Suối Đá thì 
bất ngờ bị 2 thanh niên đi mô tô tới 
gần, người ngồi sau giật điện thoại rồi 
tẩu thoát.

Trước đó, tối 5.10, em N.T.T. (SN 
2010, ở xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh) 
sử dụng đèn pin của điện thoại để rọi 
đường đi về nhà cũng ở làng Suối Đá, 
bị 2 thanh niên giật điện thoại. 

Trước tình hình này, CA huyện 
Vân Canh đã nhanh chóng xác minh, 
khoanh vùng và xác định hai đối tượng 
Nguyễn Nhất Nhất, Nguyễn Quang 
Vinh liên quan.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận 
đã thực hiện các vụ cướp giật trên. 

T.LONG

Gửi đơn kiến nghị tới Báo Bình 
Định, ông Lê Văn Bình (ở thôn Trung 
Hiệp, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù 
Mỹ), trình bày: Ông Lê Thanh Bình 
(ở huyện Phù Mỹ) là cán bộ đang 
công tác tại Viện KSND huyện Phù 
Mỹ, lợi dụng chức quyền, thuê người 
phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 181, 
xã Mỹ Chánh Tây để trồng keo trái 
phép. Việc này người dân nhiều lần 
phản ánh, nhưng Ban Quản lý rừng 
phòng hộ (QLRPH) huyện Phù Mỹ 
bao che, không giải quyết dứt điểm. 
Ngược lại, đơn vị này còn để ông Lê 
Thanh Bình khai thác trắng cây keo, 
sau đó tiếp tục trồng lại.

Ngoài ra, ông Lê Thanh Bình 
là cán bộ, công chức nhưng nhận 
khoán chăm sóc, bảo vệ gần 20 ha 
rừng phòng hộ do Ban QLRPH 
huyện Phù Mỹ quản lý. Ông Lê 
Thanh Bình còn tranh giành đất 
lâm nghiệp của người dân đã được 
Nhà nước cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất (sổ đỏ). 

Về việc này, qua tìm hiểu 
được biết, năm 2006, Ban QLRPH 
huyện Phù Mỹ giao khoán cho ông 
Lê Thanh Bình 10,6 ha đất lâm 
nghiệp tại khoảnh 5, tiểu khu 181, 
xã Mỹ Chánh Tây để trồng cây 
keo và chăm sóc, bảo vệ. Từ đó 
đến nay, ông Lê Thanh Bình khai 
thác cây keo một lần vào năm 2018, 
với tỷ lệ 20% tổng diện tích được giao 
khoán theo đúng quy định (khoảng 2 
ha/10,6 ha).

Cạnh 10,6 ha này là khoảnh đất 
trống, đồi trọc có diện tích hơn 25 ha 
do Ban QLRPH huyện Phù Mỹ quản lý. 
Năm 2008, ông Lê Thanh Bình tự lấn 
một phần diện tích để trồng cây keo; 

Tranh chấp đất do Ban Quản lý rừng 
phòng hộ huyện Phù Mỹ quản lý

cùng thực hiện còn có 5 cá nhân khác, 
trong đó có ông Lê Văn Bình (người có 
đơn kiến nghị đối với ông Lê Thanh 
Bình). Năm 2011, ông Lê Văn Bình được 
UBND huyện Phù Mỹ cấp sổ đỏ với 
phần diện tích hơn 4,5 ha.

Ông Nguyễn Văn Tố, Giám đốc Ban 
QLRPH huyện Phù Mỹ, xác nhận: Ban 

Biên bản xác định diện tích đất lâm nghiệp các cá nhân đã lấn chiếm; trong đó, ông Lê Thanh Bình lấn chiếm 4 ha, ông Lê Văn Bình lấn chiếm 2 ha.             Ảnh: V.L

QLRPH huyện Phù Mỹ hợp 
đồng giao khoán chăm sóc, 
bảo vệ rừng đối với ông Lê 
Thanh Bình theo đúng quy 
định pháp luật. Riêng phần 
diện tích ông Lê Thanh Bình tự 
lấn để trồng cây keo, năm 2008, 
Ban QLRPH huyện Phù Mỹ đã 
phối hợp với xã Mỹ Chánh Tây, 
Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ 
kiểm tra, lập biên bản. Cùng bị 
lập biên bản còn có ông Lê Văn 
Bình và 4 cá nhân khác cùng ở 
xã Mỹ Chánh Tây. Việc ông Lê 
Văn Bình được UBND huyện 
Phù Mỹ cấp sổ đỏ đất trồng 
rừng đối với diện tích đã bị lập 
biên bản thì Ban QLRPH huyện 
Phù Mỹ không nắm rõ. 

Còn theo xác định của TAND 
tỉnh, căn cứ Quyết định số 1911/
QĐ-CTUB ngày 30.6.2004 và 
quyết định điều chỉnh, bổ sung 
quy hoạch 3 loại rừng vào năm 
2015 của UBND tỉnh, từ năm 2004 
đến nay, Ban QLRPH huyện Phù 
Mỹ quản lý, sử dụng 651 ha đất 
tại xã Mỹ Chánh Tây quy hoạch 
chức năng phòng hộ (bao gồm 
hơn 4,5 ha đã cấp sổ đỏ cho ông 
Lê Văn Bình).

Như vậy, cả diện tích đất lâm 
nghiệp đã có sổ đỏ (cấp cho ông 
Lê Văn Bình) và diện tích đất lâm 

nghiệp ông Lê Thanh Bình tự lấn để 
trồng cây keo đều thuộc quyền quản 
lý của Ban QLRPH huyện Phù Mỹ. 
Do đó, UBND huyện Phù Mỹ cần sớm 
giải quyết dứt điểm vụ việc, không để 
cá nhân tranh chấp đất đã được cấp 
thẩm quyền giao cho tổ chức quản lý, 
sử dụng.            VĂN LỰC

Thời gian gần đây, qua theo dõi, 
ngành CA nhận thấy có nhiều trường 
hợp người dân dù không vay mượn, 
không bảo lãnh, thậm chí không hề quen 
biết người vay mượn tiền qua các ứng 
dụng (app) cho vay tiền nhưng lại bị 
các đối tượng “khủng bố” đòi nợ bằng 
điện thoại, tin nhắn và thậm chí bị bêu 
xấu trên các trang mạng xã hội.

Sự việc này xảy ra bắt nguồn từ 2 
nguyên nhân chính sau đây: 

(1) Người thân, bạn bè, đồng nghiệp 
của bạn đã tham gia vay tiền qua app 
và không trả tiền đúng hạn nên các đối 
tượng đòi nợ sử dụng dữ liệu danh bạ 
của họ để nhắn tin, gọi điện thoại nhằm 
mục đích đòi nợ, cho dù người bị gọi 
điện không liên quan đến các khoản 
vay nợ đó.

(2) Do thủ tục vay tiền qua app hết 
sức đơn giản, người vay chỉ cần cung 
cấp thông tin CMND/CCCD là có thể 
vay được tiền, nên một số đối tượng 
xấu đã lợi dụng việc đánh cắp thông 
tin hoặc sử dụng thông tin công khai 
của bạn để thực hiện việc vay tiền qua 

app nhưng sau đó không trả.
Từ tình hình trên, Bộ CA khuyến 

cáo người dân một số biện pháp xử lý 
khi bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin 
“khủng bố” đòi nợ mặc dù không vay 
tiền, cụ thể như sau:

1. Trước hết cần phải bình tĩnh xử 
lý, giải thích ngắn gọn về việc không 
quen biết người vay hoặc không có trách 
nhiệm với khoản nợ mà các đối tượng 
đề cập. Đồng thời, hỏi rõ thông tin đơn 
vị đòi nợ, nhắc nợ và yêu cầu cung cấp 
các chứng từ, hợp đồng, thông tin về 
việc vay nợ của mình (nên ghi âm cuộc 
gọi, lưu tin nhắn để làm bằng chứng).

2. Thông báo, hướng dẫn cách xử lý 
cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp 
của mình khi bị các đối tượng đòi nợ 
gọi điện, nhắn tin làm phiền với nội 
dung như trên.

3. Sử dụng tính năng có sẵn trên điện 
thoại để chặn các cuộc gọi, tin nhắn làm 
phiền của các đối tượng đòi nợ. Đối với 
các trang Facebook cá nhân có thể khóa 
các bình luận của người lạ.

4. Nếu tình trạng bị làm phiền kéo 

dài, thậm chí đến mức bị “khủng bố” 
điện thoại, người dân có thể trình báo 
đến cơ quan CA nơi gần nhất để có biện 
pháp xử lý kịp thời.

5. Tuyệt đối không cung cấp các 
thông tin của bản thân cho các đối tượng 
gọi điện đòi nợ như: Thông tin về giấy 
tờ tùy thân, quan hệ gia đình, đồng 
nghiệp, bạn bè, nơi làm việc, sinh sống…

Để vừa đảm bảo nhu cầu vay tiền, 
vừa bảo vệ người thân, gia đình, bạn bè, 
đồng nghiệp, người dân khi có nhu cầu 
vay tiền phải tìm hiểu, lựa chọn đơn vị 
cung cấp dịch vụ uy tín, thể hiện đầy 
đủ các thông tin trên website như: Tên 
công ty, mã số DN, địa chỉ, các chính 
sách cụ thể về lãi suất vay với các hình 
thức phù hợp.

Các cơ quan, tổ chức, DN cần yêu 
cầu cán bộ, công nhân viên chức, người 
lao động trong đơn vị mình không vay 
qua app không rõ nguồn gốc, không 
được nhân danh đơn vị hoặc cung cấp 
số điện thoại của cơ quan, đồng nghiệp 
để vay tiền. 

    (Theo bocongan.gov.vn)

Triển khai mô hình 
Tổ liên gia an toàn 
PCCC và điểm chữa 
cháy công cộng

Ngày 20.10, UBND phường Trần 
Hưng Đạo (TP Quy Nhơn) tổ chức lễ 
ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn 
PCCC và điểm chữa cháy công cộng 
trên địa bàn khu phố 5.

Tổ liên gia gồm 10 hộ dân trong 
tổng số 36 hộ sống ở con hẻm trên 
đường Duy Tân (cách 2 - 3 hộ có 1 hộ 
tham gia). Mỗi hộ tham gia mô hình 
được trang bị 1 bình chữa cháy xách 
tay và cài đặt app “Báo cháy 114”. Khi 
phát hiện cháy, các thành viên này sẽ 
lập tức đánh kẻng báo động để những 
người xung quanh biết và dùng bình 
chữa cháy của gia đình tham gia chữa 
cháy. Điểm chữa cháy công cộng đặt 
ở giữa con hẻm, có trang bị sẵn 1 bình 
chữa cháy cầm tay cùng xà beng, kìm 
cộng lực và búa tạ.

Sau buổi lễ ra mắt và ký cam kết 
thực hiện mô hình, các thành viên được 
cán bộ chuyên trách công tác PCCC của 
CA TP Quy Nhơn hướng dẫn cách sử 
dụng bình chữa cháy, thực hành cách 
dập tắt đám cháy khi mới phát sinh và 
cứu nạn, cứu hộ.     MINH NGỌC

Bắt 2 đối tượng 
chuyên giật điện thoại 
của trẻ em

Đối tượng Nguyễn Nhất Nhất (trái) và Nguyễn 
Quang Vinh.                 Ảnh: T.LONG

BẠN CẦN BIẾT

Cách xử lý khi bị nhắn tin, gọi điện “khủng bố” đòi nợ 
dù không vay tiền
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Bình Định

Hoài Ân phát huy hiệu quả 
chương trình khuyến công 

Những năm qua, được 
chương trình khuyến công 
địa phương hỗ trợ, nhiều DN 
và cơ sở sản xuất trên địa bàn 
huyện Hoài Ân đã có thêm 
động lực phát triển.

Công nhân Công ty May CP Hoài Ân đã được đào tạo nghề 3 tháng từ sự hỗ trợ của chương trình khuyến công.      Ảnh: HẢI YẾN

Từ cơ sở sản xuất nem chả 
gia truyền hơn 30 năm của gia 
đình, bà Lê Thị Liễu, Giám 
đốc Công ty TNHH Ngọc Liễu 
(thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện 
Hoài Ân) đầu tư máy móc, dây 
chuyền sản xuất hiện đại, đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 
để nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm. Đáng chú ý 
là công ty đầu tư máy đóng 
gói trị giá hơn 500 triệu đồng, 
kho lạnh hơn 2 tỷ đồng. 

Bà Lê Thị Liễu chia sẻ: Thật 
ra, nếu Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến thương 
mại Bình Định (KC&XTTM) 
không hỗ trợ thì tôi cũng phải 
vay mượn tiền sắm máy để 
sản xuất. Nhưng nhờ Trung 
tâm hỗ trợ, tôi có thêm động 
lực đầu tư nhiều loại máy, 
khép kín quy trình và tăng 
năng suất. Đơn cử như thời 
điểm trang bị loạt máy móc 
làm nem, chả, Trung tâm hỗ 
trợ 200 triệu đồng, DN đối 
ứng 600 triệu đồng. Trước 
đây, tôi cần 20 công nhân 
để sản xuất ra 20 kg sản 
phẩm/ngày thì nay làm ra tới  
100 kg sản phẩm/ngày mà chỉ 
cần 5 người. 

Tại huyện Hoài Ân, mỗi 
năm có 1 - 2 đề án được nhận 
hỗ trợ từ chương trình khuyến 

công địa phương của tỉnh. Tuy 
số lượng không nhiều nhưng 
tạo động lực và chất xúc tác 
lớn cho các cơ sở nhỏ và vừa 
mở rộng quy mô sản xuất như 
Công ty TNHH Xây dựng 
Mười Tùng trang bị máy cán 
tôn; Công ty TNHH DULAH 
trang bị máy móc sản xuất trà 
hoa hòe… 

Theo bà Đặng Thị Cẩm 
Lai, Giám đốc Công ty TNHH 
DULAH, đề án trang bị máy 
móc sản xuất trà nụ hoa hòe 
được Trung tâm KC&XTTM 
hỗ trợ 158 triệu đồng, công 
ty đối ứng 160 triệu đồng, 
đây là sự hỗ trợ rất quý báu 
và kịp thời. Công ty giảm vay 
mượn để đầu tư, qua đó sản 

phẩm có giá cạnh tranh hơn, 
có thêm điều kiện và động lực 
đa dạng sản phẩm, đặc biệt 
là nâng cao chất lượng sản 
phẩm. Nhờ đó, công ty mạnh 
dạn tập trung mở rộng trồng 
vùng nguyên liệu hơn 10 ha 
tại huyện Hoài Ân và TX Hoài 
Nhơn. Hiện nay, doanh thu 
tăng gấp 7 lần so với trước 
đây, ước tính doanh thu sẽ hơn  
6 tỷ đồng/năm, lợi nhuận hơn 
180 triệu đồng.

Chương trình hỗ trợ vốn 
khuyến công của Trung tâm 
KC&XTTM Bình Định đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho các cơ 
sở công nghiệp nông thôn tiếp 
cận các cơ hội phát triển, nâng 
cao năng suất, chất lượng, 

năng lực cạnh tranh, góp phần 
xây dựng nông thôn mới. 

Ngoài đề án chuyển giao 
kỹ thuật công nghệ, Trung 
tâm còn hỗ trợ đề án đào tạo 
việc làm cho công nhân tại 
Công ty CP May Hoài Ân. 
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, 
Trưởng Phòng Hành chính 
Công ty CP May Hoài Ân, 
cho biết: Những ngày đầu 
mới thành lập công ty rất khó 
khăn; ngoài tuyển dụng được 
một số lao động lành nghề ở 
các tỉnh, thành phố lớn trở về 
làm việc tại huyện thì công 
ty đào tạo công nhân theo 
cách vừa học vừa làm. Công 
ty nhận sự hỗ trợ của Trung 
tâm KC&XTTM Bình Định 

hơn 100 triệu đồng để đào tạo 
việc làm cho 100 công nhân 
trong vòng 3 tháng. Hiện 
nay, công ty có 330 công nhân  
lành nghề. 

Theo ông Bành Quang 
Châu, Phó Trưởng Phòng 
Kinh tế và hạ tầng huyện 
Hoài Ân, bình quân mỗi năm 
kinh phí phân bổ cho chương 
trình khuyến công của huyện 
khoảng 200 triệu đồng (bao 
gồm kinh phí đi hội chợ, 
quản lý…). Sự hỗ trợ này 
chủ yếu mang tính khuyến 
khích, động viên DN, cơ sở 
trong hoạt động sản xuất  
kinh doanh. 

Chương tr ình khuyến 
công không hỗ trợ 100% mà 
chỉ hỗ trợ một phần, còn lại 
DN phải có vốn đối ứng. 
Hiện tại, ngoài khuyến công 
địa phương, mỗi năm còn 
có nguồn khuyến công quốc 
gia, chưa kể còn các chương 
trình hỗ trợ như OCOP, khởi 
nghiệp, HTX…, DN có thể 
lồng ghép để xin hỗ trợ. Tuy 
nhiên, so với nhu cầu thực tế 
chắc chắn sẽ không đáp ứng 
đủ. Ông Văn Thái Toàn, Giám 
đốc Trung tâm KC&XTTM 
Bình Định cho biết: Chúng 
tôi quan tâm đến tính hiệu 
quả của đề án trước khi hỗ 
trợ. Trước đây, chương trình 
tập trung vào các nội dung 
tập huấn, đào tạo nhưng kết 
quả không tương xứng, khi 
chuyển sang đáp ứng nhu cầu 
hỗ trợ máy móc thiết bị, thay 
đổi công nghệ thì DN “hít” 
hơn và hiệu quả như thực tế 
đã chứng minh là tốt hơn. 

HẢI YẾN 

Nhơn Tân nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao 
Xác định xây dựng nông thôn 

mới (NTM) chỉ có điểm khởi đầu chứ 
không có điểm kết thúc, nên sau khi 
về đích NTM vào năm 2018, xã Nhơn 
Tân (TX An Nhơn) tiếp tục đẩy mạnh 
phát triển KT-XH, xây dựng hạ tầng, 
bảo đảm nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân, từng bước giữ 
vững và hoàn thiện các tiêu chí xây 
dựng NTM nâng cao. 

Ông Nguyễn Huỳnh Nguyên, Chủ 
tịch UBND xã, cho biết: Theo bộ tiêu 
chí xây dựng NTM nâng cao của UBND 
tỉnh ban hành giai đoạn 2021 - 2025, 
đến nay Nhơn Tân đạt được 48/75 chỉ 
tiêu của 19 tiêu chí. Như vậy để đến 
đích, Nhơn Tân cần hoàn thành 27 chỉ 
tiêu chưa đạt. Chúng tôi đang nỗ lực 
thúc đẩy toàn diện để có thể về đích 
NTM nâng cao vào năm 2023.

Với lợi thế có tuyến QL 19 đi qua, 
xã Nhơn Tân có điều kiện thuận lợi 
phát triển hoạt động thương mại, 
dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng 
nông nghiệp, tăng tỷ trọng tiểu thủ 
công nghiệp, thương mại, dịch vụ. 
Năm 2021, thu nhập bình quân đầu 
người đạt 53 triệu đồng, tăng 15,5 
triệu đồng so năm 2017 và tỷ lệ hộ 

Nem chả bà Luyện 
hút khách

Đến nay bà Nguyễn Thị Luyện, 60 
tuổi, ở thôn Trà Quang Nam, thị trấn 
Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ đã có gần 30 
năm gắn bó với nghề làm nem chả. 
Nhờ chất lượng thơm ngon, hợp khẩu 
vị, không sử dụng chất bảo quản, chất 
cấm, uy tín sản phẩm nem chả tạo dựng 
từ mấy chục năm qua của gia đình bà 
Luyện ngày càng thêm vững vàng, 
lượng khách hàng ổn định và tăng đều 
theo cách khách hàng cũ giới thiệu cho 
khách hàng mới. 

Mỗi ngày cơ sở bà Luyện sản xuất từ 
700 - 1.000 chiếc nem, bán với giá 2.500 
đồng/chiếc, 50 - 80 kg chả các loại, bán 
giá 100 - 120 nghìn đồng/kg. Vì lượng 
sản phẩm sản xuất hằng ngày khá lớn 
nên mỗi ngày bà đều thuê 7 - 8 người 
làm. Hiện tại, bên cạnh thị trường trong 
huyện, sản phẩm nem chả bà Luyện đã 
có mặt tại nhiều tỉnh thành như: TP Hồ 
Chí Minh, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk... 

Bà Luyện cũng cho biết, được sự động 
viên của chính quyền và muốn nâng tầm 
thương hiệu sản phẩm, bà sẽ đầu tư để 
đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP của địa 
phương trong thời gian tới.

GIA BẢO

Nhà ở dân cư Nhơn Tân được xây dựng theo hướng đô thị.           Ảnh: X.T

nghèo giảm nhanh.
Ông Nguyễn Văn Hạnh, một người 

dân ở thôn Thọ Tân Nam, phấn khởi 
thổ lộ: Giờ quê hương đổi thay nhiều 
lắm. Nhờ xây dựng NTM mà năm 2021 
nhà nước đầu tư làm đường bê tông, 
xây dựng cầu Đá Lố bắc qua suối, giờ 
218 hộ với 830 người dân trong thôn 
có thể đi lại an toàn trong mùa mưa 
lũ. Đường sá thông suốt, người dân 
hăng hái sản xuất, việc buôn bán kinh 
doanh cũng thuận lợi hơn.

Để hoàn thành mục tiêu đến năm 
2023 đạt chuẩn NTM nâng cao, và 

tiến tới đạt NTM kiểu 
mẫu năm 2024, theo 
ông Nguyễn Huỳnh 
Nguyên, hiện tại, một 
số chỉ tiêu của tiêu chí 
số 17 về môi trường 
đạt thấp, như tỷ lệ 
hộ dân sử dụng nước 
máy, tỷ lệ hộ gia đình 
phân loại chất thải 
rắn tại nguồn, tỷ lệ 
sử dụng hình thức 
hỏa táng, xã đã xây 
dựng phương án và 
đang triển khai từng 
bước thực hiện. Còn 

tiêu chí số 14 về y tế, tỷ lệ người dân 
tham gia và sử dụng ứng dụng khám 
chữa bệnh từ xa trên 40% và tỷ lệ dân 
số có sổ khám chữa bệnh điện tử trên 
70% thì chờ hướng dẫn của ngành chức 
năng. Tiêu chí số 13, tổ chức sản xuất 
và phát triển kinh tế nông thôn, xã 
đang lập thủ tục trình cấp trên công 
nhận sản phẩm OCOP cá thác lác hồ 
Núi Một và mật ong rừng An Trường, 
đồng thời đưa sản phẩm vào kênh bán 
hàng thương mại điện tử trên website 
của UBND xã.

XUÂN THỨC
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Bình Định

Việc chuyển đổi sản xuất 
vật liệu không nung bắt đầu 
từ năm 2010 với Quyết định 
số 567/QĐ-TTg của Chính phủ 
phê duyệt Chương trình phát 
triển vật liệu xây không nung 
(VLXKN) đến năm 2020; Chỉ thị 
số 10/CT-TTg; tiếp đó là Quyết 
định số 2171/QĐ-TTg phê 
duyệt Chương trình phát triển 
VLXKN tại Việt Nam đến 2030. 
Trên cơ sở này, UBND tỉnh ban 
hành Chỉ thị số 02/2014/CT-
UBND ngày 17.12.2014 về tăng 
cường sử dụng VLXKN, hạn 
chế sản xuất, sử dụng gạch đất 
sét nung; và các quyết định về 
quy hoạch, khuyến khích phát 
triển VLXKN. 

Chờ… cơ hội!
Đây là cách ông Trần Mạnh 

Hùng, Giám đốc Công ty CP 
Gạch Tuynen Bình Định (huyện 
Tuy Phước) nói về sản phẩm 
gạch không nung. Tuynen 
Bình Định là DN đi tiên phong 
chuyển đổi gạch đất sét nung 
sang VLXKN với dự án đầu tư 
110 tỷ đồng. Năm 2014, DN đầu 
tư dây chuyền sản xuất gạch 
không nung xi măng cốt liệu; 
đến 2016 đầu tư dây chuyền 
gạch không nung bê tông nhẹ 
khí chưng áp (AAC). Riêng 
dây chuyền gạch AAC công 
suất thiết kế 50.000 m3/năm, 
nhưng chỉ sản xuất duy nhất  
1 lần năm 2019 với 15.000 m3 rồi 
“đắp chiếu” đến giờ, bởi không 
hợp “khẩu vị” thị trường Việt 
Nam. Trong khi đó, dây chuyền 
sản xuất gạch xi măng cốt liệu 
cũng chỉ hoạt động cầm chừng 
với 30% công suất thiết kế  
(10 triệu viên/năm).

“Hiện nhà máy duy trì chạy 
1 ca/ngày để đảm bảo việc làm 
cho người lao động. “Nói giảm 
nói tránh” thì DN sản xuất sản 
phẩm gạch không nung loay 

Loay hoay phát triển vật liệu xây không nung
Dù được khuyến khích phát triển, lợi ích mang lại rõ rệt, song 10 năm qua chương trình phát triển vật liệu 

không nung vẫn chưa như kỳ vọng. Sản phẩm gạch không nung vẫn loay hoay ra thị trường, nhiều cơ sở sản xuất 
hoạt động cầm chừng, thậm chí tìm đường chuyển đổi.

hoay chờ cơ hội, chứ thực ra 
đang trong tình trạng “chết lâm 
sàng”. Đánh giá đến thời điểm 
này, dự án này đầu tư không 
khả thi, không hiệu quả”, ông 
Hùng thốt lên. 

Tắc đầu ra là nguyên nhân 
khiến đã có DN sản xuất gạch 
không nung quay về sản xuất 
“gạch đỏ” hoặc chấp nhận sản 
xuất song song “gạch đỏ” và 
gạch không nung để lấy ngắn 
nuôi dài.

Theo Sở Xây dựng, tại tỉnh 
Bình Định có 31 dây chuyền 
sản xuất gạch không nung, 
tổng công suất thiết kế khoảng  
443,2 triệu viên QTC/năm, phù 
hợp định hướng phát triển 
VLXKN theo các quy hoạch phát 
triển vật liệu xây dựng được 
duyệt; đồng thời cơ bản đáp ứng 
được nhu cầu sử dụng VLXKN 
cho công trình, đặc biệt những 
công trình sử dụng nguồn vốn 
đầu tư công. Tuy nhiên, hiện 

phần lớn đơn vị đang sản xuất 
cầm chừng, mới đạt khoảng 30% 
công suất thiết kế.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng 
Lê Anh Sơn cho hay, tuy 100% 
công trình có nguồn vốn đầu 
tư công, vốn nhà nước ngoài 
đầu tư công đều sử dụng 
VLXKN nhưng đối với các 
công trình vốn khác thì sử 
dụng chưa nhiều. Nguyên 
nhân là các sản phẩm VLXKN 
mà phổ biến là gạch xi măng 
cốt liệu chưa thay thế được 
gạch nung, một phần do thói 
quen sử dụng gạch nung đã có 
từ lâu đời, còn có các nguyên 
nhân về chất lượng gạch  
xi măng cốt liệu chưa đồng 
đều, kích thước sản phẩm lớn, 
khối lượng nặng, yêu cầu kỹ 
thuật của nhân công xây dựng 
khi sử dụng VLXKN cao hơn 
so với gạch nung... dẫn đến 
khả năng tiêu thụ sản phẩm 
không được như kỳ vọng.

Tìm giải pháp cho 
vật liệu xây không nung 

Theo nhiều nhà sản xuất, 
thiết kế và thi công xây dựng, 
sản phẩm gạch không nung 
không có tính cạnh tranh kinh 
tế so với gạch nung. Một khó 
khăn rất lớn nữa khiến VLXKN 
chưa phát triển được, đó là hệ 
thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, 
định mức kinh tế, kỹ thuật liên 
quan đến VLXKN vẫn chưa 
hoàn chỉnh. Các tiêu chuẩn 
sản phẩm, quy phạm xây dựng, 
kết cấu kiến trúc, đơn giá của 
VLXKN chưa được ban hành 
đồng bộ, gây lúng túng, bất tiện 
cho đơn vị thi công.

Mặt khác, chất lượng sản 
phẩm chưa được đảm bảo do ở 
một số cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các 
cơ quan quản lý khó kiểm soát. 
Nhiều nhà sản xuất thừa nhận 
có tình trạng cơ sở sản xuất quy 
mô nhỏ, có trình độ công nghệ 
chỉ đạt mức trung bình cho ra 

sản phẩm chất lượng thấp, hoặc 
không đảm bảo điều kiện thực 
hiện dưỡng hộ sản phẩm đủ  
28 ngày dẫn đến tình trạng 
gạch không nung chưa đủ ngày 
tuổi đã đưa vào công trình, gây 
hiện tượng nứt tường. 

Tại hội thảo tìm giải pháp kỹ 
thuật nâng cao chất lượng công 
tác thiết kế, thi công xây dựng 
công trình có sử dụng gạch 
không nung xi măng cốt liệu do 
Sở Xây dựng và Hội Xây dựng 
tỉnh phối hợp tổ chức tháng 
10.2022, ông Bùi Tiến Thịnh, 
Giám đốc Công ty TNHH Thiết 
kế Kiến trúc A&B kiến nghị 
không chỉ đơn vị sản xuất mà 
cơ quan quản lý nhà nước cần 
tăng cường kiểm tra, kiểm soát 
chất lượng gạch không nung.

Trong năm 2022, Sở Xây dựng 
đã tham mưu UBND tỉnh ban 
hành quy định sử dụng 100% 
VLXKN trong các công trình 
được đầu tư bằng nguồn vốn đầu 
tư công, vốn nhà nước ngoài đầu 
tư công. Đối với công trình xây 
dựng từ 9 tầng trở lên, đến năm 
2025, tỷ lệ sử dụng VLXKN cho 
công trình tối thiểu 80% so với 
tổng lượng vật liệu xây; đến năm 
2030 tỷ lệ sử dụng tối thiểu 90% 
so với tổng lượng vật liệu xây.

“Để triển khai việc sử dụng 
VLXKN được thực hiện có hiệu 
quả trong thời gian tới, Sở Xây 
dựng đề nghị các sở, ban, ngành, 
trong quá trình thẩm định hồ sơ 
thiết kế xây dựng công trình, 
cần tuân thủ chặt chẽ về tỷ lệ sử 
dụng VLXKN. Đồng thời, yêu 
cầu các chủ đầu tư, đơn vị thiết 
kế, thi công, giám sát phải tăng 
cường quản lý đối với chất lượng 
VLXKN trước khi đưa vào sử 
dụng trong công trình. Sở Xây 
dựng chỉ đạo các đội thanh tra 
thường xuyên nắm bắt địa bàn 
có công trình xây dựng, kịp thời 
phát hiện các trường hợp sai 
phạm về sử dụng VLXKN trong 
công trình, đề xuất xử phạt theo 
quy định”, Phó Giám đốc Sở Xây 
dựng Lê Anh Sơn nói.

MAI HOÀNG

Dây chuyền sản xuất gạch xi măng cốt liệu của Công ty CP Gạch Tuynen Bình Định chỉ hoạt động 30% công suất thiết kế. Ảnh: M.H 

(BĐ) - Sở Xây dựng phối 
hợp với Tổ chức Tài chính quốc 
tế tại Việt Nam (IFC Việt Nam) 
tổ chức cuộc thi Tuyển chọn 
công trình xanh tiềm năng tại 
Bình Định, nhằm thúc đẩy việc 
sử dụng năng lượng tiết kiệm, 
hiệu quả và đẩy mạnh phát 
triển các công trình xanh trên 
địa bàn tỉnh.

Cuộc thi dành cho các công 
trình đã thi công xong cần áp 
dụng các giải pháp cải tạo để 
tiết kiệm năng lượng nước, 
giảm phát thải từ sử dụng vật 
liệu xây dựng; các công trình 
đang triển khai các bước thiết 
kế (chưa phê duyệt hoặc cấp 
giấy phép xây dựng) trên địa 
bàn tỉnh. 

Đối tượng dự thi là các chủ 
đầu tư dự án bất động sản, 
nghỉ dưỡng, du lịch…; công 

ty tư vấn thiết kế; kiến trúc 
sư, kỹ sư đang tham gia hoạt 
động thiết kế xây dựng trên 
địa bàn tỉnh.

Yêu cầu chung về thiết kế 
dự thi là đồ án áp dụng các 
chức năng thiết kế sinh khí 
hậu và thiết kế thụ động dựa 
trên các điều kiện khí hậu 
địa phương và văn hóa xây 
dựng với mục tiêu giảm nhu 
cầu năng lượng tương lai; tiết 
kiệm năng lượng; tiết kiệm 
nước; giảm tác động từ việc sử 
dụng vật liệu xây dựng; sáng 
tạo trong kiến trúc và thẩm mỹ 
công trình.

Thời gian dự thi từ ngày 
19.10 - 31.10.2022. Cuộc thi có 
1 giải nhất 35 triệu đồng, 1 giải 
nhì 25 triệu đồng và 1 giải ba 
15 triệu đồng.

HOÀNG ANH

(BĐ) - UBND huyện Tây Sơn 
vừa có quyết định phê duyệt đồ 
án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 
1/2000 Khu đô thị Phú Hòa và 
đồ án Quy hoạch phân khu tỷ 
lệ 1/2000 Khu đô thị Hòa Lạc.

Theo đó, khu vực lập quy 
hoạch phân khu đô thị Phú 
Hòa thuộc xã Tây Xuân và 
Tây Phú, trên diện tích 467 

ha; quy mô dân số khu đô 
thị đến năm 2025 khoảng 
15.000 người và đến năm 2035 
khoảng 23.000 người.

Còn phân khu đô thị Hòa 
Lạc thuộc địa phận khối Hòa 
Lạc (thị trấn Phú Phong) được 
quy hoạch trên diện tích khoảng 
107 ha; quy mô dân số đến năm 
2025 khoảng 7.000 người và đến 

năm 2035 khoảng 8.500 người. 
Việc quy hoạch 2 khu đô thị 

Phú Hòa và Hòa Lạc nhằm cụ 
thể hóa đồ án quy hoạch chung 
xây dựng đô thị Tây Sơn đến 
năm 2035; phát triển Tây Sơn 
trở thành đô thị loại IV vào 
năm 2024 và sớm đạt các tiêu 
chí trở thành thị xã.                 

 THU HIỀN

(BĐ) - Chủ tịch UBND huyện 
Tuy Phước Huỳnh Nam cho biết 
địa phương đã có quyết định 
chủ trương đầu tư xây dựng 4 
hệ thống điện chiếu sáng trên địa 
bàn xã Phước Hòa, gồm: Hệ thống 
điện tuyến từ ĐT 640 - Tháp Bình 
Lâm; tuyến từ Khu chứng tích - 

cổng Tân Giản; từ ngã 3 dốc Ông 
Mạnh - đập Nha Phu; từ Tháp 
Bình Lâm đến Tân Mỹ giáp xã 
Phước Quang. Tổng kinh phí thực 
hiện hơn 4,6 tỷ đồng, ngân sách 
huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, 
phần còn lại ngân sách xã Phước 
Hòa và các nguồn vốn hợp pháp 

khác. Thời gian thực hiện các dự 
án từ nay đến năm 2023.

Các dự án đầu tư nhằm đảm 
bảo an toàn cho người và phương 
tiện tham gia giao thông, góp 
phần đảm bảo ANTT và mỹ quan 
đô thị, thúc đẩy phát triển KT-XH 
của địa phương.            M. HOÀNG

Tuyển chọn công trình xanh 
tiềm năng tại Bình Định

Phê duyệt đồ án quy hoạch 2 khu đô thị 
Phú Hòa và Hòa Lạc

Hơn 4,6 tỷ đồng đầu tư cho hệ thống chiếu sáng 
tại xã Phước Hòa
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Anh Nguyễn Văn Diện (ở khu phố 
Hưng Nhơn Bắc, thị trấn An Lão, huyện 
An Lão) là một trong những tấm gương 
thanh niên vượt khó vươn lên làm giàu. 

Đầu năm 2021, nhận thấy tiềm năng 
phát triển từ mô hình nuôi gà thương 
phẩm, anh Diện đầu tư chuồng trại và 
mua 100 con gà giống nuôi thử nghiệm. 
Tuy nhiên, do mới nuôi nên thiếu kiến 
thức, kinh nghiệm và vướng dịch bệnh, 
đàn gà của anh hao hụt dần.

Hiểu được những khó khăn của anh 
Diện, Huyện đoàn An Lão đã giới thiệu 
anh tham gia các lớp tập huấn, tham 
quan mô hình nuôi gà thương phẩm 
trong và ngoài huyện, tiếp cận các nguồn 
vốn vay, hỗ trợ tiền mua lại con giống 
và thức ăn chăn nuôi. Từ đó, anh đã xây 
dựng chuồng trại bài bản hơn và đang 
nuôi hơn 1.000 con gà trên đệm lót sinh 
học. Mỗi lứa gà, anh Diện nuôi 3,5 tháng, 
mỗi đợt xuất bán hơn 500 con gà thương 
phẩm, có thu nhập ổn định 80 - 100 triệu 
đồng/năm.

“Nhờ được tổ chức Đoàn quan tâm, 
giúp đỡ tiếp cận nguồn vốn và giới thiệu 
đầu ra cho sản phẩm, tôi càng có thêm 
động lực, quyết tâm làm giàu. Sắp tới tôi 
sẽ tiếp tục mở rộng chuồng trại, liên kết 
chăn nuôi với bạn hàng để hướng tới lập 

Anh Trần Quang 
Tiến (Phù Mỹ) 
nhận giải thưởng 
Lương Định Của 
năm 2022 

 (BĐ) - Trung ương Đoàn 
vừa ban hành quyết định 
trao tặng bằng khen cho 32 
cá nhân tiêu biểu, xuất sắc 
đoạt giải thưởng Lương Định 
Của lần thứ XVII năm 2022. 
Tỉnh Bình Định có một gương 
mặt được vinh danh là anh 
Trần Quang Tiến (SN 1997, ở 
xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ; 
Giám đốc HTXNN Hữu cơ 
Agribio).

Đây là giải thưởng nhằm 
biểu dương, tôn vinh, khen 
thưởng các thanh niên tiêu 
biểu trong sản xuất, kinh 
doanh,  khởi  nghiệp,  lập 
nghiệp, tham gia phát triển 
KT-XH, xây dựng nông thôn 
mới, chuyển giao tiến bộ 
KHKT và bảo vệ môi trường.

L ễ  t r a o  g i ả i  t h ư ở n g 
Lương Định Của năm 2022 
dự kiến sẽ được tổ chức vào 
đầu tháng 11.2022 tại  TP  
Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).             

  TRIỀU CHÂU

Tặng 5 nhà vệ sinh 
thông minh cho 
học sinh huyện 
Tây Sơn, Vân Canh

Say mê nhạc cụ truyền thống
1. Đều đặn chiều thứ 

Ba, Năm, Bảy hằng 
tuần, các thành viên 

CLB Nhạc cụ dân tộc FIT (CLB 
FIT) sinh hoạt tại phòng nhạc 
cụ dân tộc của Trường ĐH FPT 
Quy Nhơn. Nơi ấy có tiếng sáo 
trúc, đàn tranh, đàn nguyệt, 
sênh tiền… 

Bạn Đỗ Phi Hùng (sinh 
viên năm 2, khoa Quản trị kinh 
doanh) chia sẻ: “Tôi thích sáo từ 
khi còn học cấp II, nhưng chỉ 
chơi được những bài đơn giản. 
Sau khi tham gia CLB, tôi được 
học bài bản hơn, khắc phục 
được khuyết điểm của mình, 
có thêm nhiều kinh nghiệm để 
hoàn thiện về nhạc lý, kỹ thuật 
biểu diễn cũng bài bản hơn”.

CLB FIT trước đây chỉ là 
một nhóm nhỏ sinh viên có 
chung niềm đam mê các nhạc 
cụ. Tuy nhiên, trong quá trình 
học môn Nhạc cụ dân tộc, 
nhiều bạn có năng khiếu chơi 
nhạc hào hứng tham gia. Sau 
một thời gian ngắn, CLB FIT đã 
có 27 thành viên. 

Theo Chủ nhiệm CLB FIT 
Trần Vĩ Bảo Ngân (sinh viên 
năm 2, khoa Quản trị kinh 
doanh), nhiều bạn có năng 
khiếu chơi nhiều loại nhạc cụ 
khác nhau. Các bạn còn kết 
hợp nhạc cụ hiện đại và truyền 
thống, phối lại để có bản nhạc 
mới mẻ. Qua tập luyện, các bạn 
đều chơi được nhiều thể loại, từ 
các bài dân ca đến các bản nhạc 
hiện đại nước ngoài, thậm chí 
sử dụng phong cách remix. Mỗi 
sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh 
được CLB đăng tải lên mạng 
xã hội đều thu hút từ vài trăm 
đến cả nghìn lượt thích, chia sẻ.

“Hơn hết, khi tham gia CLB, 
các bạn không chỉ biết kỹ thuật 
chơi nhạc, mà còn được học cả 

lịch sử của từng loại nhạc cụ. 
Từ đó, tự bản thân các bạn có 
ý thức gìn giữ, bảo tồn những 
giá trị văn hóa truyền thống để 
các loại nhạc cụ dân tộc không 
bị lãng quên, mai một”, Ngân 
chia sẻ.

2. CLB Cồng chiêng 
thanh niên của 
Trường Phổ thông 

dân tộc nội trú THCS&THPT 
Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh 
Thạnh) có 30 thành viên. Vào 
các ngày lễ lớn, CLB thường 
tham gia luyện tập, biểu diễn. 
Đồng thời, CLB còn mời các 
nghệ nhân đến dạy cho các em 
kỹ năng biểu diễn các nhạc cụ.

Mới đây, tại Ngày hội  
VH-TT thanh niên dân tộc 
thiểu số diễn ra tại huyện Vĩnh 
Thạnh do Hội LHTN Việt Nam 
tỉnh và huyện Vĩnh Thạnh phối 
hợp tổ chức, CLB Cồng chiêng 
thanh niên của Trường đạt giải 
ba, với các tiết mục múa, đánh 
cồng chiêng, hát ru. 

Em Đinh Vĩnh Khoa (dân 

tộc Bana, học sinh lớp 11A2) 
cho biết: “Được thầy chủ nhiệm 
CLB và các nghệ nhân hướng 
dẫn, em và các bạn chơi được 
nhiều loại nhạc cụ. Việc tập 
luyện được tổ chức 1 tuần/lần; 
những lúc chuẩn bị tham gia 
hội thi, ngày hội, chúng em tập 
luyện tích cực hơn. Chúng em 
rất vui vì góp phần gìn giữ bản 
sắc văn hóa của dân tộc mình”.

3. Hiện nay, giới trẻ 
tiếp xúc nhiều thể 
loại âm nhạc khác 

nhau, không còn nhiều bạn mặn 
mà với âm nhạc truyền thống. 
Nếu không có sự kế thừa, quá 
trình bảo tồn, phát huy giá trị 
của nhạc cụ dân tộc rất dễ rơi 
vào tình trạng “đứt gãy”. 

Theo cô Tôn Nữ Phi Quỳnh, 
giảng viên bộ môn Nhạc cụ 
truyền thống (Trường ĐH FPT 
Quy Nhơn), Nhạc cụ dân tộc 
là một môn học bắt buộc, cũng 
là điểm khác biệt của Trường. 
Môn học này tạo nhiều hứng 
khởi cho sinh viên. Được trau 

dồi kiến thức, kỹ năng chơi các 
loại nhạc cụ, sinh viên thêm 
hiểu giá trị của các nhạc cụ, bồi 
đắp tình yêu nghệ thuật, góp 
phần phát huy các giá trị văn 
hóa dân tộc. 

NSƯT Đinh Văn Nhân, Chỉ 
huy dàn nhạc của Nhà hát Nghệ 
thuật truyền thống Bình Định, 
cho rằng, việc một số trường 
học đưa nhạc cụ truyền thống 
vào giảng dạy, thậm chí có hẳn 
một môn học là điều rất đáng 
quý. Từ đó, phần nào giúp các 
bạn trẻ hiểu biết về các nhạc 
cụ truyền thống, tham gia biểu 
diễn để giữ gìn văn hóa dân tộc. 

“Để thêm nhiều người trẻ 
hiểu biết và tham gia tích cực, 
hiệu quả công tác bảo tồn di 
sản âm nhạc dân tộc, các địa 
phương cần xây dựng phong 
trào dạy và học nhạc cụ dân 
tộc sôi nổi hơn, phù hợp với 
từng dân tộc, cộng đồng. Cần 
tăng cường các hội thi với hình 
thức mới mẻ, cuốn hút”, nghệ 
sĩ Nhân nhấn mạnh.

CHƯƠNG HIẾU

Một tiết mục biểu diễn của CLB Nhạc cụ dân tộc FIT.                                                                                                                                    Ảnh: C.H

(BĐ) - Ngày 21.10, Hội 
đồng Đội tỉnh phối hợp với 
Hội đồng Đội Trung ương, 
Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt 
Nam trao tặng 5 nhà vệ sinh 
thông minh trị giá 270 triệu 
đồng cho 5  điểm trường khó 
khăn tại huyện Tây Sơn và 
Vân Canh.

Theo đó, các đơn vị đã 
tặng nhà vệ sinh thông minh 
cho Trường Mầm non xã Bình 
Thuận, Trường Mầm non xã 
Bình Nghi, Trường Tiểu học 
Tây Vinh, Trường Tiểu học 
số 1 Bình Nghi (huyện Tây 
Sơn) và điểm trường làng 
Kà Bưng của Trường Tiểu 
học Canh Thuận (huyện  
Vân Canh).

C.H

Trao nhà vệ sinh thông minh cho điểm 
trường làng Kà Bưng của Trường Tiểu 
học Canh Thuận.               

Ảnh: Hội đồng Đội tỉnh

Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

nghiệp bền vững hơn”, anh Diện cho biết.
Được sự trợ lực, tiếp sức của tổ chức 

Đoàn, phong trào thanh niên lập thân, 
lập nghiệp trên địa bàn huyện An Lão 
ngày càng phát triển mạnh. Không chỉ 
vượt khó, thoát nghèo, nhiều ĐVTN đã 
trở thành những tấm gương tiêu biểu 
về phát triển kinh tế, như anh Nguyễn 
Mạnh Cường (ở xã An Tân) khởi nghiệp 
thành công từ nghề chạm khắc gỗ, thu 
nhập đạt gần 150 triệu đồng/năm và tạo 

việc làm cho nhiều lao động 
địa phương; chị Phạm Văn 
Kiều Diễm (ở xã An Hòa) 
thành công với mô hình nuôi 
chồn hương, thu nhập gần  
200 triệu đồng/năm…

Trong giai đoạn năm 2017 - 
2022, các cấp bộ Đoàn đã phối 
hợp tổ chức 9 phiên giao dịch 
việc làm; có 94 thanh niên đi 
xuất khẩu lao động; 9/10 đoàn 
xã, thị trấn có nguồn ủy thác, 
có 22 tổ tiết kiệm và vay vốn, 
với 982 hộ vay, tổng dư nợ 
hơn 50 tỷ đồng. Đồng thời, 
đã có 6 dự án phát triển kinh 
tế của thanh niên được vay  
790 triệu đồng từ nguồn vốn 
của Trung ương Đoàn.

Bí thư Huyện đoàn An Lão Đinh Văn 
Nghin cho biết: Thời gian tới, Huyện 
đoàn tiếp tục đổi mới các hoạt động, 
dịch vụ hỗ trợ ĐVTN, trọng tâm là tổ 
chức dạy nghề; hướng dẫn, tư vấn giúp 
thanh niên nâng cao kiến thức KHKT, 
công nghệ mới trong sản xuất; nâng cao 
kiến thức về kinh tế thị trường, quản lý 
kinh doanh, góp phần gia tăng giá trị 
sản phẩm, phát triển kinh tế bền vững.

DUY ĐĂNG - THU THẢO

Anh Nguyễn Văn Diện giới thiệu mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học. 
Ảnh: Huyện đoàn An Lão
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Nhiều tiện ích
Tại Phòng Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật tự xã hội 
(QLHC về TTXH, CA tỉnh), việc 
triển khai cấp tài khoản định 
danh điện tử (TKĐDĐT) cho 
công dân được thực hiện song 
hành với việc cấp, đổi, cấp lại 
CCCD gắn chip. 

Anh Nguyễn Văn Hưng (ở 
TP Quy Nhơn) đến làm CCCD 
gắn chip, chia sẻ: “Được cán 
bộ CA nói về hiệu quả, tiện ích 
của TKĐDĐT, nhất là việc tích 
hợp nhiều loại giấy tờ, khi có 
TKĐDĐT sẽ không phải kê khai 
nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều 
khâu thủ tục khi thực hiện các 
giao dịch hành chính công nên 
tôi đăng ký làm luôn cho tiện”. 

Hiện nay, việc cấp TKĐDĐT 
và xác thực điện tử được thực 
hiện trên nền tảng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, cơ sở dữ 
liệu CCCD và cơ sở dữ liệu quốc 
gia về xuất nhập cảnh. Để đẩy 
nhanh tiến độ cấp TKĐDĐT 
cho công dân, thường xuyên 
cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư, 
bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, 
Giám đốc CA tỉnh đã chỉ đạo 
các đơn vị CA trong tỉnh khẩn 
trương thực hiện các biện pháp, 
giải pháp để cấp TKĐDĐT cho 
công dân trên địa bàn tỉnh thông 
qua hình thức cấp đổi, cấp mới; 
cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư để giải quyết 
hồ sơ kịp thời và trả lời xác minh 
của CA cấp xã, phường.

Theo đại tá Lê Thanh Hà, 
Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC 
về TTXH, công dân có thể đăng 
ký cấp TKĐDĐT tại Phòng 
Cảnh sát QLHC về TTXH hay 

Đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản 
định danh điện tử mức độ 2

Kể từ ngày 20.10.2022, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn 
cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước. Lực lượng CA toàn tỉnh đang triển 
khai đợt cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho tất cả công dân. 

tại CA các huyện, thị xã, thành 
phố. Khi làm thủ tục cần mang 
theo giấy tờ tùy thân như giấy 
phép lái xe, đăng ký xe, BHXH, 
BHYT… để đối chiếu, tích hợp 
thông tin cá nhân. 

Người dân khi sử dụng 
TKĐDĐT sẽ tiết kiệm thời gian 
khai báo lại các thông tin cá 
nhân mỗi khi đi làm thủ tục 
hành chính; chia sẻ thông tin 
cá nhân cho bên thứ ba bằng 
cách quét mã QR; giảm thiểu tối 
đa các giấy tờ cá nhân cần mang 
theo; thực hiện các dịch vụ công 
không phải đến tận nơi. 

“Khi sử dụng TKĐDĐT, 
công dân sẽ được bảo mật thông 
tin, tránh bị giả mạo, giúp các 

giao dịch được an toàn. Hiện 
lực lượng đang tập trung cấp 
mã số định danh phục vụ thủ 
tục hành chính và triển khai 
dịch vụ công cùng các tiện ích 
khác”, đại tá Hà nói.

Dồn lực trong đợt cao điểm
Đề án phát triển ứng dụng 

dữ liệu về dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ 
chuyển đổi số quốc gia giai 
đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030 được ban hành 
theo Quyết định số 06/QĐ-TTg 
ngày 6.1.2022 của Thủ tướng 
Chính phủ (Đề án 06) đang 
được triển khai trên cả nước. 
Tại Bình Định, Chủ tịch UBND 

tỉnh đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu 
cấp TKĐDĐT mức độ 2 cho 
30% người dân đủ điều kiện 
cấp CCCD của tỉnh trước ngày 
31.12.2022. 

Để đạt mục tiêu này, CA 
toàn tỉnh đang trong cao điểm 
triển khai kế hoạch “90 ngày, 
đêm” với 5 nhiệm vụ trọng 
tâm: Cấp CCCD; bảo đảm dữ 
liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, 
sống”; tiếp nhận, giải quyết hồ 
sơ qua dịch vụ công trực tuyến; 
cấp TKĐDĐT; công tác tham 
mưu, triển khai thực hiện bảo 
đảm các điều kiện thực hiện 
quy định của Luật Cư trú năm 
2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú hết giá trị sử dụng từ ngày 

31.12.2022 và tăng cường đẩy 
mạnh triển khai thực hiện Đề 
án 06 của Chính phủ. 

“Việc cấp TKĐDĐT mức độ 
2 đã được CA toàn tỉnh thực 
hiện từ cuối tháng 2. Việc cấp 
TKĐDĐT cho cán bộ, chiến sĩ 
của lực lượng CA đã cơ bản 
hoàn thành; đang tích cực triển 
khai cho cán bộ, công chức, viên 
chức toàn tỉnh. Trong giai đoạn 
cao điểm, để tạo thuận lợi cho 
người dân, lực lượng CA toàn 
tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện trên tinh thần làm 
hết việc chứ không hết giờ, liên 
tục 3 ca mỗi ngày, kể cả thứ Bảy, 
Chủ nhật, các ngày lễ”, đại tá 
Hà cho biết.

Toàn tỉnh đã có hơn 105 
nghìn trường hợp đăng ký 
TKĐDĐT mức độ 2, trong đó 
tích hợp giấy phép lái xe hơn 
18.300 trường hợp và BHXH 
gần 13.100 trường hợp. Cơ quan 
chức năng đã cung cấp 6 tiện 
ích cho công dân, gồm: Dùng 
TKĐDĐT thực hiện dịch vụ 
công; sử dụng CCCD, ứng dụng 
VNeID thay thẻ BHXH; dùng 
CCCD thay thẻ ATM; chấm 
điểm tín dụng phục vụ cho vay 
tín chấp; kết nối với hợp đồng 
điện tử xác thực phục vụ thu 
thuế và truy thu thuế; làm sạch 
thông tin tài khoản ngân hàng, 
thông tin thuê bao di động. 

“Việc mở đợt cao điểm “90 
ngày, đêm” là rất cần thiết 
nhằm chuẩn bị và đáp ứng kịp 
thời yêu cầu công tác cho năm 
2023 và các năm tiếp theo của 
Đề án 06. Để hoàn thành nhiệm 
vụ và phục vụ nhân dân tốt 
nhất, CA toàn tỉnh xác định rõ 
đây là mệnh lệnh chiến đấu, kỷ 
luật công tác của toàn ngành”, 
đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó 
Giám đốc CA tỉnh, khẳng định.

KIỀU ANH

Người dân đến làm thủ tục cấp CCCD gắn chip và tích hợp các tiện ích trên tài khoản định danh điện tử tại Phòng Cảnh 
sát QLHC về TTXH, CA tỉnh.              Ảnh: K.A

(BĐ) - Năm 2022, hệ thống Thi 
hành án dân sự (THADS) tỉnh đã bám 
sát chương trình, kế hoạch công tác 
của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, 
của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, triển khai 
quyết liệt, kịp thời nhiều giải pháp, 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ THADS được Tổng cục 
THADS giao.  

Cụ thể, về kết quả THADS, tổng số 

việc phải thi hành là 10.692 việc, đã tổ 
chức thi hành xong 7.348/8.589 việc có 
điều kiện thi hành, tăng 699 việc so với 
cùng kỳ năm 2021; đạt tỷ lệ 85,6%, tăng 
3% so với cùng kỳ năm 2021, vượt 3,1% 
chỉ tiêu do Tổng cục giao. 

Về tiền, tổng số phải thi hành là 
2.519 tỷ đồng, đã thi hành xong là 429 
tỷ/884 tỷ đồng có điều kiện thi hành, 
tăng 118 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 
2021; đạt tỷ lệ 48,6%, tăng 2,4% so với 

cùng kỳ năm 2021, vượt 8% chỉ tiêu do 
Tổng cục giao.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn 
tỉnh đã tiếp nhận 72 đơn khiếu nại, tố 
cáo, trong đó thuộc thẩm quyền giải 
quyết 22 đơn. Kết quả giải quyết xong 
20/22 đơn, đạt tỷ lệ 97,2%. Đặc biệt, 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 
năm đảm bảo đúng quy định pháp luật, 
được các bên đương sự đồng tình.

M.LÂM

(BĐ) - UBND và Viện KSND TP Quy 
Nhơn vừa ký kết quy chế phối hợp trong 
việc xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật, văn bản áp dụng pháp luật; phòng, 
chống tội phạm, vi phạm pháp luật; 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu, 

chứng cứ; giải quyết khiếu nại, tố cáo…
Quy chế gồm 3 chương, 13 điều, quy 

định về phạm vi, mục đích, nguyên tắc, 
phương thức và nội dung phối hợp 
trong việc xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật; 
phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 
luật. Cùng với đó là công tác trao đổi, 

cung cấp thông tin; tiếp công dân và 
giải quyết đơn thư; phòng, chống tham 
nhũng; xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; 
giải quyết các vụ án hình sự, vụ án hành 
chính, vụ việc dân sự, các việc khác theo 
quy định của pháp luật và công tác thi 
hành án dân sự, thi hành án hành chính. 

Q.THÀNH

HUYỆN TÂY SƠN:

Ra mắt mô hình 
quản lý, giúp đỡ người 
tái hòa nhập cộng đồng

(BĐ) - Ngày 21.10, CA, Hội Nông dân, 
UBND xã Tây An (huyện Tây Sơn) phối 
hợp ra mắt mô hình Nông dân với công 
tác quản lý, giúp đỡ người tái hòa nhập 
cộng đồng tại 5/5 thôn của xã.

Các thành viên tham gia mô hình 
được giao trách nhiệm kịp thời nắm bắt 
tình hình, điều kiện, hoàn cảnh, động 
viên, giúp đỡ những người chấp hành 
xong án phạt tù vượt qua mặc cảm, tự ti, 
tránh được những tác động tiêu cực của 
môi trường, sự cám dỗ, qua đó hạn chế 
thấp nhất việc tái phạm, vi phạm pháp 
luật. Đồng thời, khích lệ họ vươn lên làm 
lại cuộc đời, phát triển kinh tế; tích cực 
tham gia đóng góp vào các hoạt động giữ 
gìn ANTT tại địa phương. 

Đây là mô hình quản lý, giúp đỡ người 
tái hòa nhập cộng đồng đầu tiên của tỉnh 
được phát động ở quy mô toàn xã.  N.LINH

TP QUY NHƠN:

Ký kết quy chế phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 
phòng, chống tội phạm

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2022
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Bình Định

Bộ Y tế, Bộ GTVT và Kiểm toán Nhà nước 
chính thức có lãnh đạo mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng các tân 
Bộ trưởng, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước; chúc mừng đồng chí Trần Sỹ Thanh và Nguyễn Văn Thể nhận 
nhiệm vụ mới.                    Ảnh: nhandan.vn

Chiều 21.10, ông Ngô Văn Tuấn - 
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ 
trách Kiểm toán Nhà nước, đã được 
Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán 
Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, với 
số phiếu tán thành 459/461 ĐBQH có 
mặt, chiếm 92,17% tổng số ĐBQH.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, 
quê Bắc Ninh, trình độ chuyên môn: 
Thạc sĩ kinh tế. Là Ủy viên Trung 
ương Đảng khóa XIII, tháng 7.2022, 
ông được phân công làm Bí thư Ban 
Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, 
bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán Nhà 
nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước. 
Trước đó, từ tháng 10.2020 đến tháng 
7.2022, ông là Bí thư Tỉnh ủy Hòa 
Bình, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa 
Bình khóa XV.
l  Quốc hội cũng đã biểu quyết 

thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ 
nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế 
đối với bà Đào Hồng Lan, Quyền Bộ 
trưởng Bộ Y tế; bổ nhiệm nhân sự Bộ 
trưởng Bộ trưởng Bộ GTVT đối với 
ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh 
ủy Điện Biên.

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 
nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà 
Đào Hồng Lan; bổ nhiệm nhân sự Bộ 
trưởng Bộ trưởng Bộ GTVT đối với 
ông Nguyễn Văn Thắng được 434/458 
phiếu thuận, chiếm tỷ lệ 87,15% trên 
tổng số ĐBQH.

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, 
quê Hải Dương, trình độ chuyên môn: 
Thạc sĩ kinh tế. Là Ủy viên Trung 
ương Đảng khóa XIII, bà Đào Hồng 

Lan được phân công làm Bí thư Ban 
Cán sự Đảng, bổ nhiệm Quyền Bộ 
trưởng Bộ Y tế từ ngày 15.7.2022. 
Trước đó, bà là Bí thư Tỉnh ủy Bắc 
Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc 
Ninh khóa XV.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 
1973 tại Hà Nội, trình độ tiến sĩ kinh 
tế; là Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng. Giai đoạn 2011 - 2014, 
ông Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT 
Vietinbank. Năm 2016, ông Thắng 
được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng và trúng 
cử ĐBQH khóa XIV. Tháng 7.2018, Bộ 

Chính trị đã luân chuyển, chỉ định 
ông Thắng tham gia Ban chấp hành, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh 
nhiệm kỳ 2015 - 2020 và được bầu giữ 
chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 7.2019, ông được bầu làm 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tháng 10.2020, 
ông được chỉ định tham gia Ban Chấp 
hành, Ban Thường vụ và bầu làm Bí 
thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020- 
2025. Tháng 1.2021, ông Thắng được 
bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII.

(Theo SGGP)

Nhà máy 
Lọc dầu Dung Quất 
tăng công suất

Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã 
tăng công suất đến 109% nhằm đáp 
ứng nhu cầu thị trường xăng dầu đang 
thiếu hụt trong thời gian qua.

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn 
(BSR), đơn vị vận hành Nhà máy lọc 
dầu Dung Quất, cho biết việc tăng 
năng suất nhà máy lên 109% bắt đầu 
từ ngày 19.10. Công suất này vượt 6% 
so với kế hoạch vận hành trung bình 
ở 103%.

“Sắp tới, theo nhu cầu của thị 
trường và nguồn dầu thô ổn định, 
nhà máy có thể hoạt động ở mức trên 
110% công suất, góp phần ổn định thị 
trường”, ông Cao Tuấn Sĩ, Phó Giám 
đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - đơn 
vị cung cấp khoảng 35% nhu cầu xăng 
dầu cho thị trường trong nước - nói.

Trong khi đó, Nhà máy lọc dầu 
Nghi Sơn, sau thời điểm phải giảm 
công suất hồi đầu năm, từ tháng 4 đã 
vận hành ổn định, đạt 100% công suất.

Ngày 13.10, trong bối cảnh thị 
trường trong nước khan hiếm xăng 
dầu, Bộ Công Thương đã yêu cầu Công 
ty TNHH Lọc dầu Nghi Sơn và Công 
ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) duy 
trì hoạt động sản xuất ổn định của nhà 
máy, tăng công suất tối đa để cung ứng 
trong nước.

BSR cho biết đã chủ động nhập dầu 
thô để đảm bảo có nguyên liệu duy 
trì nhà máy ở công suất cao đồng thời 
đẩy nhanh công tác bán hàng, xuất 
hàng bằng việc cấp tối đa theo hợp 
đồng, giao sớm hàng để hỗ trợ các 
đầu mối xăng dầu... Trong 9 tháng đầu 
năm, BSR đã xuất bán hơn 5,8 triệu m3  
xăng dầu.             (Theo VnExpress.net)

Dự báo 
THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 22.10.2022
I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây 

thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc 
nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải 
rác và có nơi có giông. Gió đông bắc 
cấp 2 - 3, ven biển có lúc cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 310C, 
nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.  

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây 
thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc 
nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. 
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C, 
nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.  

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: 
Mây thay đổi đến nhiều may, có mưa 
rào và giông rải rác, trong mưa giông 
có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật 
mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm 
xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió Đông 
Bắc cấp 4 - 5, có lúc cấp 6; biển động 
nhẹ. Sóng cao 1,5 - 2,5 m.
(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

Giá xăng, dầu tăng lần thứ 2 trong tháng 10
Liên Bộ Công Thương - Tài chính 

thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng 
dầu trong nước, áp dụng từ 15 giờ 
ngày 21.10.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết 
định tăng giá xăng E5RON92 thêm 
200 đồng/lít lên mức 21.490 đồng/lít. 
Giá xăng RON95 tăng 340 đồng/lít lên 
mức 22.340 đồng/lít. Giá dầu diesel 

tăng 600 đồng/lít và giá bán mới là 
24.780 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng thêm 
840 đồng/lít lên 23.660 đồng/lít nhưng 
riêng dầu mazut giảm 200 đồng/kg 
xuống còn 13.890 đồng/kg.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ 
quan điều hành đã quyết định giữ 
nguyên trích lập quỹ bình ổn xăng 
dầu mỗi lít xăng từ 200 - 400 đồng. 

Trích lập quỹ 200 đồng/lít đối với dầu 
mazut; không trích lập cũng không chi 
sử dụng quỹ bình ổn đối với dầu hỏa 
và dầu diesel.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng 
trong nước đã trải qua 28 lần điều 
chỉnh, trong đó có 15 lần tăng, 12 lần 
giảm và 1 lần giữ giá.

(Theo VOV.VN)

Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy 

văn quốc gia, từ tối 21.10 đến sáng 23.10, 
ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung 
Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; 
riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi 
từ chiều tối 21.10 đến sáng 23.10, có mưa 
vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cảnh báo từ ngày 22 - 24.10, trên các 
sông từ nam Quảng Bình đến Thừa Thiên 
Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, 
biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 
3 - 5 m, hạ lưu từ 1 - 3 m. Đỉnh lũ trên các 
sông khả năng lên mức báo động 1 - báo 
động 2, có sông lên trên mức báo động 2. 
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung 

Đề xuất không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên
Bộ GD&ĐT vừa công bố để lấy ý kiến 

góp ý vào dự thảo thông tư ban hành 
quy chế tổ chức và hoạt động của trường 
THPT chuyên. Thời gian góp ý đến ngày 
14.12.

Một trong những quy định đáng chú 
ý tại dự thảo là không tổ chức lớp không 
chuyên trong trường chuyên. Lớp học 

trong trường chuyên được tổ chức theo 
các môn học trong chương trình giáo 
dục phổ thông, gồm: Toán, Tin học, Vật 
lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, 
Địa lý, Ngoại ngữ 1. 

Trên cơ sở các điều kiện bảo đảm chất 
lượng và đề nghị của hiệu trưởng trường 
chuyên, cơ quan quản lý trực tiếp trường 

chuyên quyết định số môn chuyên và số 
lớp chuyên đối với từng môn chuyên. 
Trường chuyên tổ chức tuyển sinh theo 
2 vòng, vòng 1 là sơ tuyển đối với những 
học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ 
điều kiện dự tuyển; vòng 2, tổ chức thi 
tuyển đối với những học sinh đã qua sơ 
tuyển ở vòng 1...  (Theo hanoimoi.com.vn)

Ảnh minh họa.

du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, 
ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng 
Bình đến Thừa Thiên Huế.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 
Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề 
nghị các tỉnh, thành phố triển khai thực 
hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự 
báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các 
cấp chính quyền, nhân dân để chủ động 
phòng tránh.

Các địa phương kiểm tra, rà soát các 
khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ 
đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao 
xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ 
động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi 
có tình huống xảy ra; khơi thông dòng 
chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình 
ngay từ giờ đầu.           (Theo nhandan.vn)
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Bình Định

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

Tài sản thi hành án: Lô thiết bị, công cụ dụng cụ và lô đá các loại 
(đính kèm bảng danh mục tài sản). Nơi đang bảo quản và quản lý 
tài sản: Tại Lô CI-4, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định. Giá khởi điểm của tài sản: 702.680.265 đồng (Nộp khoản 
tiền đặt trước 140.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá  
500.000 đồng; Bước giá 10.000.000 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 bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 4.11.2022 
tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 2.11.2022 
đến 17 giờ ngày 4.11.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm 
yết cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi đang bảo quản và quản 
lý tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 14 giờ 30 phút ngày 7.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh 
Đông Dương.  

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

THÔNG BÁO
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ban Tổ chức ban hành thông báo về Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền 
về phòng, chống tác hại của thuốc lá, cụ thể như sau:

I. TÊN GỌI, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Tên gọi: “Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá”.
2. Nội dung tác phẩm dự thi: Tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá và các văn bản của Nhà nước liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc 
lá, thực hiện nghiêm các quy định cấm hút thuốc trong nhà, nơi công cộng, nơi làm 
việc, các bệnh tật do thuốc lá gây ra; Ý tưởng, giải pháp nhằm cải thiện, xây dựng 
môi trường không khói thuốc lá tại các đơn vị, cơ quan, trường học, cơ sở y tế, cơ sở  
giáo dục,...

3. Đối tượng tham gia: Các họa sĩ chuyên và không chuyên, cán bộ, viên chức, 
người lao động, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh đều có thể gửi tác phẩm tham 
gia cuộc thi.

II. THỂ LỆ CUỘC THI
1. Quy định về tác phẩm dự thi:
- Tác phẩm tham gia dự thi là tranh cổ động vẽ bằng tay, hoặc bằng máy vi tính. 

Không hạn chế về chất liệu, màu sắc và hình thức thể hiện.
- Kích thước tác phẩm dự thi: 54 cm  x  79 cm.
- Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham 

gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.
- Không hạn chế số lượng của mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả gửi tác phẩm tham 

gia cuộc thi.
- Tác phẩm dự thi không vi phạm các quy định của văn bản pháp luật trong lĩnh 

vực mỹ thuật và pháp luật hiện hành liên quan.
2. Hình thức gửi tác phẩm dự thi: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo 2 hình 

thức:
2.1. Hình thức thứ nhất: Tác giả gửi qua thư điện tử (Email), cụ thể:
- Mỗi tác phẩm dự thi là 1 file dạng kỹ thuật số, định dạng JPG, đảm bảo in kích 

thước 54 cm  x  79 cm trở lên, chất lượng rõ nét, dung lượng từ 5 - 12 MB, độ phân 
giải 300 dpi.

- Họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả ghi trên mặt trước 
phía dưới, bên phải của tác phẩm dự thi.

- Địa chỉ email nhận file: nguyenhadesign86@gmail.com
2.2. Hình thức thứ hai: Tác giả gửi tác phẩm trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu 

điện, cụ thể:
- Phía sau mỗi tác phẩm dự thi ghi rõ họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, 

email của tác giả và gửi Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ. 
3. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi:

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ sau ngày Ban Tổ chức ra thông báo phát động 
Cuộc thi đến 17 giờ, ngày 30.11.2022.

(Các tác giả ở xa, căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi và ngày tác giả gửi tác phẩm qua 
email của Ban Tổ chức Cuộc thi).

- Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Trung tâm Văn hóa 
- Điện ảnh Bình Định. Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
(liên hệ: Ông Đặng Hiếu Thành, số điện thoại: 0914434112; Bà Nguyễn Hồ Vũ Hồng Hà, 
số điện thoại: 0977189246).

- Tổng kết trao giải thưởng: Dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 12.2022 (thời 
gian và địa điểm Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau).

4. Ban giám khảo, phương pháp chấm, cơ cấu giải thưởng:
4.1. Ban Giám khảo: Ban Tổ chức sẽ mời Ban giám khảo gồm 5 người, với thành 

phần là đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 
tỉnh và các họa sĩ có uy tín của Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Bình Định để chấm thẩm 
định tác phẩm dự thi.

4.2. Phương pháp chấm: Ban Giám khảo sẽ tiến hành xem xét, chấm tác phẩm 
tham gia cuộc thi gồm 2 vòng:

- Vòng 1: Chấm thẩm định để chọn 11 tác phẩm đảm bảo các yêu cầu về nội 
dung, hình thức vào vòng 2 để xét trao giải.

- Vòng 2: Chấm, chọn tác phẩm xếp loại Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích.
4.3 Cơ cấu giải thưởng: Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải 

và tiền thưởng kèm theo, cụ thể:
- 1 giải Nhất                                     :  5.000.000đ (Năm triệu đồng).
- 2 giải Nhì, mỗi giải                      :  3.000.000đ (Ba triệu đồng).
- 3 giải Ba, mỗi giải                        :  2.000.000đ (Hai triệu đồng).
- 5 giải Khuyến khích, mỗi giải  : 1.000.000đ (Một triệu đồng).
III. SỬ DỤNG TÁC PHẨM:
- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả tham dự Cuộc thi. Tác giả chịu trách nhiệm 

về quyền tác giả, thuế thu nhập cá nhân, các quyền liên quan theo quy định của pháp 
luật và thực hiện nghiêm túc thể lệ Cuộc thi. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm 
về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải 
thưởng và giấy chứng nhận khi có phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan 
theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp thuận thể lệ Cuộc thi.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Bà NGÔ THỊ THU HIỀN - Phó trưởng Khoa Truyền thông - Giáo dục sức khỏe
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định - ĐT: 0935253809

Ông ĐẶNG HIẾU THÀNH - Phó trưởng phòng - Phòng Nghiệp vụ Văn hoá
 Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Bình Định - ĐT: 0914434112

LỜI CẢM TẠ
Mẹ, bà, cụ của chúng tôi là cụ NGUYỄN THỊ PHỤNG, sinh năm 1937 

lâm bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình và các thầy thuốc tận tình 
chăm sóc, cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu cụ đã từ trần vào hồi  
12 giờ 15 phút ngày 17.10.2022 (tức ngày 22.9 năm Nhâm Dần) tại số 
nhà 73 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn, an táng tại Nghĩa trang Phật giáo 
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, hưởng thọ 86 tuổi.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu 
sắc tới:

- Quý lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị: CA tỉnh Bình 
Định; Phòng An ninh đối ngoại, các phòng nghiệp vụ và CA các huyện, 
thành phố, thị xã thuộc CA tỉnh Bình Định; Cục An ninh đối ngoại - Bộ 
Công an, Phòng An ninh đối ngoại CA các địa phương; Khóa D18 - Học 
viện An ninh Hà Nội; Ban Giám hiệu, Công đoàn và các phòng, khoa 
Trường ĐH Quy Nhơn; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Sở Ngoại vụ tỉnh Bình 
Định; Hiệp hội Du lịch tỉnh, Công ty CP Khách sạn Hoàng Yến và các 
doanh nghiệp, công ty du lịch tại địa phương; Chi ủy Chi bộ và Chi hội 
Người cao tuổi khu phố 6 phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn,...

- Quý lãnh đạo BVĐK tỉnh, các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế các 
phòng, khoa: Khám bệnh, Nội trung cao, Gây mê hồi sức, Nội thận - Lọc máu.

- Các gia đình thông gia, họ hàng nội ngoại, bà con láng giềng, bạn 
bè, đồng nghiệp, thân hữu gần xa,... đã tận tình cứu chữa, thăm hỏi, 
động viên, đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn và tiễn đưa mẹ, bà, cụ 
của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xin cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối ngoại CA tỉnh Bình 
Định, các gia đình láng giềng đường phố Phan Bội Châu đã tạo điều 
kiện, giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận 
được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin chân thành cảm ơn!

    

THAY MẶT GIA ĐÌNH 
Trưởng nam Phan Chí Dũng 
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TT
Ký 

hiệu  
lô 

đất

Tên 
đường

Lộ  
giới

Diện  
tích 
 (m2)

Giá khởi điểm Tiền đặt 
trước 

(đồng)

Tiền hồ 
sơ tham 

gia  
đấu giá 
(đồng)

Bước giá 
(đồng)

(đồng/
m2) (đồng/lô)

I. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 28.10.2022
Các lô đất của Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc QL 1D
Khu đất ĐƠ-4
1 01 Đường A4 17,5    154,60    32.000.000     4.947.200.000       810.000.000       500.000     149.000.000 

2 02 Đường A4 17,5    150,60    32.000.000     4.819.200.000       810.000.000       500.000     145.000.000 

3 03 Đường A4 17,5    146,70    32.000.000     4.694.400.000       810.000.000       500.000     141.000.000 

4 04 Đường A4 17,5    142,70    32.000.000     4.566.400.000       810.000.000       500.000     137.000.000 

5 05 Đường A4 17,5    139,30    32.000.000     4.457.600.000       810.000.000       500.000     134.000.000 

6 06 Đường A4 17,5    136,40    32.000.000     4.364.800.000       810.000.000       500.000     131.000.000 

7 07 Đường A4 17,5    133,50    32.000.000     4.272.000.000       810.000.000       500.000     129.000.000 
Khu đất ĐƠ-10
8 08 Đường A4 16      77,30    34.000.000     2.628.200.000       510.000.000       500.000       79.000.000 

9 09 Đường A4 16      76,90    34.000.000     2.614.600.000       510.000.000       500.000       79.000.000 

10 10 Đường A4 16      76,60    34.000.000     2.604.400.000       510.000.000       500.000       79.000.000 

11 11 Đường A4 16      76,20    34.000.000     2.590.800.000       510.000.000       500.000       78.000.000 

12 12 Đường A4 16      75,90    34.000.000     2.580.600.000       510.000.000       500.000       78.000.000 

13 13 Đường A4 16      75,50    34.000.000     2.567.000.000       510.000.000       500.000       78.000.000 

14 14 Đường A4 16      75,10    34.000.000     2.553.400.000       510.000.000       500.000       77.000.000 

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 25.10.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương.

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày 25.10.2022. 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút 

ngày 28.10.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

II. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 4.11.2022

Các lô đất của Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc QL 1D

Khu đất ĐƠ-4

1 08 Đường A4 17,5    130,60    32.000.000     4.179.200.000       810.000.000       500.000     126.000.000 

2 09 Đường A4 17,5    127,60    32.000.000     4.083.200.000       810.000.000       500.000     123.000.000 

3 10 Đường A4 17,5    124,70    32.000.000     3.990.400.000       740.000.000       500.000     120.000.000 

4 11 Đường A4 17,5    121,80    32.000.000     3.897.600.000       740.000.000       500.000     117.000.000 

5 12 Đường A4 17,5    118,90    32.000.000     3.804.800.000       740.000.000       500.000     115.000.000 

6 13 Đường A4 17,5    116,10    32.000.000     3.715.200.000       740.000.000       500.000     112.000.000 

7 14 Đường A4 17,5    188,70    32.000.000     6.038.400.000 1.200.000.000       500.000     182.000.000 

Khu đất ĐƠ-10

8
01
 (lô 

góc)

Đường A4 và 
Đường Trạng 
Quỳnh

16
 và 
12

   113,60    40.800.000     4.634.880.000       920.000.000       500.000     140.000.000 

9 03 Đường A4 16      79,80    34.000.000     2.713.200.000       510.000.000       500.000       82.000.000 

10 04 Đường A4 16      79,20    34.000.000     2.692.800.000       510.000.000       500.000       81.000.000 

11 05 Đường A4 16      78,70    34.000.000     2.675.800.000       510.000.000       500.000       81.000.000 

12 06 Đường A4 16      78,10    34.000.000     2.655.400.000       510.000.000       500.000       80.000.000 

13 07 Đường A4 16      77,70    34.000.000     2.641.800.000       510.000.000       500.000       80.000.000 

Và các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không hợp lệ, 
không đủ điều kiện đấu giá của cuộc đấu giá ngày 28.10.2022.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 1.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương.

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày 1.11.2022. 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút 

ngày 4.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

III. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 11.11.2022
Các lô đất của Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc QL 1D (Khu đất ĐƠ-8)
1 01 Đường A5 13  90,00  34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000  92.000.000 

2 02 Đường A5 13  90,00  34.000.000 3.060.000.000  610.000.000  500.000  92.000.000 

3 03 Đường A5 13 90,00  34.000.000 3.060.000.000  610.000.000 500.000  92.000.000 

4 04 Đường A5 13   90,00  34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000 92.000.000 

5 05 Đường A5 13  90,00 34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000  92.000.000 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO 

Bảng chi tiết đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm tái định cư CX4 và C5, đảo 1B, 
Bắc sông Hà Thanh và Khu dân cư tại Cụm Kho bãi dọc QL 1D, TP Quy Nhơn

6 06 Đường A5 13  90,00  34.000.000 3.060.000.000  610.000.000 500.000 92.000.000 

7 07 Đường A5 13  90,00  34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000 92.000.000 

8 08 Đường A5 13 90,00  34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000 92.000.000 

9 09 Đường A5 13 90,00  34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000 92.000.000 

10 10 Đường A5 13 90,00 34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000   92.000.000 

11 11 Đường A5 13 90,00 34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000  92.000.000 

12 12 Đường A5 13 90,00 34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000  92.000.000 

13 13 Đường A5 13 90,00 34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000   92.000.000 

14 14 Đường A5 13 90,00 34.000.000 3.060.000.000 610.000.000 500.000 92.000.000 

Và các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không hợp lệ, 
không đủ điều kiện đấu giá của cuộc đấu giá ngày 4.11.2022.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 8.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương.

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày 8.11.2022. 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút 

ngày 11.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

IV. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 18.11.2022
Các lô đất của Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc QL 1D (Khu đất ĐƠ-8)
1 15 Đường A5 13 90,00 34.000.000 3.060.000.000 610.000.000       500.000 92.000.000 

2 16 Đường A5 13 90,00 34.000.000 3.060.000.000 610.000.000       500.000 92.000.000 

Các lô đất của Điểm tái định cư tại khu đất CX4 - Đảo 1B, Bắc sông Hà Thanh

3 2 Huỳnh Tấn 
Phát 36 96,80 50.000.000 4.840.000.000 960.000.000 500.000 146.000.000 

4
24  
(lô 

góc)

Đường ĐS1A 
và ĐS2A

9 m  
và 9 m 64,50 42.000.000 2.709.000.000 470.000.000 500.000 82.000.000 

5 27 Đường ĐS1A 9 68,00 35.000.000 2.380.000.000 470.000.000 500.000 72.000.000 

6 28 Đường ĐS1A 9 68,00 35.000.000 2.380.000.000 470.000.000 500.000 72.000.000 

7 29 Đường ĐS1A 9  68,00 35.000.000 2.380.000.000 470.000.000 500.000 72.000.000 

8 30 Đường ĐS1A 9 68,00 35.000.000 2.380.000.000 470.000.000 500.000 72.000.000 

9 31 Đường ĐS1A 9 68,00 35.000.000 2.380.000.000 470.000.000 500.000 72.000.000 

10 32 Đường ĐS1A 9 68,00 35.000.000 2.380.000.000 470.000.000 500.000 72.000.000 

11 33 Đường ĐS1A 9 68,00 35.000.000 2.380.000.000 470.000.000 500.000 72.000.000 

Các lô đất của Điểm tái định cư tại khu đất C5 - Đảo 1B, Bắc sông Hà Thanh

12 36
Đường tiếp 
giáp khu dân 
cư hiện trạng

14 120,00 40.000.000 4.800.000.000   860.000.000 500.000  144.000.000 

13 39

Đường tiếp 
giáp khu dân 
cư hiện trạng 
và Đường 
ĐS1A

14 m 
và 

8 m
100,00 43.000.000 4.300.000.000  860.000.000 500.000  129.000.000 

Và các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không hợp lệ, 
không đủ điều kiện đấu giá của cuộc đấu giá ngày 11.11.2022.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 15.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương.

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày 15.11.2022. 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút 

ngày 18.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 
V. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày thứ Sáu hằng tuần sau ngày 

18.11.2022: Các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không 
hợp lệ, không đủ điều kiện đấu giá, thời gian thực hiện đến hết ngày 31.12.2022.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục đến 16 giờ 30 phút ngày thứ Ba hằng tuần tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông 
Dương.

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày thứ Ba hằng 
tuần.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút 
ngày thứ Sáu hằng tuần tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

Lưu ý: Chi tiết thực hiện theo Thông báo đấu giá tài sản số: 580/TBĐGTS-ĐD ngày 
4.10.2022 của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.
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Bình Định

  Ngày 21.10, Hội nghị thượng 
đỉnh các nước Liên minh châu Âu (EU) 
tại Brussels (Bỉ) đã đạt được thỏa thuận 
về một lộ trình nhằm áp dụng các biện 
pháp bảo vệ người tiêu dùng trước xu 
hướng giá năng lượng leo thang trong 
những tuần tới.

  Ngày 20.10, các quan chức quân 
sự hàng đầu của Mỹ, Nhật Bản và Hàn 
Quốc đã ra tuyên bố chung sau cuộc 
gặp tại trụ sở Lầu Năm Góc, trong đó 
nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp 
tác song phương, ba bên và đa phương, 
tăng cường an ninh trên Bán đảo Triều 
Tiên cũng như trong khu vực.

  Ngày 20.10, Giám đốc điều hành 
hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ), bà Angela 
Lukin cho biết hãng này dự kiến sẽ tăng 
giá vắc xin ngừa Covid-19 lên khoảng 
110 - 130 USD mỗi liều (gấp 4 lần hiện 
nay), sau khi chương trình mua vắc xin 
của Chính phủ Mỹ hết hạn.

  Ngày 21.10, Thủ tướng Hungary 
Viktor Orban đã quyết định cách chức 
ông Gabor Baranyai, Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền, Trưởng Phái đoàn đại diện 
thường trực Hungary tại Liên minh châu 
Âu (EU).

(Theo TTXVN)

Chiều 21.10, Lễ đón chính thức Tổng 
Thư ký LHQ Antonio Guterres đến thăm 
Việt Nam diễn ra trang trọng tại Phủ 
Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc chủ trì Lễ đón, sau đó, hai bên đã 
tiến hành hội đàm.

Đây là chuyến thăm quan trọng của 
người đứng đầu tổ chức đa phương lớn 
nhất thế giới, thể hiện thông điệp mạnh 
mẽ về sự coi trọng của LHQ đối với 
quan hệ đối tác Việt Nam - LHQ trong 
45 năm qua; khẳng định Việt Nam là 
một trong những thành viên không thể 
thiếu của LHQ, đã, đang và sẽ có những 
đóng góp ý nghĩa cho công việc chung 
của LHQ trong giải quyết các thách thức 
toàn cầu, vì hòa bình và phát triển trên 
thế giới.

Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối 
cảnh Việt Nam vừa hoàn thành xuất 
sắc vai trò Ủy viên không thường trực 
Hội đồng Bảo an LHQ, nhiệm kỳ 2020 - 
2021; được bầu làm thành viên Hội đồng 
Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Sau 45 năm gia nhập LHQ, với 
đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, 
rộng mở vì hòa bình và phát triển, 
kết hợp hài hòa giữa đảm bảo lợi ích 
quốc gia và trách nhiệm quốc tế, Việt 
Nam ngày càng khẳng định là thành 
viên năng động, trách nhiệm và uy 
tín của LHQ nói riêng và cộng đồng 
quốc tế nói chung, tham gia đóng 
góp chủ động, tích cực, hiệu quả vào 
công việc chung của thế giới. Điều 

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres 
thăm chính thức Việt Nam

này đã góp phần tạo nên vị thế mới 
của Việt Nam.

Trong chương trình thăm chính 
thức Việt Nam, trước đó, cũng trong 
chiều 21.10, Tổng Thư ký LHQ Antonio 
Guterres đã đến đặt vòng hoa và vào 
Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm 
Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 
Phủ Chủ tịch.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng 

Thư ký LHQ Antonio Guterres đến chào 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội 
kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương 
Đình Huệ.

Cùng với đó, Tổng Thư ký LHQ sẽ 
cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
đồng chủ trì Lễ kỷ niệm 45 năm Việt 
Nam - LHQ và một số hoạt động khác.

(Theo TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bìa phải) tiếp Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres thăm chính thức  
Việt Nam.                                                                                                                                                                                    Ảnh: TTXVN

Campuchia thu hàng chục triệu USD từ việc bán biển số xe đặc biệt
Theo báo cáo của Ủy ban liên bộ về 

việc bán biển số xe đặc biệt, từ tháng 
9.2016 đến tháng 9.2022, Campuchia 
đã bán được 225.171 biển số đặc biệt, 
nộp ngân sách nhà nước hơn 82,4 
triệu USD (tương đương hơn 2.200 
tỷ VND). Chỉ tính riêng trong tháng 
9.2022, Campuchia đã thu nộp ngân 
sách từ việc bán biển số xe đặc biệt là 
15 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ 
năm trước.

Một biển số xe đặc biệt tại Campuchia 

có giá khởi điểm từ 2 triệu Riel (tương 
đương khoảng 10 triệu VND).

Chủ sở hữu có thể bán xe và yêu cầu 
giữ lại biển số xe đặc biệt hoặc bán cả xe 
đi kèm biển số. Trong trường hợp chủ 
sở hữu muốn giữ lại biển số thì biển số 
này sẽ được lưu trữ tại Sở Giao thông, 
công chính cho đến khi chủ sở hữu gắn 
lại biển số này lên xe mới. Ngoài ra, biển 
số xe đặc biệt này có thể được nhà nước 
thu mua nếu chủ sở hữu có nhu cầu  
bán lại.                                      (Theo VOV.VN)

Một số mẫu biển số xe đặc biệt tại Campuchia. 
Ảnh: VOV.VN

“Các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp 
ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dường 
như đang chạy đua để cung cấp vũ khí 
và đạn dược cho Kiev, cũng như cung 
cấp thông tin tình báo, đào tạo và hướng 
dẫn cách thức chiến đấu. Do đó, họ ngày 
càng tiến gần tới ranh giới nguy hiểm 
đụng độ vũ trang trực tiếp với Nga”, 
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga 

Maria Zakharova nói trong cuộc họp 
báo hôm 20.10.

Bà Zakharova dẫn số liệu cho biết các 
nước phương Tây đã chi 42,3 tỷ USD hỗ 
trợ quân sự cho Ukraine, trong đó Mỹ 
cung cấp 28,3 tỷ USD. Bà nói thêm các 
nước thành viên NATO gửi ít nhất 700 
tổ hợp pháo, 80.000 tổ hợp tên lửa, 800 
nghìn đạn pháo và 90 triệu viên đạn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga 
còn cảnh báo các vũ khí tiên tiến phương 
Tây chuyển cho Ukraine đang bị đẩy 
vào “chợ đen” và rơi vào tay các nhóm 
tội phạm ở Trung Đông, Trung Phi và 
châu Á, song không nêu cụ thể.

NATO chưa phản hồi về tuyên bố  
của Nga.                          

                            (Theo VnExpress.net)

Nga cảnh báo NATO tiến gần nguy cơ xung đột trực tiếp

Sudan: Đụng độ giữa các bộ lạc khiến 170 người thiệt mạng
Các quan chức của Sudan ngày 20.10 

cho biết chỉ trong 2 ngày qua, các cuộc 
đụng độ giữa các bộ lạc ở bang Nile 
Xanh, miền Nam nước này đã khiến 170 
người thiệt mạng.

Những quan chức trên khẳng định 
các cuộc đụng độ nổ ra từ ngày 19.10 và 
hiện chưa có báo cáo cho thấy các cuộc 
giao tranh chấm dứt.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn 

đề nhân đạo của LHQ (OCHA), trong 
những tháng qua, bang Nile Xanh của 
Sudan đã bị rung chuyển do bạo lực 
sắc tộc.

Các cuộc đụng độ giữa các bộ lạc nổ 
ra trong tháng 7 năm nay đã khiến 149 
người thiệt mạng hồi đầu tháng 10 và có 
thêm 13 người chết do sự gia tăng bạo 
lực trong tuần trước.

(Theo Báo Tin Tức)
Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tuần tra tại thị trấn 
Abyei, Sudan.                           Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thủ tướng Anh  
Liz Truss tuyên bố 
từ chức sau hơn một 
tháng nắm quyền

Phát biểu tại số 10 Phố Downing 
ngày 20.10, Thủ tướng Anh Liz Truss 
cho biết bà không thể thực hiện những 
lời hứa khi tranh cử lãnh đạo Đảng Bảo 
thủ vì đã đánh mất niềm tin trong nội 
bộ đảng.

“Tôi thừa nhận không thể hoàn 
thành nhiệm vụ mà nhờ đó tôi được 
Đảng Bảo thủ bầu chọn. Do đó, tôi đã 
nói chuyện với Đức vua và thông báo 
tôi sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ”, 
bà Liz Truss nói.

Theo Hãng tin Reuters, trong tuần 
tới sẽ diễn ra cuộc bầu chọn lãnh đạo 
mới. Việc từ chức cũng khiến bà Liz 
Truss trở thành người giữ chức thủ 
tướng ngắn nhất trong lịch sử Anh.

Cựu Ngoại trưởng Liz Truss đã vượt 
qua cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak 
trong vòng bỏ phiếu cuối cùng của Đảng 
Bảo thủ để trở thành thủ lĩnh mới của 
đảng cầm quyền vào tháng 9 vừa qua.

Bà Truss được cố Nữ hoàng Elizabeth 
II bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng Anh tại 
lâu đài Balmoral, Scotland, vào ngày 6.9 
sau khi cựu Thủ tướng Boris Johnson 
chính thức đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng 
vào cùng ngày.                        (Theo TTO)

Bà Liz Truss tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh tại số 
10 Phố Downing, ngày 20.10.                   Ảnh: REUTERS


