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THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG KH&CN 
TẠI BÌNH ĐỊNH PHÁT TRIỂN:

Tăng cường kết nối, 
đẩy mạnh chuyển giao

Chung tay giúp đỡ 
người hoàn lương

Vận động hiệu quả, 
sử dụng minh bạch 
các khoản tài trợ

Thảo luận về Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số ô tô; 
cơ chế đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột

Nhiều chính sách ưu đãi khách dự hội nghị, 
hội thảo kết hợp du lịch tại Bình Định

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM:

Tăng cường phối hợp để tháo gỡ 
vướng mắc, đảm bảo tiến độ

Các đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội trong những ngày qua về 
vụ việc em T.L.T.M. (học sinh lớp 9, Trường THCS thị trấn Phù Mỹ, 
huyện Phù Mỹ) bị một nhóm học sinh lớp 7, 8 cùng trường đánh 
đập rất thô bạo làm dư luận hết sức bức xúc. Theo tìm hiểu ban 
đầu, do mâu thuẫn cá nhân, học sinh lớp 9 này đã bị những học 
sinh lớp nhỏ hơn kia bắt nạt trong một thời gian trước đó.

Học sinh hãy tố cáo 
khi bị bắt nạt, bạo lực

Gỡ khó để phát triển
giáo dục mầm non

u 3

u 5

. . . .u8

. . . . . .u7

u6

u 2

Các tổ GPMB của TX Hoài Nhơn làm việc 
3 ca/ngày đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền đền bù 
tại xã Hoài Sơn, TX Hoài Nhơn. Ảnh: HẢI YẾN
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Bình Định

(BĐ) - Tiếp tục chương 
trình Kỳ họp thứ 4,  Quốc 
hội khóa XV, sáng 26.10, các 
ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Định 
đã thảo luận tại tổ dự thảo 
Nghị quyết về thí điểm cấp 
quyền lựa chọn sử dụng biển 
số ô tô thông qua đấu giá; dự 
thảo Nghị quyết về thí điểm 
một số cơ chế, chính sách đặc 
thù phát triển TP Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia thảo luận dự 
thảo Nghị quyết thí điểm cấp 
quyền lựa chọn sử dụng biển 
số ô tô thông qua đấu giá, đại 
biểu (ĐB) Nguyễn Văn Cảnh 
đề nghị bổ sung quy định các 
nhóm biển số ô tô bắt buộc 
đấu giá, trong đó có 2 nhóm 
biển số hiện được số đông cho 
là đẹp (nhóm theo quan niệm 
dân gian, nhóm theo logic 
khoa học). 

Cơ quan soạn thảo Nghị 
quyết đưa ra giá khởi điểm 
biển số đấu giá bằng khoảng 
5% của các xe thông dụng, 
tương đương 40 triệu đồng. 
Tuy nhiên, trên thị trường, có 
những dòng xe cao cấp có giá 
từ 3 tỷ đồng đến khoảng 40 tỷ 
đồng. ĐB Cảnh đề xuất lấy giá 
khởi điểm bình quân cho biển 
số đối với dòng xe cao cấp này 

(BĐ) - Ngày 26.10, tại  
TP Quy Nhơn, Sở Du lịch tổ 
chức họp báo công bố chính 
sách kích cầu du lịch thu hút 
các đoàn khách đến Bình Định 
dự hội nghị, hội thảo kết hợp 
du lịch và chính sách hỗ trợ các 
DN kinh doanh du lịch trên địa 
bàn tỉnh tham gia hội chợ, triển 
lãm du lịch trong nước và nước 
ngoài. Dự họp báo có đại diện 
một số sở, ngành và các DN 
kinh doanh du lịch.

Theo  thống kê  t rong 
10 tháng năm 2022, ngành 
du lịch Bình Định ước đón  
3,7 triệu lượt khách du lịch và 
tham quan, tăng gấp 2,2 lần so 
với cùng kỳ năm 2021; doanh 
thu du lịch đạt gần 12.000 tỷ 
đồng, tăng 6,3 lần. Hiện trên 
địa bàn tỉnh có hơn 390 cơ sở 
lưu trú từ đạt chuẩn phục vụ 
khách du lịch đến 5 sao, với 
hơn 12.000 phòng; trong đó, 
khách sạn, resort xếp hạng từ 
3 - 5 sao đạt trên 3.000 phòng, 
có hội trường hiện đại, đầy 
đủ tiện nghi, có sức chứa từ  
100 - 1.000 khách. Đặc biệt, 
Trung tâm Hội nghị tỉnh có 
sức chứa trên 1.000 người và 
Trung tâm Quốc tế Khoa học 
và Giáo dục liên ngành đã được 
sử dụng để tổ chức nhiều hội 
nghị, hội thảo quốc tế.

Để tăng cường thu hút 
khách du lịch đến Bình Định 
trong quý IV/2022 đạt hơn 
530 nghìn lượt người, doanh 
thu đạt hơn 1.500 tỷ đồng, Sở 
Du lịch phối hợp với các sở, 

ngành, địa phương tập trung 
triển khai một số nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm như: Đẩy 
mạnh thu hút khách đến Bình 
Định dự hội nghị, hội thảo kết 
hợp du lịch; tập trung chỉ đạo 
xây dựng và triển khai các gói 
kích cầu du lịch, chương trình 
giảm giá các dịch vụ lưu trú, 
tham quan và các ưu đãi khác 
đối với các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trong cả nước đến tổ 
chức hội nghị, hội thảo tại tỉnh 
Bình Định; xây dựng phương 
án tổ chức các hoạt động văn 
hóa, thể thao và du lịch tại một 
số điểm, tạo điểm nhấn thu hút 
khách tham quan du lịch; hỗ trợ 
phát triển du lịch tại các điểm 
di tích văn hóa - lịch sử…

Tại buổi họp báo, đại diện 
Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch 
Bình Định đã ký kết triển khai 
Chương trình kích cầu du lịch 
thu hút các đoàn khách đến 
Bình Định dự hội nghị, hội thảo 
kết hợp du lịch. Theo đó, các 
DN đăng ký tham gia chương 
trình kích cầu giảm giá nhưng 
đảm bảo các tiêu chuẩn chất 
lượng dịch vụ, với các nội dung 
cụ thể: Đối với cơ sở lưu trú  
3 - 5 sao, đảm bảo phục vụ 
cho các đoàn khách tổ chức 
hội nghị, hội thảo, đăng ký 
giảm giá thấp nhất từ 50% 
trở lên giá phòng niêm yết; 
giảm giá thấp nhất từ 10% trở 
lên dịch vụ ăn uống và thấp 
nhất từ 20% trở lên cho thuê 
hội trường, áp dụng cho đoàn 
khách từ 50 người trở lên. Đối 

với DN kinh doanh dịch vụ lữ 
hành, đăng ký giảm giá thấp 
nhất từ 30% trở lên lợi nhuận 
sau khi đã giảm giá các dịch vụ 
có trong chương trình tour. Đối 
với DN vận tải khách du lịch, 
đăng ký giảm giá thấp nhất từ 
20% trở lên. Đối với cơ sở ăn 
uống đạt tiêu chuẩn phục vụ 
khách du lịch, đăng ký giảm 
giá thấp nhất từ 10% trở lên, 
áp dụng cho đoàn khách từ 
50 người trở lên. Đối với khu, 
điểm du lịch, đăng ký giảm giá 
thấp nhất từ 50% trở lên dịch 
vụ lưu trú; giảm giá thấp nhất 
từ 10% trở lên dịch vụ ăn uống; 
giảm giá thấp nhất từ 50% trở 
lên giá vé vào cổng và giảm 
giá thấp nhất từ 30% trở lên 
các dịch vụ khác áp dụng đoàn 
khách từ 50 người trở lên. 

Hiện đã có 49 DN thống 
nhất các chính sách ưu đãi này.

Trong khuôn khổ chương 
trình, đại diện Sở Du lịch cũng 
công bố chính sách hỗ trợ các 
DN kinh doanh du lịch trên 
địa bàn tỉnh tham gia hội chợ, 
triển lãm du lịch trong nước và 
nước ngoài theo Quyết định 
số 39/2022/QĐ-UBND ngày 
2.8.2022 của UBND tỉnh. Theo 
đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 
150 triệu đồng/DN/lần tham gia 
hội chợ, triển lãm nước ngoài; 
hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/DN/
lần tham gia hội chợ, triển lãm 
du lịch ngoài tỉnh; hỗ trợ tối đa 
10 triệu đồng/DN/lần tham gia 
hội chợ, triển lãm trong tỉnh. 

LÊ NA

Thảo luận về Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số ô tô; 
cơ chế đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột

(BĐ) - Sáng 26.10, Sở GD&ĐT 
công bố kết quả Kỳ thi chọn học 
sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 
2022 - 2023. 

Toàn tỉnh có 296 thí sinh đạt 
giải ở 9 môn thi; trong đó, có  
10 giải nhất, 23 giải nhì, 79 giải ba 
và 184 giải khuyến khích. 

Tại kỳ thi này, Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy 
Nhơn) áp đảo với 8/10 giải nhất 
ở 6/9 môn thi, bao gồm: 2 giải 
nhất môn Toán (Ngô Tấn Đạt, 
lớp 12T và Võ Thái Thành, lớp 
11T); 2 giải nhất môn Tin học (Lê 
Kiến Thành, lớp 10Ti và Lê Văn 
Thức, lớp 11Ti); 1 giải nhất môn 
Vật lý (Lý Đặng Phúc Khang, lớp 
12L); 1 giải nhất môn Hóa học 

(Nguyễn Tấn Thiên, lớp 12H); 
1 giải nhất môn Sinh học (Đặng 
Phan Phương Nguyên, lớp 12Si); 
1 giải nhất môn Tiếng Anh (Thân 
Trọng Nhân, lớp 12A). 

Trường THPT chuyên Chu 
Văn An (TX Hoài Nhơn) có 1 giải 
nhất ở môn Địa lý (Nguyễn Vũ 
Lân, lớp 12VAN). Giải nhất còn 
lại thuộc về Trường Quốc học 
Quy Nhơn ở môn Lịch sử (Thái 
Nguyễn Thành Nhân, lớp 12C1).

Môn thi duy nhất không có 
giải nhất là Ngữ văn.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 
12 năm nay được Sở GD&ĐT tổ 
chức ngày 22.10, với 1.146 thí sinh 
tham gia, tăng 59 thí sinh so với 
năm học trước.            MAI HOÀNG

(BĐ) - Bộ Công Thương đã 
có quyết định công nhận 325 sản 
phẩm của 172 DN đạt Thương 
hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022.

Đáng chú ý, dòng sản phẩm 
thuốc điều trị ung thư, do Công 
ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế 
Bình Định (Bidiphar) sản xuất là 
sản phẩm duy nhất của tỉnh Bình 
Định được công nhận thương 
hiệu quốc gia. Quyết định công 
nhận có hiệu lực trong 2 năm.

Thuốc điều trị ung thư là sản 
phẩm được Bidiphar sản xuất 
trong dự án cấp Nhà nước về 
nghiên cứu và sản xuất thuốc 

điều trị ung thư của Bộ KH&CN 
với kinh phí 350 tỷ đồng. Đến cuối 
năm 2021, quy trình công nghệ 
sản xuất thuốc viên Anastrozole, 
Letrozole, Capecitabine để điều 
trị ung thư được nghiệm thu đã 
đa dạng hóa dòng sản phẩm đặc 
trị thuốc ung thư tại Việt Nam. 

Với danh mục 40 sản phẩm 
thuốc điều trị ung thư, Bidiphar 
trở thành DN đứng thứ 5 trên cả 
nước về thị phần thuốc điều trị 
ung thư và dẫn đầu về số lượng 
chất điều trị ung thư được đấu 
thầu trong bệnh viện.

HOÀNG ANH 

là 200 triệu đồng. 
Đối với quy định thời hạn 

gắn biển số vào xe sau đấu 
giá là 12 tháng, ĐB cho rằng: 
Thực tế, với những dòng xe 
hút khách, khi không đủ hàng, 
thời gian đại lý hẹn giao xe từ 
6 tháng đến 1 năm, vì vậy nên 
cho phép người trúng đấu giá 
biển số, nếu có hợp đồng đặt 
cọc, hợp đồng mua xe thì được 
gia hạn 6 tháng (tổng cộng là 
18 tháng). Riêng biển số có giá 
khởi điểm là 200 triệu đồng 

nên cho phép gia hạn 12 tháng 
(tổng cộng 24 tháng) vì thời 
hạn đặt mua từ nước ngoài 
lâu hơn. 

ĐB Cảnh đề nghị bổ sung 
mục đích hỗ trợ cho bảo đảm 
ATGT vào Điều 6 - Sử dụng 
nguồn thu từ đấu giá các biển 
số bắt buộc. Ngoài hình thức 
đấu giá trực tuyến như quy 
định, nên cho phép Bộ CA tổ 
chức đấu giá trực tiếp đối với 
biển số đặc biệt vào những dịp 
đặc biệt. Cần thiết kế website 

thông tin về đấu giá thuận tiện 
để người dân dễ dàng đăng ký, 
tìm hiểu thông tin liên quan 
quá trình đấu giá.

Thảo luận về dự thảo nghị 
quyết này, ĐB Đồng Ngọc Ba 
đề nghị làm rõ một số quy định. 
Theo tờ trình của Chính phủ, 
tất cả các biển số xe thuộc diện 
cấp cho các tổ chức, cá nhân 
đều phải đem ra đấu giá, nếu 
không đấu giá được thì mới 
đưa về nhóm cấp cho người 
dân như bình thường. Trong 
khi đó, khoản 1 Điều 2 trong 
Nghị quyết thì thể hiện: Nếu 
biển số không được lựa chọn 
để đấu giá thì sẽ chuyển vào 
hệ thống đăng ký của Bộ CA. 
Cần làm rõ việc “lựa chọn” này 
là dựa trên tiêu chí, điều kiện 
nào. Nghị quyết cũng cần quy 
định rõ cơ chế quản lý sử dụng 
nguồn thu từ bán đấu giá biển 
số để đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng 
trong thực hiện sau này. 

Thảo luận về dự thảo Nghị 
quyết về thí điểm một số cơ 
chế, chính sách đặc thù phát 
triển TP Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk, ĐB Lý Tiết 
Hạnh cho rằng: Muốn đầu tư  
TP Buôn Ma Thuột trở thành 
một trung tâm đô thị lớn, cần 
phải khoanh vùng, đầu tư có 

trọng điểm thì mới đảm bảo 
khả thi. 

ĐB đồng tình với việc cho 
phép phát hành trái phiếu và 
các cơ chế tài chính, tuy nhiên 
với quy định “phần dư nợ 
tăng thêm so với ngân sách 
nhà nước được dành toàn bộ 
cho các dự án trên địa bàn  
TP Buôn Ma Thuột” thì ĐB 
Hạnh phân vân cụm từ “trên 
địa bàn TP Buôn Ma Thuột”. 
Hiện nay, các dự án đầu tư cần 
có tính kết nối và lan tỏa, nếu đó 
là dự án tại thành phố nhưng có 
kết nối, lan tỏa đến các vùng 
ven xung quanh thành phố thì 
xử lý thế nào. Tương tự, về ưu 
đãi thuế thu nhập DN tại TP 
Buôn Ma Thuột, cần xác định rõ 
“dự án đầu tư trên địa bàn TP 
Buôn Ma Thuột” là địa bàn hành 
chính hay mở rộng hơn, bởi thực 
tế, DN đóng chân ở thành phố 
nhưng có chi nhánh ở các huyện.

Mặt khác, cần chọn lọc các 
dự án đầu tư vào TP Buôn Ma 
Thuột để vừa có các dự án 
đảm bảo an sinh xã hội, vừa 
có những dự án mang tính đột 
phá; bổ sung các chính sách ưu 
đãi đặc biệt khác để thu hút 
chuyên gia, nhà khoa học, tài 
năng đặc biệt về làm việc tại 
thành phố.            NGUYỄN MUỘI

Nhiều chính sách ưu đãi khách dự hội nghị, hội thảo 
kết hợp du lịch tại Bình Định 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH:

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn giành
8/10 giải nhất

Thuốc điều trị ung thư của Bidiphar được 
chứng nhận thương hiệu quốc gia

ĐB Nguyễn Văn Cảnh thảo luận về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa 
chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.                                Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh
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Đến nay tỉnh Bình Định có 
434 cơ sở giáo dục mầm non 
(GDMN), gồm 219 trường mầm 
non, mẫu giáo và 215 nhóm trẻ, 
lớp mẫu giáo tư thục độc lập, 
tăng 3 trường mầm non tư thục 
và giảm 1 nhóm lớp tư thục 
so với năm học trước. Xã hội 
hóa GDMN được quan tâm, có 
48 trường mầm non tư thục,  
2 trường mầm non dân lập và 
215 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư 
thục độc lập.

Trẻ dưới 3 tuổi chưa 
được hỗ trợ tiền ăn

Trong 9 chính sách quy định 
tại Nghị định 105/NĐ-CP, tỉnh 
Bình Định đã triển khai thực 
hiện kịp thời các chính sách sử 
dụng ngân sách Trung ương 
hỗ trợ. Nhờ đó cơ sở vật chất 
tại các cơ sở GDMN được cải 
thiện đáng kể. Điều kiện cho trẻ 
đến trường, đặc biệt trẻ vùng 
dân tộc thiểu số, vùng KT-XH 
đặc biệt khó khăn ngày càng 
tốt hơn.  

Riêng năm 2021, hơn 27 tỷ 
đồng đã được hỗ trợ cho trẻ 
và giáo viên; trong đó phần 
hỗ trợ tiền ăn trưa cho 17.931 
trẻ là hơn 22,7 tỷ đồng; hỗ trợ 
tiền nấu ăn cho trẻ tại các cơ sở 
GDMN ở xã có điều kiện KT-
XH đặc biệt khó khăn hơn 2 tỷ 
đồng; hỗ trợ cho giáo viên gần 
2,3 tỷ đồng. Năm nay, kinh phí 
dự kiến hỗ trợ thực hiện chính 
sách hơn 26,5 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, trong 2 năm thực 
hiện Nghị định 105/NĐ-CP, 
vẫn còn một số trẻ mầm non, 
mẫu giáo và giáo viên chưa 
được hưởng chính sách như trẻ 
nhà trẻ, giáo viên dạy lớp ghép 
ở các địa bàn miền núi, vùng 
dân tộc thiểu số, giáo viên dạy 
tăng cường Tiếng Việt...

Gỡ khó để phát triển giáo dục mầm non
Sau 2 năm triển khai, Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm 

non đã góp phần tăng tỷ lệ trẻ đến trường, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trên địa bàn 
tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện nghị định này vẫn còn không ít khó khăn. 

Trường Mẫu giáo Vĩnh 
Thịnh (huyện Vĩnh Thạnh) có 
218 trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi tại 
10 điểm trường; trong số này 45 
trẻ dân tộc Bana ở làng M2, M3 
học tăng cường Tiếng Việt. Phó 
Hiệu trưởng nhà trường Bùi 
Thị Lan Hương cho hay, theo 
Nghị định 105/NĐ-CP, trẻ được 
hỗ trợ tiền ăn 160 nghìn đồng/
trẻ/tháng trong 9 tháng thực 
học năm học. Riêng giáo viên 
từ tháng 6.2021 đến nay chỉ còn 
3 cô dạy điểm trường làng M2, 
M3 được hỗ trợ tiền dạy tăng 
cường Tiếng Việt là 450 nghìn 
đồng/người/tháng, 7 thôn còn 
lại không còn được hỗ trợ. 

Theo cô Luyện Thị Phương, 
Hiệu trưởng Trường Mầm non 
Vĩnh Thuận (Vĩnh Thạnh), 
trường có 142 trẻ chia 6 nhóm/
lớp, gồm: 1 nhóm trẻ 13 - 24 
tháng tuổi; 1 nhóm trẻ 25 - 36 
tháng tuổi và 4 lớp mẫu giáo, 

đều học bán trú. Nhờ Nghị 
định 105/NĐ-CP, việc thu hút 
trẻ đến trường thuận lợi hơn, 
trong đó trẻ 4 - 5 tuổi ra lớp 
đạt 100%, còn trẻ các độ tuổi 
nhỏ hơn đạt 97% - 98%. “Tuy 
nhiên, Nhà nước chỉ hỗ trợ tiền 
ăn cho trẻ 3 - 5 tuổi (160 nghìn 
đồng/trẻ/tháng), 2 lớp nhà trẻ 
dưới 3 tuổi không được hỗ trợ 
dù gia đình các em cũng rất 
khó khăn, chủ yếu thuộc diện 
hộ nghèo. Về phía giáo viên, 
dù vẫn phải dạy tăng cường 
Tiếng Việt nhưng cũng không 
được hỗ trợ 450 nghìn đồng/cô/
tháng do chính sách chỉ hỗ trợ 
cho giáo viên… lớp ghép”, cô 
Phương chia sẻ.

Huyện miền núi Vĩnh 
Thạnh có 9 trường mầm non, 
mẫu giáo công lập, 100% 
trường dạy tăng cường Tiếng 
Việt cho trẻ; có khoảng 1.200 - 
1.600 trẻ mẫu giáo tùy năm học 

được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn 
trưa; 31 - 34 giáo viên dạy tăng 
cường Tiếng Việt ở lớp ghép 
được hỗ trợ. “Cần thiết tiếp tục 
hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 
và mở rộng thêm trẻ nhà trẻ để 
vận động trẻ ra lớp đạt 100%”, 
Trưởng Phòng GD&ĐT huyện 
Bùi Xuân Ngọc cho hay.

Trong khi đó, ông Phạm 
Minh Chấn, Trưởng Phòng 
GD&ĐT huyện Vân Canh kiến 
nghị mở rộng thêm đối tượng 
giáo viên dạy lớp ghép hoặc lớp 
tăng cường Tiếng Việt tại điểm 
trường chính cũng được hỗ trợ 
hằng tháng như giáo viên ở các 
điểm lẻ.

Cần thêm chính sách hỗ trợ 
trẻ em là con công nhân

Cùng với việc triển khai 
thực hiện các chính sách hỗ trợ 
của Trung ương, Nghị định 
105/NĐ-CP cũng đặt vấn đề 

ban hành các chính sách hỗ 
trợ từ địa phương. Đến nay, 
tỉnh Bình Định đã ban hành 
các nghị quyết về thực hiện 
mức thu học phí cho GDMN, 
giáo dục phổ thông từ năm 
học 2022 - 2023 và thực hiện 
một số dịch vụ sự nghiệp công 
không sử dụng ngân sách nhà 
nước. Tuy nhiên, theo Phó 
Giám đốc Sở GD&ĐT Phan 
Thanh Liêm xác nhận, đến nay 
tỉnh Bình Định chưa có nhiều 
chính sách riêng để phát triển 
GDMN. 

Tỉnh cũng chưa ban hành 
nghị quyết quy định chính 
sách đầu tư, ưu tiên phát 
triển GDMN, chính sách đối 
với trẻ mầm non, giáo viên 
mầm non tại cơ sở dân lập, tư 
thục liên quan đến khu công 
nghiệp. Việc quy hoạch các 
khu công nghiệp chưa quan 
tâm dành quỹ đất xây dựng cơ 
sở GDMN; các DN cũng chưa 
thực sự quan tâm đầu tư xây 
dựng cơ sở GDMN đáp ứng 
nhu cầu bức thiết của người 
lao động. Chính sách trợ cấp 
đối với trẻ mầm non là con 
công nhân, người lao động tại 
các khu công nghiệp và chính 
sách đối với giáo viên mầm 
non tại cơ sở GDMN tư thục 
địa bàn có khu công nghiệp 
chưa thực hiện được.

Ông Liêm cho hay, Sở 
GD&ĐT đã khảo sát các cơ sở 
GDMN tư thục trên địa bàn 
khu công nghiệp có trẻ là con 
công nhân theo học. Kết quả 
chỉ có 2 cơ sở GDMN độc lập 
tư thục đạt 30% trở lên có trẻ 
là con công nhân theo học. 
Sở GD&ĐT tham mưu UBND 
tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp 
tháng 12.2022 sắp tới về nghị 
quyết quy định chính sách đối 
với trẻ mầm non, giáo viên 
mầm non tại các cơ sở GDMN 
dân lập, tư thục liên quan đến 
khu công nghiệp…                 

MAI HOÀNG

Nghị định 105/NĐ-CP hỗ trợ tiền ăn trưa giúp trẻ miền núi, vùng khó khăn được chăm sóc tốt hơn.                                    Ảnh: M.H

(BĐ) -  Chiều 25.10, tại 
Hà Nội, Liên hiệp các Hội 
KHKT Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ 
sáng tạo kỹ thuật Việt Nam 
(VIFOTEC) tổ chức tọa đàm 
Giải thưởng Sáng tạo KHCN 
Việt Nam, giải thưởng WIPO 
năm 2021. 

Năm 2021, có 115 công 
trình tham gia giải thưởng 
thuộc 6 lĩnh vực KHCN ưu 
tiên, gồm: Cơ khí - tự động 
hóa; công nghệ vật liệu; công 
nghệ thông tin, điện tử, viễn 
thông; sinh học phục vụ sản 
xuất và đời sống; công nghệ 
nhằm ứng phó với biến đổi 
khí hậu, bảo vệ môi trường 
và sử dụng hợp lý tài nguyên; 
công nghệ nhằm tiết kiệm 
năng lượng và sử dụng năng 
lượng mới.

Ban tổ chức giải thưởng 
quyết  định trao giải  cho  

45 công trình, trong đó có 4 
giải nhất, 8 giải nhì, 14 giải 
ba và 19 giải khuyến khích.

Lần này, tỉnh Bình Định 
có 2  công tr ình đạt  giải 
khuyến khích. Đó là công 
trình “Nghiên cứu tổng hợp 
N a n o c o m p o s i t e  M F e 2 O 4 
(M=Fe, Co, Ni)/Graphen biến 
tính ứng dụng trong xử lý 
môi trường và cảm biến điện 
hóa” của PGS.TS Nguyễn 
Thị Vương Hoàn và cộng sự 
(Trường ĐH Quy Nhơn) - lĩnh 
vực công nghệ vật liệu; công 
trình “Nhà màng thích ứng 
khí hậu, địa hình phục vụ 
nông nghiệp công nghệ cao” 
của kiến trúc sư Lê Phương 
(Công ty TNHH Thương  
mại - Xây dựng T.M.N) - lĩnh 
vực công nghệ nhằm ứng 
phó biến đổi khí hậu, bảo 
vệ môi trường và sử dụng  

tài nguyên.
Theo Ban tổ chức, năm 

2021, Tổ chức Sở hữu trí tuệ 
thế giới (WIPO) đã quyết 
định trao Bằng chứng nhận và 
Huy chương vàng cho 2 công 
trình của Việt Nam là: “Công 
nghệ, sản phẩm, giải pháp kỹ 
thuật, biện pháp thi công kè 
bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm” của 
TS Hoàng Đức Thảo (Công ty 
CP KHCN Việt Nam, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu); “Ứng dụng 
công nghệ phễu bê tông (Top-
Base) trong việc gia cố nền 
đất yếu tại Việt Nam” của kỹ 
sư Phạm Thành Công và các 
cộng sự (Tập đoàn GFS).

Lễ tổng kết ,  trao Giải 
thưởn g  S á n g  t ạ o  K H C N 
Việt Nam năm 2021 sẽ diễn 
ra vào tối 27.10, tại Nhà hát 
Lớn Hà Nội. 

 AN NHIÊN

Bình Định có 2 công trình đạt Giải thưởng 
Sáng tạo KHCN Việt Nam 2021

(BĐ) - Ngày 26.10, Công 
ty TNHH Sachi Nguyễn (khu 
phố 8, phường Tam Quan, 
TX Hoài Nhơn) xuất lô hàng 
bánh tráng đầu tiên sang thị 
trường Mỹ. Lãnh đạo UBND 
TX Hoài Nhơn đã đến chúc 
mừng công ty. 

Ông Nguyễn Hữu Vinh, 
Giám đốc Công ty TNHH 
Sachi Nguyễn, cho biết: Công 
ty làm hàng gia công cho các 
DN ở TP Hồ Chí Minh xuất 
khẩu các loại bánh tráng sang 
thị trường Nhật, Đài Loan… 
Đây là lần đầu tiên công ty 
xuất 10.000 bì bánh tráng, trị 
giá 100 triệu đồng, bao gồm 
bánh tráng rong biển và bánh 
tráng gạo nướng sẵn với bao 
bì, nhãn mác của công ty sang 
thị trường Mỹ. 

Đến nay, sản phẩm bánh 
tráng Sachi các loại đã có mặt ở 

Bánh tráng Sachi xuất khẩu 
sang thị trường Mỹ

Phó Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn Phạm 
Văn Chung (bên phải) tặng hoa chúc 
mừng Công ty TNHH Sachi Nguyễn.                                        

Ảnh: HẢI YẾN 

hầu hết các tỉnh, thành trong 
cả nước và bước đầu đạt được 
kết quả khả quan khi xuất 
khẩu sang thị trường Mỹ. 
Ông Nguyễn Hữu Vinh, Giám 
đốc Công ty TNHH Sachi 
Nguyễn, vinh dự nhận danh 
hiệu Nông dân Việt Nam xuất 
sắc năm 2022.            

    HẢI YẾN 
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“Không thể chấp nhận 
được” là câu cửa miệng thốt ra 
từ các phụ huynh khi xem các 
clip về vụ học sinh đánh bạn ở 
huyện Phù Mỹ. Hành vi đến tận 
nhà đánh bạn thể hiện thói côn 
đồ, manh động. Việc quay clip 
rồi tung lên mạng để hạ nhục 
nạn nhân khiến mọi người càng 
phẫn nộ.

Theo một số giáo viên công 
tác lâu năm trong ngành Giáo 
dục, học sinh lớp 7 - 9 rất “khó 
bảo, khó nghe lại dễ bị kích 
động”. Các em không biết 
cách kiểm soát cảm xúc của bản 
thân, lại thiếu kỹ năng trong 
giải quyết xung đột với bạn 
bè. Một số em thích thể hiện 
bản thân bằng cách bắt nạt 
bạn bè, muốn người khác làm 
theo ý mình. 

Nhân chuyện học sinh đánh 
nhau ở huyện Phù Mỹ, xâu 
chuỗi một số vụ học sinh đánh 
nhau ở các tỉnh, thành gần đây, 
dư luận không khỏi lo ngại về 
tình trạng các nữ sinh đánh 
nhau, quay clip tung lên mạng 
xã hội đang có xu hướng tăng. 

Theo các chuyên gia tâm lý, 
một trong những nguyên nhân 
chính làm gia tăng hành vi 
hung tính ở các em nữ là chịu 

Các đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội trong những ngày qua 
về vụ việc em T.L.T.M. (học sinh lớp 9, Trường THCS thị trấn Phù 
Mỹ, huyện Phù Mỹ) bị một nhóm học sinh lớp 7, 8 cùng trường 
đánh đập thô bạo làm dư luận hết sức bức xúc. Theo tìm hiểu 
ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, học sinh lớp 9 này đã bị những 
học sinh lớp nhỏ hơn kia bắt nạt trong một thời gian trước đó. 

những áp lực đặt ra từ bố mẹ; 
hoặc các em thường bị tấn công 
bởi những lời nói và hành vi 
bạo lực từ người lớn trong gia 
đình, chứng kiến những hành 
vi bạo lực của các thành viên 
trong gia đình. 

Liên quan đến vụ bạo lực 
trong học sinh ở huyện Phù 
Mỹ, bà Hà Thị Hiếu, Phó Giám 
đốc Trung tâm Công tác xã hội 
và Bảo trợ xã hội tỉnh (Sở LĐ-
TB&XH) tỏ ra trăn trở khi biết 

Liên quan đến vụ việc gây bức xúc dư 
luận này, sáng 26.10, Giám đốc sở GD&ĐT 
Đào Đức Tuấn có văn bản chỉ đạo tăng cường 
phòng ngừa tình trạng bạo lực liên quan 
đến học sinh. 

Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng tất cả các 
cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường 
xuyên trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát 
lại việc thực hiện các chỉ đạo công tác phòng 
ngừa bạo lực học đường. Căn cứ tình hình cụ 
thể của nhà trường, địa phương, có giải pháp 
cụ thể để tăng cường công tác phối hợp với 
chính quyền, các đoàn thể, phụ huynh trong 

giáo dục đạo đức học sinh, phát huy vai trò 
của tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong nhà trường, 
nêu cao trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm 
trong việc thường xuyên theo dõi, nắm bắt 
và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn (nếu 
có) phát sinh trong nội bộ học sinh.

Theo Sở GD&ĐT, dù Sở có văn bản chỉ 
đạo công tác giáo dục chính trị và công tác 
học sinh - sinh viên, xây dựng môi trường 
giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, 
phòng chống bạo lực học đường, tuy nhiên 
trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng 
bạo lực liên quan đến học sinh. MAI HOÀNG

Tăng cường công tác phòng ngừa bạo lực 
liên quan đến học sinh

Gửi đơn tới Báo Bình Định, 
các hộ nhận khoán bảo vệ 
rừng phòng hộ tại huyện Phù 
Cát trình bày đã hợp đồng với 
Ban Quản lý rừng phòng hộ 
(QLRPH) huyện Phù Cát nhận 
khoán bảo vệ rừng phòng hộ 
trên địa bàn huyện với mức phí  
300 nghìn đồng/ha/năm. Trước 
đây, cứ 6 tháng các hộ nhận 
khoán bảo vệ rừng phòng hộ 
được Ban QLRPH huyện Phù 
Cát chi trả tiền 1 lần. Tuy nhiên, 
từ năm 2021 đến nay, các hộ chưa 
được chi trả tiền; ảnh hưởng đến 
quyền lợi và khiến các hộ gặp 
nhiều khó khăn.

Theo Ban QLRPH huyện 
Phù Cát, tổng diện tích rừng 

phòng hộ trên địa bàn huyện 
khoán cho các hộ dân bảo vệ là 
hơn 10.891 ha; trong đó, rừng tự 
nhiên hơn 10.815 ha, rừng trồng 
phi lao ven biển hơn 75 ha. Mỗi 
hộ nhận khoán được giao tối đa 
30 ha rừng phòng hộ để bảo vệ; 
tổng số tiền chi trả cho các hộ 
nhận khoán hơn 3 tỷ đồng/năm. 

Đây là nguồn kinh phí 
do Chính phủ thực hiện theo 
chương trình quản lý rừng bền 
vững. Thế nhưng, từ năm 2021, 
Chính phủ chưa cấp nguồn 
kinh phí về địa phương nên Ban 
QLRPH huyện Phù Cát chưa 
thể chi trả tiền cho các hộ nhận 
khoán bảo vệ rừng.

“Trong năm 2021 và 9 tháng 

đầu năm 2022, nguồn kinh phí 
chi trả tiền bảo vệ rừng phòng 
hộ theo chương trình quản lý 
rừng bền vững của Chính phủ 
bị tạm ngưng nên chưa thể chi 
trả cho các hộ nhận khoán. Ban 
QLRPH đã thông báo cho các hộ 
nhận khoán biết, khi nào Nhà 
nước cấp kinh phí thì sẽ chi trả 
tiền. Tuy nhiên, do đã gần 2 năm 
chưa được nhận tiền bảo vệ rừng 
nên không ít hộ nhận khoán bức 
xúc. Nếu Nhà nước chậm cấp 
kinh phí, các hộ nhận khoán tiếp 
tục phải đợi tiền thì ảnh hưởng 
không nhỏ đến công tác bảo vệ 
rừng”, ông Huỳnh Thu Công, 
Giám đốc Ban QLRPH huyện 
Phù Cát, cho hay.    MINH NHÂN

(BĐ) - Chiều 26.10, Hội Bảo 
trợ bệnh nhân nghèo tỉnh phối 
hợp với Chi hội Tương chao 
đậu hũ 3 Phù Cát và Chi hội 
Bác Ái Tuy Phước đến BVĐK 
tỉnh trao 95,36 triệu đồng hỗ 
trợ 2 bệnh nhân nặng, có hoàn 
cảnh khó khăn.

Cụ thể, Chi hội Tương 
chao đậu hũ 3 Phù Cát vận 
động nhà hảo tâm ủng hộ 
bệnh nhân Trần Văn Thành 
(phường Nhơn Thành, TX 
An Nhơn) bị tai nạn lao động 
đa chấn thương 57,5 triệu 
đồng. Còn bệnh nhân Trần 

Kim Thành (xã Phước Lộc, 
huyện Tuy Phước) bị tai nạn 
lao động nhận tổng cộng  
37,86 triệu đồng, do Hội Bảo 
trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, Chi 
hội Bác Ái và nhà hảo tâm ở 
Quy Nhơn kêu gọi, ủng hộ.      

NGỌC TÚ

NGƯỜI NHẬN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG PHÒNG HỘ CHƯA ĐƯỢC CHI TRẢ TIỀN:

Đang chờ nguồn kinh phí từ Trung ương

Trước khi vào mùa mưa 
lũ, nhiều xã, phường, thị 
trấn trong tỉnh đã cho thiết 
lập các biển cảnh báo nguy 
hiểm tại các tràn giao thông 
và các tuyến đường ngập 
sâu, nghiêm cấm người và 
phương tiện qua lại khi xảy ra 
lũ lụt. Tuy nhiên, cũng có địa 
phương còn lơ là công tác này.

Điển hình là ở xã vùng 
trũng Cát Chánh (huyện Phù 
Cát), trong đợt lũ từ ngày 
11 - 13.10, hầu hết các tuyến 
đường từ tỉnh lộ đến đường 
giao thông nông thôn đều 
bị ngập, có tuyến ngập trên  
1 m. Trong đó, các tuyến giao 
thông từ các thôn Chánh Định, 
Vân Triêm, Chánh Hội, Chánh 
Hữu đi tỉnh lộ 640 bị ngập 
nặng, từ thôn Chánh Định đi 
đường trục Khu Kinh tế Nhơn 
Hội ngập sâu gần 1,5 m, nước 
chảy xiết.

Thế nhưng, các tuyến 
đường trên không hề có biển 
cảnh báo đoạn đường ngập 
sâu, cấm người và phương 

học sinh lớp 9 Trường THCS 
Phù Mỹ đã bị đánh trước đó 
mà “không nói với ai”. Bà Hiếu 
khuyến khích các em học sinh 
hãy mạnh dạn lên tiếng, chia 
sẻ, tố cáo những hành vi xâm 
hại, bạo lực bản thân mình, bởi 
chỉ như vậy mọi việc mới có 
thể được giải quyết, ngăn chặn 

từ đầu, tránh tình trạng “giọt 
nước tràn ly” đáng tiếc sau này.

Dư luận đang đòi hỏi một 
hình thức giáo dục, răn đe đúng 
mức, tránh tình trạng “giơ cao 
đánh khẽ”. Nếu không sẽ tạo ra 
tiền lệ xấu, nhất là với lứa tuổi 
ẩm ương này. Bởi suy cho cùng, 
dù với lý do gì, việc đánh đập 

THEO ĐƠN, THƯ BẠN ĐỌC

Học sinh hãy tố cáo 
khi bị bắt nạt, bạo lực

bạn một cách dã man và hết sức 
manh động ở học sinh là điều 
không thể chấp nhận được. 

Để không còn xảy ra tình 
trạng mâu thuẫn nội bộ trong 
cá nhân học sinh bị đẩy đến cao 
trào như vụ việc ở Phù Mỹ mà 
nhà trường không nắm, không 
biết, không ngăn chặn kịp 
thời, thời gian tới, ngành Giáo 
dục cần thực hiện hiệu quả 
Thông tư 31/2017/TT-BGDDT 
về việc hướng dẫn thực hiện 
công tác tư vấn tâm lý cho học 
sinh trong trường phổ thông. 
Theo đó, các trường THCS hãy 
thành lập, phát huy hiệu quả 
hoạt động của tổ tư vấn, hỗ trợ 
học sinh. Thành viên của tổ này 
gồm lãnh đạo nhà trường, cán 
bộ, giáo viên, nhân viên y tế, 
cán bộ Đoàn, Đội, cha mẹ học 
sinh, học sinh là cán bộ lớp.     

     NGỌC NGA - HOÀNG KIỀU

Nhóm học sinh đánh đập bạn rất thô bạo.                                         Ảnh cắt từ clip

Cần thiết lập biển cảnh báo 
ở vùng ngập sâu

tiện qua lại. Hơn nữa, không 
có cọc tiêu hai bên đường ghi 
mực nước ngập để người đi 
đường phòng tránh, và không 
có lực lượng xung kích canh 
gác để ngăn người và phương 
tiện qua lại trên các tuyến 
đường ngập lụt.

Theo ông Đinh Hữu, Chủ 
tịch UBND xã Cát Chánh, xã 
đang cho đúc các trụ tiêu để 
cắm ở các tuyến giao thông 
n g ậ p  l ũ ;  c ò n  b i ể n  c ả n h 
báo nguy hiểm ở các đoạn 
đường ngập sâu cũng đang 
cho làm, sẽ cắm ngay sau 
khi hoàn thành.

Tương tự, các địa phương 
nằm ở vùng trũng, thường bị 
ngập lụt kéo dài như xã Cát 
Chánh cũng cần thực hiện tốt 
công tác phòng tránh thiên tai, 
không nên để “mất bò mới lo 
làm chuồng”.   

XUÂN THỨC

Trao hơn 95 triệu đồng hỗ trợ 2 bệnh nhân nặng Ý KIẾN
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Bình Định

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM:

Tăng cường phối hợp để tháo gỡ 
vướng mắc, đảm bảo tiến độ 
Công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Bình Định được các bộ, ngành, chủ đầu tư đánh 

giá cao. Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng do khối lượng các phần việc tiếp theo còn rất lớn, các chuyên 
gia cảnh báo sẽ phát sinh nhiều vướng mắc, khó khăn. Vì vậy, UBND tỉnh đang liên tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa 
phương chủ động phối hợp tháo gỡ các khó khăn. 

 Các địa phương 
gấp rút hoàn 
thành công tác 
kiểm kê vào 
ngày 30.10. 
- Trong ảnh: 
Hội đồng GPMB 
huyện Hoài Ân 
kiểm kê tại xã 
Ân Mỹ. 
Ảnh: HẢI YẾN

Gấp rút triển khai 
Các địa phương trong tỉnh có 

dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua 
đều đã cơ bản hoàn thành việc 
kiểm đếm, áp giá đền bù, thống 
nhất phương án bồi thường đất 
nông nghiệp, trong đó TP Quy 
Nhơn và TX Hoài Nhơn đã tiến 
hành chi trả tiền đền bù giải 
phóng mặt bằng (GPMB) cho 
người dân; những địa phương 
còn lại đang nỗ lực đẩy nhanh 
các thủ tục để triển khai chi trả. 

Tuy nhiên, để đảm bảo bàn 
giao đủ 70% diện tích mặt bằng 
của các gói thầu xây lắp khởi 
công trước ngày 20.11.2022 và 
bàn giao toàn bộ diện tích còn lại 
trong quý II/2023 theo yêu cầu 
của Chính phủ và Bộ GTVT thì 
các địa phương phải đẩy nhanh 
tiến độ áp giá, chi trả đền bù 
đất ở; bố trí tái định cư (TĐC) 
cho các hộ dân phải di dời; khẩn 
trương tổ chức di dời hạ tầng 
điện, cáp viễn thông…

Tại TX Hoài Nhơn, địa 
phương dẫn đầu cả tỉnh trong 
thực hiện GPMB, đến nay đã 
kiểm kê xác nhận nguồn gốc 
đất được 3.006 hộ/3.504 hộ ảnh 
hưởng (đạt 85,79%). Thị xã cũng 
đã công khai phương án bồi 
thường đối với 2.528 hộ/3.504 
hộ ảnh hưởng (72,1%). Đến 
ngày 25.10, số hộ dân đã thống 
nhất phương án bồi thường đạt 
90,31% số hộ đã công khai. 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, 
đến ngày 30.10 các địa phương 
phải hoàn thành dứt điểm công 
tác đo đạc, kiểm đếm và phải 
cơ bản phê duyệt phương án, 

chi trả tiền bồi thường, GPMB 
đạt ít nhất 50% khối lượng; đến 
ngày 15.11 phải đạt ít nhất 70% 
khối lượng để kịp bàn giao mặt 
bằng theo tiến độ dự án, riêng 
đất nông nghiệp phải đạt 100% 
khối lượng. Chậm nhất đến ngày 
30.11 phải cơ bản hoàn thành 
công tác phê duyệt phương 
án bồi thường, GPMB đối với 
nhà cửa, vật kiến trúc. Các địa 
phương phải hoàn thành thủ tục 
để tổ chức thực hiện việc di dời 
các công trình hạ tầng kỹ thuật 
chậm nhất trong tháng 11.2022.

Ông Phạm Văn Chung, 
Phó Chủ tịch UBND TX Hoài 
Nhơn, cho biết: Hiện UBND thị 
xã đang trình thẩm định, phê 
duyệt và ban hành quyết định 

thu hồi đất của 2.283 hộ/2.528 
hộ, tổng số tiền đền bù là 449 
tỷ đồng. Đến nay, các hội đồng 
GPMB của thị xã đã chi trả 156,7 
tỷ đồng cho 818 hộ/3.504 hộ bị 
ảnh hưởng bởi dự án. Để đẩy 
nhanh tiến độ phê duyệt, chi trả 
tiền bồi thường GPMB, UBND 
thị xã đề nghị Ban quản lý dự án 
(QLDA) 2 tạo điều kiện rút ngắn 
thời gian xem xét, sớm có văn 
bản thỏa thuận phương án bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư khi 
UBND thị xã có văn bản đề nghị. 

Các sở, ngành, chủ đầu tư 
khẩn trương vào cuộc 

Để khắc phục sự chậm trễ 
trong chi trả tiền bồi thường, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 

Công Hoàng đã có văn bản chỉ 
đạo các địa phương liên quan 
khi tổ chức họp hội đồng bồi 
thường, GPMB phải mời đại 
diện chủ đầu tư là Ban QLDA 2, 
Ban QLDA 85 tham dự để nắm 
bắt, thỏa thuận và thống nhất 
phương án; sau khi phê duyệt 
phương án bồi thường, GPMB, 
các địa phương phải gửi ngay 
cho Ban QLDA 2, Ban QLDA 85 
và yêu cầu bố trí đủ kinh phí để 
kịp thời chi trả cho người dân.

Liên quan đến vấn đề này, 
ông Nguyễn Xuân Phong, Phó 
Chủ tịch UBND huyện Hoài 
Ân, kiến nghị thêm: Ban QLDA 
85 nên sớm có ý kiến về hồ sơ 
thiết kế, di dời, để đi tới thống 
nhất đồng thời phối hợp với địa 

 Sở GTVT đề xuất UBND 
tỉnh hỗ trợ 10 tỷ đồng sửa 
chữa các tuyến đường hư hỏng 
do đợt mưa lớn từ ngày 10 đến 
15.10. Theo Sở GTVT, có 8 tuyến 
đường của tỉnh và một số tuyến 
đường địa phương bị hư hỏng 
cục bộ, mặt đường, sạt lở đất đá 
vùi lấp mặt đường, hư hỏng rãnh 
thoát nước, sạt lở, hư hỏng mái ta 
luy một số đoạn tuyến. HẢI YẾN 
 Năm 2022 nông dân 

huyện Phù Cát đã chuyển gần 
1.400 ha đất chuyên trồng mì 
sang trồng đậu phụng xen mì. 
Việc xen canh giúp cả hai loại cây 
trồng này cùng sinh trưởng, phát 
triển tốt, ít bị sâu bệnh gây hại, ít 
cỏ dại hơn so với lúc độc canh. Kết 
quả, cây đậu phụng đạt năng suất 
40,7 tạ/ha, cây mì đạt 25 tấn/ha; 
thu nhập trên diện tích xen canh 
đạt hơn 70 triệu đồng/ha, cao 
3 lần so với trồng mì thuần trên 
cùng chân đất. THẾ HÀ

Chung sức bảo vệ môi trường
Xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn có gần 

2.000 hộ dân với khoảng 7.800 nhân khẩu. 
Trước đây, do thói quen và ý thức về môi 
trường chưa tốt, nhiều người bạ đâu vứt 
rác đó, vì thế nhiều địa điểm như đầu Cầu 
16, cầu Cháy (thôn Thượng Sơn), khu vực 
giáp ranh với huyện Vĩnh Thạnh (thôn Tiên 
Thuận) hay những đoạn sông, suối qua xã 
bị biến thành bãi rác. 

Ông Nguyễn Văn Chín, Chủ tịch UBND 
xã Tây Thuận, kể: Năm 2011, Tây Thuận bắt 
tay vào xây dựng nông thôn mới và ngay 
từ đầu đã nhận thấy tiêu chí môi trường 
là rất khó. Muốn tháo gỡ điểm nghẽn này, 
cốt lõi là phải làm thay đổi thói quen của 
dân, đồng thời phải tổ chức thu gom rác.

Năm 2014, với mong muốn góp phần 
cùng địa phương trong thực hiện tiêu chí 
môi trường, HTX Nông nghiệp - Dịch vụ 
Tây Thuận (HTX Tây Thuận) đã triển khai 
dịch vụ thu gom rác thải ở địa phương. 
Khi mới hoạt động, gặp không ít khó 
khăn, nhưng được sự giúp đỡ của chính 
quyền và nhân dân địa phương, dịch vụ 

TIN VẮN

HTX Tây Thuận thực hiện thu gom rác trên QL 19.                         Ảnh: Đ.N

đi vào hoạt động ổn định, thu gom rác ở 
4/4 thôn, các cơ quan, DN, 2 điểm chợ và 
3 điểm trường ở xã, với tần suất 2 - 3 lần/
tuần. Bên cạnh đó, HTX còn dành kinh 
phí gần 200 triệu đồng mua 20 thùng rác, 
10 xe đẩy rác chuyên dụng và chế phẩm 
sinh học khử mùi hôi, giao cho các thôn, 
các chợ trên địa bàn xã, đặt tại các điểm 
công cộng, khu vực ngã ba đông dân ở 

địa phương để quá trình vận 
chuyển, thu gom rác đến điểm 
tập kết thuận lợi hơn. 

Ông Huỳnh Văn Hiển, Phó 
Giám đốc HTX Tây Thuận, cho 
biết: Mặc dù địa bàn rộng, dân 
cư thưa thớt, nguồn thu từ dịch 
vụ đạt thấp, nhưng chúng tôi 
vẫn nỗ lực tổ chức tốt việc thu 
gom rác thải ở địa phương và 
phối hợp với các hội, đoàn thể 
địa phương tuyên truyền người 
dân nâng cao nhận thức trong 
bảo vệ môi trường. Từ chỗ chỉ 
có vài trăm người tham gia dịch 

vụ, đến nay đã có gần 1.500 hộ dân hưởng 
ứng dịch vụ thu gom rác thải do HTX thực 
hiện, góp phần rất lớn trong công tác bảo 
vệ môi trường ở địa phương.

Ông Hiển cho biết thêm, tới đây nếu 
được Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ, HTX sẽ 
đầu tư mua xe ép rác nhằm nâng cao chất 
lượng dịch vụ, để Tây Thuận thêm sạch 
đẹp hơn.                                          ĐINH NGỌC

phương trong việc thực hiện 
công tác di dời hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật (viễn thông, điện lực, 
cấp thoát nước...) có giao cắt 
qua tuyến đường cao tốc và nằm 
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ. 

Tuy nhiên, đến nay, nhiều 
kiến nghị của địa phương, 
UBND tỉnh đã gởi chủ đầu tư là 
Ban QLDA 2 và Ban QLDA 85 lại 
rất chậm hoặc không nhận được 
phản hồi. Tại nhiều cuộc họp liên 
tiếp trong tháng 10.2022, lãnh đạo 
UBND tỉnh Bình Định đã đề nghị 
chủ đầu tư phải hợp tác tốt hơn 
với địa phương và chịu trách 
nhiệm trước Bộ GTVT nếu công 
tác GPMB phần liên quan đến các 
kiến nghị của tỉnh bị chậm trễ. 

Riêng các vướng mắc, khó 
khăn nằm trong thẩm quyền, 
UBND tỉnh chỉ đạo các sở, 
ngành tập trung tháo gỡ cho 
địa phương, như: Kiến nghị về 
việc đổi đất nông nghiệp, xác 
định hạng đất công ích của TX 
An Nhơn; di dời các điểm di tích 
thuộc quần thể di tích vụ thảm 
sát Bình An ở huyện Tây Sơn; 
xác định kinh phí và kịp thời bố 
trí kinh phí để nộp tiền trồng 
rừng thay thế theo đúng quy 
định ở huyện Phù Mỹ…  

UBND tỉnh yêu cầu các địa 
phương chỉ đạo các phòng, 
ban chuyên môn cấp huyện 
và UBND cấp xã tập trung ưu 
tiên giải quyết các nội dung liên 
quan đến công tác bồi thường, 
GPMB dự án; đồng thời, tổ 
chức bàn giao mặt bằng ngay 
khi hoàn thành việc chi trả bồi 
thường GPMB; thông báo cho 
người dân không được tiếp tục 
sản xuất trên đất nông nghiệp 
bị ảnh hưởng GPMB của dự án 
để tránh các vướng mắc về sau.   

HẢI YẾN 



CHUYỂN ĐỔI SỐ

Nhờ triển khai đồng bộ theo lộ trình 
cụ thể, kết quả thực hiện chuyển đổi số ở 
TP Quy Nhơn bước đầu đem lại nhiều kết 
quả đáng khích lệ. Cụ thể, đến nay, thành 
phố đã triển khai thực hiện hệ thống quản 
lý đất đai VBDLis ở 2 xã Nhơn Hải, Nhơn 
Lý. Hệ thống này đã kết nối liên thông 
với Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông 
tin một cửa điện tử (VNPT-iGate) của 
tỉnh. Từ đó, từng bước số hóa thành phần 
hồ sơ thủ tục hành chính trên lĩnh vực 
đất đai. Việc số hóa dữ liệu hệ thống 
thoát nước, vệ sinh môi trường, cây xanh 
đô thị TP Quy Nhơn đang được Phòng 
Quản lý đô thị phối hợp với Văn phòng 
HĐND&UBND thành phố và các đơn vị 
liên quan tích cực triển khai. 

Ông Dương Hiệp Hòa, Phó Chủ tịch 
UBND TP Quy Nhơn, cho biết: Thành 
phố cũng đang tích cực rà soát đầu tư 
mới, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, 
trang thiết bị công nghệ thông tin cho các 
phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND 

Theo Sở KH&CN, đến nay, toàn tỉnh 
có 14 DN được chứng nhận DN KH&CN, 
chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp và công 
nghệ thông tin. Để hỗ trợ, tạo điều kiện 
cho thị trường KH&CN trong tỉnh phát 
triển, Sở KH&CN phối hợp với các đơn 
vị liên quan đã xây dựng sàn giao dịch 
thiết bị công nghệ, giới thiệu sản phẩm 
KH&CN; tiến hành xây dựng sàn giao 
dịch điện tử trực tuyến các thiết bị công 
nghệ và sản phẩm KH&CN (Techmart 
online). Đồng thời, phát triển, cập nhật 
và quảng bá sàn giao dịch công nghệ 
Bình Định, như: Thiết kế banner động, 
phát triển giao diện mobile; quản trị và 
đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu về ứng dụng 
và phát triển công nghệ. 

Bên cạnh đó, Sở còn hợp tác với Trung 
tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP 
Hồ Chí Minh về chia sẻ thông tin công 
nghệ/thiết bị cung - cầu phù hợp với nhu 
cầu thực tế tại tỉnh. Ngoài ra, cuối tháng 
3.2022, tổ chức trung gian của thị trường 
KH&CN - Trung tâm Thông tin - Ứng 
dụng KH&CN Bình Định, cũng được 
hình thành. Đồng thời, tỉnh đã thu hút 
được một số DN lớn đầu tư vào Khu đô 
thị Khoa học Quy Hòa và Trung tâm Trí 
tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ…

Tuy vậy, ông Huỳnh Xuân Trường, 
Trưởng Phòng Quản lý công nghệ và 
Sở hữu trí tuệ (Sở KH&CN) phân tích, 
cũng như tất cả những ngành hàng, thị 
trường khác, thị trường KH&CN cũng 
phụ thuộc vào mức độ phát triển KT-
XH. Ở nước ta nói chung và tỉnh Bình 
Định nói riêng, thị trường KH&CN còn 
chậm phát triển là do có một thời gian 
khá dài, việc đánh giá KH&CN như một 
dạng hàng hóa còn nhiều điểm bất cập. 
Việc tổ chức vận hành, kết nối giữa đào 
tạo - nghiên cứu - ứng dụng với sản 
xuất - kinh doanh còn chưa thực sự gắn 
kết chặt chẽ. Toàn tỉnh mới có 1 tổ chức 

trung gian của thị trường KH&CN, còn 
DN KH&CN thì chưa phát triển cả về 
quy mô và số lượng. Hoạt động kết nối 
cung cầu công nghệ chưa được thường 
xuyên, liên tục, công nghệ trong DN còn 
lạc hậu, không đáp ứng với yêu cầu hội 
nhập ngày càng sâu rộng. 

Công ty CP Gạch Tuynen Bình Định 
(huyện Tuy Phước) được công nhận DN 
KH&CN vào năm 2020, tuy nhiên, theo 
ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty, 
việc trao đổi, mua bán sản phẩm của đơn 
vị chủ yếu vận dụng theo kiểu truyền 
thống (mua bán trực tiếp) chứ chưa thực 
hiện tại sàn giao dịch công nghệ vốn 
được xem là tổ chức quan trọng trong 
hệ thống và là nền tảng cho hoạt động 
tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao, 
thương mại hóa công nghệ, đánh giá 
khoa học, định giá công nghệ. 

Bên cạnh những trở ngại trên, cần 
phải thừa nhận rằng, khả năng tiếp cận 
với dịch vụ, công nghệ của DN có quy 
mô vừa và nhỏ - vốn đang chiếm tỷ lệ 
chủ yếu ở Bình Định - cũng gặp nhiều 
khó khăn, nhất là về vốn đầu tư, trình 
độ của người lao động… 

Để tháo gỡ những hạn chế trong phát 
triển thị trường KH&CN, ông Lê Công 

Nhường, Giám đốc Sở KH&CN, cho biết: 
Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung 
đầu tư các dự án, chương trình nhằm 
thúc đẩy nguồn cung sản phẩm KH&CN 
do DN, trường đại học, viện nghiên cứu 
tạo ra. Thực hiện có hiệu quả việc giao 
quyền kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ cho đơn vị có khả 
năng thương mại hóa để hình thành thị 
trường KH&CN. Tăng cường, đẩy mạnh 
hoạt động chuyển giao quyền sở hữu, 
quyền sử dụng các kết quả nghiên cứu 
sử dụng ngân sách Nhà nước để thúc 
đẩy thương mại hóa, đưa công nghệ 
và sản phẩm công nghệ vào thực tiễn. 
Đồng thời, kiến nghị các cơ quan có thẩm 
quyền của Trung ương tiếp tục hoàn 
thiện các văn bản pháp luật về cơ chế, 
chính sách phát triển KH&CN. Sớm ban 
hành hướng dẫn việc giao quyền sở hữu, 
quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ để thúc đẩy 
ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ vào sản xuất và đời 
sống. Tăng cường hỗ trợ kết nối các viện, 
trường, các tổ chức KH&CN với các DN 
trong tỉnh trong việc tìm kiếm công nghệ, 
chuyển giao công nghệ…

TRỌNG LỢI

Ngày 25.10, Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp TX An Nhơn phối hợp với 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh, UBND 
xã Nhơn Mỹ tổ chức tổng kết mô hình 
Trồng lan Dendro cắt cành tại thôn Tân 
Kiều, xã Nhơn Mỹ. 

Mô hình triển khai từ tháng 11.2021 
tại vườn nhà ông Hồ Trương Trí, ở 
thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ với quy 
mô 200 m2 và 3.000 cây giống hoa lan 
Dendro. Thực tế cho thấy cây hoa lan 
Dendro sinh trưởng, phát triển tốt, phù 
hợp với điều kiện tự nhiên, thời tiết địa 
phương, người dân dễ dàng làm chủ 
kỹ thuật chăm sóc, cây sống đạt tỷ lệ 
99%, lá to, cây đẻ từ 2 - 3 mầm gốc và 
100% số cây đạt mức này, tỷ lệ cho hoa 
bói đạt 50% và đang bắt đầu cho hoa 
rộ để cắt cành.

THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG KH&CN TẠI BÌNH ĐỊNH PHÁT TRIỂN:

Tăng cường kết nối, đẩy mạnh chuyển giao
Thị trường KH&CN là nơi diễn ra 
các giao dịch mua bán sản phẩm 
KH&CN, như: Bản quyền, bí quyết, 
sáng kiến và các dịch vụ liên quan 
đến hoạt động KH&CN. Tuy nhiên, 
ở tỉnh Bình Định, thị trường này 
phát triển vẫn còn chậm.

Công tác hướng dẫn giao quyền sở hữu, quyền sử dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước cần được đẩy mạnh. 
- Trong ảnh: Một mô hình KH&CN do sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường ĐH Quy Nhơn thực hiện. 

Ảnh: TRỌNG LỢI

Hiệu quả kinh tế 
tích cực từ mô hình 
trồng lan Dendro 
cắt cành

Các đại biểu tham quan mô hình trồng lan Dendro 
cắt cành tại nhà ông Hồ Trương Trí.             Ảnh: L.N

Mô hình trồng lan Dendro cắt cành 
bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế 
tích cực, việc tiêu thụ hoa khá thuận 
lợi. Lan Dendro là một loài hoa đẹp, 
đa dạng về hình dáng, màu sắc, được 
nhiều người yêu thích, nhu cầu tiêu thụ 
trên thị trường cao, thang giá rộng phù 
hợp với nhiều nhóm đối tượng. Cây lan 
phát triển tốt, khi trưởng thành sẽ cho 
ra nhiều giả hành, có thể ra hoa để cắt 
cành quanh năm, tạo nguồn thu nhập 
thường xuyên cho nông dân.

LÊ NGÂN

TP Quy Nhơn “tăng tốc” chuyển đổi số

6 phường, xã, đáp ứng yêu cầu giải quyết 
công việc, phục vụ tổ chức, công dân 
trong giải quyết thủ tục hành chính theo 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đến 
giữa tháng 10.2022, bộ phận Tiếp nhận 
và trả kết quả thành phố đã tạo 2.579 tài 
khoản số cho công dân trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia, thực hiện nộp hồ sơ trực 

tuyến qua Cổng Dịch vụ công 
tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn, 
hỗ trợ công dân thực hiện 
dịch vụ chứng thực bản sao 
điện tử từ bản chính, tra cứu, 
tìm kiếm thông tin về thủ tục 
hành chính trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia và Cổng Dịch 
vụ công tỉnh. 

Bên cạnh đó, TP Quy 
Nhơn đang triển khai nâng 
cấp, đồng bộ 8 dịch vụ đô 
thị thông minh của Trung 
tâm Giám sát điều hành đô 
thị thông minh thành phố 

với Trung tâm Giám sát, điều hành đô 
thị thông minh tỉnh, gồm: Giám sát an 
ninh, trật tự đô thị; giám sát điều hành 
giao thông; phản ánh hiện trường; dịch 
vụ Dashboard tổng hợp giám sát điều 
hành... Đáng chú ý, nhằm nâng cao năng 
lực thực hiện chuyển đổi số, đến nay, 21/21 
phường, xã trên địa bàn TP Quy Nhơn đã 

triển khai, ban hành quyết định thành lập 
tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương, 
đảm bảo thời gian, tiến độ quy định. 

Theo ông Dương Hiệp Hòa, tới đây để 
đẩy mạnh chuyển đổi số,  UBND thành 
phố tiếp tục đầu tư, nâng cấp các trang 
thiết bị phục vụ chuyển đổi số cho các 
phòng, ban, đơn vị chuyên môn thành 
phố. Đồng thời, nâng cấp, đồng bộ các 
dịch vụ đô thị thông minh từ Trung tâm 
Giám sát điều hành đô thị thông minh 
thành phố, gắn với việc phát triển KT-XH 
của địa phương. Bên cạnh đó, thành phố 
cũng đầu tư giải pháp tích hợp nhận diện 
văn bản, để từng bước có lộ trình số hóa 
hệ thống văn bản lưu trữ. Đặc biệt, gắn 
trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, 
đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện 
nhiệm vụ chuyển đổi số; đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, 
hỗ trợ tổ chức, DN, người dân thực hiện 
kế hoạch chuyển đổi số một cách thường 
xuyên, liên tục.                           AN NHIÊN

Dịch vụ giám sát an ninh, trật tự đô thị từ Trung tâm Giám sát điều 
hành đô thị thông minh TP Quy Nhơn đem lại nhiều tiện ích. Ảnh: A.N
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Vận động hiệu quả, sử dụng 
minh bạch các khoản tài trợ 

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 
các hoạt động xã hội nhân đạo trong những 
thánưg cuối năm, các cấp hội CTĐ trong tỉnh 
đang tích cực thu hút nguồn lực và công khai, 
minh bạch việc sử dụng những khoản tài trợ 
để tạo niềm tin với nhà hảo tâm.

Hội CTĐ huyện 
Hoài Ân cùng 
Hội CTĐ tỉnh vận 
động nguồn lực 
hỗ trợ một hoàn 
cảnh khó khăn ở 
xã Ân Tường Tây. 
Ảnh: N.T

Kịp thời, thiết thực
Theo đánh giá của Hội CTĐ 

tỉnh, đa số cấp hội cơ sở đã năng 
động hơn trong công tác vận 
động nguồn lực, giúp duy trì 
hiệu quả các hoạt động xã hội 
nhân đạo thường xuyên, hỗ trợ 
thiết thực người gặp hoàn cảnh 
khó khăn đột xuất. 

Ở huyện Hoài Ân, một số xã 
sau khi có chủ tịch Hội CTĐ mới 
với tuổi đời trẻ hơn, công tác 
vận động nguồn lực có chuyển 
biến rõ rệt. Tiêu biểu như Hội 
CTĐ xã Ân Tường Đông, chủ 
tịch Hội CTĐ xã là Phó Chủ tịch 
Hội LHPN xã kiêm nhiệm nên 
việc nắm bắt, tìm hiểu gia cảnh 
rất nhanh chóng, công tác thông 
tin liên tục, nhờ vậy thu hút được 
nhiều nhà hảo tâm. 

Biết hoàn cảnh gia đình chị 
Trương Thị Kim Thường (40 
tuổi, ở thôn Thạch Long 1) đang 
túng quẫn sau khi chị bị biến 
chứng do sốt xuất huyết, Hội 
CTĐ xã Ân Tường Đông đã kêu 
gọi nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình 
chị Thường 1 triệu đồng/tháng 
trong 1 năm. Ngoài ra, cán bộ 
Hội còn đến thăm chị Thường 
cùng 4 đứa con (cháu nhỏ nhất 
mới 2 tháng tuổi), tặng tiền và 
sữa cho các cháu. 

Hội CTĐ huyện Tây Sơn 
thời gian qua cũng có chuyển 
biến mạnh mẽ trong vận động 
nguồn lực. Không chỉ khai thác 

tốt nguồn lực tại chỗ, các cấp 
hội cơ sở còn thu hút được 
nguồn lực từ cơ quan, đơn vị, 
nhà hảo tâm bên ngoài. Theo 
ông Nguyễn Thanh Giang, Chủ 
tịch Hội CTĐ huyện Tây Sơn, 
trong công tác phối hợp, thu hút 
nguồn lực, Hội luôn chú trọng 
tạo mọi điều kiện thuận lợi và 
đáp ứng yêu cầu của nhà hảo 
tâm. “Điều chúng tôi đặt lên 
hàng đầu là sự trở lại của họ 
sau lần hỗ trợ đầu tiên”, ông 
Giang cho hay.

Ở TP Quy Nhơn, Hội CTĐ 
thành phố cùng các cấp hội cơ 
sở và các CLB tình nguyện viên 
CTĐ luôn vận động nguồn lực 
giúp đối tượng khó khăn “hết 
công suất”. Không chỉ kêu gọi 
tiền, hàng chăm lo cho số người 

có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn, các cấp hội, CLB còn kêu 
gọi nhà hảo tâm giúp đỡ những 
bệnh nhân nặng cần tiền chữa 
trị tại các cơ sở y tế. Chiều 25.10, 
CLB Hiến máu tình nguyện và 
Cứu trợ xã hội TP Quy Nhơn 
cùng nhà hảo tâm là cơ sở sản 
xuất chả cá và chả ram tôm đất 
Sáu Dũng (Quy Nhơn) tặng quà 
(500 nghìn đồng/suất) cho bệnh 
nhân đang điều trị tại khoa Nội 
thận - Lọc máu (BVĐK tỉnh) với 
tổng số tiền 50 triệu đồng. 

Minh bạch để tin tưởng
Những tháng cuối năm 

luôn là quãng thời gian hội 
CTĐ các cấp cần nhiều nguồn 
lực để hỗ trợ các hoàn cảnh 
bị thiệt hại do bão lũ và chăm 

lo tết cho người nghèo. Năm 
ngoái, các cấp hội CTĐ trong 
tỉnh đã vận động 63.368 suất 
quà trị giá hơn 32,43 tỷ đồng, 
đạt 170% so với chỉ tiêu Trung 
ương Hội CTĐ Việt Nam giao. 
Dịp tết cổ truyền năm 2023, 
phong trào “Tết vì người 
nghèo và nạn nhân chất độc 
da cam” sẽ được thay bằng 
phong trào “Tết nhân ái”; đối 
tượng cần hỗ trợ theo đó được 
mở rộng hơn, tính thiết thực 
và hiệu quả cũng được chú 
trọng nhiều.  

Theo ông Phan Minh Tùng, 
Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, 
một số cách vận động hiện 
tại của các cấp hội gồm: Đưa 
thông tin về đối tượng cần trợ 
giúp, chương trình cần nguồn 

lực lên facebook, zalo hay viết 
thư ngỏ, gọi điện thoại vận 
động trực tiếp nhà hảo tâm. 
Mới đây, Hội CTĐ tỉnh tổ chức 
ký kết hợp tác với một số cơ 
quan, đơn vị trên tinh thần 
cùng chung tay hỗ trợ người 
khó khăn, công khai, minh 
bạch việc sử dụng các khoản 
tài trợ để tạo sự tin tưởng của 
nhà hảo tâm.

Những cách vận động hiện 
tại, theo ông Tùng là đa dạng, 
phong phú. Dù vậy, công tác 
thông tin, truyền thông nhằm 
lan tỏa, thu hút nhà hảo tâm 
vẫn chưa được một số cấp hội 
quan tâm đúng mức. 

“Trong thực tế, việc vận 
động nguồn lực có sự cạnh 
tranh nhất định giữa các hội, 
nhóm thiện nguyện. Để thuyết 
phục nhà hảo tâm, các cấp 
hội phải thông tin một cách 
chuyên nghiệp, rõ ràng việc 
mình làm, hoàn cảnh cụ thể 
của đối tượng cần trợ giúp”, 
ông Tùng yêu cầu. 

Nhắc đến việc tiếp tục thực 
hiện một số chương trình đòi 
hỏi sự đối ứng của địa phương 
trong những tháng tới (như 
chương trình “An toàn cho 
ngư dân nghèo, khó khăn”, 
“Dinh dưỡng cho trẻ em 
nghèo, khuyết tật”), với hơn 
một nửa cán bộ CTĐ cấp xã là 
người mới, đa số làm công tác 
kiêm nhiệm, ông Tùng đề nghị 
các cấp hội có kế hoạch xây 
dựng mạng lưới tình nguyện 
viên CTĐ, hướng dẫn họ cách 
vận động, kêu gọi nguồn lực 
cùng cách công khai, minh 
bạch việc sử dụng nguồn lực 
được tài trợ. 

NGỌC TÚ

Vốn vay ưu đãi trợ lực, hộ vay thoát nghèo bền vững 
Kể về hành trình 10 năm có sự đồng 

hành của tín dụng CSXH để gia đình 
từng bước vươn lên, bà Nguyễn Thị 
Tâm (57 tuổi, ở thôn Chương Hòa, 
xã Hoài Châu Bắc, TX Hoài Nhơn) 
rơm rớm nước mắt bởi nhiều cảm xúc  
đan xen. 

Dù gia đình thuộc hộ nghèo của xã, 
vợ chồng bà Tâm vẫn nỗ lực để các con 
được đến trường. Năm 2013, con trai 
bà thi đậu vào Trường ĐH Xây dựng 
miền Trung. Cùng với niềm vui, cả 
gia đình lo lắng khi gánh nặng kinh 
tế sẽ ngày một lớn. Việc nuôi cùng lúc 
con trai, con gái học đại học, cao đẳng 
vượt quá sức của gia đình thuần nông, 
hộ nghèo. 

Khi tham gia sinh hoạt phụ nữ thôn, 
bà Tâm được thông tin về chính sách vay 
vốn chương trình học sinh, sinh viên từ 
Ngân hàng CSXH. Theo hướng dẫn, bà 
tham gia vào tổ tiết kiệm và vay vốn phụ 
nữ thôn, thực hiện các thủ tục, hồ sơ để 
được vay vốn. Từ Phòng Giao dịch Ngân 
hàng CSXH TX Hoài Nhơn, bà được vay 
32 triệu đồng để nuôi con trai ăn học, 
phần nào yên tâm về hành trình 4 năm 
của con phía trước. 

Nâng cao năng lực cho 
Đội ứng phó thiên tai, 
thảm họa của tỉnh

(BĐ) - Ngày 26.10, tại TP Quy Nhơn, Hội 
CTĐ tỉnh khai mạc lớp tập huấn nâng cao 
năng lực ứng phó khẩn cấp với thảm họa 
cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa của 
tỉnh. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ 
dự án Nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp 
cho Hội CTĐ Việt Nam, do Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.

Trước khi đi vào nội dung tập huấn, Đội 
ứng phó thiên tai, thảm họa của tỉnh ra mắt 
với 21 thành viên, gồm đại diện Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh, một số sở, ban, ngành 
liên quan, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban Chỉ huy 
PCTT-TKCN&PTDS tỉnh và cán bộ hội CTĐ 
các huyện, thị xã, thành phố. Ông Lê Phong, 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội CTĐ tỉnh, làm 
Đội trưởng.

Trong 4 ngày (từ 26 - 29.10), các thành 
viên của Đội sẽ được tập huấn các nội dung: 
Những quy định hỗ trợ khắc phục hậu quả 
thiên tai; hướng dẫn cách thu thập thông 
tin, cách đánh giá thiệt hại cùng nhu cầu 
của người dân tại hiện trường xảy ra thiên 
tai; công tác tổ chức tiếp nhận và cấp phát 
hàng cứu trợ.              NGỌC NGA

Năm 2014, bà tiếp tục vay chương 
trình hộ nghèo với số tiền 30 triệu đồng 
để làm chuồng và mua 1 con bò sinh sản. 
Sau 3 năm, gia đình bà có thêm 2 bê con. 
Bà Tâm bán bê, cộng với tiền tích lũy thì 
trả đủ số tiền vay hộ nghèo. 

Đã có kinh nghiệm chăn nuôi, vợ 
chồng bà quyết định vay thêm 50 triệu 
đồng để mua 2 con bò sinh sản, sửa chữa 
thêm chuồng trại. Mỗi năm, 3 bò mẹ đều 
đặn đẻ 3 bê con. 

Kinh tế gia đình cũng bước sang giai 

đoạn ổn định khi 
các con lần lượt ra 
trường, xin được 
việc làm. Con trai 
trích thu nhập hằng 
tháng, ba mẹ hỗ trợ 
thêm để cùng trả 
hết khoản nợ vay 
học sinh, sinh viên. 
Đến năm 2019, gia 
đình bà Tâm đã xây 
được căn nhà mới 
khang trang. 

“Quyết  tâm 
thoát nghèo bền 
vững, cũng trong 

năm 2019, gia đình mạnh dạn vay thêm 
100 triệu đồng (chương trình vay hộ cận 
nghèo) để mua thêm bò sinh sản và mua 
cây giống (keo và bạch đàn) trồng rừng. 
Năm 2020, gia đình thoát diện cận nghèo. 
Và, hiện nay, số nợ của gia đình tại Ngân 
hàng CSXH còn 67 triệu đồng. Gia đình 
tôi tiếp tục nỗ lực lao động, chăm chỉ làm 
ăn để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, 
không phụ các chương trình vay ưu đãi 
đã tiếp sức cho nhà mình”, bà Tâm kể. 

N.MUỘI

Từ vốn vay hộ nghèo, cận nghèo, bà Tâm đầu tư vào chăn nuôi bò sinh sản để 
từng bước phát triển kinh tế gia đình.                              Ảnh: Tổ TK&VV thôn Chương Hòa
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Ngày 26.10, Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh phối hợp với Hội 
CTĐ tỉnh tổ chức truyền thông 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
về biển và kỹ năng sơ cấp cứu 
cho 120 ngư dân nghèo, hoàn 
cảnh khó khăn khu vực biên 
giới biển tại xã Cát Khánh, Cát 
Hải, Cát Tiến, Cát Chánh và 
Cát Thành (huyện Phù Cát). 

Tại buổi truyền thông, các 
báo cáo viên thông tin khái 
quát cho bà con ngư dân về 
khu vực biên giới biển của 
tỉnh, Luật Biên phòng Việt 
Nam; tình hình tàu cá, ngư 
dân Việt Nam vi phạm vùng 
biển nước ngoài khai thác hải 
sản trái phép; một số biện pháp 
ngăn chặn, xử phạt; những 
kiến thức cơ bản về biển, đảo 

Là công nhân may lành nghề 
với mức thu nhập 10 triệu đồng/
tháng là điều anh N.V.D. (ở xã 
Tây An, huyện Tây Sơn) từng 
không dám nghĩ tới sau khi 
chấp hành xong án phạt tù trở 
về địa phương cách đây 8 năm. 
Trước đó, anh D. bị kết án 12 
năm tù giam về tội đánh bạc và 
cố ý gây thương tích, nhờ chấp 
hành án tốt nên sau 9 năm anh 
được trở về với gia đình. 

“Ngày mới về, tôi cũng bế 
tắc lắm vì mặc cảm, không biết 
bắt đầu từ đâu. Chính lúc này, 
tôi được CA xã động viên, định 
hướng và đứng ra bảo lãnh, xin 
việc làm cho. Giờ đây, tôi còn 
được Hội Nông dân xã hỗ trợ 
vay 20 triệu đồng để mua bò, 
phát triển sản xuất gia đình. 
Lắm khi cứ ngỡ mình mơ, thế 
nên tôi chỉ còn biết cố gắng 
chăm chỉ làm việc, tuân thủ 
pháp luật để không phụ lòng 
của mọi người”, anh D. chia sẻ. 

Anh C.B. (ở TP Quy Nhơn) 
cũng từng gặp nhiều khó khăn 
sau khi chấp hành xong án phạt 
tù trở về địa phương. Song, giờ 
đây, chính anh lại là người tạo 
việc làm thường xuyên cho 4 lao 
động từ nghề sửa ô tô. Anh B. 
chia sẻ: “Những ngày đầu mới 
về nhà, tôi bị nhiều người dè bỉu 
là thằng tù nên buồn lắm. Nhờ 
gia đình, lực lượng chức năng, 
nhất là cán bộ CA thường xuyên 
gần gũi, động viên, định hướng 
lại nghề nghiệp nên tôi thấy tự 
tin hơn và bắt đầu làm lại cuộc 
đời từ nghề sửa xe”.

Thời gian qua, các mô hình 
giúp đỡ người chấp hành xong 
án phạt tù tại từng xã, phường 
mang lại hiệu quả tích cực. Đơn 

Chung tay giúp đỡ 
người hoàn lương

Thời gian qua, công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho những người chấp hành xong án phạt tù được 
thực hiện linh động và thiết thực. Nhờ đó, nhiều người hoàn lương đã giảm dần mặc cảm, ổn định cuộc sống, 
góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật tại địa phương.

cử như tại xã Tây An (huyện Tây 
Sơn), mô hình “Nông dân với 
công tác quản lý, giúp đỡ người 
tái hòa nhập cộng đồng” triển 
khai tại 5/5 thôn đã hỗ trợ việc 
làm ổn định tại địa phương cho 
8/14 người chưa xóa án tích. 

Ông Nguyễn Văn Thành, 
Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây 
An, cho biết: “Nắm bắt được 
khó khăn của người vừa chấp 
hành xong án phạt tù, chúng 
tôi chủ động gần gũi, sát sao 
với từng trường hợp. Từ đó, có 
định hướng hỗ trợ, quan tâm 
phù hợp. Chúng tôi đã thành 
lập tổ tự quản tại từng thôn để 
động viên tư tưởng, tạo điều 
kiện xóa án tích, xác nhận 
hạnh kiểm, đạo đức cũng như 
giới thiệu việc làm, giới thiệu 

nguồn vốn vay để họ ổn định 
cuộc sống, góp phần đảm bảo 
ANTT tại địa phương”. 

Trong khi đó, Đoàn phường 
Trần Phú (TP Quy Nhơn) tập 
trung vào các trường hợp vừa 
được xóa án tích trong độ tuổi 
thanh niên để phối hợp cùng chi 
đoàn Phòng Cảnh sát Thi hành 
án hình sự và hỗ trợ tư pháp 
(CA tỉnh) tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật về tái hòa nhập cộng 
đồng; hỗ trợ, tư vấn các thủ tục 
pháp lý. Đáng chú ý là phân 
công đoàn viên khảo sát, nắm bắt 
nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình 
để có kế hoạch giúp đỡ, tư vấn, 
định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ 
vay vốn sản xuất kinh doanh. 

Theo thượng tá Võ Biên 
Cương, Trưởng Phòng Cảnh 

sát Thi hành án hình sự và hỗ 
trợ tư pháp (CA tỉnh), toàn tỉnh 
hiện có trên 1.900 người chấp 
hành xong án tù về địa phương 
chưa được xóa án tích. Việc 
động viên, hỗ trợ kịp thời sẽ góp 
phần giảm tái phạm từ nhóm 
đối tượng này.

“Để những người chấp hành 
án phạt tù tái hòa nhập cộng 
đồng, lực lượng thường xuyên 
phối hợp với chính quyền địa 
phương đến thăm hỏi, động 
viên tinh thần. Đặc biệt, tham 
mưu các cấp, ngành, địa phương 
có cơ chế, chính sách, hỗ trợ về 
vốn, việc làm… giúp họ tái hòa 
nhập cộng đồng, góp phần kiềm 
chế tái phạm, vi phạm pháp 
luật”, thượng tá Cương nói.

KIỀU ANH

CA xã Tây An (huyện Tây Sơn) thăm hỏi, động viên người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương.   Ảnh: K.A

Khắc phục tình trạng 
chậm trễ trong 
tiếp nhận, thực hiện 
giám định tư pháp 

(BĐ) - Đó là một trong 
những yêu cầu Chủ tịch UBND 
tỉnh đặt ra trong chỉ đạo nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động giám định tư pháp trên 
địa bàn tỉnh, nhằm tiếp tục 
triển khai thực hiện tốt Luật 
Giám định tư pháp năm 2012, 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Giám định tư 
pháp, các quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ, UBND tỉnh 
có liên quan.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh 
yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc 
tỉnh tăng cường, nâng cao tinh 
thần trách nhiệm và quan tâm 
hơn nữa đối với công tác quản 
lý giám định tư pháp và quản lý 
hoạt động của giám định viên tư 
pháp thuộc lĩnh vực ngành quản 
lý. Tăng cường chỉ đạo giám 
định viên tư pháp của ngành 
mình thực hiện đúng quy định 
về thời hạn giám định khi các cơ 
quan tố tụng trưng cầu để bảo 
đảm tính đồng bộ, tương thích 
về thời gian trưng cầu giám 
định với quy định của pháp 
luật về tố tụng. Có giải pháp, 
biện pháp khắc phục tình trạng 
chậm trễ trong tiếp nhận, thực 
hiện giám định trong thời gian 
qua theo đề nghị của cơ quan 
trưng cầu giám định, gây ảnh 
hưởng đến tiến độ xử lý các vụ 
án, vụ việc trên lĩnh vực đất đai, 
tài chính, tài sản. 

Ngoài ra, các sở, ban, ngành 
thuộc tỉnh tích cực phối hợp 
với người trưng cầu giám định 
trong quá trình tiếp nhận trưng 
cầu, thực hiện giám định để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, hạn 
chế việc từ chối giám định theo 
trưng cầu của người trưng cầu 
giám định; đề xuất trang thiết 
bị, phương tiện giám định và 
điều kiện vật chất cần thiết 
khác cho cá nhân, tổ chức giám 
định tư pháp thuộc thẩm quyền 
quản lý để báo cáo UBND tỉnh 
xem xét.              M.LÂM

(BĐ) - Ngày 25.10, Viện 
KSND tỉnh tổ chức vòng chung 
kết cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo, 
trình bày luận tội và tranh tụng 
của kiểm sát viên tại phiên tòa 
hình sự sơ thẩm” năm 2022. 
Cuộc thi được tổ chức trực tiếp 
tại điểm cầu Viện KSND tỉnh 
và được truyền hình trực tuyến 
đến 11 điểm cầu viện KSND 
cấp huyện.

Tham gia vòng chung kết có 
14 thí sinh  của Viện KSND tỉnh 
và 11 huyện, thị xã, thành phố, 
được tuyển chọn từ 91 thí sinh 
qua vòng thi sơ khảo. 

Tại cuộc thi, Ban Tổ chức 
đưa ra 1 bản án cụ thể được 
đúc kết từ những vụ án có thật, 
án đã có hiệu lực pháp luật để 
các thí sinh viết bản luận tội, 
trình bày trước Ban Giám khảo 

và trả lời các câu hỏi phản 
biện từ Ban Giám khảo cùng 
các luật sư giả định từ các 
điểm cầu.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ 
chức trao 5 giải, trong đó giải 
nhất thuộc Viện KSND huyện 
Vân Canh, Viện KSND huyện 
Tây Sơn đoạt giải nhì, giải 
ba thuộc về Viện KSND TX 
Hoài Nhơn.             N.LINH

(BĐ) - Ngày 26.10, Đội CSĐT 
tội phạm về ma túy (CA TP Quy 
Nhơn) cho biết, đơn vị đã bắt giữ 
người trong trường hợp phạm tội 
quả tang đối với Hà Mộng Uyên 
(SN 2002, tạm trú phường Quang 
Trung, TP Quy Nhơn) về hành vi 
mua bán trái phép chất ma túy.

Qua thời gian theo dõi, 
khoảng 15 giờ 15 phút ngày 

25.10, Đội phối hợp cùng CA 
phường Quang Trung tuần tra 
và phát hiện đối tượng Uyên 
đang di chuyển trong hẻm 548 
Nguyễn Thái Học (tổ 14, khu 
phố 2, phường Quang Trung) 
có biểu hiện nghi vấn nên tiến 
hành kiểm tra và phát hiện Uyên 
đang cầm trên tay 1 gói ny lông, 
bên trong có chứa 100 viên nén 

màu tím, khối lượng 39,63g, 
cùng 1 gói tinh thể màu trắng, 
khối lượng 94,82g. 

Qua đấu tranh, Uyên khai 
nhận tất cả là ma túy vừa nhận 
về để bán. Qua khám xét tại 
nơi ở của Uyên, lực lượng chức 
năng tiếp tục phát hiện và thu 
giữ thêm 1 gói ma túy, khối 
lượng 1,29g.         Q. THÀNH

CUỘC THI KỸ NĂNG SOẠN THẢO, TRÌNH BÀY LUẬN TỘI VÀ TRANH TỤNG: 

Viện KSND huyện Vân Canh đoạt giải nhất

Bắt nhanh đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Truyền thông, 
phổ biến pháp luật về biển 
cho ngư dân nghèo

Việt Nam và công tác bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo Việt Nam; 
một số nhiệm vụ, giải pháp cấp 
bách để khắc phục cảnh báo 
của Ủy ban châu Âu (EU) về 
chống khai thác hải sản bất hợp 
pháp, không báo cáo và không 
theo quy định (IUU). Bên cạnh 
đó, báo cáo viên tuyên truyền, 
củng cố những kỹ năng về sơ 
cấp cứu cơ bản và sơ cấp cứu 
những bệnh thường gặp khi 
hành nghề trên biển...

Trong hai ngày 27 - 28.10, 
hai đơn vị tiếp tục phối hợp 
tuyên truyền cho hơn 400 ngư 
dân nghèo, hoàn cảnh khó 
khăn ở các xã biên giới biển 
tại TX Hoài Nhơn và huyện 
Phù Mỹ. 

THANH BÌNH
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Bình Định

Miền Trung có thể được chia thành 
hai tiểu vùng

Cao tốc đầu tiên ở miền Trung, tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thông xe tháng 9.2018. 

Ngày 25.10, Chính phủ ban hành 
Nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng 
thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 để trình Quốc hội 
xem xét.

6 vùng KT-XH Chính phủ đề xuất 
giữ nguyên gồm: Trung du và miền 
núi phía Bắc (14 tỉnh), đồng bằng sông 
Hồng (11 tỉnh, thành), Bắc Trung Bộ và 
duyên hải miền Trung (14 tỉnh, thành), 
Tây Nguyên (5 tỉnh), Đông Nam Bộ (6 
tỉnh, thành) và đồng bằng sông Cửu 
Long (13 tỉnh, thành).

Trung du và miền núi phía Bắc dự 
kiến chia thành hai tiểu vùng là Đông 
Bắc và Tây Bắc; Bắc Trung Bộ và duyên 
hải miền Trung chia thành Bắc Trung 
Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.

Hồi tháng 8, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT 
Nguyễn Chí Dũng cho biết, phương án 
phân cả nước thành 6 vùng được kế 
thừa qua nhiều giai đoạn, là cơ sở cho 
việc xây dựng chính sách phát triển, 
quy hoạch vùng 20 năm qua. Các địa 
phương trong mỗi vùng cơ bản có sự 
tương đồng về điều kiện tự nhiên, lịch 
sử, văn hóa, dân cư; có mối liên hệ khá 
chặt chẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội, kết 
cấu hạ tầng.

Tuy nhiên, việc phân vùng như 
hiện nay còn có mặt chưa phù hợp, 
như khoảng cách vùng Bắc Trung Bộ 
và duyên hải miền Trung quá dài. 
Phương án chia thành hai tiểu vùng 
nhằm khắc phục vấn đề trên.

Theo Nghị quyết của Chính phủ, 
giai đoạn 2021 - 2030, cả nước sẽ 
phấn đấu tăng trưởng GDP bình 
quân đạt 7%/năm, trong đó hai 
vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông 
Hồng tăng khoảng 8 - 8,5%/năm.  

Năm 2030, GDP bình quân đầu người 
đạt 7.500 USD.

Bên cạnh đó, hai vùng động lực 
phía Bắc và phía Nam sẽ hình thành, 
gắn với hai cực tăng trưởng là Thủ đô 
Hà Nội và TP HCM, hành lang kinh 
tế Bắc - Nam, các hành lang kinh tế 
Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng 
Ninh, Mộc Bài - TP Hồ Chí Minh - 
Vũng Tàu với kết cấu hạ tầng đồng 
bộ, hiện đại, có tốc độ tăng trưởng cao, 
đóng góp lớn vào phát triển chung của 
đất nước.

Ước tính quy mô dân số Việt Nam 
đến năm 2030 đạt 105 triệu người; tuổi 
thọ bình quân 75; thời gian sống khỏe 
mạnh tối thiểu 68 năm. Diện tích sàn 
nhà ở bình quân đầu người tại thành 
phố đạt 32 m2. Việt Nam sẽ vào nhóm 
10 nước có hệ thống giáo dục đại học 

tốt nhất châu Á; chất lượng dịch vụ y 
tế ngang tầm các nước tiên tiến trong 
khu vực. Trung bình 10.000 dân sẽ có 
260 sinh viên đại học, 35 giường bệnh, 
19 bác sĩ.

Theo Nghị quyết, có 4 nhiệm vụ 
trọng tâm và đột phá để phát triển quốc 
gia, gồm: Hình thành cơ bản bộ khung 
kết cấu hạ tầng quốc gia, tập trung vào 
hạ tầng giao thông, năng lượng, đô thị, 
hạ tầng số...; đẩy mạnh cơ cấu lại nền 
kinh tế và không gian phát triển, ưu 
tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực 
có tiềm năng; phát triển các vùng động 
lực, cực tăng trưởng quốc gia quan 
trọng; hình thành và phát triển các 
hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam 
và Đông - Tây kết nối các cảng biển, 
cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế.

(Theo VnE)

Đề nghị tăng lương 
cơ sở lên 1,8 triệu đồng 
ngay từ ngày 1.1.2023

Tổng hợp ý kiến từ 19 tổ thảo luận về 
ngân sách, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn 
Cường (ảnh) cho biết nhiều ý kiến nhất trí 
với mức tăng lương cơ sở (từ 1,49 triệu 
đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng) và tăng chi 
trả cho một số đối tượng như phương án 
Chính phủ trình.

“Hiện nay mong muốn của người 
hưởng lương là kiến nghị Chính phủ cân 
đối nguồn để bảo đảm điều chỉnh tăng 
lương cơ sở sớm hơn, từ ngày 1.1.2023, 
góp phần bảo đảm đời sống cho người 
hưởng lương”, theo tổng hợp của Tổng 
Thư ký Quốc hội từ 11 ý kiến của đại biểu.

Có ý kiến nhất trí tăng lương tối thiểu, 
tuy nhiên đề nghị không tăng đồng đều, 
chỉ tăng cho bộ phận lương thấp, đồng 
thời phải có đánh giá lại mức sống cơ bản, 
mức sống tối thiểu theo vùng miền, khu 
vực. Đồng thời đề nghị xem xét không 
tăng lương cơ sở đối với những đơn vị, 
địa phương có cơ chế đặc thù.

Trước đó Chính phủ đề xuất Quốc hội 
chưa thực hiện cải cách tiền lương trong 
năm 2023, nhưng từ ngày 1.7.2023 thực 
hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công 
chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/
tháng (khoảng 20,8%); tăng chi lương 
hưu, trợ cấp BHXH đối tượng do ngân 
sách đảm bảo khoảng 12,5%.

Hỗ trợ thêm đối với đối tượng nghỉ 
hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; 
tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công 
và tăng chi các chính sách an sinh xã hội 
đang gắn với lương cơ sở khoảng 20,8%.

Từ ngày 1.1.2023, điều chỉnh tăng phụ 
cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự 
phòng và y tế cơ sở.

Chính phủ đề xuất dành 12.500 tỷ 
đồng để tăng lương từ ngày 1.7.2023.

(Theo Tuổi Trẻ)

Bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng 
đến năm 2030

Đến năm 2025, làm chủ công nghệ sản xuất 10 
loại vắc xin; sản xuất được tối thiểu 3 loại vắc xin.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ 
Đức Đam vừa ký Quyết định 1286/
QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bảo 
đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm 
chủng đến năm 2030.

Mục tiêu của Chương trình là đáp 
ứng đủ nhu cầu vắc xin phòng các 
bệnh truyền nhiễm bắt buộc triển khai 
trong Chương trình tiêm chủng mở 
rộng, vắc xin dùng cho tiêm chủng 
dịch vụ và vắc xin dùng trong phòng, 
chống dịch bệnh.

Đến năm 2025, làm chủ công nghệ 
sản xuất 10 loại vắc xin; sản xuất được 
tối thiểu 3 loại vắc xin, trong đó có  
vắc xin phòng bệnh phối hợp 5 trong 1 
phòng các bệnh: Bạch hầu, ho gà, uốn 
ván, bệnh do Haemophilus Influenzae 
(Hib) và một trong hai bệnh bại liệt 

hoặc viêm gan B.
Đến năm 2030, làm chủ được công 

nghệ sản xuất 15 loại vắc xin; sản 
xuất được tối thiểu 5 loại vắc xin; các  
vắc xin sản xuất trong nước bảo đảm 
đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu 
chuẩn quốc tế.

Nghiên cứu ban hành cơ chế đặc 
thù, ưu tiên, ưu đãi cho việc nghiên 
cứu, sản xuất vắc xin, nhất là đối 
với vắc xin phòng các bệnh mới nổi, 
nguy hiểm, có khả năng lây nhiễm 
cao; các loại vắc xin mới chưa có tại 
Việt Nam.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng 
công nghệ mới, công nghệ tiên tiến 
bên cạnh công nghệ truyền thống 
để phục vụ sản xuất vắc xin phòng 
bệnh ung thư, vắc xin phối hợp 

nhiều thành phần và các vắc xin khác 
đáp ứng nhu cầu cho phòng, chống  
dịch bệnh.                           (Theo VGP)

Chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa 
có công văn số 551/VPTT ngày 26.10 
gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai 
và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) 
các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng 
Ninh đến Bình Định về việc chủ động 
ứng phó với gió mạnh trên biển.

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí 

tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 26- 
27.10, ở vùng biển khu vực Bắc Biển 
Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo 
Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 
6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh; 
sóng biển cao từ 3 - 5 m. Cảnh báo cấp 
độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên 
biển: cấp 2.

 (Theo dangcongsan.vn)

 Ngày 26.10, Bộ Tư lệnh Vùng 
Cảnh sát biển 3 (đóng tại TP Vũng Tàu, 
Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đang 
điều tra làm rõ 2 tàu cá vận chuyển 
khoảng 100 nghìn lít dầu D.O không rõ 
nguồn gốc, bị lực lượng phát hiện trên 
vùng biển Côn Đảo. (Theo Vietnamnet)
 Theo Bộ CA, qua 3 tháng triển 

khai cao điểm kiểm tra, xử lý các 
hành vi vi phạm trật tự ATGT, lực 
lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 788.607 
trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Trong 
nước xảy ra 2.595 vụ TNGT, so với thời 
gian trước liền kề, giảm 360 vụ, 239 
người chết, 148 người bị thương. Nhiều 
địa phương, TNGT giảm cả 3 mặt so 
với trước khi thực hiện cao điểm như 
Bắc Kạn, Bình Dương, Bình Định, Bình 
Phước, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Nông… 

(Theo dangcongsan.vn)
 Sau khi Ngân hàng Nhà nước 

tăng lãi suất điều hành từ ngày 25.10, 
trong đó nới trần lãi suất huy động 
thêm 1%, nhiều ngân hàng thương mại 
đã đồng loạt tăng lãi suất huy động 
thêm 0,5 - 1,2 điểm % tùy kỳ hạn, trong 
đó, nhiều ngân hàng thương mại tăng 
lãi suất huy động lãi suất dưới 6 tháng 
lên kịch trần 6%/năm. (Theo SGGP)

TIN VẮN
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Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 27.10.2022

  

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

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

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

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

Giá khởi điểm của tài sản: 630.529.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 120.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 15.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.
Địa chỉ: Số 21 đường Nguyễn Văn, phường Ghềnh Ráng, 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 25.11.2022 
tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 23.11.2022 
đến 17 giờ ngày 25.11.2022, 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 có tài sản đang tọa lạc. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
16 giờ ngày 28.11.2022 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, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép 
tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế, thông 
báo đấu giá tài sản.   

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI MINH
THÔNG BÁO

Phát hành hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội
Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh kính thông báo phát hành hồ sơ 

đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội Tân Đại 
Minh 2 (Lamer 2) - đợt 5, với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 5.10.2022 đến ngày 30.10.2022.
- Số lượng căn hộ: 674 căn, diện tích từ 54,44 m2 đến 70 m2.
- Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng kinh doanh công ty - Số 363 

Tây Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Giờ, ngày làm việc: Giờ hành chính, tất cả các ngày trong tuần.
- Điện thoại: 02563 847 999.
- Hướng dẫn và tư vấn hồ sơ đăng ký: Tại Văn phòng kinh doanh Công ty.
Vậy Công ty kính thông báo để mọi người dân đủ điều kiện và có nhu 

cầu mua được biết, liên hệ nhận hồ sơ và đăng ký mua, thuê mua theo 
quy định. Sau thời gian trên, Công ty sẽ tổng hợp tổ chức kiểm tra xét 
duyệt hồ sơ theo quy định.

    

SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO 

Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” 
trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 
25.12.2014 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 
Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, Sở 
Công Thương Bình Định thông báo Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng 
danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần 
thứ 5 trên Báo Bình Định để lấy ý kiến nhân dân trong thời gian 15 ngày 
làm việc.

TT Họ và tên Năm 
sinh

Dân 
tộc Địa chỉ Nghề thủ 

công mỹ nghệ

1 Đỗ Văn Lan 1947 Kinh
Thôn Phú Gia, xã Cát 

Tường, huyện Phù Cát, 
tỉnh Bình Định

Nón ngựa 
Phú Gia

Mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản (ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại 
liên hệ) gửi về: 

 SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: Số 198 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và 
có nơi có giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C, nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa rào. Gió 

Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào rải 

rác và có nơi có giông, trong mưa giông 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. Sóng cao 1,5 - 2,5 m.

  (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

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

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 44/2022 từ ngày 1.11.2022 đến ngày 7.11.2022
THỨ BA, NGÀY 1.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-10h15: TBA Út Nhỏ 3. 

7h15-13h45: TBA Xóm Tiêu 6. 6h-9h: DNTN Phước Toàn và Công ty TNHH 
Đức Toàn - phường Bùi Thị Xuân. H. Phù Cát: 7h45-17h15: Khu Tân Tiến - thị 
trấn Cát Tiến. 7h30-10h30: Lộ 2 TBA Tân Thanh & các TBA Nguyễn Trung Trực, 
Chiếu sáng Tân Thanh, Nghỉ dưỡng Vĩnh Hội 2. H. Tây Sơn: 7h-13h30: TBA 
Đập Bộng - xã Bình Nghi.

THỨ TƯ, NGÀY 2.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: Lộ 1 TBA KDC 
Lý Hưng. 6h-9h: TBA Xử lý nước thải 2A - phường Trần Quang Diệu. 7h45-
11h15: TBA Thanh Long 2 - xã Phước Mỹ. H. Vân Canh: 7h45-11h15: 
Làng Hà Văn Dưới - xã Canh Thuận. TX An Nhơn: 7h20-9h20: TBA Trung 
tâm KHKT. 10h-11h30: TBA UBND Nhơn Hạnh. 13h30-15h: TBA Sáu Lợi 
15h20-16h50: TBA Bột nhang Nguyễn Thị Ngãi. H. Phù Cát: 7h15-10h15: 
TBA Giếng nước Ngô Mây - xã Cát Tân. 13h15-15h15: Thôn Thuận Ái - xã 
Cát Lâm. H. Phù Mỹ: 9h30-11h30: TBA Trà Bình 2 - xã Mỹ Hiệp. TX Hoài 
Nhơn: 7h-8h30: Khu phố Giao Hội 2 - phường Hoài Tân. 7h45-9h: Khu phố 
Ngọc Sơn Nam - phường Hoài Thanh Tây. H. Tây Sơn: 7h-8h30: Đường Trần 
Quang Diệu - thị trấn Phú Phong.

THỨ NĂM, NGÀY 3.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Nhà máy 
Cao su. 7h15-10h15: Lộ 3 TBA Lê Hồng Phong 2 (hướng Nguyễn Công Trứ). 
7h45-11h15: DNTN Thiên Phú - KCN Phú Tài. TX An Nhơn: 7h-10h45: TBA 
Thị Lựa - xã Nhơn Hậu. H. Phù Mỹ: 7h15-10h30: TBA Thạnh An - xã Mỹ Hiệp. 
8h15-10h30: TBA Phù Mỹ 6 - thị trấn Phù Mỹ. 13h30-16h: TBA Hoàng Phiên - 
xã Mỹ Hiệp. 14h15-16h15: TBA Thạnh An Nam - xã Mỹ Hiệp. TX Hoài Nhơn: 
7h45-9h: Khu phố Mỹ An - phường Hoài Thanh. 7h15-9h15: Thôn Lương  
Thọ - xã Hoài Phú. H. Tây Sơn: 7h30-8h30: Lộ 1 TBA Bơm Đại Chí - xã Tây An. 
13h45-16h30: TBA T4 - xã Tây An. 7h-16h30: Các TBA Gạch ngói Phú An, Thái 
Anh, Tân Vạn Xuân, Gốm Cổ và Thuận Phát và lộ 3 TBA Phú An 4 - xã Tây Xuân.

THỨ SÁU, NGÀY 4.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-14h15: TBA Huyền 
Trân 8. TX An Nhơn: 7h20-9h20: TBA Trung tâm Thương mại Hoàng Vũ. 
10h-11h30: TBA Thạnh Danh. 13h30-15h: TBA Tiểu thủ Công nghiệp 2.  
H. Tây Sơn: 7h30-8h45: Lộ 2 TBA Bờ Đổ, TBA Bình Tường 2 - xã Bình Tường.

THỨ BẢY, NGÀY 5.11.2022: H. Vân Canh: 7h-17h: Mỏ đá Công ty TNHH 
Thiên Đức - xã Canh Vinh. TX Hoài Nhơn: 8h-11h30: Khu phố Diễn Khánh, 
Văn Cang, Bình Chương Nam - phường Hoài Đức. 13h-16h30: Khu phố Bình 
Chương, Bình Chương Nam, Bình Chương Bắc - phường Hoài Đức. 7h45-9h: 
Khu phố 6 - phường Bồng Sơn.

CHỦ NHẬT, NGÀY 6.11.2022: TX Hoài Nhơn: 7h-13h: Khách hàng đá 
Trường Thịnh, khách hàng đá Hoài Mỹ, thôn Hy Thế, Chương Hòa Đông - xã 
Hoài Châu Bắc.

THỨ HAI, NGÀY 7.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Tổ hợp Không 
gian Khoa học. TX Hoài Nhơn: 7h15-8h45: Khu phố 3, khu phố 4 - phường 
Tam Quan. 9h15-10h45: Khu phố Cửu lợi Nam - phường Tam Quan Nam.

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện 
trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù hợp. Đối 
với các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì Công ty Điện 
lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. 

Trung tâm CSKH: 19001909
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Bình Định

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

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

Tài sản đấu giá: Cho thuê diện tích bán hàng tại các ki ốt chợ Phú Đa, 
thôn Tân Dân, xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định; cụ thể như sau: 

- Lô ki ốt: 5 lô (đính kèm bảng chi tiết và sơ đồ bố trí sắp xếp lô).
- Chu kỳ cho thuê: 10 năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.  
Diện tích: 24 m2/lô; Giá khởi điểm: 144.000.000 đồng/lô; Tiền đặt trước: 

28.000.000 đồng/lô; Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/lô; Bước 
giá: 10.080.000 đồng/lô.  

Người có tài sản đấu giá: UBND xã Nhơn An.
Địa chỉ: Thôn Tân Dương, xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: 
- Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày 

niêm yết đến 15 giờ 30 phút ngày 15.11.2022. 
- Tại Trụ sở UBND xã Nhơn An: Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 

15.11.2022.
 Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Trong thời hạn 3 ngày 

làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, 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 có tài sản đang tọa lạc. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 8 giờ ngày 
18.11.2022 tại Trụ sở UBND xã Nhơn An. 

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô ki ốt.
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.
- Người tham gia đấu giá phải nộp 1 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ 

của một lô ki ốt theo Quy chế, thông báo đấu giá tài sản. 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

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

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

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

Giá khởi điểm của tài sản: 15.863.452.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 3.000.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 50.000.000 đồng).

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

tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm 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 25.11.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 23.11.2022 đến 
17 giờ ngày 25.11.2022, 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 có tài sản đang tọa lạc. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
 14 giờ 30 phút ngày 28.11.2022 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, 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
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Bình Định

Chuyến thăm của Tổng Bí thư thể hiện 
tầm quan trọng của quan hệ Việt - Trung

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bên trái) bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 
Ảnh: TTXVN

Một ngày sau khi thông tin Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính 
thức Trung Quốc được báo chí hai nước 
công bố, truyền thông và chuyên gia 
nước này đã nhận định, chuyến thăm 
cho thấy tính đặc biệt và tầm quan trọng 
của quan hệ Việt - Trung.

Trong bài viết đăng ngày 26.10, tờ 
Thời báo Hoàn cầu thuộc Nhân Dân nhật 
báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc nhấn mạnh, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng sẽ là nhà lãnh đạo 
nước ngoài đầu tiên thăm nước này sau 
Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên 
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau 
khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba.

Bài báo dẫn đánh giá của bà Phan Kim 
Nga, nghiên cứu viên Viện Chủ nghĩa 
Mác thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung 
Quốc khẳng định, chuyến thăm cho thấy 
“tính đặc biệt và tầm quan trọng” của 
quan hệ Việt - Trung. Bà cho biết, chuyến 
thăm “đã vượt ra ngoài mối quan hệ song 
phương theo nghĩa thông thường, mà 
mang ý nghĩa chiến lược quan trọng”.

Bà cho rằng, mối quan hệ giữa hai 
Đảng “đóng vai trò quan trọng trong 
việc dẫn dắt quan hệ hai nước”. Hiện 
nay, cả hai bên đều đã bước sang giai 
đoạn phát triển mới và có nhiều vấn đề 
mới trong quản trị nhà nước cần tiếp 
tục tìm tòi, “cuộc gặp giữa lãnh đạo hai 
Đảng sẽ tạo động lực to lớn cho sự hợp 
tác giữa các cơ quan ban ngành chính 

phủ và địa phương hai nước”.
Bài viết nhấn mạnh, trong hai năm 

qua, quan hệ chính trị, kinh tế giữa hai 
nước không ngừng phát triển. Từ năm 
2020 - 2022, Tổng Bí thư Tập Cận Bình 
và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 
tiến hành 4 cuộc điện đàm. 

Theo số liệu thống kê của Hải quan 
Trung Quốc, năm 2021, tổng kim ngạch 
thương mại song phương giữa Trung Quốc 
và Việt Nam đạt 230 tỷ USD, tăng 19,7%.

Kể từ năm 2016, Việt Nam là đối tác 
thương mại lớn nhất của Trung Quốc 
trong ASEAN nhiều năm liên tiếp, Trung 
Quốc cũng là đối tác thương mại lớn 
nhất của Việt Nam 18 năm liên tục. Năm 
2019 và 2020, Trung Quốc là nhà đầu tư 
lớn thứ tư của Việt Nam. Năm 2021 trở 
thành nhà đầu tư lớn thứ 3. Tính đến 
cuối năm 2021, các công ty Trung Quốc 
đã đầu tư 21,3 tỷ USD vào Việt Nam…

(Theo VOV.VN)

ASEAN thảo luận về 
an ninh lương thực

Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 27 
diễn ra tại Philippines.           Nguồn: Reuters

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt 
với nguy cơ cuộc khủng hoảng lương 
thực nghiêm trọng, lần đầu tiên vấn đề 
an ninh lương thực và hiện đại hóa nông 
nghiệp được ưu tiên trong chương trình 
nghị sự của Hội nghị Bộ trưởng Lao động 
và việc làm ASEAN lần thứ 27 diễn ra tại 
Manila, Philippines từ ngày 25 - 29.10.

Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng 
Lao động, quan chức cấp cao từ 10 quốc 
gia thành viên ASEAN. Ngoài ra, trong 
khuôn khổ tuần họp cũng diễn ra Hội 
nghị ASEAN+3 với sự tham dự của các 
quan chức trong Bộ Lao động Trung 
Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hội nghị cũng nhấn mạnh sự cần thiết 
của các biện pháp ứng phó hiệu quả hơn 
trong khu vực đối với tình trạng thất 
nghiệp, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, 
giá lương thực tăng và lạm phát, đang 
là một trong những mối đe dọa lớn nhất 
đối với phúc lợi của người lao động trong 
khu vực.                                (Theo VOV.VN)

Campuchia triển khai 10.000 nhân viên an ninh 
phục vụ hội nghị ASEAN

Ngày 25.10, Bộ Nội vụ Campuchia 
cho biết sẽ triển khai hơn 10.000 nhân 
viên an ninh để đảm bảo an ninh, an 
toàn cho Hội nghị cấp cao Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần 
thứ 40 và 41 và các hội nghị liên quan 
được tổ chức từ ngày 8 - 13.11.2022 tại 
thủ đô Phnom Penh.

Theo chương trình, bên lề Hội nghị 
cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 sẽ diễn 

ra Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc 
lần thứ 25, Hội nghị cấp cao ASEAN - 
Hàn Quốc lần thứ 23, Hội nghị cấp cao 
ASEAN+3 lần thứ 25, Hội nghị cấp cao 
ASEAN - Ấn Độ lần thứ 19, Hội nghị 
cấp cao ASEAN - Australia lần thứ 2, 
Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần 
thứ 25, Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ 
lần thứ 10 và Hội nghị cấp cao Đông Á 
lần thứ 17.                       (Theo TTXVN)

EU vạch kế hoạch tịch thu tài sản 
của Nga dùng để tái thiết Ukraine

Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen và Tổng 
thống Ukraine Zelensky.                                Ảnh: ABC

Theo đài RT, Chủ tịch Ủy ban châu 
Âu Ursula von der Leyen ngày 25.10 cho 
biết Liên minh châu Âu (EU) đang tìm 
cách tịch thu hoàn toàn tài sản của Nga 
thay vì chỉ đóng băng chúng, và lấy đây 

làm nguồn tiền tái thiết Ukraine.
Bà Ursula von der Leyen đã thông 

báo về ý định nói trên trong một hội 
nghị về tái thiết Ukraine, với sự tham 
dự của một số nhà tài trợ quốc tế nổi 
tiếng của Kiev.

Tại hội nghị nói trên, bà Ursula von 
der Leyen tuyên bố rằng Ngân hàng 
Thế giới đã ước tính chi phí thiệt hại 
cho Ukraine là 350 tỷ euro (345 tỷ USD). 
Khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở 
Ukraine vào cuối tháng 2, một lực lượng 
đặc nhiệm đa quốc gia đã đóng băng  
30 tỷ USD tiền thuộc về các cá nhân Nga, 
cũng như 300 tỷ USD tài sản của ngân 
hàng trung ương Nga.   

(Theo Vietnam+)

Mỹ, Nhật, Hàn 
dọa trả đũa nếu 
Triều Tiên thử hạt nhân

“Chúng tôi thống nhất rằng mức độ 
phản ứng không gì sánh được sẽ là cần 
thiết nếu Triều Tiên quyết thực hiện 
vụ thử hạt nhân thứ bảy”, Thứ trưởng 
Ngoại giao Hàn Quốc Cho Huyn-dong 
nói trong họp báo sau cuộc gặp người 
đồng cấp Mỹ Wendy Sherman và Nhật 
Bản Takeo Mori ở Tokyo ngày 26.10.

Thứ trưởng Sherman kêu gọi Triều 
Tiên “tránh gây thêm hành động khiêu 
khích làm bất ổn khu vực”, cho rằng mọi 
diễn biến ở bán đảo Triều Tiên, trong 
đó có những vụ thử hạt nhân của Bình 
Nhưỡng, có tác động đến tình hình an 
ninh toàn cầu.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho 
biết các bên thống nhất tăng cường khả 
năng răn đe, phản ứng của liên minh 
Mỹ - Nhật và Mỹ - Hàn, cùng đẩy mạnh 
hợp tác an ninh giữa ba nước.

(Theo VnExpress.net)

TIN VẮN

 Ngày 25.10, Thủ tướng Thái 
Lan Prayut Chan-o-cha cho biết hầu 
hết các nền kinh tế thành viên Diễn 
đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương (APEC) đã xác nhận tham dự hội 
nghị cấp cao diễn ra ngày 18 - 19.11 ở 
Bangkok.
 Trận động đất có độ lớn 6,4 xảy 

ra ngày 25.10 đã làm rung chuyển khu 
vực rộng lớn ở phía Bắc Philippines, 
khiến ít nhất 26 người bị thương, một 
sân bay quốc tế phải dừng hoạt động 
và một bệnh viên buộc phải sơ tán.
 Công ty bảo hiểm tư nhân lớn 

nhất Australia Medibank cho biết, 
khoảng 4 triệu hồ sơ dữ liệu khách hàng 
đã bị đánh cắp, bao gồm thông tin cá 
nhân và các thông tin về sức khỏe, y tế.

(Theo TTXVN)

Nguồn: khmertimeskh.com Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc (trái), Nhật 
Bản (giữa) và Mỹ sau cuộc họp tại Tokyo ngày 
26.10.                  Ảnh: Reuters


