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Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 
xã Vĩnh Thuận trước kỳ họp thứ 9
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Để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát huy 
giá trị các di tích đã được xếp hạng, ngành văn hóa 
đang tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản 
lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn 
hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Qua 5 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản, hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, 
chuyên nghiệp, công khai, minh bạch. Qua đó, góp phần giảm tiêu cực, khiếu kiện trong hoạt động này, 

bảo đảm lợi ích của Nhà nước và tổ chức, cá nhân có tài sản.

PHÂN CẤP QUẢN LÝ, BẢO VỆ DI TÍCH:

Nâng cao hiệu quả 
khai thác giá trị di tích

u3

Từ  “Sửa đổi lối làm việc” đến  
Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Phù Mỹ chú trọng phát triển 
sản phẩm OCOP
Tỷ giá biến động mạnh,  
doanh nghiệp lo lắng

ngày càng chuyên nghiệp, chặt chẽ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thanh tra Sở Tư pháp làm việc với Công ty 
Đấu giá hợp danh T&T Bình Định về hoạt động 

đấu giá chuyên ngành. Ảnh: Sở Tư pháp

Cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức và cải cách hành chính  u2
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Bình Định

Cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức và cải cách hành chính

(BĐ) - Tiếp tục chương trình 
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 
XV, chiều 27.10, Quốc hội thảo 
luận ở hội trường về kết quả 
thực hiện kế hoạch phát triển 
KT-XH năm 2022, dự kiến kế 
hoạch phát triển KT-XH năm 
2023 của đất nước.  

Tham gia thảo luận về việc 
nâng cao chất lượng, tăng 
cường năng lực đội ngũ cán bộ 
công chức, đại biểu (ĐB) Đồng 
Ngọc Ba, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình 
Định, cho rằng vị trí việc làm 
trong hệ thống chính trị và đặc 
biệt là các cơ quan hành chính 
đã thực hiện hàng chục năm 
nay, nhưng đến nay báo cáo 
của Chính phủ vẫn đánh giá 
việc tinh giản hệ thống biên chế 
gắn với vị trí việc làm chưa đáp 
ứng yêu cầu hoặc hạn chế. Tuy 
nhiên, việc đánh giá sâu về vị 
trí việc làm và giải pháp xử lý 
vấn đề này chưa được rõ. 

ĐB Ba đề nghị Chính phủ 
xem xét đánh giá kỹ thực trạng, 
cần thiết thì xem xét tổng kết 
quá trình thực hiện Luật Cán 
bộ, công chức và Luật Viên chức 
liên quan đến xác định vị trí việc 
làm; đồng thời trả lời những 
câu hỏi của cử tri, dư luận, kể 
cả nhiều chuyên gia nêu vị trí 
việc làm hiện nay chúng ta hiểu 
chưa đúng, xác định cũng chưa 
đúng phương pháp, cách thức, 
thiếu cơ sở khoa học. Hầu hết 
cơ quan thực hiện vị trí việc làm 
còn mang tính hình thức, thậm 
chí đối phó. Nhiều chuyên gia 
nói thực hiện vị trí việc làm như 

Đại biểu Đồng Ngọc Ba tham gia thảo luận tại hội trường.           Ảnh: quochoi.vn

là “gọt chân cho vừa giày”, cho 
nên khi tinh giản đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức thì có 
giảm nhưng bộ máy không tinh, 
dẫn đến năng lực bộ máy không 
được nâng lên, ngược lại nhiều 
cơ quan, đơn vị khi tinh giản 
lại yếu đi. Vấn đề này cần đánh 
giá kỹ để tìm ra những nguyên 
nhân xác đáng thì mới có giải 
pháp hiệu quả. 

Về kết quả thực hiện nhiệm 
vụ cải cách hành chính năm 
2022, định hướng 2023 và 
những năm tiếp theo, ĐB Ba 
nêu vấn đề, có nhiều cái mới 
và rất nóng hiện nay đó là xây 
dựng, vận hành kết nối các cơ 
sở dữ liệu, đặc biệt là cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư, đất đai, 
hộ tịch liên quan đến thực hiện 
thủ tục hành chính cho người 

dân và tác động đến toàn xã 
hội. Dù thời gian qua đã có 
nhiều kết quả đáng ghi nhận, 
nhưng nếu đánh giá kỹ và đặc 
biệt là tầm nhìn dài hạn, đáp 
ứng yêu cầu của chuyển đổi 
số thì vẫn còn nhiều hạn chế. 
Để khắc phục, ĐB Ba đề nghị 
các giải pháp: Hoàn thiện quy 
định pháp luật; tăng cường các 
biện pháp vừa đẩy nhanh tiến 
độ nhưng đảm bảo chất lượng 
cơ sở dữ liệu, đảm bảo kết nối 
liên thông, thống nhất; đầu 
tư thêm về hạ tầng công nghệ 
thông tin, phần mềm để đảm 
bảo vận hành hiệu quả cơ sở dữ 
liệu; tăng cường công tác phối 
hợp giữa các bộ, ngành, đơn vị 
liên quan trên tinh thần vì lợi 
ích của người dân là trên hết.           

HOÀI THU

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 
xã Vĩnh Thuận trước kỳ họp thứ 9 

Thực hiện chương trình tiếp 
xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 
HĐND tỉnh, khóa XIII, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026,  ngày 27.10, tổ 
đại biểu HĐND tỉnh gồm bà 
Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh; ông Đinh Drin - Bí 
thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã 
có buổi tiếp xúc cử tri xã Vĩnh 
Thuận, huyện Vĩnh Thạnh. 

Sau khi nghe các đại biểu 
HĐND tỉnh báo cáo dự kiến 
thời gian và nội dung kỳ họp 
thứ 9, HĐND tỉnh, cử tri xã 
Vĩnh Thuận đã có nhiều ý kiến, 
kiến nghị với HĐND tỉnh về: 
Một số bất cập trong thực hiện 
mua sắm tập trung đối với 
các dự án mua sắm nhỏ gây 
khó khăn cho các địa phương 
trong việc mua sắm trang thiết 
bị phục vụ công tác không kịp 
thời; đề nghị HĐND tỉnh xem 

xét tăng mức phụ cấp cho cán 
bộ không chuyên trách cấp xã, 
thôn; quan tâm xây dựng mới 
nhà làm việc UBND xã Vĩnh 
Thuận đã xuống cấp; đề nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành 
chuyên môn rà soát diện tích 
đất rừng giao cho người dân 
qua các nhóm hộ, tạo công bằng 
trong thực hiện chính sách; sớm 
có kế hoạch thu hồi đất ở phía 
Tây Vĩnh Thạnh cấp cho dân 
xã Vĩnh Thuận để ổn định sản 
xuất; đề nghị cấp trên quan tâm 
tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí 
bảo vệ môi trường cho đoàn 
thanh niên; quan tâm hỗ trợ 
kinh phí cho hoạt động CLB 
cồng chiêng và CLB bài chòi...

Tại buổi tiếp xúc, các đại 
biểu HĐND tỉnh đã giải đáp, 
làm rõ một số ý kiến, kiến nghị 
của cử tri thuộc thẩm quyền, 
đồng thời tiếp thu để trình lên 
kỳ họp HĐND tỉnh.

XUÂN DŨNG

Kết nối, thống nhất về dữ liệu lao động để 
quản lý, phát triển hiệu quả người tham gia BHXH 

(BĐ) - Ngày 27.10, UBND 
tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo 
đánh giá tình hình thực hiện 
công tác BHYT, BHXH 9 tháng 
và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 
2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang, Trưởng Ban Chỉ 
đạo thực hiện chính sách BHXH, 
BHYT tỉnh chủ trì cuộc họp. 

Đến cuối tháng 9.2022, số 
người tham gia BHXH gần 
146.900 người, đạt 17,23% lực 
lượng lao động, đạt tỷ lệ 98,34% 
kế hoạch UBND tỉnh giao năm 
2022. Bình Định là địa phương 
đầu tiên trong cả nước hoàn 
thành tỷ lệ người tham gia 
BHXH bắt buộc mà BHXH Việt 
Nam giao. Số người tham gia 
BHYT hơn 1,423 triệu người, 
đạt tỷ lệ bao phủ 94,63% dân số. 
Tỷ lệ tham gia BHYT trong học 
sinh, sinh viên và người thuộc 
hộ cận nghèo đạt tỷ lệ 100%. Chi 
khám chữa bệnh BHYT 9 tháng 
đầu năm 2022 hơn 1,4 triệu lượt 
người với số tiền chi trả 799,65 
tỷ đồng. 

Bên cạnh những kết quả 
tích cực, công tác BHXH, BHYT 
vẫn còn một số hạn chế như: Số 
người tham gia BHXH tự nguyện 
giảm 17,7% so với cùng kỳ; tổng 
số tiền nợ đóng BHXH, BHYT, 
bảo hiểm thất nghiệp hơn 233,6 
tỷ đồng; nhân viên thu BHXH, 

BHYT có nơi hoạt động chưa 
hiệu quả trong giai đoạn đầu 
chuyển giao từ đại lý xã, phường 
sang đơn vị dịch vụ thu… 

Tại cuộc họp, các đại biểu 
cùng nhau thảo luận, đề xuất giải 
pháp để đảm bảo các kết quả, chỉ 
tiêu, kế hoạch về BHXH, BHYT, 
bảo hiểm thất nghiệp, góp phần 
thực hiện hiệu quả chính sách an 
sinh, xã hội. 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
chỉ đạo BHXH tỉnh phối hợp với 
Sở LĐ-TB&XH, Cục Thuế tỉnh 
và các cơ quan liên quan cùng 
kết nối, thống nhất về dữ liệu 
lao động để quản lý số lao động 
tham gia BHXH, nhất là BHXH 
bắt buộc. Xem đây là giải pháp 
đột phá, mang lại hiệu quả cho 
công tác phát triển người tham 
gia BHXH thời gian đến. 

Cả hệ thống chính trị quán 
triệt, thực hiện Chỉ thị số 22-CT/
TU ngày 23.8.2022 của Tỉnh ủy 
về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác BHXH, 
BHYT, bảo hiểm thất nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, giai đoạn  
2022 - 2025. Các hội, đoàn thể 
tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến chính sách 
BHXH, BHYT cho hội, đoàn 
viên; nắm vững số lượng người 
tham gia BHXH, BHYT trong 

hội, đoàn viên để phát triển 
người tham gia hiệu quả. Sở 
TT&TT, các cơ quan báo chí, 
truyền thông tiếp tục đẩy mạnh 
tuyên truyền, thông tin về chính 
sách BHXH, BHYT. 

Tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra để thu hồi số tiền 
chậm đóng BHXH, BHYT; xử lý 
ngay các tồn tại về nợ đóng dây 
dưa, kéo dài, nợ không có khả 
năng thu hồi ở các đơn vị chủ 
bỏ trốn, giải thể, phá sản. BHXH 
tỉnh sớm tham mưu UBND tỉnh 
thành lập Đoàn Thanh tra liên 
ngành về thực hiện chính sách 
BHXH, BHYT tại các đơn vị, DN; 
hậu thanh tra, kiểm tra, cần tiếp 
tục giám sát, đánh giá, theo dõi 
việc thực hiện kết luận thanh tra. 
Về tổ chức dịch vụ thu BHXH, 
BHYT, BHXH tỉnh cần có xem 
xét, đánh giá những điểm được 
và chưa được để phát huy và 
khắc phục, kiến nghị với BHXH 
Việt Nam để việc thu, phát triển 
BHXH, BHYT được thuận lợi. 
BHXH tỉnh tiếp tục tổng hợp, 
báo cáo, kiến nghị với BHXH 
Việt Nam về số tiền vượt tổng 
mức thanh toán BHYT từ năm 
2018 đến nay; kiến nghị bổ sung, 
điều chỉnh những bất cập về cơ 
chế chính sách trong các quy 
định hiện hành…

 NGUYỄN MUỘI

Hội thảo xúc tiến thu hút các DN 
Đài Loan đầu tư vào Bình Định

(BĐ) - Chiều 27.10, tại Văn 
phòng UBND tỉnh đã diễn 
ra Hội thảo xúc tiến thu hút 
các DN Đài Loan đầu tư vào 
Bình Định, do Tổng công ty 
Becamex IDC và Công ty CP 
Becamex Bình Định phối hợp 
với Công ty TNHH Ernst & 
Young Việt Nam tổ chức. Dự 
hội thảo có Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng; 
đại diện các sở, ngành và Chi 
hội Thương gia Đài Loan tại 
Đà Nẵng. Hội thảo được phát 
trực tuyến thông qua hệ thống 
Microsoft Teams, thu hút 
sự quan tâm của hơn 70 DN  
Đài Loan. 

Phát biểu khai mạc Hội 
thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng gửi lời 
cảm ơn các vị tổ chức Hội thảo 
và cộng đồng DN Đài Loan đã 
dành thời gian tham dự Hội 
thảo, quan tâm đến Bình Định; 
xem đây là cơ hội gặp gỡ, chia 
sẻ, thông tin về tiềm năng, cơ 
hội hợp tác đầu tư. Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh đã thông tin 
về kết quả nổi bật trong phát 
triển kinh tế; kết quả đầu tư của 
các DN Đài Loan tại Bình Định; 
tiềm năng, lợi thế của tỉnh, và 
khẳng định: Đến với Bình Định, 

các DN Đài Loan sẽ được tạo 
mọi thuận lợi để thực hiện dự 
án thành công và phát triển  
bền vững.

Hội thảo dành nhiều thời 
gian lắng nghe đại diện Tổng 
Cty Becamex IDC tại thị trường 
Đài Loan và Công ty TNHH 
Ernst & Young Việt Nam giới 
thiệu về tiềm năng, lợi thế 
của Bình Định, một số chính 
sách thu hút đầu tư vào tỉnh 
nói chung, Khu công nghiệp 
Becamex VSIP Bình Định nói 
riêng. Đại diện các DN cũng 
chia sẻ những thuận lợi, cơ hội 
khi đến Bình Định tìm hiểu, 
đăng ký đầu tư và thực hiện các 
dự án. Đại diện các sở, ngành 
của tỉnh cũng đã giải đáp, làm 
rõ các vấn đề mà DN Đài Loan 
quan tâm, như: Cơ chế, chính 
sách ưu đãi liên quan đến lĩnh 
vực thuế, hải quan; thủ tục xuất 
nhập khẩu; thủ tục pháp lý cấp 
phép thành lập DN nước ngoài 
và đăng ký đầu tư các dự án tại 
Bình Định; nguồn lực lao động, 
thị trường tài chính; các lĩnh 
vực, ngành nghề mà Bình Định 
đang ưu tiên thu hút và hỗ trợ 
đầu tư, đặc biệt là hỗ trợ đầu tư 
tại Khu công nghiệp Becamex 
VSIP Bình Định…         TIẾN SỸ

Đại diện các sở, ngành của tỉnh giải đáp, làm rõ các vấn đề mà DN Đài Loan 
quan tâm tại Hội thảo.                 Ảnh: TIẾN SỸ
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Bình Định

Đấu giá tài sản ngày càng chuyên nghiệp, chặt chẽ 
Qua 5 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản, hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, chuyên nghiệp, 

công khai, minh bạch. Qua đó, góp phần giảm tiêu cực, khiếu kiện trong hoạt động này, bảo đảm lợi ích của Nhà 
nước và tổ chức, cá nhân có tài sản.

Thanh tra Sở Tư pháp làm việc với Công ty Đấu giá hợp danh T&T Bình Định về hoạt động đấu giá chuyên ngành. 
Ảnh: Sở Tư pháp

Chuyển biến tích cực
Theo Sở Tư pháp, toàn tỉnh 

hiện có 14 tổ chức đấu giá tài sản 
(ĐGTS) đang hoạt động, gồm 1 
trung tâm (thuộc Sở Tư pháp), 
9 DN và 4 chi nhánh DN; với 18 
đấu giá viên đang hành nghề.

Luật ĐGTS năm 2016 có hiệu 
lực thi hành từ ngày 1.7.2017 đã 
tạo cơ sở pháp lý ổn định, thống 
nhất cho hoạt động ĐGTS theo 
hướng chuyên nghiệp hóa; tạo 
lập môi trường giao dịch công 
khai, minh bạch, cạnh tranh 
lành mạnh; đáp ứng ngày càng 
tốt hơn nhu cầu ĐGTS của các 
cá nhân, tổ chức.

Đặc biệt, Quyết định số 
43 /2018 /QĐ-UBND ng ày 
17.8.2018 của UBND tỉnh quy 
định về đấu giá quyền sử dụng 
đất (QSDĐ) để Nhà nước giao 
đất có thu tiền sử dụng đất hoặc 
cho thuê đất trên địa bàn tỉnh đã 
đem lại nhiều hiệu quả thiết thực 
cho hoạt động đấu giá QSDĐ. 
Theo đó, các quy định về đấu 
giá QSDĐ rõ ràng và thống nhất 
thực hiện trên toàn tỉnh, như: 
Quỹ đất được đấu giá; xác định 
giá khởi điểm đấu giá QSDĐ; 
điều kiện đối với người tham 
gia đấu giá QSDĐ… Ngoài ra, 
thông tin đấu giá QSDĐ được 
đăng tải trên cổng thông tin 
điện tử của Sở Tài chính và Sở 

Tư pháp cũng tăng cường tính 
công khai, minh bạch.

Đối với đấu giá đất dự án, 
đơn vị tổ chức đấu giá phối hợp 
với các sở, ngành liên quan của 
tỉnh xây dựng tiêu chí đấu giá 
đối với từng dự án. Sau đó, trình 
UBND tỉnh phê duyệt và thành 
lập Tổ đánh giá năng lực tổ chức 
kinh tế tham gia đấu giá đất dự 
án. Nhờ đó, giúp việc đấu giá 
đất dự án đạt hiệu quả cao, chọn 
được nhà đầu tư có đủ điều 

kiện, năng lực tài chính.
Bên cạnh đó, công tác quản 

lý nhà nước đối với hoạt động 
ĐGTS cũng được các sở, ngành 
và UBND tỉnh theo dõi sát sao. 
Công tác kiểm tra, thanh tra, 
giám sát về hoạt động ĐGTS 
tại các huyện, thị xã, thành phố 
và các tổ chức ĐGTS được tăng 
cường thực hiện. 

Sở Tư pháp phối hợp tổ chức 
nhiều cuộc kiểm tra tại các tổ 
chức ĐGTS và 11 huyện, thị xã, 

thành phố. Qua đó, chấn chỉnh 
những tồn tại, sai sót trong hoạt 
động ĐGTS. Đồng thời, nắm bắt 
những khó khăn, vướng mắc 
trong hoạt động ĐGTS để kiến 
nghị UBND tỉnh, Bộ Tư pháp có 
biện pháp giải quyết.

Tiếp tục hoàn thiện các 
quy định  

Cùng với việc tiếp tục thực 
hiện Luật ĐGTS, tháng 2.2022, 
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 
số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn 
lựa chọn tổ chức ĐGTS, tạo 
cơ sở cho người có tài sản lựa 
chọn tổ chức ĐGTS thống nhất 
trong cả nước. Tuy nhiên, thời 
gian qua, một số cơ quan, đơn 
vị có tài sản trên địa bàn tỉnh 
khi lựa chọn tổ chức ĐGTS đã 
đặt ra các tiêu chí thiếu công 
khai, minh bạch, công bằng, 
khách quan.

Ông Trần Minh Hồng, 
Trưởng Phòng Hành chính và 
Bổ trợ tư pháp (Sở Tư pháp), 

Luật ĐGTS tạo cơ sở 
pháp lý để công tác ĐGTS 
trên địa bàn tỉnh hoạt động 
ổn định, đạt nhiều kết quả 
tích cực; bảo đảm đúng trình 
tự, thủ tục, quy định của 
pháp luật về đấu giá và có 
sự giám sát chặt chẽ của các 
cơ quan chức năng. Kết quả 
này góp phần tạo nguồn 
vốn đầu tư phát triển, xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật, 
phục vụ phát triển KT-XH 
tại địa phương”.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp 
CHÂU THỊ HƯƠNG LAN

“

Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu thủ trưởng 
các sở, ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện 
nghiêm túc Luật ĐGTS và Thông tư số 02/2022/
TT-BTP. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công 
khai, minh bạch, công bằng, khách quan trong 
việc lựa chọn tổ chức ĐGTS chuyên nghiệp. 

Sở Tư pháp phối hợp cung cấp thông tin 
về tổ chức, hoạt động của tổ chức ĐGTS khi 
có yêu cầu của người có tài sản đấu giá trong 

việc lựa chọn tổ chức ĐGTS. Tăng cường kiểm 
tra, thanh tra, xử lý vi phạm về việc lựa chọn tổ 
chức ĐGTS của người có tài sản đấu giá theo 
thẩm quyền. 

CA tỉnh tăng cường đấu tranh, xử lý theo 
quy định của pháp luật đối với các hành vi vi 
phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ĐGTS; 
nhất là việc cấu kết giữa các tổ chức, nhóm lợi 
ích với người có thẩm quyền nhằm chi phối 
các cuộc đấu giá...

cho biết: Một số cơ quan, đơn 
vị có tài sản đặt ra các tiêu chí 
không trực tiếp liên quan tới 
việc tổ chức cuộc đấu giá, như 
tổ chức đấu giá có trụ sở chính 
tại địa phương; tổ chức đấu giá 
có chi nhánh tại địa phương; 
trong năm đã tổ chức đấu giá 
tối thiểu 3 tài sản nhà nước là 
QSDĐ ở gắn liền với công trình 
nhà, có kết quả đấu giá thành 
từ 11 tỷ đồng/tài sản trở lên; tổ 
chức đấu giá đã thực hiện đấu 
giá thành công tài sản là đất trên 
địa bàn… Các tiêu chí này mang 
tính áp đặt, làm nảy sinh tiêu 
cực trong hoạt động ĐGTS, tiềm 
ẩn nguy cơ gây thất thoát tài sản 
đấu giá.

“Để chấn chỉnh, Sở Tư pháp 
tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 
12.8.2022 về việc tăng cường 
công tác quản lý nhà nước đối 
với hoạt động ĐGTS trên địa 
bàn tỉnh. Đến nay, Chỉ thị đã 
góp phần thống nhất các quy 
định của pháp luật về ĐGTS; 
tiếp tục nâng cao hiệu quả quản 
lý hoạt động ĐGTS trên địa bàn 
tỉnh theo quy định của Luật 
ĐGTS”, ông Hồng cho hay.

VĂN LỰC

Khẩn trương khắc phục hư hỏng, 
đảm bảo ATGT trên QL 19

(BĐ) - Cục Đường bộ Việt 
Nam vừa có văn bản gửi Ban 
Quản lý dự án 2 (thuộc Bộ 
GTVT), Khu Quản lý đường 
bộ III, Tổng công ty 36, Công 
ty TNHH đầu tư 36.71 (thuộc 
Tổng công ty 36) yêu cầu khắc 
phục các tồn tại nhằm đảm bảo 
ATGT trên tuyến QL 19 qua địa 
bàn 2 tỉnh Bình Định, Gia Lai.

Theo đó, Cục Đường bộ 
Việt Nam đề nghị Ban Quản lý 
dự án 2 khẩn trương chỉ đạo 
nhà thầu thi công và các đơn 
vị liên quan khắc phục ngay 
những tồn tại trong phạm vi 
dự án Tăng cường kết nối giao 
thông khu vực Tây Nguyên trên  
QL 19 (dự án do Ban Quản lý 
dự án 2 làm đại diện chủ đầu 
tư). Ban Quản lý dự án 2 chịu 
hoàn toàn mọi trách nhiệm nếu 
để xảy ra mất an toàn cho người 

và phương tiện tham gia giao 
thông mà nguyên nhân do việc 
chậm trễ khắc phục các tồn tại 
trên gây ra.

Cục Đường bộ Việt Nam đề 
nghị Tổng công ty 36 (nhà đầu 
tư dự án BOT QL 19 qua địa 
bàn Bình Định), Công ty TNHH 
Đầu tư 36.71 (quản lý trạm thu 
phí) khẩn trương sửa chữa ngay 
hư hỏng trên tuyến QL 19 thuộc 
phạm vi quản lý. Cụ thể, hai đơn 
vị này phải chỉ đạo bảo dưỡng 
thường xuyên thực hiện đầy 
đủ công tác tuần đường, kịp 
thời phát hiện hư hỏng, xuống 
cấp, mất ATGT trên QL 19. Báo 
cáo, đề xuất xử lý theo quy 
định và tăng cường thực hiện 
công tác sửa chữa, khơi thông 
cống, rãnh thoát nước, sơn lại 
các đoạn vạch sơn kẻ đường 
bị mờ...

Khu Quản lý đường bộ III 
thường xuyên tổ chức kiểm tra, 
rà soát hư hỏng phát sinh trên 
tuyến, yêu cầu các đơn vị khẩn 
trương khắc phục, sửa chữa 
đảm bảo tuyệt đối ATGT. 

Theo báo cáo của Sở GTVT, 
thời gian qua, tuyến QL 19 
đoạn từ nút giao ngã tư cầu 
Gành (TX An Nhơn) đến giáp 
tỉnh Gia Lai phát sinh nhiều 
vị trí bị hư hỏng, bất cập gây 
khó khăn cho các phương tiện 
khi lưu thông, nhất là các đoạn 
tuyến nằm trong phạm vi dự 
án BOT và dự án Tăng cường 
kết nối giao thông khu vực Tây 
Nguyên (đang tổ chức triển khai 
thi công). Các hư hỏng, bất cập 
này chưa được giải quyết triệt 
để, tiềm ẩn nguy cơ gây mất 
ATGT trên đoạn tuyến QL 19.                     

K.ANH

l Sáng 27.10, Bộ CHQS tỉnh 
phối hợp với Hội LHPN tỉnh 
tổ chức công tác dân vận năm 
2022 tại xã An Quang, huyện An 
Lão. Tại chương trình, 2 đơn vị 
đã tặng 45 suất quà cho các gia 
đình chính sách và hộ nghèo, 
mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng; 
trồng cây xanh tại khuôn viên 
Nhà văn hóa xã An Quang; tuyên 
truyền về phòng, chống tảo hôn 
và hôn nhân cận huyết thống 
trong học sinh vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số… 

ĐĂNG KHẢNH
l LĐLĐ TX Hoài Nhơn tổ 

chức Hội nghị tập huấn công 
tác tổ chức Đại hội Công đoàn 
cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho 
chủ tịch các công đoàn cơ sở 
trực thuộc, sáng 27.10. Tại đây, 
LĐLĐ TX Hoài Nhơn đã hướng 
dẫn một số nội dung về công 
tác đại hội công đoàn cấp cơ sở, 
nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

THÁI NGÂN

l CA huyện Hoài Ân 
cho biết, thực hiện kế hoạch 
tổng rà soát, kiểm tra an toàn 
PCCC&CNCH, nhất là tại khách 
sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh 
dịch vụ karaoke, chợ, nhà kho, 
xưởng sản xuất..., từ ngày 
15.10.2022 đến nay, lực lượng 
chức năng đã kiểm tra 39 cơ sở, 
phát hiện, lập biên bản vi phạm 
hành chính 5 cơ sở vi phạm, phạt 
tiền gần 20 triệu đồng; yêu cầu 7 
cơ sở ngừng hoạt động để khắc 
phục các vi phạm. GIA KHƯƠNG
l Chiều 27.10, Hội CTĐ 

Bình Định đã trao 10,3 triệu 
đồng cho bà Nguyễn Thị Kỉnh 
(93 tuổi, ở thôn Đại Khoan, xã 
Cát Lâm, huyện Phù Cát), hiện 
đang nuôi con trai 47 tuổi bị 
bệnh tâm thần. Cụ Kỉnh là nhân 
vật trong bài viết “Mẹ già 93 
tuổi khốn khó nuôi con tâm 
thần” được báo Bình Định đăng 
tải và  bạn đọc Báo quyên góp 
hỗ trợ. NGÂN QUỲNH

TIN VẮN
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Những năm trước đây, việc xử 
lý rác thải tại Cảng cá Tam Quan  
(TX Hoài Nhơn) gặp nhiều khó khăn, 
do người dân có thói quen vứt rác 
xuống âu thuyền, lòng sông làm ô 
nhiễm môi trường và mất mỹ quan. 

Theo Ban Quản lý Cảng cá và Dịch 
vụ đô thị TX Hoài Nhơn (gọi tắt là 
Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan), từ 
ngày mùng 8 đến 14 âm lịch hằng 
tháng, Cảng cá Tam Quan đón hơn 
600 tàu thuyền đánh bắt xa bờ cập 
bến, lúc cao điểm gần 1.200 tàu vào 
bán hải sản, khiến Cảng cá quá tải. 
Lượng rác thải từ hoạt động của 
tàu cá, mua bán hải sản, các xưởng 
sửa chữa tàu cá và khu dân cư xung 
quanh đã biến khu vực Cảng cá thành 
“túi” đựng rác khổng lồ, ô nhiễm 
kéo dài. 

Chúng tôi gặp ông Phan Duy Tân, 
chủ tàu cá cùng 6 thuyền viên trở về 
sau chuyến đi biển dài ngày, vừa cập 
Cảng cá Tam Quan. Theo ông Tân, 
trước đây, nhiều ngư dân chưa nhận 
thức đúng về bảo vệ môi trường, cứ 
tiện tay vứt rác xuống biển, trôi nổi 
nơi đâu mặc kệ. Sau khi được nhân 
viên Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan 
và các ĐVTN tuyên truyền, vận động, 
ngư dân đã dần ý thức hơn trong bảo 
vệ môi trường, không vứt rác xuống 
biển nữa mà gom lại, đưa vào bờ bỏ 
vào nơi quy định, đổi quà về cho con. 

Từ đầu năm 2021 đến nay, Ban 
Quản lý Cảng cá Tam Quan tích cực 
phối hợp với các ngành, đoàn thể 
của phường Tam Quan Bắc và Tam 
Quan Nam định kỳ mỗi tháng tổ chức 
2 lần vớt, dọn rác trôi nổi trên sông 
Thiện Chánh. Với sự quyết tâm của 
các địa phương và các đoàn thể xã 
hội, trực tiếp là Ban Quản lý Cảng 
cá Tam Quan trong việc triển khai 
các hoạt động thu gom rác, đến nay, 
lượng rác thải trôi nổi trên sông đã 
giảm đi rất nhiều.

Theo ông Dương Văn Tùng, Phó 
Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Tam 
Quan, để góp phần hạn chế rác thải 

Phát hiện cơ sở làm 
giả gần 17.600 hộp 
mỹ phẩm Nicos Beauty

Thu hồi gần 11.000 m2 
đất để xây dựng Khu 
dân cư Phước Quang

UBND huyện Tuy Phước vừa có 
thông báo về chủ trương thu hồi đất 
của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để xây 
dựng công trình Khu dân cư năm 2022 
tại xã Phước Quang. 

Theo đó, UBND huyện Tuy Phước 
thu hồi đất của tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân đang sử dụng đất tại xã Phước 
Quang với diện tích gần 11.000 m2 tại 
13 thửa đất, thuộc 12 tờ bản đồ. Trong 
đó, hơn 5.749 m2 đất chuyên trồng lúa 
nước; gần 2.214 m2 đất trồng cây hằng 
năm khác; hơn 811 m2 đất bằng chưa 
sử dụng; gần 232 m2 đất trồng cây lâu 
năm khác và gần 1.969 m2 đất mặt nước 
chuyên dùng.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có 
trách nhiệm phối hợp với Ban Quản 
lý Dự án đầu tư xây dựng và phát 
triển quỹ đất huyện, UBND xã Phước 
Quang và chủ đầu tư thực hiện kiểm 
kê, đo đạc xác định diện tích đất và 
tài sản khác gắn liền với đất để lập 
phương án bồi thường, hỗ trợ do giải 
phóng mặt bằng. Trường hợp tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân không chấp hành 
việc kiểm kê, đo đạc xác định diện tích 
đất và tài sản khác gắn liền với đất thì 
Nhà nước triển khai kiểm kê bắt buộc 
theo quy định của pháp luật.

M.LÂM

Thay đổi thói quen ngư dân 
“tiện tay” vứt rác xuống biển

trôi nổi trên sông, từ giữa năm 2022, 
Ban Giám đốc đã giao Chi đoàn Ban 
Quản lý Cảng cá Tam Quan tổ chức 
chương trình “đổi rác thải lấy quà”. 
Theo đó, cấp phát tờ rơi tuyên truyền 
thu gom rác thải khi tàu cá xuất cảng, 
chủ động nhắn tin tuyên truyền, vận 
động các chủ tàu, thuyền trưởng thu 
gom, vận chuyển và xử lý rác thải trong 
quá trình đánh bắt xa bờ cũng như khi 
vào Cảng cá. Sau đó, tổ chức hướng dẫn 
phân loại rác để bỏ vào thùng. 

Mỗi lần bỏ rác vào thùng, ngư dân 
sẽ nhận được 1 phiếu, sau đó tổ chức 
bốc thăm trúng thưởng với các phần 
quà như: Nhật ký khai thác, bút bi, 
vở học sinh có in tài liệu chống khai 

thác IUU, tài liệu chống khai thác 
IUU, nước ngọt…

“Những phần quà tuy nhỏ nhưng 
đã góp phần tạo cho ngư dân ý thức 
bảo vệ môi trường. Chúng tôi còn 
phối hợp với địa phương đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận động 
người dân không xả rác bừa bãi, các 
hộ dân sống ven âu thuyền, các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh trong khu vực 
Cảng cá giữ gìn vệ sinh môi trường, 
không xả rác xuống âu thuyền. Đơn 
vị còn thường xuyên tổ chức thu gom, 
vận chuyển rác thải kịp thời, không 
để rác tồn đọng qua đêm trong khu 
vực Cảng cá”, ông Tùng cho hay. 

VĂN LƯU

Rác từ mặt nước khu vực Cảng 
cá được tập kết, đưa lên bờ chở 
đi xử lý.                              Ảnh: VĂN LƯU

Hằng năm, cứ vào mùa mưa lũ, 40 
hộ dân sống tại xóm 2 (thôn Tả Giang 1, 
xã Tây Giang, huyện Tây Sơn) lại thấp 
thỏm, lo âu vì hàng chục mét đất bờ 
soi và hoa màu của người dân nằm ven 
sông Côn có nguy cơ bị cuốn trôi theo 
dòng nước; những bờ tre của người 
dân trồng vài chục năm nay để giữ đất 
thỉnh thoảng lại đổ ụp xuống lòng sông. 
Người dân nơi đây cho biết, tình trạng 
sạt lở diễn ra nhiều năm nay và ngày 
càng phức tạp hơn.

Anh Đỗ Văn Trí, ở thôn Tả Giang 1, 
chia sẻ: Từ khi đắp Đập dâng Văn Phong, 
nước dâng lên cộng với gió Nam nên 
sóng đập mạnh vào bờ làm đất vườn 
của bà con nơi đây dễ bị sạt lở, cuốn trôi. 
Người dân nhiều lần kiến nghị các cấp hỗ 
trợ xây dựng bờ kè chống sạt lở, nhưng 
đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Còn bà Trần Thị Lý, cũng ở thôn Tả 
Giang 1, cho biết: Nhiều diện tích đất 
canh tác trong vườn của gia đình bà đã 
bị cuốn trôi, ngôi nhà của bà chỉ cách 
dòng sông Côn trên 20 m. Gia đình rất 

40 hộ dân thấp thỏm, lo âu vào mùa mưa

sợ phần đất còn lại tiếp tục bị cuốn trôi, 
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tài 
sản gia đình.

Được biết, xóm 2, thôn Tả Giang 1 
còn nằm ở vị trí hợp lưu của sông Côn 
và suối Đồng Tre, mỗi khi có mưa là 

nước từ thượng nguồn 
đổ về rất lớn, tạo áp lực 
làm xâm thực nhiều diện 
tích canh tác hoa màu và 
đất vườn của người dân. 
Nhiều ngôi nhà chỉ còn 
cách mép sông Côn chừng 
vài chục mét.

Ông Ngô Luân, Phó 
Chủ tịch UBND xã Tây 
Giang, cho biết: Hiện tại, 
khu vực sạt lở tại xóm 2, 
thôn Tả Giang 1 kéo dài 
khoảng 700 m, có vị trí 
ăn sâu vào trên chục mét. 
Những chỗ sạt lở nặng 
tạo thành vách đất dựng 
đứng, tiềm ẩn nguy hiểm 
cho người dân, gia súc 

chăn thả và nhà cửa, chuồng trại chăn 
nuôi. Chính quyền địa phương đã kịp 
thời báo các cấp trên và mong các ngành, 
các cấp hỗ trợ xây dựng kè chống xỏi lở, 
đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản 
cho người dân.                         TÍN TRỌNG

Anh Đỗ Văn Trí chỉ vào một vị trí xói lở ở xóm 2, thôn Tả Giang 1. 
Ảnh: T.T

(BĐ) - Ngày 26.10, Cục Quản lý thị 
trường Bình Định cho biết đang phối 
hợp với Cảnh sát kinh tế (CA tỉnh) củng 
cố hồ sơ xử lý cơ sở sản xuất mỹ phẩm 
giả ở phường Hoài Hương (TX Hoài 
Nhơn) do bà Lê Thị Hằng làm chủ.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 25.10, 
Đội Quản lý thị trường số 1 (thuộc Cục 
Quản lý thị trường Bình Định) phối 
hợp cùng CA TX Hoài Nhơn kiểm tra 
đột xuất cơ sở sản xuất mỹ phẩm tại 
Công ty TNHH Mỹ phẩm Lê Thị (địa 
chỉ ở phường Hoài Hương, TX Hoài 
Nhơn) do bà Lê Thị Hằng làm chủ. Lực 
lượng chức năng đã phát hiện cơ sở 
này đang sản xuất mặt hàng kem trộn 
có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, bao 
bì hàng hóa. Cụ thể là nhãn hiệu giả 
trên bao bì sản phẩm là Nicos Beauty 
mang tên Công ty TNHH Mỹ phẩm 
Thanh Nhi (ở xã Phú Thông, TP Rạch 
Giá, Kiên Giang).

Cục Quản lý thị trường Bình Định đã 
lập biên bản, tạm giữ số lượng hàng hóa 
vi phạm gồm gần 17.600 hộp mỹ phẩm 
các loại, ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

N.QUÍ

Lực lượng chức năng kiểm tra mỹ phẩm có dấu hiệu 
vi phạm.                Ảnh: Cục Quản lý thị trường Bình Định

Tổ chức bốc thăm trúng thưởng 
cho ngư dân thu gom, bỏ rác 
đúng nơi quy định. 

Ảnh: VĂN LƯU
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Bình Định

Theo kế hoạch, năm 2022, 
huyện Phù Mỹ sẽ có 2 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới là Mỹ 
Đức, Mỹ Thắng và 2 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao 
là Mỹ Châu, Mỹ Quang. Đến 
nay, các xã trên đã hoàn thành 
các tiêu chí nông thôn mới và 
nông thôn mới nâng cao, chính 
quyền các cấp huyện Phù Mỹ 
đang tổ chức khảo sát lấy ý 
kiến của người dân nhằm hoàn 
thiện hồ sơ trình UBND tỉnh 
thẩm định và công nhận trong 
tháng 11.2022. Đây là tiền đề 
để năm 2023, Phù Mỹ phấn 
đấu đạt chuẩn huyện nông 
thôn mới.

Để đảm bảo về đích nông 
thôn mới, nâng cao đời sống 
người dân khu vực nông thôn, 
Phù Mỹ tập trung triển khai 
Chương trình OCOP gắn với 
du lịch nông thôn trong xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021 - 2025. Theo đó, huyện 
tập trung nguồn lực để hỗ trợ 

Phù Mỹ chú trọng phát triển 
sản phẩm OCOP

Huyện Phù Mỹ đang chú 
trọng phát triển các sản 
phẩm OCOP gắn với du lịch 
nông thôn, tạo thêm nền 
tảng phát triển sản phẩm 
nông nghiệp địa phương, 
từng bước nâng cao chất 
lượng các tiêu chí nông 
thôn mới. 

Ngày 24 - 25.10, UBND huyện Phù Mỹ tổ chức 
trưng bày và quảng bá sản phẩm nông nghiệp 
tiềm năng, bình chọn sản phẩm OCOP cấp huyện  
năm 2022 và hoàn thiện hồ sơ tham gia bình 
chọn sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Qua chương trình, 
Phù Mỹ có kế hoạch lựa chọn các sản phẩm tiềm 
năng để xây dựng sản phẩm OCOP gắn với phát 
triển du lịch nông thôn. Phòng NN&PTNT huyện 

Phù Mỹ cho biết, đến nay, huyện có 11 sản phẩm 
được chứng nhận OCOP cấp tỉnh từ 3 sao trở lên. 
Theo kế hoạch, năm 2022, huyện hoàn chỉnh hồ 
sơ cho 11 sản phẩm tham gia bình chọn, đánh giá 
và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Giai đoạn 
2021 - 2025, Phù Mỹ tập trung phát triển sản phẩm 
OCOP tiềm năng gắn với du lịch nông thôn cho  
2 sản phẩm là bí đao và chình mun.

Phù Mỹ tổ chức trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiềm năng, sản phẩm OCOP năm 2022.                                       Ảnh: THU DỊU

phát triển, quảng bá các sản 
phẩm OCOP nhằm mở hướng 
phát triển kinh tế cho khu 
vực nông thôn, đồng thời, 
quy hoạch một số sản phẩm 
OCOP phù hợp, tập trung 
đầu tư để tham gia phục vụ 
kinh tế du lịch. 

Hiện nay, Chương trình 
OCOP ở Phù Mỹ còn khá trầm 
lắng. Huyện mới chỉ có 11 sản 
phẩm được chứng nhận sản 
phẩm OCOP cấp tỉnh hạng  
3 sao trở lên, chưa có sản phẩm 
OCOP nào mang dấu ấn riêng 

Phù Mỹ. Trong giai đoạn tới, 
huyện sẽ tập trung nguồn lực 
đầu tư cho các chương trình 
phát triển kinh tế khu vực 
nông thôn, trong đó có việc 
phát triển sản phẩm OCOP 
gắn với du lịch. Theo đó, Phù 
Mỹ tổ chức quy hoạch các 
vùng sản xuất an toàn; đăng 
ký mã vùng trồng cho các sản 
phẩm chủ lực của huyện; xây 
dựng kế hoạch quảng bá các 
sản phẩm tiềm năng, đưa sản 
phẩm OCOP của Phù Mỹ lên 
sàn thương mại điện tử… 

Ông Trần Minh Tuấn, 
Trưởng Phòng NN&PTNT 
huyện, phân tích: Khi bí đao 
Mỹ Thọ trở thành sản phẩm 
OCOP - làng trồng bí đao 
thành điểm du lịch cộng 
đồng, điều đầu tiên thấy được 
là người dân có ý thức giữ vệ 
sinh môi trường, đường làng 
ngõ xóm sạch đẹp hơn để tham 
gia phục vụ du khách. Khi số 
thu từ hoạt động du lịch lớn 
dần, họ biết liên kết với nhau 
để trồng - chế biến các sản 
phẩm phục vụ du lịch, thu 
nhập từ đó ổn định và ngày 
càng cao. Về phía chính quyền 
địa phương thì đầu tư nâng 
cấp hạ tầng, quảng bá và kết 
nối DN. Có thể nói, Mỹ Thọ 
là một điển hình có thể học 
tập, nhân rộng về tổ chức du 
lịch cộng đồng. Đời sống được 
nâng lên, nhận thức người dân 
thay đổi, diện mạo nông thôn 
theo đó tiếp tục tốt thêm.

THU DỊU

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban 
hành quyết định phê duyệt 
đề cương và dự toán chi tiết 
nhiệm vụ: “Đầu tư trang thiết 
bị tại Trung tâm Giám sát, 
điều hành đô thị thông minh 
tỉnh Bình Định (IOC) và mở 
rộng dịch vụ giám sát, điều 
hành giao thông”, thuộc kế 
hoạch chuyển đổi số trên lĩnh 
vực TT&TT năm 2022.

Quy mô của nhiệm vụ có 
2 phần chính, gồm: Đầu tư hạ 
tầng trang thiết bị trong phòng 
trung tâm điều hành và dịch 
vụ đô thị thông minh (Trung 
tâm Công nghệ thông tin & 
Truyền thông - IOC), với tổng 
kinh phí hơn 11,5 tỷ đồng, từ 
vốn ngân sách tỉnh; hệ thống 
camera kiểm soát lắp đặt tại 
các cửa ngõ tỉnh Bình Định; 
hệ thống camera xử lý vi phạm 
và đo đếm lưu lượng, camera 
quan sát được lắp đặt ở TP 
Quy Nhơn.

Mục tiêu của nhiệm vụ 
nhằm theo dõi dữ liệu giao 
thông tại các cửa ngõ ra vào 
tỉnh để phục vụ cho việc 
thống kê, phân tích và hỗ trợ 
lãnh đạo UBND tỉnh trong 
việc ra các quyết định quản 
lý điều hành, phục vụ phát 
triển KT-XH của tỉnh. Đồng 
thời, đầu tư bổ sung phân hệ 
giám sát phương tiện giao 
thông đường bộ và lắp đặt bổ 
sung các loại camera nhằm 
tăng cường quan sát trực tiếp, 
rõ ràng các sự cố xảy ra, đảm 
bảo tích hợp, hiển thị hình 
ảnh camera đầy đủ, rõ ràng 
phục vụ tốt công tác giám sát 
tại IOC…                     ĐẠI NAM

Triển khai 
kế hoạch chuyển 
đổi số năm 2022

(BĐ) - Theo báo cáo của Sở Công 
Thương, mặc dù giá nguyên liệu thế giới 
tiếp tục tăng cao, tình hình lạm phát cao tại 
các nước như Mỹ, EU... ảnh hưởng tới hoạt 
động xuất nhập khẩu, tuy vậy, xuất nhập 
khẩu trên địa bàn tỉnh tháng 10 vẫn tiếp tục 
có mức tăng trưởng khá.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) 
tháng 10.2022 ước thực hiện 98,9 triệu USD, 

tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Trong đó, một số mặt hàng tăng so với 
cùng kỳ như: Mì và các sản phẩm từ mì 
xuất khẩu đạt 4,5 triệu USD, tăng 96,6%; 
hàng dệt, may 24,5 triệu USD, tăng 9,6%; 
thủy sản 12 triệu USD, tăng 3%... 

Dù vậy, vẫn có một số mặt hàng giảm 
so với cùng kỳ năm ngoái: Sản phẩm từ 
chất dẻo xuất khẩu đạt 6,6 triệu USD, 

giảm 59%; quặng và khoáng sản khác  
1,8 triệu USD, giảm 48%; gạo 4 triệu USD, 
giảm 44%; sản phẩm gỗ 26,9 triệu USD, 
giảm 33%; giày dép các loại giảm 29,3%...

Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, 
KNXK ước đạt 1.332,3 triệu USD, tăng 
20,1% so với cùng kỳ và đạt 98,7% so với 
kế hoạch năm.                  

 BÙI NGHĨA

Kim ngạch xuất khẩu đạt 98,7% kế hoạch năm

Tây Sơn tích cực hỗ trợ các mô hình ứng dụng, đổi mới KH&CN
Năm 2022, huyện Tây Sơn đã phân bổ 

216 triệu đồng thực hiện các nhiệm vụ 
ứng dụng KH&CN vào các lĩnh vực tại 
địa phương. Trong đó, hỗ trợ 30 triệu đồng 
cho mô hình ứng dụng trồng rau mầm sạch 
trên giá thể mùn cưa thải loại của ông 
Trịnh Văn Tùng, thôn Hòa Sơn, xã Bình 
Tường; hỗ trợ 15 triệu đồng cho mô hình 
chế tạo máy tuốt đậu phụng loại nhỏ của 
ông Phan Trọng Hà, thôn Thượng Sơn, xã 
Tây Thuận. Các mô hình sẽ được nghiệm 

thu trong tháng 12.2022. 
Bên cạnh đó, huyện tiếp tục hỗ trợ 125 

triệu đồng thực hiện số hóa thông tin sản 
phẩm trên hệ thống truy xuất nguồn gốc 
hàng hóa cho các sản phẩm OCOP năm 2022 
trên địa bàn huyện gồm: Sản phẩm bưởi da 
xanh Bình Tường, dầu phụng và dầu mè 
của HTX NN Thượng Giang, tré của hộ kinh 
doanh Võ Thị Thúy, bưởi da xanh Đồng Sim, 
cam xoàn Đồng Sim, quýt đường Đồng Sim. 

Ngoài ra, từ nguồn kinh phí khuyến 

công địa phương và nguồn kinh phí  
khuyến công quốc gia, huyện hỗ trợ 
tổng cộng 481 triệu đồng thực hiện 3 đề 
án khuyến công cho các hộ kinh doanh, 
DN và HTX, bao gồm hỗ trợ ứng dụng 
máy móc thiết bị trong sản xuất đồ gỗ mỹ 
nghệ và nội thất, hỗ trợ máy móc thiết bị 
tiên tiến trong chế biến gỗ; hỗ trợ thuê tư 
vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói dầu 
phụng và dầu mè cho HTX NN Thượng 
Giang, xã Tây Giang.                      MỘC MIÊN

Hỗ trợ các cơ sở công 
nghiệp nông thôn 
nâng cao nhận thức, 
năng lực quản lý DN

(BĐ) - Ngày 27.10, Sở Công 
Thương phối hợp với Công 
ty CP VIPAVO tại Đà Nẵng 
tổ chức Hội nghị nâng cao 
năng lực quản lý DN cho các 
cơ sở công nghiệp nông thôn 
(CNNT) trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, khách mời 
chia sẻ với các cơ sở CNNT 
mục tiêu, chương trình và 
những lưu ý trong quản trị 
sản xuất và đầu ra sản phẩm; 
quyền sở hữu trí tuệ và những 
lưu ý khi bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ; các yêu cầu và lưu ý 
về thiết kế nhãn hiệu, bao bì 
nhãn mác.

Hội nghị là dịp hỗ trợ các cơ 
sở CNNT nâng cao nhận thức, 
năng lực về quản lý, điều hành 
sản xuất, kinh doanh và một 
số lưu ý để đề ra những chiến 
lược kinh doanh đạt hiệu quả. 
Qua đó, các cơ sở CNNT nắm 
được quy định về quản lý tài 
sản sở hữu trí tuệ.       HẢI YẾN
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Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

Phân cấp để quản lý 
tốt hơn

Bình Định hiện có 142 di tích 
được xếp hạng, gồm: 2 di tích 
cấp quốc gia đặc biệt, 34 di 
tích cấp quốc gia và 106 di tích 
cấp tỉnh. 

Theo ông Bùi Tĩnh, Giám 
đốc Bảo tàng tỉnh, tại những di 
tích quan trọng do đơn vị quản 
lý, như: Hệ thống các di tích 
tháp Chăm, Tượng đài Chiến 
thắng Núi Bà, đền thờ Nguyễn 
Trung Trực… đều có người bảo 
vệ, theo dõi. Tuy nhiên, do hệ 
thống di tích ở tỉnh nằm trải 
rộng nhiều địa bàn, cơ sở hạ 
tầng chưa đồng bộ, nhân lực của 
Bảo tàng tỉnh còn thiếu nên công 
tác quản lý còn nhiều hạn chế. 
Do đó, việc ban hành Quy chế 
quản lý, bảo vệ và phát huy giá 
trị các di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh trên địa 
bàn tỉnh (gọi tắt là Quy chế) là 
rất cần thiết, nhằm tạo sự đồng 
bộ, nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý, bảo vệ di tích.

TX An Nhơn có 19 di tích 
được xếp hạng; trong đó, nhiều 
di tích cấp quốc gia trở thành 
điểm đến du lịch nổi tiếng, 
như: Thành Hoàng đế (thành 
Đồ Bàn), tháp Cánh Tiên, chùa 

Ngày 26.10, tại Hà Nội, Ban Tuyên 
giáo Trung ương tổ chức lễ ra mắt Hội 
đồng Lý luận phê bình văn học nghệ 
thuật Trung ương khóa V, nhiệm kỳ 
2021 - 2026. PGS.TS, nhà văn Nguyễn 
Thế Kỷ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội 
đồng Lý luận phê bình văn học nghệ 
thuật Trung ương khóa V.

Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng công 
bố Quyết định của Trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương về thành phần hội 
đồng. Hội đồng khóa V gồm 35 thành 
viên với Ban Thường trực Hội đồng 
gồm: Chủ tịch là PGS.TS Nguyễn Thế 
Kỷ. 5 Phó Chủ tịch gồm: Phó trưởng 
Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh 
Lâm; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, 
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp 
các Hội VH-NT Việt Nam; PGS.TS Bùi 
Thế Đức; TS Ngô Phương Lan, Chủ 
tịch Hiệp hội Xúc tiến và phát triển 
Điện ảnh Việt Nam; PGS.TS Trần Khánh 
Thành, nguyên Trưởng khoa Sau đại 

học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc 
gia Hà Nội.

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí 
Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương nhấn mạnh, lý luận phê 
bình là quá trình tự nhận thức văn học 
nghệ thuật, phát hiện những chiều 
kích mới của tác phẩm, có khả năng 
định hướng tư tưởng thẩm mỹ công 
chúng… Chính vì vậy, Đảng luôn quan 
tâm đến văn học nghệ thuật, trong đó 
có lý luận phê bình.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, 
tư vấn cho Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo 
Trung ương, trải qua gần 20 năm, hội 
đồng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, 
hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng 
yếu như: Tổng kết lý luận phê bình, 
tổ chức nhiều hội nghị hội thảo, thẩm 
định tác phẩm văn học nghệ thuật, 
dự báo xu hướng phát triển văn học 
nghệ thuật, mở rộng quan hệ hợp 

tác đội ngũ cán bộ lý luận phê bình, 
tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, 
thù địch…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa 
yêu cầu trong thời gian tới Hội đồng 
Lý luận phê bình văn học nghệ thuật 
Trung ương tiếp tục thực hiện một số 
nhiệm vụ trọng tâm, qua đó nâng tầm 
vị thế, vai trò của hội đồng; tiếp tục 
mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết đội 
ngũ những người làm công tác lý luận, 
phê bình văn học, nghệ thuật; khuyến 
khích sáng tạo, trao đổi khoa học, góp 
phần từng bước xây dựng cơ sở lý luận 
cho nền văn học, nghệ thuật Việt Nam 
trong thời kỳ mới; định hướng giới lý 
luận, phê bình thực hiện chức năng 
thẩm định, định hướng các hoạt động; 
tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế 
trên lĩnh vực nghiên cứu lý luận, phê 
bình văn học, nghệ thuật...    

 (Theo SGGP)

Cuộc thi Đại sứ 
viết khoa học

Trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) 
khoa học năm 2022 do Viện Goethe tổ chức, 
Viện Goethe phối hợp Mạng lưới 2030 Youth 
Force Vietnam phát động cuộc thi Đại sứ viết 
khoa học. Cuộc thi diễn ra từ nay đến hết ngày 
20.11, tập trung vào chủ đề môi trường với 3 
lĩnh vực trọng tâm: Đa dạng sinh học, Năng 
lượng xanh, và Quản lý rác thải. 

Để tham gia, người dự thi có thể theo dõi 
các bộ phim về đề tài môi trường của LHP 
tại https://vimeo.com/showcase/9833660, 
password: #sffvn22. Thí sinh lựa chọn một 
bộ phim mà bản thân yêu thích, sau đó, vận 
dụng kiến thức và sức sáng tạo để viết một 
bài ngắn chia sẻ cảm nghĩ về nội dung và sự 
liên hệ của bộ phim đó với bối cảnh tại Việt 
Nam. Thí sinh gửi bài dự thi thông qua đơn 
đăng ký trực tuyến tại: https://bit.ly/3fUmvqO.

Bài dự thi có định dạng pdf từ 500 -1.000 
từ tiếng Việt kèm bản tóm tắt nội dung 
khoảng 100 từ tiếng Anh. Cuộc thi có 1 giải 
Quán quân (trị giá 5 triệu đồng), 10 giải Đại 
sứ (1 triệu đồng/giải) và 1 giải Truyền cảm 
hứng (2 triệu đồng).       (Theo sggp.org.vn)

Để nâng cao hiệu quả quản 
lý, bảo vệ và phát huy giá 
trị các di tích đã được xếp 
hạng, ngành văn hóa đang 
tham mưu UBND tỉnh ban 
hành Quy chế quản lý, bảo vệ 
và phát huy giá trị các di tích 
lịch sử - văn hóa, danh lam 
thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật 
Trung ương khóa V

Huyện Hoài Ân rất quan tâm 
quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị 

16 di tích được xếp hạng. 
Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nhạn Sơn, chùa Thập Tháp… 
Tuy nhiên, một số di tích có diện 
tích trải rộng nằm xen lẫn trong 
khu dân cư nên địa phương 
cũng gặp khó khăn trong công 
tác quản lý. 

Ông Mai Xuân Tiến, Phó 
Chủ tịch UBND TX An Nhơn, 
cho biết: Ý thức được sự quan 
trọng của di tích, Thị xã giao 
các địa phương có di tích tham 
gia quản lý, cắm mốc phạm vi 
di tích… nhằm ngăn chặn tình 
trạng xâm hại di tích, tuyên 

truyền nâng cao nhận thức 
người dân về tầm quan trọng 
trong việc bảo vệ, phát huy 
giá trị các di tích. Song, nếu có 
Quy chế thì sẽ làm rõ hơn trách 
nhiệm của các cơ quan chuyên 
môn, chính quyền địa phương, 
khi đó chúng tôi sẽ có cơ sở xây 
dựng giải pháp chuyên sâu để 
quản lý di tích tốt hơn.

Huyện Hoài Ân có 15 di 
tích được xếp hạng; trong đó, 
trừ đền thờ Tăng Bạt Hổ được 
xếp hạng di tích quốc gia, còn 

lại là di tích cấp tỉnh. Ông Võ 
Văn Tín, Trưởng Phòng VH-TT 
huyện Hoài Ân, cho hay: Ở góc 
độ quản lý nhà nước về di tích 
tại địa phương, UBND huyện 
đã hợp đồng người bảo vệ, mở 
cửa đón khách tại mỗi di tích; 
phân bổ kinh phí để sửa chữa 
nhỏ, tôn tạo các di tích. Dù vậy, 
chúng tôi cũng mong sớm có 
Quy chế để có cơ sở phân cấp 
trách nhiệm quản lý di tích rõ 
ràng, từ đó nâng tầm, phát huy 
giá trị các di tích trên địa bàn.

Còn theo ông Hồ Khắc Cầu, 
Phó Giám đốc Trung tâm VH-
TT&TT TX Hoài Nhơn, để phát 
huy giá trị các di tích gắn với 
phát triển du lịch, TX Hoài 
Nhơn đã đi trước một bước 
bằng việc ban hành Quy chế 
tạm thời quản lý, bảo vệ di tích. 
Sau khi Quy chế của tỉnh ban 
hành, thị xã triển khai bước tiếp 
theo là xây dựng Đề án và trình 
cấp thẩm quyền thành lập Ban 
quản lý Di tích TX Hoài Nhơn 
để quản lý di tích được tốt hơn.

Giao quyền 
cho địa phương

Sở VH&TT đã soạn dự thảo 
Quy chế với phạm vi điều chỉnh 
hoạt động quản lý, bảo vệ và TX An Nhơn có nhiều di tích được xếp hạng quốc gia.                            Ảnh: NGỌC NHUẬN

phát huy giá trị các di tích được 
xếp hạng; các di tích nằm trong 
danh mục kiểm kê; di vật, cổ 
vật, bảo vật quốc gia nằm trong 
danh mục kiểm kê di tích trên 
địa bàn tỉnh; việc tổ chức lễ 
hội tại các di tích thuộc thẩm 
quyền quản lý của UBND tỉnh 
và gửi các sở, ngành liên quan, 
các huyện, thị xã, thành phố 
để lấy ý kiến góp ý. Sau đó, sẽ 
gửi dự thảo Quy chế cho Sở Tư 
pháp thẩm định và trình UBND 
tỉnh ban hành.

Theo Quy chế, UBND tỉnh 
thống nhất quản lý nhà nước 
các di tích đã xếp hạng và di tích 
thuộc danh mục kiểm kê được 
UBND tỉnh phê duyệt trên địa 
bàn tỉnh. Sở VH&TT là cơ quan 
chuyên môn có trách nhiệm 
tham mưu, đề xuất UBND tỉnh 
quản lý nhà nước các di tích 
trên địa bàn tỉnh; trực tiếp tổ 
chức quản lý, bảo vệ, phát huy 
giá trị các di tích quốc gia đặc 
biệt, một số di tích quốc gia, di 
tích cấp tỉnh trọng điểm, các di 
tích cấp tỉnh về phong trào Tây 
Sơn trên địa bàn huyện Tây Sơn. 

Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó 
Giám đốc Sở VH&TT, cho biết: 
Việc ban hành Quy chế căn cứ 
theo Luật Di sản văn hóa và 
các văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan về quản lý, phát 
huy giá trị di tích nhằm nâng 
cao hiệu quả công tác quản lý 
di tích. UBND cấp huyện trực 
tiếp tổ chức quản lý, bảo vệ và 
phát huy giá trị các di tích quốc 
gia, di tích cấp tỉnh và di tích 
thuộc danh mục kiểm kê trên 
địa bàn (trừ các di tích đã giao 
Sở VH&TT quản lý); UBND 
cấp xã quản lý, bảo vệ và phát 
huy giá trị di tích trên địa bàn 
theo sự phân công của UBND 
cấp huyện… Chúng tôi cũng sẽ 
tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Danh mục di tích để phân cấp 
quản lý cho các địa phương. 
Tuy nhiên, việc phân cấp quản 
lý, bảo vệ di tích không có 
nghĩa “khoán trắng” cho các 
địa phương, mà ngành văn hóa 
sẽ hướng dẫn về mặt nghiệp 
vụ, chuyên môn, cũng như đôn 
đốc, kiểm tra, giám sát các địa 
phương thực hiện Quy chế…

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

PHÂN CẤP QUẢN LÝ, BẢO VỆ DI TÍCH:

Nâng cao hiệu quả 
khai thác giá trị di tích
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Bình Định

TUY PHƯỚC: 

Bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho 
cấp ủy chi bộ thôn

Từ ngày 24 - 28.10, Huyện ủy Tuy 
Phước tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật 
kiến thức mới và nghiệp vụ công tác 
Đảng cho 80 cấp ủy viên, bí thư chi 
bộ thôn (năm 2022) của 13 xã, thị trấn.

Trong thời gian bồi dưỡng, các học 
viên được truyền đạt các chuyên đề về: 
Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo, 
phát triển trong sự nghiệp đổi mới ở 
nước ta hiện nay; Xây dựng nền kinh 
tế thị trường định hướng XHCN ở Việt 
Nam; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ở Việt Nam; Xây dựng nhà 
nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam; 
Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng 
trong sạch vững mạnh trong điều kiện 
mới. Tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ 
chức cơ sở Đảng; Nhiệm vụ của chi ủy, 
bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ; Công tác tư tưởng, 
tổ chức, dân vận, kiểm tra, giám sát, 
khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ 
sở Đảng…                         TẤN HÙNG

Tháng 10.1947, tại Việt 
Bắc, với bút danh XYZ, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã viết tác 
phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. 
Tác phẩm đề cập 6 vấn đề lớn: 
Phê bình và sửa chữa; Mấy 
điều kinh nghiệm; Tư cách và 
đạo đức cách mạng; Vấn đề 
cán bộ; Cách lãnh đạo; Chống 
thói ba hoa. Tác phẩm ra đời 
góp phần nâng cao lý luận 
chính trị, tư tưởng, phẩm chất 
đạo đức, tác phong công tác 
của người cán bộ cách mạng. 
Trong tác phẩm này, Người 
còn thẳng thắn chỉ ra những 
khuyết điểm của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên trong quá 
trình thực thi nhiệm vụ của 
Đảng, của cách mạng. 

Sau 75 năm ra đời, tác 
phẩm “Sửa đổi lối làm việc” 
vẫn nóng hổi tính thời sự, vẹn 
nguyên những giá trị trong 
việc giáo dục, rèn luyện đội 
ngũ cán bộ, đảng viên của 
Đảng ta hiện nay. Có thể thấy 
rằng, công tác xây dựng Đảng 
mà trọng tâm là xây dựng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên có đầy 
đủ tư cách, năng lực phục 
vụ sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, của nhân dân thời điểm 
nào cũng có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng.

Tại Hội nghị Trung ương 
5 khóa XIII, Đảng ta đã đánh 
giá khái quát những kết quả 
đạt được trong công tác phát 
triển đảng viên thời gian qua: 
“Chất lượng đội ngũ đảng viên 
chuyển biến tích cực, trình độ 
học vấn, chuyên môn, lý luận 
chính trị được nâng cao hơn. 
Phần lớn đội ngũ đảng viên 

Từ  “Sửa đổi lối làm việc” 
đến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

luôn nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, có ý thức rèn luyện bản 
lĩnh chính trị, phẩm chất đạo 
đức, lối sống, tự phê bình và 
phê bình, tiên phong, gương 
mẫu, xây dựng mối quan hệ 
mật thiết với nhân dân”.

Nghị quyết số 21-NQ/
TW “về tăng cường củng cố, 
xây dựng tổ chức cơ sở đảng 
và nâng cao chất lượng đội 
ngũ đảng viên trong giai 
đoạn mới” được Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng ký ban 
hành ngày 16.6.2022 đã tập 
trung phân tích, đánh giá ưu 
điểm, hạn chế của đội ngũ 
đảng viên hiện nay. Đặc biệt, 
đã đề ra hệ thống các giải 
pháp quan trọng để nâng cao 

chất lượng đội ngũ đảng viên 
đáp ứng yêu cầu của tình hình 
mới, nhằm  ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ. 

Ánh sáng của tác phẩm 
“Sửa đổi lối làm việc” đã soi rọi 
vào Nghị quyết Trung ương 5; 
từ Nghị quyết Trung ương 5 
nhìn lại tác phẩm “Sửa đổi lối 
làm việc” cho chúng ta nhiều 
bài học sâu sắc.

Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã chỉ rõ vai trò, tầm 
quan trọng của đội ngũ cán 
bộ, đảng viên với sự nghiệp 
cách mạng, đồng thời cũng 
chỉ ra tư cách và đạo đức cách 

mạng cần phải có và cần phải 
rèn luyện thường xuyên của 
đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
Người nhấn mạnh: “Bất kỳ ở 
hoàn cảnh nào, đảng viên và 
cán bộ cần phải luôn luôn ra 
sức phấn đấu, ra sức làm việc, 
cố gắng học tập để nâng cao 
trình độ văn hóa, tri thức và 
chính trị của mình. Luôn luôn 
giữ gìn kỷ luật”. 

Bên cạnh đó, Người khẳng 
định: “Người đảng viên, người 
cán bộ tốt muốn trở nên người 
cách mạng chân chính, không 
có gì là khó cả. Điều đó hoàn 
toàn do lòng mình mà ra. 
Lòng mình chỉ biết vì Đảng, 
vì Tổ quốc, vì đồng bào thì 
mình sẽ tiến đến chỗ chí công 

vô tư. Mình đã chí công vô tư 
thì khuyết điểm sẽ càng ngày 
càng ít, mà những tính tốt 
như sau, ngày càng thêm. 
Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm 
có năm điều: Nhân, nghĩa, trí, 
dũng, liêm”.

Thứ hai, Đảng ta đã vận 
dụng, phát triển những tư 
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về xây dựng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên của Đảng vào 
Nghị quyết. Điều đó càng cho 
thấy rõ tầm quan trọng của sự 
vận dụng sáng tạo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách của Bác 
vào công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng hiện nay. 

Những vấn đề thuộc về tư 
cách, đạo đức cách mạng của 
người cán bộ, đảng viên cũng 
như những tiêu chí trong công 
tác xây dựng Đảng được thể 
hiện trong tác phẩm “Sửa đổi 
lối làm việc” của Hồ Chí Minh 
có nhiều điểm, nội dung, tiêu 
chí được vận dụng, phát triển 
trong Nghị quyết Trung ương 
5 khóa XIII.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
khẳng định: “Muôn việc thành 
công hay thất bại đều do cán 
bộ tốt hay kém”. Đại hội XIII 
của Đảng đưa ra phương 
hướng hành động “Tiếp tục 
nâng cao lập trường, bản lĩnh 
chính trị, trí tuệ, tính chiến 
đấu của toàn Đảng và mỗi cán 
bộ, đảng viên, nhất là cán bộ 
lãnh đạo, quản lý chủ chốt các 
cấp, nhất là cấp chiến lược”. 
Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn 
là kim chỉ nam xuyên suốt quá 
trình hoạt động của Đảng ta.

NGUYỄN TÙNG LÂM

Ngày 24.10, Bí thư Tỉnh ủy Hồ 
Quốc Dũng ký ban hành Công văn số 
469-CV/TU về việc kiểm điểm, đánh 
giá, xếp loại chất lượng đối với tập 
thể, cá nhân năm 2022.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp 
tục triển khai, quán triệt, lãnh đạo, 
chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn 
vị, nhất là người đứng đầu các cấp 
và từng cán bộ, đảng viên thực hiện 
nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy 
định, kế hoạch, hướng dẫn và văn 
bản chỉ đạo của Đảng về việc kiểm 
điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng 
hằng năm phù hợp với yêu cầu nhiệm 
vụ chính trị của từng địa phương, cơ 
quan, đơn vị. 

Thực hiện kiểm điểm tự phê bình 
và phê bình; đánh giá, xếp loại chất 
lượng cuối năm để các cấp ủy, tổ chức 
đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị 
và từng cá nhân tự soi, tự sửa; từ đó, 
đề ra chủ trương, giải pháp phát huy 
ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết 
điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều 
hành và thực hiện nhiệm vụ. Thông 
qua kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức 
đảng chủ động phát hiện từ sớm, từ 

xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu 
hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực và 
có biện pháp xử lý nghiêm túc, chấn 
chỉnh kịp thời những sai phạm. 

Nâng cao chất lượng công tác 
đánh giá, xếp loại theo hướng xuyên 
suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí và 
sản phẩm cụ thể; gắn đánh giá kiểm 
điểm cá nhân với kiểm điểm tập thể 
và kết quả thực hiện nhiệm vụ của 
địa phương, cơ quan, đơn vị, góp 
phần nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức đảng và 
đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán 
bộ chủ chốt, người đứng đầu địa 
phương, cơ quan, đơn vị cần nêu cao 
tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, 
chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê 
bình, đánh giá, xếp loại chất lượng 
hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng 
viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh 
đạo quản lý nơi mình công tác, sinh 
hoạt, được phân công phụ trách. 

Tập trung chỉ đạo khắc phục triệt 
để tình trạng nể nang, né tránh, ngại 
va chạm, bệnh thành tích; thấy đúng 
phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải 

quyết liệt đấu tranh; phải nhận diện, 
xác định rõ những biểu hiện suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hoá” để sửa chữa, khắc phục. Lấy kết 
quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở 
để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả 
kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, 
hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 
chất lượng tập thể, cá nhân được tiến 
hành trước khi tổng kết năm của tổ 
chức, cơ quan, đơn vị. Các huyện 
ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực 
thuộc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban 
cán sự đảng, các tập thể lãnh đạo, 
quản lý hoàn thành kiểm điểm đánh 
giá, xếp loại trước ngày 10.1.2023.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các 
đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng 
kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp 
loại chất lượng tập thể, cá nhân ở 
cấp mình; đồng thời chỉ đạo, hướng 
dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
ở cấp dưới bảo đảm đúng mục đích, 
yêu cầu và tiến độ đề ra. 

M.LÂM

Chủ tịch 
Hồ Chí Minh 
đang làm việc. 
Ảnh tư liệu

Đánh giá, xếp loại theo hướng xuyên suốt, liên tục, 
đa chiều, có tiêu chí và sản phẩm cụ thể
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Sáng 24.10, ngay sau khi 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
quyết định điều chỉnh biên độ 
tỷ giá giao ngay USD/VND 
từ mức 3% lên 5%, các ngân 
hàng thương mại (NHTM) 
cũng đã điều chỉnh tăng tỷ 
giá bán đồng USD. Đáng chú 
ý là nhóm ngân hàng quốc 
doanh, gồm: Vietcombank, 
VietinBank, BIDV và Agribank - 
nhóm ngân hàng có số lượng 
lớn khách hàng là DN hoạt 
động xuất nhập khẩu (XNK) 
đã tăng kịch trần biên độ - 5% 
theo quy định của Ngân hàng 
Nhà nước. 

Ghi nhận tại Vietcombank 
Bình Định, lúc 15 giờ ngày 
25.10.2022, giá USD mua vào ở 
mức 24.608 đồng/USD, bán ra 
24.888 đồng/USD. Cùng thời 
điểm này,VietinBank Bình Định 
và BIDV Bình Định cũng áp 
dụng giá bán ra ở mức 24.888 
đồng/USD. Trong khi đó, diễn 
biến tương tự ở Agribank Bình 
Định có khác một chút khi ngân 
hàng mua vào với mức 24.590  
đồng/USD, bán ra 24.885  
đồng/USD. Tuy nhiên, theo 
đại diện của Agribank Bình 
Định, giá USD mua vào bán 
ra tại ngân hàng sẽ còn thay  
đổi nhiều. 

Tỷ giá biến động mạnh, 
 doanh nghiệp lo lắng

Nhiều ngày qua, việc tỷ giá 
biến động mạnh theo hướng 
tăng cao, không ổn định đã 
ít nhiều ảnh hưởng đến các 
doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu trên địa bàn tỉnh. 

Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định đẩy mạnh sản xuất các loại phân bón Mặt Trời Mới.                              Ảnh: TIẾN SỸ

Phần lớn các DN hoạt động 
XNK trên địa bàn tỉnh phải 
nhập khẩu nguyên liệu, phụ 
liệu nên khi tỷ giá biến động 
đã gây ảnh hưởng khá nhiều 
đến hoạt động, bởi như thế giá 
thành của sản phẩm sẽ đội lên, 
trong khi giá bán đã cố định 
theo hợp đồng ký trước. 

Là DN thường xuyên nhập 
khẩu phân bón, Công ty CP 
Vật tư kỹ thuật nông nghiệp 
Bình Định đã bị ảnh hưởng từ 
sự biến động tỷ giá. Ông Phạm 
Phú Hưng, Giám đốc công ty, 
cho hay: Chúng tôi nhập về lô 
hàng phân bón trị giá 2 triệu 
USD, so với cách đây ít lâu chi 
phí tăng thêm gần 3 tỷ đồng. 

Mua phân bón với giá cao, 
buộc công ty phải nâng giá bán. 
Trong bối cảnh giá sản phẩm 
nông sản thấp, đầu ra không 
ổn định, việc nâng giá phân 
bón là vấn đề khó cho cả công 
ty và bà con nông dân. Trước 
mắt, chúng tôi hạn chế nhập 
khẩu, tăng năng lực sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm phân bón 
Mặt Trời Mới; đồng thời nhanh 
chóng thanh toán cho đối tác, 
để giảm bớt thiệt hại khi tỷ giá 
tiếp tục biến động theo chiều 
hướng tăng. 

Ông Lê Minh Thiện, Giám 
đốc Công ty TNHH Hoàng 
Hưng, Chủ tịch Hiệp hội gỗ 
và Lâm sản Bình Định, cho 

hay: Tỷ giá đồng USD tăng 
khiến tình hình lạm phát ở các 
thị trường xuất khẩu các mặt 
hàng gỗ của tỉnh phức tạp hơn, 
sức mua giảm sút. Điều này 
tác động tới số lượng các đơn 
hàng xuất khẩu của DN trong 
những tháng cuối năm 2022 và 
đầu năm sau. Trong bối cảnh 
này, DN tiếp tục phải cắt giảm 
chi phí đầu vào, nâng cao chất 
lượng sản phẩm và áp dụng 
giá bán cạnh tranh để thu hút 
khách hàng. 

Là chủ DN vừa xuất khẩu, 
vừa nhập khẩu nguyên liệu 
thủy sản, bà Cao Thị Kim Lan, 
Giám đốc Công ty CP Thủy 
sản Bình Định (BIDIFISCO), 

cho hay: Tỷ giá biến động thì 
cả hoạt động xuất và nhập khẩu 
của công ty đều bị ảnh hưởng. 
Hiện có nhiều quốc gia đang 
giảm mạnh giá đồng nội tệ, nên 
đã thắt chặt chi tiêu và nhu cầu 
tiêu dùng sản phẩm thủy sản 
cao cấp giảm, ảnh hưởng đến 
hoạt động xuất khẩu. Hiện 70% 
nguyên liệu của BIDIFISCO đều 
nhập khẩu, nên khi giá USD 
tăng cao kéo theo chi phí đầu 
vào tăng cao. Để hạn chế những 
tác động bất lợi, chúng tôi phải 
cân đối lại hoạt động xuất khẩu 
và nhập khẩu. 

Theo các chuyên gia, việc 
nới rộng biên độ tỷ giá của 
Ngân hàng Nhà nước sẽ giúp 
duy trì ổn định kinh tế vĩ mô 
và đối phó tốt hơn với rủi ro và 
bất ổn của thị trường quốc tế. 
Và để hạn chế tiêu cực của việc 
biến động tỷ giá cũng như các 
khó khăn khác, DN cần theo 
dõi biến động, cập nhật về tình 
hình lạm phát, lãi suất, dịch 
bệnh và xung đột giữa Nga - 
Ukraine. Điều này rất quan 
trọng bởi từ những dữ liệu 
ấy có thể giúp DN điều chỉnh 
tốt hơn, lựa chọn thị trường 
xuất khẩu, nhập khẩu ít bị biến 
động nhất; đồng thời đa dạng 
hóa phương thức thanh toán 
để tránh gặp bất lợi. Bên cạnh 
đó, các DN cũng cần đa dạng 
hóa nguồn cung nguyên liệu, 
nhất là tìm kiếm các sản phẩm 
nội địa, để giảm bớt chi phí từ 
nhập khẩu. Từ đó, có thể chủ 
động lựa chọn thị trường XNK 
và đa dạng hóa sự lựa chọn 
đồng tiền thanh toán có lợi. 

PHẠM TIẾN SỸ

(BĐ) - Ông Nguyễn Trà Dương, Giám 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi 
nhánh Bình Định cho biết, dư nợ cho vay 
đến cuối tháng 9.2022 ước đạt 98.000 tỷ 
đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 
trước. Vốn tín dụng được tập trung vào 
các lĩnh vực ưu tiên để phục hồi và phát 
triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Hiện lãi 
suất cho vay VNĐ ở kỳ ngắn hạn phổ biến 
ở mức từ 7,5 - 9,5%/năm, trong đó lãi suất 

cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu 
tiên đáp ứng đủ điều kiện là 4,5%/năm. 
Còn lãi suất cho vay kỳ trung và dài hạn 
phổ biến mức từ 8 - 11,5%/năm. Hệ thống 
ngân hàng trên địa bàn tỉnh phát triển ổn 
định, an toàn, chất lượng tín dụng vẫn 
được kiểm soát tốt, góp phần thực hiện 
chính sách tiền tệ và đóng góp tích cực 
vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.                       

TIẾN SỸ

Dư nợ cho vay tăng 13,3% so với cùng kỳ

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban hành 
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây 
dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng 
tuyến đường giao thông kết nối đường 
trục Khu kinh tế Nhơn Hội với tuyến 
đường ĐT 631 thuộc địa bàn xã Nhơn 
Phong, TX An Nhơn. 

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND TX 
An Nhơn làm chủ đầu tư thực hiện dự 
án triển khai xây dựng tuyến đường 
dài 1,822 km, rộng 15 m bằng bê tông  

xi măng đạt tiêu chuẩn đường cấp IV 
đồng bằng với tổng mức đầu tư dự án 
hơn 47,134 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 
dự án từ năm 2022 - 2024. Việc đầu tư xây 
dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường 
nói trên nhằm đáp ứng nhu cầu giao 
thương của DN và người dân; đồng thời, 
khai thác tiềm năng quỹ đất dọc tuyến 
đường, phục vụ thu hút đầu tư vào Cụm 
công nghiệp Nhơn Phong, đáp ứng nhu 
cầu phát triển KT- XH của TX An Nhơn 
và huyện Phù Cát.                MINH HẰNG

Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông 
kết nối đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội  
với tuyến ĐT 631

(BĐ) - Thông tin từ UBND TX Hoài 
Nhơn cho hay, từ đầu năm đến nay, thị 
xã đã triển khai xây dựng 26 công trình 
trong danh mục xây dựng cơ bản năm 
2022, trong đó có 15 công trình đã hoàn 
thành đưa vào sử dụng và 11 công trình 
đang thi công. Tổng giá trị khối lượng 
công trình đã thực hiện đạt 86,630 tỷ 
đồng, tăng 47,249 tỷ đồng so với cùng 
kỳ năm trước. Hiện nay, UBND thị xã 
đang chỉ đạo ngành chức năng tập trung 

giải quyết vướng mắc trong công tác giải 
phóng mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh 
tiến độ thi công các công trình: Khu hành 
chính - Dịch vụ và Dân cư Bạch Đằng tại 
phường Bồng Sơn; kè chống xói lở khu 
dân cư Trường Xuân Tây, phường Tam 
Quan Bắc; tuyến đường giao thông nội 
bộ khu tái định cư vùng thiên tai Bàu Hồ 
(phường Hoài Hương)… đảm bảo tiến 
độ và chất lượng các công trình. 

MINH HẢI

TX HOÀI NHƠN:

Tổng giá trị khối lượng các công trình  
đã thực hiện tăng 47,249 tỷ đồng

(BĐ) - UBND tỉnh đã phê duyệt triển 
khai Dự án “Phục hồi và quản lý rừng 
bền vững tại miền Bắc và miền Trung 
Việt Nam (KfW9)” giai đoạn 1. Dự án 
sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức 
thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức hỗ 
trợ thực hiện.

Theo đó, Dự án KfW9 triển khai ở 
4 địa phương An Lão, Phù Cát, Tây 
Sơn và Vĩnh Thạnh với tổng diện tích  
23.830 ha; thời gian thực hiện từ năm 
2023 đến năm 2029. Mục tiêu của Dự 

án là nhằm đưa tới các lợi ích bền vững 
về kinh tế và môi trường từ việc bảo 
tồn và cải thiện nguồn tài nguyên và đa 
dạng sinh học ở rừng tự nhiên thông qua 
tăng cường chức năng bảo vệ rừng và 
bảo tồn di sản thiên nhiên. Các chuyên 
gia của Dự án hỗ trợ các đơn vị quản lý 
rừng phòng hộ, cộng đồng cư dân ở địa 
phương trong việc nâng cao công tác 
bảo vệ rừng đặc dụng, cải thiện sinh kế 
cho người dân, giảm áp lực lên rừng. 

                                                    NGUYỄN THU

4 địa phương tham gia thực hiện Dự án KfW9
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Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 28.10.2022
 I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều 

mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông 
Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 290C, 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 27 - 290C, 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 6, có lúc 
cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. 
Sóng cao 2 - 4 m.

                (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Tại cuộc trao đổi diễn ra ngày 27.10, 
chuyên gia kinh tế trưởng của Văn phòng 
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Việt 
Nam, ông Nguyễn Minh Cường, đánh 
giá sự phục hồi tăng trưởng của kinh 
tế Việt Nam trong 9 tháng tính từ đầu 
năm rất ấn tượng và ADB tin tưởng triển 
vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn 
của kinh tế Việt Nam rất sáng sủa.

Sự phục hồi mạnh mẽ này dựa trên 
nhiều yếu tố như nền tảng kinh tế vĩ 
mô ổn định, ổn định chính trị cũng như 
thành công trong việc khống chế dịch 
bệnh đã tạo nền tảng phát triển cho nền 
kinh tế.

Sự phục hồi này tương đối đồng đều 
ở tất cả động cơ tăng trưởng, từ công 
nghiệp, nông nghiệp đến dịch vụ, trong 
khi xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ.

Niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài 
cũng như trong nước và của người dân 
vào sự phục hồi rất mạnh đã tạo chỗ dựa 
cho nền kinh tế.

Về rủi ro, rủi ro lớn nhất đối với kinh 
tế Việt Nam là tác động của yếu tố bên 
ngoài càng ngày càng rõ nét, đó là lạm 
phát trên toàn cầu, đặc biệt là ở các nước 
phát triển. 

Tuy nhiên, tại khu vực Đông Nam 
Á, trong đó có Việt Nam, tác động của 
việc lạm phát nhập khẩu, tăng giá lương 
thực, giá xăng dầu được khống chế tốt 
hơn, nên mức lạm phát thấp hơn, nhưng 

Chuyên gia kinh tế trưởng ADB:  
Kinh tế Việt Nam phục hồi ấn tượng

Hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng Hải Phòng.                                                                                                    Ảnh:TTXVN

nhìn chung lạm phát có xu hướng tăng 
và rủi ro lạm phát nhập khẩu rất mạnh.

Một trong những tác động nữa là 
đến tỷ giá. Một loạt các đồng nội tệ mất 
giá rất mạnh. Tính đến tháng 8, mức độ 
mất giá của đồng tiền Việt Nam tương 
đối thấp.

Điều này một mặt hỗ trợ Việt Nam 
ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng mặt khác 

lại ngày càng gây trở ngại, khi gây sức 
ép ngày càng lớn đến dự trữ ngoại hối.

Về xuất khẩu, đồng tiền Việt Nam 
tương đối ít mất giá so với đồng USD 
nhưng lại tăng so với đồng tiền của hầu 
hết đối tác thương mại cạnh tranh 
thương mại trực tiếp với Việt Nam như 
Malaysia, Thái Lan, Philippines.

 (Theo TTXVN/Vietnam+)

Cục An toàn Lao động (Bộ LĐ-
TB&XH) cho biết, việc nghỉ tết Dương 
lịch 2023 thực hiện theo đúng quy định 
tại Luật Lao động 2019.

Cụ thể, năm 2023, ngày 1.1 rơi vào 
ngày Chủ nhật trong tuần, do vậy người 
lao động sẽ được sắp xếp nghỉ bù theo 
quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, nếu ngày nghỉ hằng tuần 
trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định của 
Bộ luật này, người lao động được nghỉ 
bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm 
việc kế tiếp. Dịp tết Dương lịch 2023, 
người lao động sẽ được nghỉ bù vào 
ngày 2.1.2023. 

Như vậy, nếu làm việc theo chế độ 
nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, lịch nghỉ tết 
Dương lịch 2023 sẽ kéo dài từ ngày 
31.12.2022 đến hết ngày 2.1.2023, tức 
nghỉ 3 ngày.                 (Theo Vietnamnet)

Tết Dương lịch 2023 
người lao động được 
nghỉ nhiều nhất  
3 ngày

Trưa 27.10, tại Đồn biên phòng cửa 
khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, 
hàng trăm lao động người Việt Nam từ 
Campuchia đang làm thủ tục nhập cảnh 
về Việt Nam. Theo thống kê, 2 ngày qua 
đã có hơn 800 người về nước qua cửa  
khẩu này.

Theo đó, lượng người nhập cảnh từ 
Campuchia về Việt Nam (qua cửa khẩu 
quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh) đã bắt đầu 
tăng mạnh từ chiều 26.10.

Lực lượng chức năng tỉnh Tây 
Ninh, chính quyền địa phương đã tăng 
cường lực lượng để tổ chức tiếp nhận, 
sắp xếp chỗ nghỉ ngơi và lương thực 
cho hàng trăm lao động Việt trong 
thời gian chờ làm thủ tục nhập cảnh  
hoàn tất.

Tính đến trưa 27.10, đã có hơn 800 
lao động Việt Nam từ Campuchia về cửa 
khẩu Mộc Bài. Trong đó, nhiều người 
không có đủ giấy tờ theo quy định. Dự 
kiến, số lượng người nhập cảnh qua cửa 
khẩu này sẽ còn tiếp tục tăng.

 (Theo Tuổi Trẻ)

Lao động từ 
Campuchia về nước 
qua cửa khẩu Mộc Bài 
tăng đột biến

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT 
huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn), vài ngày 
qua, trên địa bàn huyện có nhiều học 
sinh phải nghỉ học do sốt, ốm, trong đó 
sáng 24.10, đã ghi nhận 1 trường hợp 
bệnh nhi 8 tuổi tử vong.

Những ngày gần đây, toàn huyện 
Chợ Đồn đã có hơn 700 học sinh  
nghỉ học.

Số học sinh nghỉ học chủ yếu thuộc 
Trường Tiểu học thị trấn Bằng Lũng, 
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện 
và rải rác ở một số trường học từ các xã 
trên địa bàn.

TTYT huyện Chợ Đồn cho biết mấy 
ngày qua, đơn vị cũng tiếp nhận nhiều 

Hơn 700 học sinh tại 1 huyện phải nghỉ học vì sốt và ốm

học sinh, trẻ mẫu giáo có biểu hiện ho, 
sốt, đơn vị đã gửi 7 mẫu bệnh phẩm về 
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, kết quả 

ban đầu có 5/7 mẫu bệnh phẩm dương 
tính với vi rút cúm B, còn 2 mẫu âm tính.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến 
phức tạp, huyện Chợ Đồn đã yêu cầu 
TTYT phối hợp với Phòng GD&ĐT  
huyện khuyến cáo các nhà trường 
không nên hoang mang, khi trẻ có các 
triệu chứng ốm, sốt cần theo dõi, hoặc 
đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để thăm 
khám, điều trị, không tập trung đông 
người, thực hiện việc giãn cách.

Hiện, ngành y tế huyện Chợ Đồn đã 
tiến hành phun khử khuẩn tại Trường 
Tiểu học thị trấn Bằng Lũng, nơi có tỷ 
lệ học sinh nghỉ học do ốm và sốt cao.

(Theo NLĐ)

Khoa Nhi của TTYT huyện Chợ Đồn quá tải bệnh nhi 
những ngày qua. 

Tính đến nay, ngành BHXH Việt Nam 
đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các gói 
hỗ trợ và giảm mức đóng từ quỹ BHXH, 
quỹ BHTN cho người lao động (NLĐ) 
và người sử dụng lao động (NSDLĐ) 
bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với 
tổng chi phí trên 47.200 tỷ đồng, chiếm 
54,3% trên tổng các gói hỗ trợ Covid-19 
của Chính phủ.

Cụ thể: Đã tiếp nhận hồ sơ và giải 
quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí 
và tử tuất theo quy định tại các Nghị 
quyết số: 42/NQ-CP, 154/NQ-CP, 68/
NQ-CP của Chính phủ đối cho 2.501 
lượt đơn vị sử dụng lao động, với gần 
380 nghìn lượt NLĐ, với số tiền trên 
2.015,9 tỷ đồng.

Đã thực hiện điều chỉnh giảm mức 
đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - 
bệnh nghề nghiệp theo quy định tại 
Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ 
cho gần 390 nghìn lượt đơn vị sử dụng 

lao động, với gần 11,7 triệu lượt NLĐ 
với số tiền khoảng 4.164,1 tỷ đồng.

Đã thực hiện giảm mức đóng vào quỹ 
BHTN theo quy định tại Nghị quyết số 
116/NQ-CP của Chính phủ cho 346.600 
lượt đơn vị sử dụng lao động, với trên 
12 triệu lượt NLĐ, với số tiền khoảng 
9.209,3 tỷ đồng.

Đã thực hiện hỗ trợ kinh phí đào 
tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ 
năng nghề để duy trì việc làm theo quy 
định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của 
Chính phủ cho 66 đơn vị sử dụng lao 
động với 8.230 NLĐ, với số tiền gần 
38,87 tỷ đồng.

Đã thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp bằng 
tiền từ quỹ BHTN theo quy định tại Nghị 
quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và 
Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho trên 
13,3 triệu lượt NLĐ, với số tiền 31.836 
tỷ đồng (trong đó có trên 99% NLĐ nhận 

hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng).
Như vậy, với việc triển khai hiệu quả 

các gói hỗ trợ từ quỹ BHXH, quỹ BHTN 
cho NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch Covid-19, ngành BHXH Việt 
Nam đã thực hiện việc chi trả 31.836 tỷ 
đồng trực tiếp bằng tiền từ nguồn quỹ 
BHTN cho trên 13,3 triệu lượt NLĐ; thực 
hiện tạm dừng đóng vào các quỹ hưu trí 
và tử tuất, giảm đóng bảo hiểm tai nạn 
lao động - bệnh nghề nghiệp, BHTN và 
hỗ trợ đào tạo học nghề với tổng số tiền 
15.428,2 tỷ đồng cho trên 739 nghìn lượt 
đơn vị sử dụng lao động.

Đây là minh chứng cho thấy, sự chủ 
động, nỗ lực và quyết tâm của toàn 
ngành BHXH Việt Nam trong việc triển 
khai hiệu quả các gói hỗ trợ Covid-19 
cho NLĐ và NSDLĐ của Chính phủ, 
không có độ trễ trong công tác tổ chức, 
thực hiện các gói hỗ trợ.

(Theo VGP)

Hỗ trợ trên 47.200 tỷ đồng cho người lao động và doanh nghiệp  
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
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Bình Định

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

Tài sản thế chấp: 
- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 946692, số vào sổ cấp GCN: 
CS13979, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 5.6.2020, 
cụ thể như sau: 

+ Thửa đất số: 52; Tờ bản đồ số: 53; Diện tích: 200 m2.
+ Địa chỉ: Xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng 

đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Tài sản gắn liền với đất gồm: Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ; Diện tích xây 

dựng: 112,5 m2; Diện tích sàn: 112,5 m2; Cấp: Cấp 4. 
Giá khởi điểm của tài sản: 681.400.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 

120.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
10.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam. 
Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.  
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 11.11.2022 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 9.11.2022 đến 
17 giờ ngày 11.11.2022, 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  
8 giờ 30 phút ngày 14.11.2022 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

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
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Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô 
đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (đợt 4, năm 
2022); Quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định quản lý, cụ thể như sau:

1. Phiên đấu giá thứ 1: Tổ chức vào lúc 9 giờ thứ Năm, ngày 17.11.2022:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty 

Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút, ngày 
14.11.2022 (thứ Hai).

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu 
giá hợp danh Kiểu Việt: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút, ngày 14.11.2022 (thứ Hai).

TT Ký hiệu 
lô đất

Diện 
tích 
(m2)

Tên đường Lộ giới 
(m)

Đơn giá 
(đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt 
trước 
(triệu 
đồng)

Bước 
giá  

(triệu 
đồng)

A KHU LIỀN KẾ

I KHU LK-02             

1 LK2-1 172,50 Tuyến N6 
Tuyến D3

50 
15,5 28.800.000 4.968.000.000 830 248

2 LK2-40 143,00 Tuyến D3 
Tuyến N8

15,5 
15,5 28.800.000 4.118.400.000 715 206

II KHU LK-03            

3 LK3-1 144,50 Tuyến N8 
Tuyến D3

15,5 
15,5 28.800.000 4.161.600.000 830 208

4 LK3-32 124,50 Tuyến N11 
Tuyến D3

37 
15,5 28.800.000 3.585.600.000 715 179

III KHU LK-06             

5 LK6-1 221,50
Tuyến D4 

Tuyến giao 
thông nội bộ

15,5 
15,5 30.000.000 6.645.000.000 1.300 332

6 LK6-21 177,00 Tuyến D4 
Tuyến N6

15,5 
50 30.000.000 5.310.000.000 990 266

IV KHU LK-07            

7 LK7-20 229,00 Tuyến D4 
Tuyến N8

15,5 
15,5 30.000.000 6.870.000.000 1.300 344

V KHU LK-08            

8 LK8-1 218,50 Tuyến D4 
Tuyến N8

15,5 
15,5 30.000.000 6.555.000.000 1.300 328

9 LK8-16 218,50 Tuyến D4 
Tuyến N11

15,5 
37 30.000.000 6.555.000.000 1.300 328

B KHU Ở THƯƠNG MẠI

I KHU OTM-01            

10 OTM1-1 153,00

Tuyến Long 
Vân-Long Mỹ 

Tuyến giao 
thông nội bộ

42 
15,5 32.400.000 4.957.200.000 990 248

2. Phiên đấu giá thứ 2: Tổ chức vào lúc 9 giờ thứ Năm, ngày 24.11.2022:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty 

Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút, ngày 
21.11.2022 (thứ Hai).

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu 
giá hợp danh Kiểu Việt: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút, ngày 21.11.2022 (thứ Hai).

TT Ký hiệu 
lô đất

Diện tích 
(m2) Tên đường Lộ giới 

(m)
Đơn giá 

(đồng/m2)
Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt 
trước 
(triệu 
đồng)

Bước 
giá  

(triệu 
đồng)

A KHU LIỀN KẾ

I KHU LK-07            

1 LK7-1 279,00 Tuyến D4 
Tuyến N6

15,5 
50 30.000.000 8.370.000.000 1.600 419

B KHU Ở THƯƠNG MẠI  

I KHU OTM-01            

2 OTM1-21 217,50
Tuyến Long Vân - 

Long Mỹ 
Tuyến N6

42 
50 32.400.000 7.047.000.000 1.300 352

II KHU OTM-02            

3 OTM2-1 229,50
Tuyến Long Vân-

Long Mỹ 
Tuyến N6

42 
50 32.400.000 7.435.800.000 1.300 372

4 OTM2-20 228,50
Tuyến Long Vân-

Long Mỹ 
Tuyến N8

42 
15,5 32.400.000 7.403.400.000 1.300 370

III KHU OTM-03            

5 OTM3-1 217,50
Tuyến Long Vân-

Long Mỹ 
Tuyến N8

42 
15,5 32.400.000 7.047.000.000 1.300 352

6 OTM3-16 202,00
Tuyến Long Vân-

Long Mỹ 
Tuyến N11

42 
37 32.400.000 6.544.800.000 1.300 327

IV KHU OTM-06            

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

TT Ký hiệu 
lô đất

Diện tích 
(m2) Tên đường Lộ giới 

(m)
Đơn giá 

(đồng/m2)
Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt 
trước 
(triệu 
đồng)

Bước 
giá  

(triệu 
đồng)

7 OTM6-1 362,50
Tuyến Long 

Vân-Long Mỹ 
Tuyến N6

42 
50 32.400.000 11.745.000.000 2.000 587

8 OTM6-20 309,00
Tuyến Long Vân-

Long Mỹ 
Tuyến N8

42 
15,5 32.400.000 10.011.600.000 2.000 501

V OTM-07            

9 OTM7-1 312,50
Tuyến Long 

Vân-Long Mỹ 
Tuyến N8

42 
15,5 32.400.000 10.125.000.000 2.000 506

10 OTM7-16 268,00
Tuyến Long 

Vân-Long Mỹ 
Tuyến N11

42 
37 32.400.000 8.683.200.000 1.600 434

Lưu ý: Tổ chức đấu giá tài sản không được tổ chức cuộc đấu giá vào các ngày nghỉ lễ, 
nghỉ tết và trước, sau thời gian liền kề trong phạm vi 5 ngày đối với các ngày nghỉ lễ, nghỉ 
tết theo quy định.

* Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì nộp hồ sơ đăng ký đấu giá đến  
16 giờ 30 phút, thứ Hai và tổ chức đấu giá vào ngày thứ Năm các tuần tiếp theo liền kề.

3. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày mở 
cuộc đấu giá, tại nơi tài sản tọa lạc.

Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt không chịu trách nhiệm đối với trường hợp người 
tham gia đấu giá không xem thực tế tài sản mà vẫn nộp hồ sơ và tiền đặt trước đăng ký 
tham gia đấu giá.

4. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Mức thu thực hiện theo Thông 
tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15.5.2017 của Bộ Tài chính. 

Tiền mua hồ sơ đấu giá là khoản thu không hoàn trả cho người tham gia đấu giá, 
trừ 2 trường hợp sau:

- Phiên đấu giá không tổ chức được theo thông báo.
- Lô đất không đủ điều kiện tổ chức đấu giá (trường hợp lô đất đấu giá chỉ có 1 

người đăng ký tham gia đấu giá).
5. Tiền đặt trước: 
- Tiền đặt trước: Nộp riêng theo từng lô đất đấu giá và nộp đúng số tiền đặt trước 

theo thông báo của Công ty (có danh sách kèm theo Quy chế này).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp đồng thời cùng với hồ sơ đăng ký tham gia đấu 

giá, bằng tiền Việt Nam đồng.
- Nộp vào một trong các tài khoản sau của Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt:
+ Tài khoản số: 0051000445566 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Định.
+ Tài khoản số: 1144686868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh KCN Phú Tài. 
+ Tài khoản số: 117002855792 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh KCN Phú Tài. 
+ Tài khoản số: 77687788 tại Ngân hàng ACB - PGD Chợ Khu Sáu, TP Quy Nhơn. 
+ Tài khoản số: 55810009937979 tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn.
- Nội dung nộp tiền đặt trước: Họ và tên khách hàng nộp tiền đấu giá đất Quy Nhơn. 
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A nộp tiền đấu giá đất Quy Nhơn.
6. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty phát hành.
- Bản photo Giấy CMND hoặc CCCD.
- Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản gốc nếu nộp trực tiếp tại Ngân hàng hoặc bản 

chụp nếu nộp bằng hình thức Internet Banking).
- Phiếu trả giá vòng 1 (vòng trả giá gián tiếp).
- Tiền mua hồ sơ đấu giá.
Tất cả 5 loại giấy tờ trên được bỏ vào phong bì bằng chất liệu bảo mật do Công ty 

Đấu giá hợp danh Kiểu Việt cấp, dán và ký tên tại mép phong bì đựng hồ sơ. 
Trường hợp nếu hồ sơ không đầy đủ các thành phần nêu trên thì xem như không 

hợp lệ và bị loại không được tham gia cuộc đấu giá; 
Lưu ý: Chứng từ nộp tiền đặt trước không ghi lô đất đấu giá mà chỉ ghi nội dung 

“nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đất Quy Nhơn”; Chứng từ tiền mua hồ sơ tham 
gia đấu giá được nộp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản, có 
thể nộp riêng cho từng lô đất hoặc cộng nộp chung cho nhiều lô đất tham gia đấu 
giá; Chứng từ nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá không ghi cụ thể lô đất đấu giá; Phiếu 
trả giá bắt buộc phải viết cùng 1 màu mực không bay màu, không được gạch bỏ, sửa 
chữa, tẩy xóa.

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và 
đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, đấu giá 
riêng từng lô đất.

8. Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt; Địa 
chỉ: Lô 01 Võ Duy Dương, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

9. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình 
Định; Địa chỉ: 45 Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

10. Điều kiện để các khách hàng tham gia đấu giá được vào địa điểm đăng 
ký tham gia đấu giá: Phải xuất trình bản chính Giấy tờ tùy thân hoặc Giấy ủy quyền 
(Giấy ủy quyền phải được chứng thực bởi tổ chức công chứng mới được xem là hợp 
lệ); Khuyến khích khách hàng mua hồ sơ và làm tại nhà, gửi nộp hoặc đến nộp trực tiếp 
vào thùng hồ sơ nhưng phải di chuyển theo sự hướng dẫn của cán bộ Công ty để tránh 
việc tụ tập đông người vào thời điểm kết thúc nộp hồ sơ đăng ký đấu giá.

Lưu ý: Người trúng đấu giá trong quá trình sử dụng đất phải tuân thủ các quy định, 
cụ thể: Bố trí nhà ở liên kế với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo các chỉ tiêu, quy 
định về quy hoạch - kiến trúc, chỉ giới xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt tại Quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 5.9.2018 của UBND tỉnh Bình Định.

Khách hàng cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tại: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT
Địa chỉ: Lô 01 đường Võ Duy Dương, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3502279 - 0772739123

Website: https://daugiakieuviet.com.vn/; https://dgts.moj.gov.vn/; https://taisancong.vn/; https://stc.binhdinh.gov.vn/; https://stnmt.binhdinh.gov.vn/; https://stp.binhdinh.gov.vn/
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Hội nghị đặc biệt ASEAN: Quyết tâm tìm kiếm 
giải pháp hòa bình cho Myanmar

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về Myanmar tại Jakrata.                   Ảnh: VOV.VN

Sáng 27.10, tại trụ sở Ban Thư ký 
ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia, Bộ 
trưởng Ngoại giao các nước ASEAN có 
cuộc họp đặc biệt thảo luận về tình hình 
Myanmar.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại 
giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak 
Sokhonn, đồng thời là Đặc phái viên của 
Chủ tịch ASEAN về Myanmar chủ trì 
hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng 
Ngoại giao Campuchia Prak Sokhon đánh 
giá kết quả hơn 1 năm kể từ lãnh đạo các 
quốc gia ASEAN có cuộc thảo luận và 
nhất trí về kế hoạch đồng thuận 5 điểm để 
giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar.

“Bất chấp việc đạt được một số bước 
tiến trong việc thực hiện đồng thuận 5 
điểm, tình hình tại Myanmar vẫn đáng 
lo ngại và khó đoán”, ông Prak Sokhon 
cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia 
nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng Myanmar 
là một vấn đề khó giải quyết, đòi hỏi sự 
kiên nhẫn và những nỗ lực lớn hơn nữa 
để đạt được một giải pháp hòa bình. Cuộc 
gặp Ngoại trưởng ASEAN ngày 27.10 cho 
thấy quyết tâm hơn nữa của các quốc gia 

ASEAN tìm kiếm một giải pháp hòa bình 
cho cuộc khủng hoảng Myanmar.

Là nước Chủ tịch ASEAN vào năm 
tới, Indonesia cho biết cũng đang tích 
cực trao đổi với các quốc gia thành viên 
ASEAN về vấn đề Myanmar. Ngay trước 
thềm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 

ASEAN về Myanmar, Bộ trưởng Ngoại 
giao Indonesia Retno Masurdi cũng đã 
có chuyến thăm tới Thái Lan, Malaysia và 
Singapore, trong đó có các cuộc thảo luận 
về vấn đề song phương và khu vực, bao 
gồm cả Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 
vào tháng 11 tới.                   (Theo VOV.VN)

Ông Tập Cận Bình nói 
Trung - Mỹ phải 
“tìm cách hòa thuận”

“Thế giới hiện tại không bình lặng. 
Là các cường quốc, Trung Quốc và Mỹ 
tăng cường liên lạc và hợp tác sẽ giúp 
tăng cường ổn định toàn cầu, thúc đẩy 
hòa bình và phát triển thế giới”, Chủ 
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh) viết 
trong thư gửi Ủy ban Quốc gia về Quan 
hệ Mỹ - Trung (NCUSCR), đài truyền 
hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa 
tin hôm 27.10.

NCUSCR là tổ chức phi lợi nhuận 
được thành lập năm 1966 ở TP New 
York, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Mỹ 
và Trung Quốc.

Theo ông Tập, Trung Quốc “sẵn sàng 
phối hợp với Mỹ để tôn trọng lẫn nhau, 
cùng tồn tại hòa bình... và tìm cách hòa 
thuận trong kỷ nguyên mới”. Điều này 
“không chỉ tốt cho hai quốc gia mà còn 
có lợi cho thế giới”.

Đây là một trong những phát biểu 
đầu tiên của ông Tập về quan hệ với Mỹ 
sau khi ông tái cử Tổng Bí thư đảng Cộng 
sản Trung Quốc trong Đại hội đảng lần 
thứ XX.

Tuyên bố được đưa ra trong bối 
cảnh quan hệ Trung Quốc và Mỹ gần 
đây chứng kiến một số căng thẳng trong 
nhiều lĩnh vực.         (Theo VnExpress.net)

Mỹ đưa quân tới gần biên giới Ukraine, Nga tuyên bố sẽ đáp trả

Lính Mỹ thuộc Sư đoàn dù 101. 
Ảnh: RT/GETTY IMAGES

“Lực lượng Mỹ càng tiến gần biên 
giới của chúng tôi, mối nguy hiểm 

đối với chúng tôi càng lớn. Tất nhiên, 
chúng tôi sẽ chống trả để đảm bảo an 
ninh của mình” - ông Dmitry Peskov - 
người phát ngôn Điện Kremlin - phát 
biểu hôm 26.10.

Theo Hãng tin Tass, ông Peskov 
nói rằng trong bất kỳ trường hợp nào, 
việc Mỹ triển khai binh sĩ càng gần 
Nga sẽ “không làm tăng khả năng 
dự đoán được trước tình hình và ổn 
định” cho khu vực.

Trước đó, Đài CBS đưa tin Sư 
đoàn dù 101 của Mỹ (được triển khai 
ở châu Âu) sẵn sàng tiến vào lãnh 

thổ Ukraine trong trường hợp leo 
thang căng thẳng hơn nữa giữa Nga 
và Ukraine, hoặc trong trường hợp 
xảy ra cuộc tấn công nhằm vào một 
quốc gia thành viên liên minh quân 
sự NATO. 

Đại tá Edwin Matthaidess - chỉ 
huy Lữ đoàn 2 thuộc Sư đoàn dù 101- 
cho biết đơn vị của ông hiện đang ở 
gần lãnh thổ Ukraine hơn bất kỳ lực 
lượng nào khác của Mỹ và đang “theo 
dõi sát sao” các hành động của lực 
lượng Nga.

(Theo TTO)

Singapore xây dựng hệ thống lưu trữ 
năng lượng lớn nhất Đông Nam Á

Công ty SemCorp của Singapore đang hoàn tất 
những công đoạn cuối cùng trong lắp đặt Hệ 
thống Lưu trữ Năng lượng (ESS).               Ảnh: EMA

Công ty SemCorp của Singapore 
đang hoàn tất những công đoạn cuối 
cùng trong lắp đặt Hệ thống Lưu 
trữ Năng lượng (ESS) có công suất  
200 megawatt trên đảo Jurong của nước 
này và dự kiến chính thức đi vào hoạt 
động trong tháng 11 tới.

Phát biểu ngày 26.10 tại Diễn đàn 
Cấp cao Singapore - IRENA lần thứ 2 

trong khuôn khổ Tuần lễ Năng lượng 
quốc tế Singapore, Bộ trưởng Công 
Thương Singapore Tan See Leng cho 
biết đây là ESS lớn nhất tại Đông Nam 
Á. Dự án này sẽ hỗ trợ củng cố độ tin 
cậy của lưới điện quốc gia cũng như 
tối đa hóa việc sử dụng điện mặt trời 
tại Singapore. 

Theo thông báo của Cơ quan Điều 
tiết Thị trường Năng lượng Singapore 
(EMA), tháng 6 vừa qua, cơ quan có 
thẩm quyền đã chỉ định Sembcorpo 
Industries xây dựng, sở hữu và vận 
hành ESS với công suất 200 MW/200 
MWh để tăng cường năng lực của hệ 
thống điện và củng cố nguồn cung năng 
lượng của đất nước.

ESS đang được xây dựng tại 2 địa 
điểm trên đảo Jurong và trải rộng trên 
diện tích 2 ha. Khi chính thức hoạt động 
từ tháng 11 tới, đây sẽ là ESS lớn nhất 
tại Đông Nam Á.

(Theo TTXVN)

Tấn công nhằm vào 
đền thờ ở Iran khiến 
ít nhất 15 người tử vong

Ngày 26.10, hãng thông tấn quốc gia 
Iran (IRNA) đưa tin ít nhất 15 người thiệt 
mạng và 10 người khác bị thương trong 
một vụ tấn công nhằm vào đền thờ Shah 
Cheragh ở Shiraz, miền Nam nước này.

IRNA cho biết những kẻ tấn công này 
có cách hành động giống với những kẻ 
khủng bố Takfiri, một cách gọi về nhóm 
Hồi giáo cực đoan dòng Sunni giống như 
những tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước 
Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngay sau đó, IS đã thừa nhận gây ra 
vụ tấn công đẫm máu này.

Trong một tuyên bố trên Telegram, IS 
cho biết một chiến binh của tổ chức này đã 
xông vào ngôi đền và xả súng vào khách 
tham quan.                  (Theo Vietnam+)

TIN VẮN

 Dẫn số liệu của Cơ quan Môi 
trường châu Âu (EEA) cho biết biến 
đổi khí hậu đã gây ra thiệt hại kinh tế 
hơn 145 tỷ euro cho Liên minh châu 
Âu (EU) trong thập kỷ qua. Dữ liệu 
cũng cho thấy mức thiệt hại này đã 
tăng gần 2% hằng năm. 
 Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng 

Nhật Bản dự định trong ngân sách tài 
khóa tiếp theo sẽ có mục chi phí để 
duy trì các tòa nhà chính phủ và các 
cơ sở ngầm có thể được sử dụng làm 
nơi trú ẩn trong trường hợp bị tấn 
công bằng tên lửa.
 Ngày 26.10, cơ quan chức 

năng Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định phạt 
Meta Platforms - công ty chủ quản 
của Facebook - 18,3 triệu USD do vi 
phạm luật cạnh tranh.
 Chính phủ Qatar ngày 26.10 

cho biết sẽ bãi bỏ quy định yêu cầu 
khách du lịch phải xuất trình chứng 
nhận xét nghiệm Covid-19 âm tính 
khi đến nước này.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Bên ngoài đền thờ Shiraz ở Iran nơi xảy ra vụ 
tấn công bằng súng tối 26.10 khiến 15 người 
thiệt mạng.                       Ảnh: Fars


