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Tuy tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 
được kiểm soát, song tội phạm về trật tự xã hội lại 
diễn biến phức tạp. Trong đó, nhóm tội giết người 
và cố ý gây thương tích đang có dấu hiệu gia tăng 

về mức độ, hành vi lẫn số vụ.

Tội phạm về trật tự xã hội: 
Manh động và phức tạp

Đảm bảo cung ứng đủ thuốc 
phục vụ khám, chữa bệnh 

Nhân viên y tế BVĐK tỉnh chuẩn bị thuốc để 
cấp cho bệnh nhân. Ảnh: T. KHUY

CHỦ ĐỘNG TRONG ĐẤU THẦU THUỐC: 

Thu hút thanh niên 
ở địa bàn dân cư 
đến với tổ chức Hội
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Hệ thống thoát nước tại 
phường Bùi Thị Xuân 
xuống cấp, quá tải
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An Nhơn trên đường 
lên thành phố 
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Ban Chấp hành Đảng bộ TX An Nhơn đã ban 
hành Nghị quyết chuyên đề số 08, phấn đấu 
xây dựng, đưa An Nhơn trở thành thành phố 
trực thuộc tỉnh vào năm 2024, sớm 1 năm 
so với Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thị xã lần 
thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Hiện 
cả hệ thống chính trị ở đây đang quyết tâm 
thực hiện thành công mục tiêu này.

u 4

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ 
tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Hiệp  u2

Báo chí, xuất bản là vũ khí sắc bén trong 
công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hoàn thuế đúng, 
kịp thời,tạo điều kiện 
thuận lợi cho 
doanh nghiệp
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Bình Định

Chiều 28.10, đại biểu HĐND 
tỉnh 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 và đại biểu 
Đinh Đrin, Bí thư Huyện ủy 
Vĩnh Thạnh, tiếp xúc cử tri xã 
Vĩnh Hiệp trước kỳ họp thứ 9, 
HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu 
HĐND tỉnh thông báo đến cử 
tri dự kiến nội dung, thời gian 
kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa 

XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo 
đó, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 
3 ngày 7 - 9.12.2022.

Cử tri xã Vĩnh Hiệp kiến nghị 
những vấn đề như: Đề nghị đơn 
vị thi công cầu Vĩnh Cửu làm 
đường tránh đi từ Vĩnh Hiệp 
đến Vĩnh Cửu; Ban Quản lý hồ 
Định Bình mở cửa để người dân 
đi qua lại trên mặt đập khi có 
mưa lũ lớn xảy ra; làm kè chống 
xói lở từ thôn Thạnh Quang đến 
xã Vĩnh Thịnh; sớm hoàn thành 
công tác đền bù giải phóng mặt 
bằng, cấp đất cho hộ nghèo…

Đại diện lãnh đạo UBND 
huyện Vĩnh Thạnh và đại biểu 
HĐND tỉnh Đinh Drin đã tiếp 
thu, trả lời những vấn đề thuộc 
thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo 
các cơ quan chức năng của 
huyện rà soát, kiểm tra cụ thể 
để trả lời cử tri thỏa đáng.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu 
HĐND tỉnh Nguyễn Thị Phong 
Vũ cũng trả lời những vấn đề 
thuộc thẩm quyền và tiếp thu 
những ý kiến còn lại để trình lên 
kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

XUÂN DŨNG

(BĐ) - UBND tỉnh ban hành 
quyết định phê duyệt kế hoạch 
phát triển nhà ở năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong năm 2022 
tổng số dự án phát triển nhà ở 
dự kiến triển khai là 101 dự án, 
gồm 51 dự án nhà ở thương mại, 
khu đô thị, khu dân cư; 4 dự án, 
nhà ở xã hội; 46 dự án nhà ở tái 
định cư. Cụ thể, phát triển 51 
dự án nhà ở thương mại, khu 
đô thị, khu dân cư tại 7 huyện, 
thị xã, thành phố: Quy Nhơn, 
Hoài Nhơn, An Nhơn, Tây Sơn, 
Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước. 
4 dự án nhà ở xã hội bố trí tại 
TP Quy Nhơn, TX Hoài Nhơn, 
huyện Tuy Phước. 46 dự án 
nhà ở tái định cư phát triển tại 
7 huyện, thị xã: Hoài Nhơn, An 
Nhơn, Vân Canh, Tuy Phước, 
Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ.

Toàn tỉnh dự kiến kêu gọi 
đầu tư khoảng 46.350 căn hộ/
nhà; trong đó, nhà ở riêng lẻ 
khoảng 42.679 căn (chiếm tỷ lệ 
92,08%), nhà chung cư khoảng 
3.671 căn (7,92%). Diện tích đất 
để xây dựng các dự án nhà ở 
khoảng 1.669 ha. 

Về hình thức đầu tư xây 
dựng nhà ở, phát triển nhà ở 
thương mại theo dự án, gắn với 

phát triển đô thị, chương trình 
phát triển nhà ở, khuyến khích 
đầu tư phát triển nhà ở chung 
cư cao tầng hiện đại, thân thiện 
với môi trường, phát thải thấp 
góp phần nâng cao chất lượng 
nhà ở, đảm bảo kết nối và đồng 
bộ hệ thống hạ tầng. Phát triển 
đa dạng loại hình sản phẩm 
nhà ở cho thuê, cho thuê mua, 
để bán, có cơ cấu sản phẩm 
nhà ở phù hợp, trong đó tăng 
tỷ trọng nhà ở thương mại có 
diện tích trung bình và giá cả 
hợp lý thông qua thị trường 
bất động sản nhà ở. 

Phát triển nhà ở xã hội gắn 
với khu vực tập trung nhiều đối 
tượng có nhu cầu, đảm bảo công 
bằng và tăng khả năng tiếp cận 
hạ tầng đồng bộ, dịch vụ xã hội 
thiết yếu; đầu tư xây dựng nhà 
ở bằng nguồn vốn ngoài ngân 
sách nhà nước, DN được hưởng 
các chính sách ưu đãi theo đúng 
quy định. 

Đối với nhà ở tái định cư, 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tổ 
chức xây dựng nhà ở theo quy 
định; bố trí nhà ở thương mại 
hoặc nhà ở xã hội ngay trong dự 
án để phục vụ tái định cư nếu 
người dân có nhà ở bị giải tỏa 
có nhu cầu.          MAI HOÀNG

Sáng 28.10, HĐND TX Hoài 
Nhơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 
2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề 
thông qua 3 Nghị quyết gồm: 
Nghị quyết về việc phân loại 
đơn vị hành chính TX Hoài 
Nhơn là đơn vị hành chính cấp 
huyện loại I; Nghị quyết sửa đổi 
Nghị quyết số 02 ngày 7.7.2022 
của HĐND thị xã về việc sửa 
đổi chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham 
gia BHYT từ 95,4% lên 95,89%; 

Nghị quyết về việc xác nhận kết 
quả bầu bổ sung Ủy viên UBND 
thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối 
với ông Trần Đinh - Chánh văn 
phòng HĐND và UBND thị xã.

Sáng cùng ngày, HĐND 
huyện Vĩnh Thạnh khóa XII, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ 
họp chuyên đề, thông qua 3 nghị 
quyết về phát triển KT-XH của 
huyện. Đó là: Nghị quyết về 
phê duyệt bổ sung chủ trương 

đầu tư các dự án nhóm C khởi 
công mới năm 2023 sử dụng 
vốn đầu tư công ngân sách 
huyện Vĩnh Thạnh; Nghị quyết 
về việc điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch vốn đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ 
nguồn ngân sách huyện và kế 
hoạch năm 2022; Nghị quyết về 
phương án sử dụng nguồn thu 
vượt năm 2022.

THÁI NGÂN - XUÂN DŨNG

HĐND TX HOÀI NHƠN VÀ HUYỆN VĨNH THẠNH:

Họp chuyên đề, thông qua các nghị quyết về KT-XH

Chiều 28.10, tại UBND xã 
Phước Hòa (huyện Tuy Phước), 
đại tá Đặng Hồng Thọ - Phó 
Giám đốc CA tỉnh và lãnh đạo 
CA huyện Tuy Phước tổ chức 
trao thư khen của Bộ CA cho tập 
thể CA xã Phước Hòa và trao 
bằng khen của Chủ tịch UBND 
tỉnh cho đại úy Trương Hoàng 
Tài - Phó trưởng CA xã Phước 
Hòa và công dân Lê Vũ Lâm 
(ở thôn Tùng Giản, xã Phước 
Hòa); trao giấy khen của Giám 

đốc CA tỉnh cho 3 đồng chí cán 
bộ CA xã Phước Hòa và ông Võ 
Nhân Trí (ở thôn Kim Tây, xã 
Phước Hòa) vì đã kịp thời cứu 
một người dân bị nước lũ cuốn 
trôi khi qua đoạn tràn đường bê 
tông tại địa phương.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 
20 phút ngày 12.10, lực lượng 
CA xã Phước Hòa nhận được 
tin báo trên tuyến đường liên 
xã Phước Hòa - Phước Thắng 
có một nam thanh niên điều 

khiển xe máy bị nước cuốn 
trôi cả người và xe. Ngay sau 
đó, lực lượng CA xã Phước 
Hòa đã huy động lực lượng, 
phương tiện tại chỗ phối hợp 
cùng người dân địa phương 
đưa nam thanh niên bị nước 
lũ cuốn nói trên và phương tiện 
vào khu vực an toàn. Tại thời 
điểm xảy ra vụ việc, đoạn đường 
này ngập sâu từ 0,5 m - 0,6 m 
và nước lũ chảy xiết.        

XUÂN VINH

(BĐ) - Tối 27.10, tại Nhà hát 
Lớn Hà Nội (TP Hà Nội), Liên 
hiệp các Hội KHKT Việt Nam 
phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt 
Nam, Trung ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh và Bộ KH&CN 
tổ chức lễ tổng kết và trao giải 
thưởng Sáng tạo KHCN Việt 
Nam năm 2021. Trong số 45 
công trình đạt giải, tỉnh Bình 
Định có 2 công trình đạt giải 
khuyến khích.

Đó là công trình “Nghiên 
cứu tổng hợp Nanocomposite 
MFe2O4 (M=Fe, Co, Ni)/Graphen 

biến tính ứng dụng trong xử 
lý môi trường và cảm biến 
điện hóa” của PGS.TS Nguyễn 
Thị Vương Hoàn và cộng sự 
(Trường ĐH Quy Nhơn) - lĩnh 
vực công nghệ vật liệu; công 
trình “Nhà màng thích ứng khí 
hậu, địa hình phục vụ nông 
nghiệp công nghệ cao” của kiến 
trúc sư Lê Phương (Công ty 
TNHH Thương mại - Xây dựng 
T.M.N) - lĩnh vực công nghệ 
nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, 
bảo vệ môi trường và sử dụng 
tài nguyên.        TRỌNG LỢI

(BĐ) - Sáng 28.10, tại Trung 
tâm Hội nghị tỉnh (TP Quy 
Nhơn), Sở TN&MT tổ chức Lễ 
trao giải và khai mạc triển lãm 
ảnh nghệ thuật Lăng kính xanh- 
năm 2022.

Sau một tháng phát động 
Cuộc thi ảnh nghệ thuật Lăng 
kính xanh - năm 2022, Ban tổ 
chức đã nhận được 178 tác phẩm 
của 47 tác giả tham gia dự thi. 
Kết quả, Ban tổ chức trao giải 
nhất cho tác phẩm Khám phá 
đại dương của tác giả Nguyễn 
Tiến Dũng, 2 giải nhì thuộc về 
tác phẩm Cầu vồng trên biển của 
tác giả Nguyễn Xuân Tuyến và 
Sắc màu san hô Nhơn Hải của tác 
giả Nguyễn Minh Quang. Ngoài 
ra, còn có 3 tác phẩm được trao 
giải ba và 5 tác phẩm đạt giải 
khuyến khích.

Dịp này, Sở TN&MT phối 
hợp Sở VH&TT, Hội VHNT 
tỉnh tổ chức triển lãm 45 tác 
phẩm ảnh nghệ thuật của 11 
tác giả tham gia cuộc thi ảnh 
nghệ thuật Lăng kính xanh - năm 

Trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật 
Lăng kính xanh - năm 2022

2022. Thời gian triển lãm từ 
ngày 28 - 30.10 tại sảnh Trung 
tâm Hội nghị tỉnh (phía đường 
Trường Chinh).

Cuộc thi ảnh nghệ thuật 
Lăng kính xanh - năm 2022 do 
Sở TN&MT tổ chức nhằm ca 
ngợi vẻ đẹp của biển, đảo Bình 
Định thông qua các tác phẩm 
ảnh, góp phần tuyên truyền về 

tầm quan trọng của biển, đảo; 
tôn vinh những giá trị của đại 
dương đối với sự sống của nhân 
loại, cũng như tính cấp thiết của 
việc bảo vệ đại dương, bảo vệ 
chủ quyền biên giới biển, đảo, 
bảo vệ tài nguyên, môi trường 
biển, đảo trong giai đoạn phát 
triển hiện nay.     

NGỌC NHUẬN

(BĐ) - Ngày 28.10, Sở TT&TT 
tổ chức Hội nghị tập huấn công 
tác thông tin, tuyên truyền về 
ATGT, ANTT và PCCC cho đội 
ngũ phóng viên, biên tập viên 
các cơ quan báo chí của tỉnh; 
cán bộ, công chức, viên chức 
phụ trách cổng/trang thông tin 
điện tử của các sở, ngành, địa 
phương; phòng VH&TT, trung 
tâm VH-TT-TT các huyện, thị 
xã, thành phố.

Tại buổi tập huấn, các báo 
cáo viên đã truyền đạt các 
chuyên đề: Triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 48-CT/TW 
ngày 22.10.2010 của Bộ Chính 
trị về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tội phạm trong 
tình hình mới và Chiến lược 
Quốc gia phòng, chống tội 
phạm giai đoạn 2016 - 2025 
của tỉnh; các kiến thức cơ bản 
về PCCC và một số kỹ năng 
thoát nạn; một số quy định 
về ATGT đường bộ, đường 
sắt, đường thủy, về ATGT, 
ANTT, PCCC…

Qua tập huấn góp phần 
nâng cao hơn nữa chất lượng 
trong việc thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến, quán triệt 
các quan điểm, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, của tỉnh về công tác 
ATGT, ANTT và PCCC.

K.ANH

Năm 2022 dự kiến 
phát triển 101 dự án nhà ở, 
với 46.350 căn hộ/nhà

Nâng cao chất lượng công tác 
tuyên truyền về ATGT, ANTT và PCCC

2 công trình khoa học công nghệ 
xuất sắc của Bình Định 
được vinh danh

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ 
tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Hiệp

Trao thư khen của Bộ CA và khen thưởng tập thể, 
cá nhân cứu người trong nước lũ

Tác phẩm Khám phá đại dương của tác giả Nguyễn Tiến Dũng đạt giải nhất.
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Bình Định

TIN VẮN

Chủ động ngay lúc 
dịch bệnh căng thẳng

Theo báo cáo của Sở Y tế, 
trong 9 tháng đầu năm 2022, 
công tác đấu thầu mua sắm 
thuốc, khí y tế, hóa chất và vật 
tư y tế (theo các hình thức tập 
trung và không tập trung cấp 
địa phương) được Sở Y tế thực 
hiện đúng quy định hiện hành; 
đảm bảo cung ứng đầy đủ và 
kịp thời thuốc, vắc xin, sinh 
phẩm, khí y tế, hóa chất và vật 
tư y tế cho các cơ sở y tế công 
lập sử dụng. 

Cụ thể, Sở đã chỉ đạo và 
giám sát công tác tổ chức công 
tác đấu thầu mua sắm thuốc tập 
trung cấp địa phương cho các cơ 
sở y tế trong tỉnh từ quý II/2022 
đến hết quý IV/2023, đấu thầu 
mua sắm khí y tế tập trung cho 
các cơ sở y tế trong tỉnh năm 
2022 do BVĐK tỉnh thực hiện. 
Tổ chức thẩm định dự toán và 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua 
thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dụng 
cụ y tế, khí y tế cho các đơn vị 
trực thuộc Sở Y tế. Ngoài ra, Sở 
Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế ưu tiên 
sử dụng thuốc sản xuất trong 
nước, sử dụng thuốc an toàn, 
hiệu quả; đảm bảo sử dụng tối 
thiểu 80% thuốc trúng thầu...

Ông Lê Quang Hùng, Giám 
đốc Sở Y tế, cho biết: Đợt đấu 
thầu thuốc trước có hiệu lực 
trong 2 năm, trước khi gói thầu 
cũ chấm dứt (tháng 4.2022) thì 
ngành Y tế tỉnh đã hoàn thành 
việc chuẩn bị công tác đấu thầu. 
Như vậy, công tác đấu thầu 
thuốc cơ bản đảm bảo và đúng 
tiến độ, không để xảy ra tình 
trạng khuyết thiếu.

CHỦ ĐỘNG TRONG ĐẤU THẦU THUỐC: 

Đảm bảo cung ứng đủ thuốc 
phục vụ khám, chữa bệnh 

Khác với nhiều địa phương khác, nhờ chủ 
động ngay từ lúc dịch Covid-19 vẫn còn 
đang diễn biến phức tạp, căng thẳng, 
ngành Y tế tỉnh vẫn đảm bảo được công tác 
đấu thầu, đảm bảo thuốc phục vụ khá tốt 
nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

So với tình hình khó khăn 
chung về thuốc và vật tư y tế 
của nhiều địa phương trong 
cả nước, tỉnh Bình Định rất ổn 
định, bởi ngay từ tháng 4.2022, 
ngành Y tế tỉnh đã hoàn thành 
công tác đấu thầu thuốc, chỉ có 
vật tư y tế chậm hơn một chút 
nhưng về cơ bản vẫn nằm trong 
khoảng an toàn. Chia sẻ về vấn 
đề này, ông Lê Quang Hùng, 
cho biết thêm: Trong thời điểm 
dịch bệnh vô cùng khó khăn, 
Sở Y tế vẫn đảm bảo vừa chống 
dịch, vừa triển khai các công 
việc bình thường khác, trong đó 
có việc đấu thầu thuốc, nhờ vậy 
chủ động và đảm bảo về tiến độ. 
Về cơ bản, Bình Định không có 
chuyện thiếu thuốc, trong bối 
cảnh quá nhiều khó khăn như 
thế, có thể nói là một thành công 
rất lớn của ngành.

Tiếp tục tập trung, 
chủ động

Theo ông Lê Quang Hùng, 
thuốc - vật tư y tế giữ vai trò 
vô cùng quan trọng hoạt động 
khám chữa bệnh; thiếu thuốc thì 
hậu quả rất kinh khủng. Nhưng 

nhờ chủ động, nhìn chung tình 
hình cung ứng thuốc cho các cơ 
sở khám chữa bệnh ở tỉnh ổn 
định, đạt yêu cầu. Vấn đề quan 
trọng nhất là đấu thầu cấp địa 
phương, vì đây là số thuốc quan 
trọng nhất của địa phương nên 
ngành Y tế tỉnh làm rất chủ 
động. Còn đối với các danh mục 
do Bộ Y tế ban hành, ngành Y 
tế tỉnh tiếp tục giải quyết khúc 
mắc từng bước một và đến nay 
cũng đã ổn.

Tháng 4.2022, Sở Y tế phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà 
thầu cung cấp thuốc thuộc danh 
mục thuốc đấu thầu tập trung 
cấp địa phương cho các cơ sở 
y tế trong tỉnh sử dụng từ quý 
II/2022 đến hết quý IV/2023. 

Tại BVĐK tỉnh (đơn vị đấu 
thầu tập trung cho các cơ sở y tế 
của tỉnh), TS.BS Võ Bảo Dũng, 
Phó Giám đốc BVĐK tỉnh, chia 
sẻ: Giai đoạn dịch Covid-19 
khó khăn, Bệnh viện vừa 
chống dịch Covid-19 vừa đảm 
bảo công tác thầu ra kết quả 2 
gói thầu: Thầu vật tư y tế, hóa 
chất bệnh viện (tháng 3.2022) 
với tổng cộng 5 gói; thầu thuốc 

cấp địa phương (tháng 4.2022) 
với tổng cộng 3 gói. Nhờ vậy 
đến nay vẫn đảm bảo cung ứng 
thuốc và vật tư hóa chất liên 
mạch cho công tác khám và 
điều trị người bệnh tại Bệnh 
viện. Ngay cả với những mặt 
hàng rớt thầu, Bệnh viện cũng 
đã lập kế hoạch đấu thầu bổ 
sung, UBND tỉnh đã phê duyệt 
vào ngày 5.10.2022. Hiện tại 
Bệnh viện đang tiến hành xây 
dựng hồ sơ mời thầu.

Còn với thuốc biệt dược, 
trong khi chờ Trung tâm mua 
sắm tập trung thuốc quốc gia 
có kết quả, BVĐK tỉnh đã lập 
kế hoạch đấu thầu. Gói thầu 
này giúp bù khoảng trống nếu 
Trung tâm chưa đáp ứng kịp. 
Theo đó, gói thầu “Thuốc biệt 
dược gốc thuộc kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu dự toán cung 
cấp thuốc thuộc Danh mục 
thuốc được áp dụng hình 
thức đàm phán giá phục vụ 
nhu cầu khám, chữa bệnh của 
BVĐK tỉnh từ quý III/2022 đến 
hết quý I/2023” gồm 158 mặt 
hàng với giá trị gói thầu hơn 
48,6 tỷ đồng.          THẢO KHUY

Nhân viên 
y tế BVĐK 
tỉnh chuẩn 
bị thuốc 
để cấp cho 
bệnh nhân.  
Ảnh: T. KHUY

(BĐ) - Ngày 28.10, tại xã Ân 
Thạnh (huyện Hoài Ân), Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức 
hội nghị tư vấn thành lập, hỗ 
trợ, kết nối phát triển các sản 
phẩm của HTX thanh niên và 
tham quan mô hình HTX năm 
2022. Tham dự hội nghị, có 120 
cán bộ Đoàn và thanh niên làm 
kinh tế tiêu biểu đến từ các địa 
phương trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, báo cáo viên 
Liên minh HTX tỉnh đã truyền 
đạt cho các thanh niên một số 
nội dung cơ bản, như: Luật HTX 
năm 2012, Nghị định 77/NĐ-CP 
ngày 10.10.2019 của Chính phủ 

về tổ hợp tác; các văn bản liên 
quan đến kinh tế tập thể; các lợi 
ích khi tham gia HTX; vai trò 
của kinh tế tập thể trong phát 
triển nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới; tuyên truyền, 
giới thiệu các mô hình mới, điển 
hình tiên tiến của một số HTX 
tiêu biểu; những quy trình, thủ 
tục hồ sơ thành lập HTX và cơ 
chế vận hành HTX thanh niên; 
một số chính sách hỗ trợ phát 
triển HTX…

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 
cũng đã trao đổi một số nội 
dung với các ĐVTN làm kinh 
tế về việc liên kết giữa các mô 

hình sản xuất của thanh niên và 
những DN thuộc Hội, nhằm hỗ 
trợ đầu ra, tìm kiếm thị trường 
ổn định cho các sản phẩm do 
thanh niên làm ra.

Dịp này, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn đã trao tặng 300 cây 
giống và 300 con giống cho 
thanh niên làm kinh tế tại huyện 
Vĩnh Thạnh và An Lão; tổ chức 
cho ĐVTN tham quan một số 
mô hình thanh niên phát triển 
kinh tế tiêu biểu trên địa bàn 
huyện Hoài Ân, như: Mô hình 
trồng bưởi da xanh, mô hình 
nuôi chim trĩ lấy trứng, nuôi 
ong dú lấy mật…     DUY ĐĂNG

  Từ ngày 24 -  28.10, 
Trường Trung cấp Tây Sài Gòn 
(TP Hồ Chí Minh) phối hợp 
với Phòng Y tế TX An Nhơn, 
TTYT thị xã và 15 xã, phường 
tổ chức chương trình khám 
bệnh và phát  thuốc miễn 
phí  cho  hơn 1 .000  người 
nghèo, người dân có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn 
thị xã. Tổng kinh phí thực 
hiện chương trình hơn 400 
triệu đồng, từ nguồn kinh 
phí của Trường Trung cấp 
Tây Sài Gòn và các nhà tài 
trợ đóng góp.
 Từ ngày 27 - 28.10, Hệ 

thống Nhà thuốc Mát Tay 
phối hợp cùng Hội Người 
cao tuổi TP Quy Nhơn tổ 
chức chương trình “Chăm 
sóc sức khỏe người cao tuổi” 
trên địa bàn 4 phường: Lý 
Thường Kiệt,  Nguyễn Văn 
Cừ, Quang Trung, Lê Hồng 
Pho ng .  Đến  vớ i  chương 
trình, người cao tuổi được 
tư vấn sức khỏe, đo đường 
huyết, tư vấn dinh dưỡng và 
xương khớp miễn phí. Đồng 
thời, chương trình trao tặng 
365 phần quà cho người cao 
tuổi, mỗi phần quà trị giá 300 
nghìn đồng.
 Ngày 28.10, Công đoàn 

cơ sở Trường ĐH Y Dược TP 
Hồ Chí Minh phối hợp với 
UBND huyện Tây Sơn tổ chức 
chương trình trao tặng quà 
(đồ dùng học tập) cho học 
sinh nghèo các trường tiểu 
học và THCS ở các xã Bình 
Tân, Bình Hòa, Bình Thành, 
Bình Thuận và Trường Phổ 
thông Dân tộc bán trú Tây 
Sơn (xã Vĩnh An). Đơn vị 
cũng tặng quà cho hộ dân có 
hoàn cảnh khó khăn ở làng 
Cam (xã Tây Xuân); 5 làng 
của xã Vĩnh An và các xã Bình 
Tân, Bình Hòa, Bình Thành, 
Bình Thuận; mỗi suất quà trị 
giá 500 nghìn đồng. Tổng các 
trị giá phần quà trao tặng trên 
500 triệu đồng.

LÊ NGÂN - 
ĐẶNG VIỆT - VĂN PHONG

 Ngày 28.10, tại xã 
Phước Sơn (huyện Tuy 
Phước), Hội Nông dân tỉnh 
phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và 
huyện Tuy Phước, tổ chức Hội 
thi Nông dân tìm hiểu pháp 
luật về bình đẳng giới năm 
2022. Có 3 đội đại diện cho 
13 hội nông dân xã, thị trấn 
tham gia Hội thi, gồm: Đội 
Hội Nông dân xã Phước Sơn, 
Phước Lộc và Phước Quang. 
Kết quả, đội Hội Nông dân xã 
Phước Lộc đạt giải nhất; giải 
hùng biện thuộc về thí sinh 
Đỗ Thị Mỹ Ly (Hội Nông dân 
xã Phước Lộc). XUÂN THỨC
 Ủy ban MTTQ Việt Nam 

huyện Tây Sơn phối hợp với 

xã Bình Tân, ngày 28.10 đã 
tổ chức nghiệm thu bàn giao 
nhà Đại đoàn kết cho anh 
Đinh Văn Bảo (hộ nghèo, ở 
thôn M6). Trong đó, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 
40 triệu đồng, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện hỗ trợ 10 
triệu đồng. Trước đó, ngày 
26.10, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam huyện phối hợp với xã 
Tây Phú nghiệm thu và bàn 
giao nhà Đại đoàn kết cho 
bà Trương Thị Cẩm Ly (hộ 
nghèo ở thôn Phú Hiệp) với 
mức hỗ trợ 50 triệu đồng từ 
nguồn Quỹ vì người nghèo 
của tỉnh và huyện. 

MỘC MIÊN 

Hỗ trợ, kết nối phát triển các sản phẩm 
của HTX thanh niên

Khám sức khỏe, 
tặng quà hộ nghèo, 
người cao tuổi, 
học sinh khó khăn
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Hỗ trợ các văn phòng 
công chứng thành lập 
tại các địa bàn khó khăn 

(BĐ) - Ngày 26.10, UBND tỉnh ban 
hành kèm theo Quyết định số 3495/QĐ-
UBND Đề án tăng cường quản lý nhà 
nước trong hoạt động công chứng trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là phát 
triển các tổ chức công chứng một cách 
hợp lý; sửa đổi tiêu chí và quy trình 
xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn 
phòng công chứng (VPCC) trên địa bàn 
tỉnh theo hướng ưu tiên phát triển các 
VPCC tại địa phương chưa có tổ chức 
hành nghề công chứng hoạt động (huyện 
Hoài Ân, huyện Vân Canh, huyện Vĩnh 
Thạnh, huyện An Lão).

Đồng thời, phát triển đội ngũ công 
chứng viên giỏi về chuyên môn nghiệp 
vụ, vững về bản lĩnh chính trị, trong sáng 
về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu 
cầu ngày càng cao của xã hội về công 
chứng và công cuộc cải cách tư pháp và 
hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý là ban hành chính sách hỗ 
trợ đối với các VPCC thành lập tại các địa 
bàn có điều kiện KT-XH khó khăn, đặc 
biệt khó khăn theo quy định của pháp 
luật và phù hợp với thực tiễn.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa 
các cơ quan, tổ chức có liên quan trong 
công tác quản lý nhà nước về công chứng 
trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là trong việc 
chia sẻ thông tin, liên thông các thủ tục 
hành chính; đấu tranh phòng chống tội 
phạm trong lĩnh vực công chứng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra 
chuyên ngành về công chứng và phát 
hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 
trong hoạt động công chứng.        M.LÂM

Theo phản ánh của người dân 
phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn), 
những năm gần đây, Nhà nước đã chú 
trọng đầu tư cơ sở hạ tầng khu công 
nghiệp, khu tái định cư… phục vụ 
phát triển KT-XH của địa phương. Tuy 
nhiên, riêng hệ thống thoát nước trên 
địa bàn phường được xây dựng từ 
lâu nên thiếu đồng bộ, chưa bảo đảm 
thoát nước hiệu quả. Thậm chí, một số 
khu vực ngập nước kéo dài sau những 
ngày mưa lớn, gây mất vệ sinh môi 
trường, giao thông khó khăn. Người 
dân đã nhiều lần kiến nghị các cấp 
chính quyền, ngành chức năng quan 
tâm cải tạo hệ thống thoát nước qua 
tuyến QL 1, nhưng đến nay chưa được 
giải quyết.

Ông Vũ Văn Trường (ở tổ 6, khu 
phố 7, phường Bùi Thị Xuân) cho hay: 
Trước đây, hễ có mưa lớn là toàn bộ 
nước từ núi Hòn Chà chảy xuống các 
con suối thoát ra đồng ruộng. Từ ngày 
xây dựng khu tái định cư tại khu phố 7, 
tình trạng ngập cục bộ xảy ra ở khu 
dân cư phía trên tuyến QL 1. Nguyên 
nhân là hệ thống mương, cống thoát 
nước bà Hương (cạnh nhà số 566 
đường Âu Cơ) quá nhỏ, khi mưa lớn 
kéo dài không thoát kịp. 

Điển hình như các đợt mưa trong 
tháng 10 vừa qua, nước lớn tràn vào 
một số nhà dân hai bên QL 1, nhiều 
người phải dùng các vật dụng để ngăn 
nước tràn vào nhà, nhất là mỗi khi xe 
container chạy qua; nhiều nhà bị hư 
hỏng vật dụng do nước tràn vào nhà 
quá nhanh. 

“Chỉ cần mưa khoảng 2 giờ là khu 
vực này chìm trong nước, tuyến QL 1 
qua địa bàn ngập gần 1 m nên việc 
đi lại của người dân gặp nhiều khó 
khăn. Nhiều lần chúng tôi báo cáo 

  Hệ thống thoát nước tại 
phường Bùi Thị Xuân xuống cấp, quá tải

chính quyền địa phương; cơ quan 
chức năng của thành phố có xuống 
kiểm tra nhưng chưa có biện pháp 
khắc phục. Mong muốn của người dân 
là cơ quan chức năng quan tâm cải tạo 
để cống này thoát nước nhanh, tránh 
ngập lụt kéo dài, ảnh hưởng đến đời 
sống cũng như sinh hoạt của nhân 
dân”, ông Trường kiến nghị.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu, công 
chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và 
Môi trường, UBND phường Bùi Thị 
Xuân, sau những đợt mưa lớn kéo dài, 
nước từ trên núi Hòn Chà đổ xuống 
Khu công nghiệp Phú Tài (đoạn khu 
vực phường Bùi Thị Xuân) với lượng 
rất lớn. Do hệ thống cống thoát nước 
chảy qua khu vực này quá nhỏ, kết 
hợp với việc xây dựng khu tái định 

cư 9,26 ha tại khu phố 7 đã làm ứ 
đọng nước.

Ông Bùi Quang Thủy, Chủ tịch 
UBND phường Bùi Thị Xuân, xác 
nhận: Việc người dân phản ánh cống 
bà Hương quá nhỏ không thoát nước 
được mỗi khi trời mưa lớn là đúng. 
Trên địa bàn phường, tất cả các hệ 
thống thoát nước mưa xây dựng 
trước đây đều quá nhỏ nên hễ mưa 
là ngập, không chỉ riêng khu phố 6 
hay khu phố 7.

“Với trách nhiệm của phường, 
chúng tôi đã ghi nhận và tổng hợp, 
báo cáo thành phố. UBND TP Quy 
Nhơn đang chỉ đạo các ngành chức 
năng kiểm tra, đánh giá và đề xuất 
hướng khắc phục”, ông Thủy thông tin.

 VĂN LƯU

Cống bà Hương quá nhỏ nên mưa lớn kéo dài không thoát kịp, gây ngập cục bộ.                Ảnh: VĂN LƯU

Bình Định đang vào mùa mưa lũ, 
thời điểm các loại tôm cá vào mùa sinh 
sản. Tuy nhiên, thực trạng đáng lo là 
tại nhiều địa phương trong tỉnh có tình 
trạng sử dụng bộ xung điện để rà bắt 
thủy sản. Các đối tượng này hoạt động 
công khai vào ban ngày nhưng chưa bị 
cơ quan chức năng xử lý.

Theo ghi nhận, ở các tuyến kênh 
mương nội đồng, các cánh đồng trên 
địa bàn các xã Phước Lộc, Phước Nghĩa, 
Phước Sơn, Phước Thuận (huyện Tuy 
Phước) thời điểm này có nhiều người 
dùng bộ xung điện để khai thác thủy 
sản theo kiểu tận diệt. 

Bộ xung điện họ dùng gồm một 
bình ắc quy công suất 12 V, bộ kích 
điện gắn với 2 gọng xiếc cầm tay. Khi 
đưa gọng xiếc xuống nước thì trong 
một phạm vi mặt nước hẹp, tất cả mọi 
loại thủy sản từ lớn đến nhỏ đều bị 
điện giật, chết nổi lên mặt nước. 

Những người sử dụng xung điện 
để khai thác thủy sản mỗi ngày có 
thể kiếm được vài trăm nghìn đồng. 
Số tiền này không nhiều nhưng cái 
giá phải trả cho việc làm này là rất 
lớn. Tài nguyên thủy sản bị cạn kiệt, 

môi trường sinh thái bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng. 

Không những thế, việc sử dụng 
xung điện cũng rất nguy hiểm đối với 
người dùng. Chỉ cần thiếu cẩn trọng 
trong tích tắc, người sử dụng có thể bị 
điện giật dẫn đến tử vong. 

Đánh bắt thủy sản bằng xung điện 
không phải là vấn đề mới, mà đã diễn 
ra từ hàng chục năm trước trên địa bàn 
toàn tỉnh với những diễn biến không 
kém phần phức tạp. 

Để ngăn chặn việc khai 
thác nguồn lợi thủy sản 
mang tính chất hủy diệt 
này, Thủ tướng Chính phủ 
đã có Chỉ thị số 01/1998/CT-
TTg ngày 2.1.1998 về việc 
nghiêm cấm khai thác thủy 
sản bằng chất nổ, xung điện, 
chất độc... Chỉ thị này tuy 
đã được ngành chức năng 
phổ biến đến người dân, tuy 
nhiên, xem ra việc thực thi 
mang lại kết quả không cao. 

Bằng chứng là hằng ngày 
vẫn còn nhiều người ngang 
nhiên mang bộ gọng xiếc đi 

khai thác, tận diệt thủy sản. Họ đã xem 
đây là việc làm bình thường, còn các 
cơ quan chức năng, chính quyền địa 
phương cũng tỏ ra thờ ơ trước thực 
trạng này. 

Ngoài việc tăng cường tuyên truyền 
cho người dân hiểu những tác hại của 
xung điện xiếc máy, các cấp chính 
quyền và ngành chức năng cần xử phạt 
theo quy định của pháp luật khi phát 
hiện đối tượng vi phạm.

G.NGUYỄN

Cần ngăn chặn nạn xung điện hủy diệt 
nguồn lợi thủy sản 

Khai thác thủy sản bằng bộ xung điện trên các tuyến kênh xã 
Phước Nghĩa (Tuy Phước).        Ảnh: G.N

Từ nhiều tháng qua, thi thoảng có 
dịp đi qua đường Trần Cao Vân, TP 
Quy Nhơn (đoạn trước số nhà 30), tôi 
lại chợt giật mình khi thấy tấm bảng chỉ 
dẫn “Chốt tuyên truyền, kiểm tra, xử 
lý vi phạm quy định phòng chống dịch 
Covid-19” đặt trước một căn nhà (ảnh 
chụp chiều 27.10). 

Ai cũng biết những chốt thế này hoạt 
động khá hiệu quả trong giai đoạn cả 
nước nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng 
đang ra sức phòng chống dịch. Thời điểm 
hiện tại, dịch Covid-19 dù chưa thể nói 
là đã chấm dứt hẳn, song đã qua rồi giai 
đoạn nguy hiểm với cộng đồng. Người 
dân đã quen với cuộc sống “bình thường 
mới”, chủ yếu nêu cao ý thức tự giác 
phòng ngừa và điều trị Covid-19 nếu 
phát hiện bị lây nhiễm. Hiện không còn 
quy định nào về việc kiểm tra và nhất 
là “xử lý” vi phạm quy định về phòng 
chống dịch. Các chốt đã chấm dứt nhiệm 
vụ của mình, trụ sở khu phố giờ đây 
không còn là nơi làm việc của các đội liên 
ngành phòng, chống dịch. 

Vì vậy, chính quyền địa phương nên 
kiểm tra, sớm thu dọn tấm bảng này để 
phù hợp với tình hình thực tế. MINH NGỌC

Nên thu dọn tấm bảng 
“Chốt phòng dịch”

Ảnh: M.N
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Bình Định

Hoàn thuế đúng, kịp thời,  
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Ngành thuế tỉnh đã và đang 
đẩy nhanh công tác hoàn 
thuế kịp thời, đúng hạn, 
đảm bảo quyền lợi chính 
đáng cho DN, tạo điều kiện 
để DN có thêm vốn tái đầu tư 
sản xuất kinh doanh.

Theo ông Phạm Xuân Vinh, 
Trưởng Phòng Tuyên truyền - 
Hỗ trợ người nộp thuế (Cục 
Thuế tỉnh), để đẩy nhanh quá 
trình thực hiện hoàn thuế cho 
DN, năm 2022, ngành thuế tỉnh 
tiếp tục phổ biến, hướng dẫn 
DN ứng dụng hoàn thuế bằng 
phương thức điện tử. Phương 
thức này cho phép DN truy cập 
và đăng ký hoàn thuế trên hệ 
thống thuế điện tử eTax (http://
thuedientu.gdt.gov.vn) mà 
không cần phải trực tiếp đến cơ 
quan thuế. DN cũng tiếp nhận 
các thông báo, quyết định hoàn 
thuế của cơ quan thuế nhanh 
chóng hơn, thuận tiện hơn so 
với phương thức hoàn thuế 
truyền thống trước đây. 

Cùng với đó, ngành thuế 
tỉnh chủ động rà soát đưa ra 
những tiêu chí đánh giá, phân 
loại hồ sơ hỗ trợ DN thực hiện 
kê khai và hoàn thuế đúng 
quy định. Đồng thời, gởi trước 
nhiều văn bản thông báo, 
hướng dẫn để DN chủ động 
được trước khi nộp hồ sơ hoàn 
thuế. Việc công khai các tiêu chí 
rủi ro phân loại hồ sơ kiểm tra 

Công chức Cục Thuế tỉnh tư vấn, hướng dẫn DN ứng dụng hoàn thuế bằng phương thức điện tử.                                                    Ảnh: TIẾN SỸ

trước khi hoàn thuế cũng giúp 
DN chủ động tự rà soát, chấp 
hành đúng các quy định. Qua 
đó đã rút ngắn quy trình, thủ 
tục, giúp DN thực hiện đúng 
quy định, sớm nhận được tiền 
hoàn thuế. 

Cách thức chủ động tiếp 
cận, hỗ trợ của ngành thuế đã 
được cộng đồng DN đánh giá 
cao. Theo đại điện Công ty CP 
Năng lượng FICO Bình Định, 
có nhiều chính sách mới trên 
nhiều lĩnh vực được ban hành, 
ở mỗi lĩnh vực đầu tư lại có 
những tiêu chí, quy định kê 
khai thuế mà không phải DN 

nào cũng nắm rõ. Nhờ cơ quan 
thuế tích cực trong việc tư vấn, 
hướng dẫn, nên DN thực hiện 
kê khai thuế đúng quy định; hồ 
sơ thủ tục hoàn thuế cũng được 
giải quyết khá nhanh, đảm bảo 
quyền lợi cho DN. Từ đầu năm 
đến nay, công ty đã được hoàn 
thuế đầu tư 110,2 tỷ đồng. Số 
tiền này giúp DN giải quyết 
được rất nhiều việc. 

Trong danh sách DN nhận 
tiền hoàn thuế có thể kể đến 
Công ty TNHH MTV Nhật 
Nam Hưng, chuyên sản xuất 
đồ gỗ, sản phẩm nhựa giả mây 
tại Khu công nghiệp Long Mỹ, 

xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn. 
Ông Ngô Đình Minh, Giám 
đốc công ty, cho hay: Tỷ giá 
biến động mạnh và giá nguyên 
vật liệu, công lao động tăng 
cao đã làm phát sinh nhiều chi 
phí, trong khi đó vốn đầu tư 
lại hạn chế. Trong bối cảnh đó, 
việc được hoàn thuế hơn 108 
tỷ đồng như một “liều thuốc” 
trợ lực cho chúng tôi. Hiện 
nay, công ty vẫn duy trì được 
một số đơn hàng xuất khẩu, 
tạo việc làm ổn định cho hàng 
trăm lao động.  

Từ đầu năm đến nay, Cục 
Thuế tỉnh đã hoàn thuế cho 

hàng trăm DN với số tiền 
1.385,6 tỷ đồng, đảm bảo quyền 
lợi cho DN, góp phần giúp DN 
giải quyết khó khăn về tài chính 
để đầu tư phát triển sản xuất 
kinh doanh. Đồng thời thông 
qua công tác giải quyết hoàn 
thuế cho DN, cơ quan thuế 
tỉnh đã công khai các tiêu chí 
rủi ro phân loại hồ sơ kiểm tra 
trước khi hoàn thuế để DN tự 
rà soát, chấp hành. Trên cơ sở 
đó các DN tự điều chỉnh hồ sơ, 
tránh được những sai sót không  
đáng có. 

Việc đẩy nhanh quá trình 
thực hiện hoàn thuế cho DN 
sẽ giúp DN có thêm điều kiện 
đầu tư phát triển sản xuất kinh 
doanh, nhất là vào thời điểm 
cuối năm. Khi “sức khỏe” của 
DN tốt lên thì công tác thu ngân 
sách của tỉnh sẽ tốt hơn. Ông 
Nguyễn Đẩu, Cục trưởng Cục 
Thuế tỉnh, cho hay: Với tinh 
thần vừa giúp DN khắc phục 
khó khăn, duy trì sản xuất, vừa 
nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân 
sách tỉnh, ngành thuế tỉnh tiếp 
tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính thuế, điện tử hóa 
nghiệp vụ quản lý thuế, giúp 
DN tiết kiệm thời gian, chi phí, 
công sức, tiền bạc để chấp hành 
pháp luật thuế. Cùng với đó là 
tập trung thực hiện các chính 
sách hỗ trợ của Nhà nước, trong 
đó có việc hoàn thuế cho DN, 
tạo điều kiện để DN có thêm 
vốn tái đầu tư sản xuất kinh 
doanh hiệu quả. 

PHẠM TIẾN SỸ

Nhằm đưa chính sách 
khuyến khích nuôi gà thả đồi 
của tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 
vào thực tế, UBND huyện 
Tây Sơn vừa tổ chức Hội nghị 
triển khai chính sách khuyến 
khích nuôi gà thả đồi trên địa 
bàn huyện Tây Sơn, giai đoạn  
2022 - 2026. 

Tại hội nghị, lãnh đạo 
UBND huyện yêu cầu các 
ngành, đơn vị và địa phương 
tập trung tuyên truyền, thông 
tin đầy đủ nội dung chính sách 
để người dân nắm bắt, thực 
hiện. Bà con nông dân cần rà 
soát lại nhu cầu, điều kiện 
chăn nuôi để đăng ký tham gia. 
Các  xã, thị trấn lập danh sách, 
số lượng hộ đăng ký tham 
gia gửi về huyện trước ngày 
15.11.2022. Giao cho Phòng 
NN&PTNT huyện chủ trì tham 
mưu cho UBND huyện triển 
khai chính sách nuôi gà thả đồi 
đạt kết quả cao nhất.

Chính sách phát triển gà thả 
đồi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2022 - 2026 được áp dụng tại 
các huyện trung du, miền núi  

trong đó có huyện Tây Sơn. 
Theo đó, đối tượng được nhận 
hỗ trợ là hộ chăn nuôi, tổ hợp 
tác, HTX, DN tham gia liên kết 
sản xuất, giết mổ, chế biến, bảo 
quản, tiêu thụ sản phẩm gà thả 
đồi. Các đối tượng được hưởng 
hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn 
kỹ thuật chăn nuôi gà thả đồi; 
hỗ trợ 50% chi phí mua con 
giống 1 ngày tuổi cho 2 lứa 
nuôi trong năm, hỗ trợ 2 năm 
liên tục, tối đa không quá 6.000 
đồng/con. Điều kiện để được 
nhận hỗ trợ, các cơ sở chăn nuôi 
phải có quy mô nuôi tối thiểu 
3.000 con gà thịt cho 1 lứa nuôi; 
xây dựng chuồng trại nuôi bảo 
đảm an toàn sinh học và diện 
tích đồi để thả gà tối thiểu  
1.500 m2, vị trí xây dựng 
chuồng trại đảm bảo theo đúng 
quy định của Luật Chăn nuôi; 
cam kết nuôi đúng quy trình 
kỹ thuật, thực hiện các biện 
pháp an toàn sinh học trong 
chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch 
bệnh, an toàn thực phẩm, bảo 
vệ môi trường.         

                             MỘC MIÊN 

Tây Sơn triển khai chính sách 
nuôi gà thả đồi

 Từ đầu năm đến nay, 
UBND TP Quy Nhơn ghi nhận 
4 lượt/2 tàu cá mất kết nối 
liên tục trên biển hơn 10 ngày. 
Đó là trường hợp tàu cá  BĐ 
91287 TS của ông Nguyễn Tấn 
Thiện (phường Hải Cảng) và BĐ 
91135 TS của ông Trần Quốc 
Tuấn (phường Đống Đa). Qua 
kiểm tra, xác minh thông tin, 
nhắc nhở, UBND TP Quy Nhơn 
đã xử phạt hành chính với số 
tiền 20 triệu đồng/chủ tàu. TP 
Quy Nhơn hiện có 146 tàu cá 
có chiều dài trên 15 m đã lắp 
đặt thiết bị giám sát hành trình, 
đạt 100% theo kế hoạch. 

QUANG BẢO

 Chỉ số sản xuất công 
nghiệp (IIP) tháng 10.2022 
của tỉnh Bình Định tăng 
3,04% so với tháng trước và 
tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 
ngoái. Trong đó: Công nghiệp 
chế biến, chế tạo tăng 6,45%; 
công nghiệp sản xuất và phân 
phối điện tăng 16,53%; cung 
cấp nước, hoạt động quản lý 
và xử lý rác thải tăng 0,49%; 
công nghiệp khai khoáng giảm 
23,77%. Tính chung, trong 
10 tháng năm 2022, IIP tăng 
7,02% so với cùng kỳ. HẢI YẾN 
 Theo báo cáo của Sở 

Công Thương, tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ xã hội tháng 10.2022 
ước đạt trên 8.132 tỷ đồng, 
giảm 1,5% so với tháng trước 
và tăng 18,74% so với cùng kỳ. 
Trong đó, bán lẻ hàng hóa đạt 
6.739,3 tỷ đồng, tăng 13,3%; 
dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 
986,1 tỷ đồng, tăng 54,9%; du 
lịch lữ hành đạt 10,2 tỷ đồng; 
dịch vụ khác đạt 396,7 tỷ 
đồng, tăng 49,7% so cùng kỳ. 
Tính chung 10 tháng đầu năm 
2022, tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vụ xã 
hội ước đạt 77.548,2 tỷ đồng, 
tăng 19,1% so với cùng kỳ, đạt 
88,5% so kế hoạch năm. 

CÔNG HIẾU

(BĐ) - Trên cơ sở đề nghị 
của Sở Xây dựng, UBND tỉnh 
đã có ý kiến đồng ý thỏa thuận 
tổng mặt bằng, phương án kiến 
trúc chung cư hỗn hợp tại lô đất 
B1-74 Khu đô thị mới An Phú 
Thịnh (phường Nhơn Bình,  
TP Quy Nhơn).

Theo đó, tổng diện tích khu 

đất thực hiện nhà chung cư hỗn 
hợp tại lô đất B1-74 Khu đô thị 
mới An Phú Thịnh là 4.530 m2; 
trong đó diện tích xây dựng 
2.998 m2, mật độ xây dựng 
66,2%. Mục tiêu là xây dựng 
nhà chung cư hỗn hợp với 438 
căn hộ (13 căn dịch vụ thương 
mại, 425 căn hộ ở), gồm 20 tầng 

nổi và 1 tầng tum trên mái.
UBND tỉnh yêu cầu việc 

triển khai dự án phải đảm bảo 
tuân thủ quy định của pháp 
luật về đầu tư, đất đai, quy 
hoạch, xây dựng, môi trường, 
quốc phòng, an ninh và các quy 
định hiện hành của Nhà nước. 

MAI HOÀNG

Thỏa thuận phương án kiến trúc chung cư  
hỗn hợp tại Khu đô thị mới An Phú Thịnh
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An Nhơn trên đường lên thành phố 
Ban Chấp hành Đảng bộ TX An Nhơn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 08, phấn đấu xây dựng, đưa An Nhơn 

trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2024, sớm 1 năm so với Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thị xã lần thứ XXIV, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Hiện cả hệ thống chính trị ở đây đang quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu này. 

An Nhơn phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2024.              Ảnh: THANH MINH

Là 1 trong 6 xã được quy 
hoạch, đầu tư các tiêu chuẩn 
phường thuộc đô thị loại III, 
xã Nhơn Thọ đang dồn sức để 
hoàn thành 2 tiêu chuẩn chưa 
đạt là đất cây xanh sử dụng 
công cộng và mật độ đường 
cống thoát nước chính. 

Ông Hồ Long Thiệt, Bí thư 
Đảng ủy xã Nhơn Thọ, cho 
biết: Nghị quyết 08 là cú huých 
để phát triển KT-XH, thay đổi 
diện mạo địa phương. Chúng 
tôi đã xây dựng và triển khai 
kế hoạch thực hiện nghị quyết 
cụ thể cho từng năm; đồng 
thời đẩy mạnh tuyên truyền, 
vận động cán bộ, đảng viên 
và nhân dân nâng cao ý thức 
trách nhiệm cùng vào cuộc. 
Hiện tại, xã đang xúc tiến đầu 
tư xây dựng công viên, trồng 
thêm cây xanh để tăng mật độ 
cây xanh, quy hoạch và đầu 
tư xây dựng khu trung tâm 
xã, khu dân cư Thọ Mỹ, thôn 
Đông Bình để mở rộng không 
gian đô thị, tiến hành đầu tư 
thêm hệ thống cống thoát nước 
chính tại các khu dân cư, phấn 
đấu đạt tiêu chuẩn theo quy 
định ngay trong năm 2023. 

Đáng chú ý là các chủ 
trương phát triển, các công 
trình, dự án triển khai trên địa 
bàn xã đều được công khai, 
minh bạch, nhờ vậy đã nhận 

được sự hưởng ứng nhiệt tình 
của người dân. Nhiều gia đình 
sẵn sàng hiến hàng trăm mét 
vuông đất vườn, cây lâu năm, 
hay tham gia góp công, góp 
của mở rộng các tuyến đường, 
xây dựng công trình hạ tầng 
thiết yếu để quê hương thêm 
khang trang, sạch đẹp. 

Ông Lưu Thế Hưng, ở thôn 
Thọ Lộc 1, đã 3 lần hiến đất 
với tổng diện tích hơn 500 m2 

đất vườn để mở rộng tuyến 
đường trong thôn, chia sẻ: 
Khi được tuyên truyền vận 
động mở rộng đường giao 
thông phục vụ đi lại cho bà 
con và góp phần xây dựng xã 
lên phường, gia đình tôi đã 
tự nguyện hiến đất với mong 
muốn góp sức để địa phương 
có con đường to đẹp hơn.

Nhơn Phong cũng là xã 
được quy hoạch, xây dựng trở 

thành phường theo lộ trình 
để góp sức cùng cả thị xã 
lên thành phố vào năm 2024. 
Cuối năm 2021, qua kiểm tra 
rà soát, xã đạt 11/17 tiêu chuẩn 
phường thuộc đô thị loại III. 
Từ đầu năm 2022 tới nay, 
cùng với sự hỗ trợ từ thị xã, 
xã Nhơn Phong cũng đã hoàn 
thành thêm 3 tiêu chuẩn, gồm: 
Tỷ lệ đường phố chính được 
chiếu sáng, mật độ đường cống 
thoát nước chính, cấp điện sinh 
hoạt. 3 tiêu chuẩn còn lại gồm 
tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ cây xanh 
ở khu vực công cộng và tỷ lệ 
chất thải rắn sinh hoạt được 
thu gom, UBND xã quyết tâm 
hoàn thành trước năm 2024. 

Ông Đinh Thanh Trình, Chủ 
tịch UBND xã Nhơn Phong, 
cho biết: Chúng tôi tiếp tục 
mở thêm các lớp đào tạo nghề 
phi nông nghiệp ngắn hạn theo 
nhu cầu của người dân, phối 
hợp với nhiều đơn vị, cơ quan 
có chức năng tìm mô hình sản 
xuất kinh doanh phù hợp để 
giới thiệu cho bà con tham 
khảo, học tập làm theo, qua 
đó nâng cao thu nhập. Với 55 
hộ nghèo còn lại của xã, Đảng 
ủy, UBND xã phân công các 

hội, đoàn thể phụ trách, xây 
dựng mô hình nâng cao sinh 
kế. Trong năm tới, xã sẽ đầu 
tư xây dựng thêm công viên, 
trồng thêm cây xanh, đảm bảo 
hoàn thành tiêu chuẩn này. 
Riêng về tỷ lệ thu gom chất 
thải rắn, xã tiếp tục vận động 
bà con thu gom, vận chuyển 
rác thải đúng nơi quy định để 
xử lý đảm bảo yêu cầu. 

Bà Lê Thị Thanh Hồng, ở 
thôn Tam Hòa, xã Nhơn Phong, 
chia sẻ: Tôi thường xuyên cùng 
chị em phụ nữ trong thôn đi 
tuyên truyền, nâng cao ý thức, 
tự giác trong việc quét dọn vệ 
sinh nhà cửa, thu gom rác thải, 
tích cực trồng cây xanh, trồng 
hoa cải tạo khuôn viên, không 
gian sống xanh sạch đẹp hơn 
góp phần nhỏ bé của mình đưa 
xã nhà lên phường. Ai cũng 
vui khi tham gia những hoạt 
động như vậy.

So với đầu năm 2021, thời 
điểm Bộ Xây dựng công nhận 
TX An Nhơn là đô thị loại 
III trực thuộc tỉnh, đến nay 
An Nhơn đã có thêm nhiều 
chuyển biến tích cực. Hơn 1 
năm triển khai các phần việc 
với mục tiêu sớm đưa An 
Nhơn trở thành thành phố, tới 
nay đã có 55/59 tiêu chuẩn đạt 
mức đô thị loại III, trong đó có 
39/59 tiêu chuẩn đạt và vượt 
mức tốt nhất. Các tiêu chuẩn 
hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa 
đạt hiện nay đang tiệm cận với 
mức quy định tối thiểu theo 
Nghị quyết 1210 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về phân 
loại đô thị đối với phường 
thuộc thị xã đô thị loại III. 

Ông Đào Xuân Huy, Phó 
Bí thư Thường trực Thị ủy 
An Nhơn, cho biết: “Công tác 
đầu tư các dự án quan trọng 
về phát triển, mở rộng không 
gian đô thị đạt được nhiều kết 
quả tích cực, diện mạo đô thị 
có nhiều đổi thay, không gian 
đô thị mở rộng thêm 250 ha. 
Hạ tầng KT-XH thị xã từng 
bước được đầu tư đồng bộ, 
hiện đại, bộ mặt đô thị và 
nông thôn ngày càng khởi sắc. 
Tôi tin tưởng An Nhơn sẽ thực 
hiện được mục tiêu mà Nghị 
quyết chuyên đề số 08 đặt ra”.

THANH MINH

Từ đầu năm đến nay, 5 phường nội thị trên địa 
bàn TX An Nhơn đã phối hợp với Công ty CP Cấp 
thoát nước Bình Định khảo sát, đầu tư mở rộng mạng 
lưới cấp nước sạch, đến nay đã có 14.572/20.358 hộ 
được cung cấp nước máy. Trong đó phường Bình 
Định đạt 100% hộ sử dụng nước máy, phường Đập 
Đá đạt 93,7%, phường Nhơn Thành đạt 90%, phường 
Nhơn Hưng đạt 64,4%; riêng phường Nhơn Hòa có 
tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy thấp, mới đạt 10%.

Hiện TX An Nhơn đang đôn đốc Công ty CP Cấp 
thoát nước Bình Định thực hiện đúng cam kết về 
tiến độ đầu tư dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt 
phường Nhơn Hòa và việc đăng ký đấu nối sử dụng 
nước sạch vào công trình để bảo đảm đến cuối  

Mở rộng hệ thống cấp nước máy 5 phường nội thị

Triển khai định hướng phát triển kiến trúc 
(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban 

hành Kế hoạch triển khai định 
hướng phát triển kiến trúc Việt 
Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ nay đến năm 
2030, các sở, ngành, địa phương 
phối hợp thực hiện việc đánh 
giá và triển khai xây dựng danh 
mục công trình kiến trúc có giá 
trị; thẩm định, phê duyệt quy 
chế quản lý kiến trúc các đô thị 
trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh ứng 
dụng chuyển đổi số trong lĩnh 
vực kiến trúc.

Sở Xây dựng chủ trì, phối 
hợp với các địa phương triển 
khai thực hiện kế hoạch; hướng 
dẫn UBND cấp huyện lập quy 
chế quản lý kiến trúc và công tác 

lập danh mục công trình kiến 
trúc có giá trị; thẩm định quy 
chế quản lý kiến trúc (theo phân 
cấp); kiểm tra và giám sát chất 
lượng kiến trúc trong dự án đầu 
tư xây dựng; kiểm tra, thanh tra, 
xử lý vi phạm trong hoạt động 
kiến trúc theo quy định…  

Sở KH&CN chủ trì, hỗ trợ 
thực hiện các nhiệm vụ nghiên 
cứu KH&CN liên quan đến lĩnh 
vực kiến trúc; ưu tiên ứng dụng 
khoa học kỹ thuật công nghệ, 
chuyển đổi số vào quản lý và 
phát triển hoạt động kiến trúc 
đảm bảo phát triển kiến trúc bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí 
hậu. Liên Hiệp các Hội KH&KT 
tỉnh, Hội Kiến trúc sư Bình Định, 
Hội đồng tư vấn về kiến trúc cấp 

tỉnh tham gia phản biện về kiến 
trúc các công trình có quy mô 
lớn, có vị trí quan trọng, các đồ 
án thiết kế đô thị để nâng cao 
chất lượng công trình kiến trúc 
và không gian kiến trúc cảnh 
quan đô thị. 

UBND huyện, thị xã, thành 
phố tổ chức triển khai kế hoạch 
và thực hiện định hướng phù 
hợp với điều kiện địa phương; 
trước năm 2025 hoàn thành lập 
danh mục công trình kiến trúc 
có giá trị trên địa bàn quản lý; 
tổ chức lập, điều chỉnh quy 
chế quản lý kiến trúc (quy chế 
quản lý kiến trúc các đô thị và 
quy chế quản lý điểm dân cư 
nông thôn)… 

MAI HOÀNG

 Từ nay đến cuối năm 
2023, UBND huyện Hoài Ân sẽ 
tiến hành lập đồ án quy hoạch 
xây dựng vùng huyện Hoài Ân 
đến năm 2035 và tầm nhìn đến 
năm 2050. UBND tỉnh giao Sở 
Xây dựng chủ trì, phối hợp với 
các ngành liên quan hướng dẫn 
UBND huyện Hoài Ân tổ chức lập 
quy hoạch và thực hiện các nội 
dung có liên quan theo quy định 
của pháp luật. Quy mô lập quy 
hoạch bao gồm tổng diện tích tự 
nhiên hơn 753 km2, gồm thị trấn 
Tăng Bạt Hổ và 14 xã. 

MAI HOÀNG
 UBND tỉnh quyết định 

thành lập Ban quản lý dự án hỗ 
trợ kỹ thuật tăng cường năng 
lực quản lý phát triển đô thị ứng 

năm nay phường Nhơn Hòa có 60% hộ dân sử dụng 
nước sạch do nhà máy cung cấp.       XUÂN THỨC

Lắp đặt đường ống cấp nước máy mở rộng tại phường Bình 
Định, TX An Nhơn.                             Ảnh: XUÂN THỨC

phó với biến đổi khí hậu thông 
qua xây dựng hệ thống thông tin 
quản lý quy hoạch và phát triển 
đô thị Việt Nam tại tỉnh Bình Định 
(UPIS Bình Định). Ban quản lý có 
10 thành viên thuộc Sở Xây dựng, 
Sở TT&TT và UBND TP Quy Nhơn; 
do Giám đốc Sở Xây dựng Trần 
Viết Bảo làm trưởng ban. 

HOÀNG ANH 
 Ngày 27.10, UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 3515/
QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ 
trương đầu tư dự án Khu đô thị và 
du lịch An Quang, huyện Phù Cát. 
Dự án có diện tích 89,2 ha, được 
chia thành 2 tiểu khu, trong đó 
khu đô thị 48,5 ha và khu dịch vụ 
du lịch 40,69 ha, với tổng vốn đầu 
tư hơn 5.228 tỷ đồng. P. PHƯƠNG
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Bình Định

Thu hút thanh niên ở địa bàn 
dân cư đến với tổ chức Hội

Thời gian qua, Hội LHTN Việt 
Nam huyện An Lão đề ra 
nhiều giải pháp hiệu quả để 
vận động, thu hút, tập hợp 
thanh niên phù hợp với tình 
hình thực tế tại địa phương.

Hội viên thanh niên huyện An Lão hỗ trợ người dân khắc phục sa bồi thủy phá sau lũ lụt.         Ảnh: Hội LHTNVN huyện An Lão

Cách làm hay từ cơ sở
Hội LHTN Việt Nam xã An 

Nghĩa được Hội LHTN Việt 
Nam huyện An Lão đánh giá 
là một trong những đơn vị tiêu 
biểu trong công tác đoàn kết, 
tập hợp thanh niên tại địa bàn 
dân cư. 

Xã An Nghĩa hiện có 5 chi 
hội thanh niên thôn, với 80 hội 
viên nòng cốt. Trước đây, tỷ lệ 
tập hợp thanh niên trong xã chỉ 
đạt 60%, không phát huy được 
tính liên tục của thanh niên 
trong các hoạt động. Sau khi 
Hội LHTN xã áp dụng các sáng 
kiến, mô hình, tỷ lệ tập hợp hội 
viên đã tăng gần 75%. 

Trong giai đoạn 2017 - 2022, 
Hội LHTN xã An Nghĩa đã tổ 
chức các hoạt động giúp đỡ gia 
đình chính sách vệ sinh nhà 
cửa, hỗ trợ ngày công cải tạo, 
xây dựng nhà; xây dựng cầu 
treo dân sinh; giúp đỡ gia đình 
người neo đơn thu hoạch nông 
sản; trồng mới 750 cây xanh và 
hoa tại các tuyến đường thanh 
niên tự quản; hỗ trợ địa phương 
phòng, chống dịch Covid-19; 
vận động thanh niên trực chốt 
tại đoạn đường, bờ tràn có nước 
dâng cao trong mùa mưa, lũ… 

Chủ tịch Hội LHTN xã An 
Nghĩa Đinh Văn Quyết chia sẻ: 

“Để huy động hội viên, thanh 
niên tham gia vào các hoạt động, 
phong trào, Hội thông báo qua 
nhóm Zalo hoặc đến trực tiếp 
tại nhà để vận động, giải thích 
về ý nghĩa của hoạt động. Mặt 
khác, các thủ lĩnh thanh niên 
phải gương mẫu từ đầu trong 
từng việc làm cụ thể, có như vậy 
mới thu hút được thanh niên”.

Tại thị trấn An Lão, để tập 
hợp, đoàn kết thanh niên, từ năm 
2018, Hội LHTN thị trấn đã thực 
hiện mô hình 1+1. Theo đó, các 
chi hội thanh niên tiến hành rà 
soát, nắm bắt số thanh niên có 
mặt tại địa phương và phân công 
hội viên nòng cốt phụ trách, giới 
thiệu thanh niên tham gia và trở 
thành thành viên của tổ chức Hội. 

Anh Đinh Văn Hưng, Chi 
hội thanh niên khu phố Gò Bùi, 
cho hay: “Khi mới vào Hội, tôi 
được tham gia các hoạt động 
thiện nguyện, đây là việc mà 
trước đây tôi chưa nghĩ đến. Tôi 
còn được chi hội hướng dẫn tiếp 
cận các thông tin nghề nghiệp 
và việc làm, giúp tôi có công 
việc ổn định”. 

Theo chị Đinh Thị Nam, 
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 
thị trấn An Lão, từ hiệu quả của 
mô hình 1+1, đến nay trên 80% 
thanh niên địa phương tham gia 
Hội. Các hội viên đều thể hiện là 
nhân tố tích cực trong các hoạt 
động, kêu gọi thêm nhiều thanh 
niên trong các khu phố khác đến 
với tổ chức. 

Đổi mới để tập hợp 
thanh niên

Theo Hội LHTN Việt Nam 
huyện An Lão, công tác tuyên 
truyền, vận động, tập hợp thanh 
niên vào tổ chức Hội luôn được 
Ủy ban Hội và các cấp bộ Hội 
quan tâm. Các cấp bộ Hội đã tổ 
chức đa dạng các hoạt động, thu 
hút đông đảo hội viên, thanh 
niên tham gia các hoạt động xã 
hội, tình nguyện vì cuộc sống 
cộng đồng, tạo điều kiện cho 
việc tập hợp thanh niên vào tổ 
chức Hội.

Tuy nhiên, công tác vận 
động, tập hợp thanh niên tại 
nhiều địa phương còn gặp trở 
ngại, nguyên nhân chủ yếu là 
do thanh niên đi làm ăn xa, 

không thường xuyên cư trú 
tại địa phương. Một số thôn, 
làng, dân cư sống rải rác, 
đường đi, thông tin liên lạc 
khó. Một số cán bộ Hội chưa 
có kỹ năng tốt nên việc vận 
động thanh niên chưa đủ sức 
thuyết phục. Các hoạt động 
còn tổ chức dàn trải, chưa có 
nội dung trọng tâm…

Từ thực trạng trên, Hội 
LHTN Việt Nam huyện đã 
đề ra nhiều giải pháp sát với 
điều kiện thực tế, khơi dậy ý 
thức trách nhiệm của tuổi trẻ 
tham gia các chương trình tình 
nguyện vì cộng đồng, như: 
Đông ấm cho em, Xuân yêu 
thương... Chú trọng phát hiện, 
tuyên dương các điển hình tiên 
tiến từ thực tiễn, trong đó có các 
điển hình thanh niên làm kinh tế 
giỏi, tạo sự lan tỏa đến các hội 
viên, thanh niên…

Nhờ đó, đến nay trên địa bàn 
huyện An Lão có 9 hội LHTN xã, 
thị trấn, 126 chi hội thanh niên ở 
các thôn, khu phố, với gần 3.500 
hội viên. 

Anh Đinh Văn Nghin - Bí 
thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội 
LHTN Việt Nam huyện An Lão, 
chia sẻ: Với phương châm “chất 
lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ 
là then chốt, đoàn kết tập hợp 
thanh niên là nhiệm vụ hàng 
đầu”, thời gian đến, Hội LHTN 
Việt Nam huyện sẽ đẩy mạnh 
các hoạt động nâng cao chất 
lượng cán bộ Hội ở khu dân 
cư; xây dựng, kiện toàn các đội, 
nhóm, CLB thanh niên sở thích; 
tăng cường ứng dụng KH&CN 
trong quản lý thanh niên…

CHƯƠNG HIẾU

Phát động cuộc thi 
“Tôi là công dân 
toàn cầu” năm 2022

(BĐ) - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
vừa phát động cuộc thi “Tôi là công 
dân toàn cầu” năm 2022, dành cho 
ĐVTN, học sinh các trường THPT trên 
địa bàn tỉnh. 

Các thí sinh sẽ được Ban Tổ chức 
tập huấn trực tuyến chuyên đề “Khát 
vọng trở thành công dân toàn cầu”; 
tham gia thi vòng sơ loại trực tuyến 
với 30 câu hỏi trắc nghiệm về các chủ 
đề: Đất nước và thế giới, môi trường, 
biến đổi khí hậu, y tế, xã hội, quá 
trình hội nhập của Việt Nam... Vòng 
chung kết được tổ chức bằng hình 
thức trực tiếp.

Cuộc thi nhằm thúc đẩy, nâng cao 
chất lượng dạy, học và khả năng giao 
tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh; định 
hướng và giới thiệu những kiến thức 
cơ bản, kỹ năng cần thiết cho học sinh, 
sinh viên trong quá trình hội nhập và 
phấn đấu để trở thành công dân toàn 
cầu trong giai đoạn hiện nay. 

Thời gian cuộc thi từ ngày 28.10 - 
7.11. Dự kiến, vòng chung kết sẽ diễn 
ra vào cuối tháng 11.2022.

DUY ĐĂNG

Kết nối thanh niên phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội
Sau hơn 3 tháng triển khai, mô hình 

“Zalo an ninh - Kết nối thanh niên phòng 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm 
trật tự ATGT” (gọi tắt là mô hình Zalo an 
ninh) của thanh niên thôn Hòa Trung, xã 
Bình Tường (huyện Tây Sơn) đã mang 
lại hiệu quả tích cực trong việc bảo đảm 
ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đội trưởng mô hình Zalo an ninh 
Nguyễn Minh Tiến cho biết: Mô hình hoạt 
động theo hình thức trang Zalo do thanh 
niên thiết lập và quản trị, nhằm tuyên 
truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
các quy định của địa phương về công tác 
bảo đảm ANTT; nắm tình hình liên quan 
đến ANTT, TNGT, trộm cắp tài sản, mâu 
thuẫn, tranh chấp trong nhân dân để phản 
ánh trực tiếp hoặc qua Zalo cho CA xã, ban 
thôn để ngăn chặn, giải quyết… 

Tuy mới thành lập với 5 thành viên, 
nhưng mô hình đã mang lại hiệu quả thiết 
thực trong công tác bảo đảm ANTT tại địa 
phương, phát huy tinh thần tự giác cùng 
tham gia tố giác tội phạm của người dân 
trên địa bàn. Thông qua trang Zalo này, 
các thanh niên đã tiếp nhận 6 tin từ lực 
lượng CA xã để hỗ trợ giải quyết các vụ 
việc ANTT, TNGT; 7 tin từ người dân báo 
liên quan đến tệ nạn xã hội; nhiều thông 
tin hỏi về cải cách thủ tục hành chính… 

Thành viên mô hình Zalo an ninh thôn Hòa Trung phối hợp với CA xã Bình Tường 
hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID.                        Ảnh: T.C

Điển hình, ngày 26.8, một xe chở hàng 
đi từ TP Quy Nhơn lên Gia Lai lưu thông 
trên tuyến QL 19, khi qua địa bàn thôn thì 
xảy ra tai nạn với xe máy đi ngược chiều, 
qua đường không quan sát. Nhận được 
tin báo từ nhân dân, các thành viên trong 
nhóm đã nhanh chóng có mặt, phối hợp 
cùng CA xã phân luồng giao thông, bảo 
vệ hiện trường.

Ngoài ra, các thành viên trong mô 
hình Zalo an ninh còn thường xuyên phối 
hợp với lực lượng CA xã, dân quân tự 
vệ tuần tra đêm trên địa bàn xã; nắm bắt 
các thông tin tội phạm từ CA xã chia sẻ 

để trợ giúp truy 
tìm đối tượng; 
hỗ trợ người dân 
cài đặt ứng dụng 
VNeID (Ứng 
dụng công dân 
số quốc gia); giúp 
đỡ người dân 
phòng, chống 
thiên tai bão lũ 
và di dời đến nơi 
an toàn…

Bà Nguyễn 
Thị Thu Thủy (ở 
xóm 6, thôn Hòa 
Trung) chia sẻ: 
“Từ các hoạt động 

của mô hình Zalo an ninh, tôi thấy yên tâm 
hơn về tình hình ANTT ở địa phương”.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bình 
Tường Đoàn Minh Bài, mô hình Zalo 
an ninh của thanh niên thôn Hòa Trung 
thực hiện thời gian qua đã mang lại kết 
quả bước đầu trong tuyên truyền, phòng 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn. 
Nhân dân có thêm kênh thông tin để tiếp 
cận kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức 
tự quản, phòng ngừa, đấu tranh với các 
loại tội phạm, góp phần tạo mối quan hệ 
mật thiết giữa chính quyền, lực lượng CA 
xã với người dân tại cơ sở.   TRIỀU CHÂU
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Bình Định

Theo đại tá Huỳnh Bảo 
Nguyên, Phó Giám đốc CA 
tỉnh, các vụ án giết người, cố ý 
gây thương tích xảy ra gần đây 
trên địa bàn tỉnh hầu hết xuất 
phát từ mâu thuẫn bộc phát, 
các đối tượng hành động côn 
đồ và manh động. 

Đơn cử như vụ án giết 
người xảy ra tại huyện Tây Sơn 
vào khuya 18.10 thể hiện rõ sự 
bộc phát của các đối tượng. Cụ 
thể, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 
18.10, sau khi ăn nhậu, nhóm 
của Trần Quang Vinh (SN 2007, 
ở xã Tây Phú, huyện Tây Sơn) 
điều khiển mô tô, nẹt pô khi lưu 
thông qua thôn Kiên Long (xã 
Bình Thành). Lúc này, V.V.Q. 
(SN 1991, ở thôn Kiên Long, xã 
Bình Thành) đang ngồi trong 
sân nhà ăn nhậu với 3 người 
khác, nghe tiếng nẹt pô nên 
cũng lớn tiếng rồi chạy ra. 

Nghe có người lớn tiếng, 
nhóm của Vinh quay xe lại. Hai 
bên xảy ra ẩu đả, hậu quả Q. bị 
Vinh đâm 1 nhát trúng phổi, 
đứt cuống tim và tử vong sau 
đó. Cơ quan CSĐT (CA tỉnh) 
đã ra quyết định khởi tố vụ án, 
khởi tố bị can và tạm giam 11 
đối tượng để tiếp tục điều tra, 
xử lý theo quy định pháp luật. 

Theo nhận định của các cơ 
quan tiến hành tố tụng, nhóm 
tội phạm gây tổn hại sức khỏe, 
tính mạng người khác hoạt 
động theo băng nhóm đang 
diễn biến phức tạp. Không chỉ 

Tội phạm về trật tự xã hội: 
Manh động và phức tạp

Tuy tình hình vi phạm pháp luật trên địa 
bàn tỉnh được kiểm soát, song tội phạm về 
trật tự xã hội lại diễn biến phức tạp. Trong 
đó, nhóm tội giết người và cố ý gây thương 
tích đang có dấu hiệu gia tăng về mức độ, 
hành vi lẫn số vụ.

Quang cảnh 
phiên tòa 
xét xử bị 
cáo Lê Văn 
Tài phạm 
tội giết 
người. 
Ảnh: K.A

lén lút, bất ngờ, các đối tượng 
còn hẹn nhau địa điểm và chuẩn 
bị hung khí để đánh nhau có 
chủ đích. Đại tá Nguyên phân 
tích: “Từ khi dự định gây án tới 
khi hành động rất nhanh; đa 
phần trước khi gây án, các đối 
tượng thường bị kích động bởi 
men rượu. Đáng ngại hơn, độ 
tuổi gây án ngày càng trẻ hóa 
và hung khí sử dụng để thực 
hiện hành vi phạm tội đa phần 
là từ các công cụ lao động như 
phảng, mác, dao…”.

Theo thống kê của các cơ 
quan tiến hành tố tụng, từ đầu 
năm 2022 đến nay, giết người 
xảy ra 17 vụ/66 bị can (tăng  
7 vụ/53 bị can so với cùng kỳ 
năm trước); cố ý gây thương 
tích xảy ra 79 vụ/147 bị can 
(tăng 4 vụ/5 bị can). Nguyên 
nhân chủ yếu xuất phát từ 
những mâu thuẫn đơn giản 
trong cuộc sống, nhưng các đối 
tượng lại thực hiện hành vi một 
cách manh động và tới cùng. 

Theo ông Đỗ Văn Quý, 

Trưởng Phòng Thực hành 
quyền công tố, kiểm sát điều 
tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án 
hình sự về trật tự xã hội (Viện 
KSND tỉnh), đa phần các vụ 
án cố ý gây thương tích, giết 
người xảy ra gần đây, các đối 
tượng đều coi thường tính 
mạng người khác. “Chính vì 
vậy, việc kịp thời phê chuẩn 
các quyết định khởi tố bị can, 
khởi tố vụ án theo mức độ 
hành vi mà kẻ thủ ác gây ra 
luôn được chúng tôi phân tích 
kỹ. Theo đó, chỉ cần đánh vào 
những vị trí trọng yếu của cơ 
thể người sẽ bị khép vào tội 
danh giết người. Đây cũng là 
lý do khiến việc khởi tố tội 
phạm giết người tăng”, ông 
Quý nói.

Thực tế cho thấy, để ngăn 
chặn hành vi xâm hại sức 
khỏe, tính mạng người khác, 
cần sớm phát hiện, hóa giải các 
mâu thuẫn; bởi một khi hành 
vi không được kiểm soát thì 
hậu quả gây ra hết sức thương 

tâm. Phiên tòa ngày 27.10 xét 
xử bị cáo Lê Văn Tài (SN 1990, 
ở huyện Phù Cát) phạm tội giết 
người, mà nạn nhân chính là 
cha ruột của Tài, là một ví dụ.

Khoảng 15 giờ 30 phút 
ngày 10.5, Tài đi nhậu về gặp 
cha là ông L.V.T. đang uống 
rượu tại phòng khách. Sau 
đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, 
Tài lấy dao hăm dọa ông T.; 
ông T. nhào đến thách thức, 
Tài đã đâm liên tiếp 2 nhát 
trúng vùng ngực trái khiến 
ông T. tử vong sau đó. Gây 
án xong, Tài nói dối với gia 
đình ông T. tử vong do tự té 
vào cạnh bàn. 

“Trong cơn tức giận, bị cáo 
đã không kiểm soát được hành 
vi. Giá như khi đó 2 cha con 
đừng uống rượu, giá như bị 
cáo đừng cầm dao thì cha đã 
không chết như vậy”, Tài hối 
hận nói. Với hành vi côn đồ, 
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 
bị cáo Tài 19 năm tù giam.  

KIỀU ANH

Đồng bộ, thống nhất 
trong quản lý 
nhà nước về tổ chức 
và hoạt động 
hành nghề luật sư

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban 
hành Kế hoạch thực hiện Kết 
luận số 69-KL/TW ngày 24.2.2020 
về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 
33-CT/TW ngày 30.3.2009 của 
Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với tổ chức và 
hoạt động của luật sư.

Kế hoạch hướng đến tăng 
cường công tác quản lý nhà 
nước về tổ chức và hoạt động 
hành nghề luật sư trên địa bàn 
tỉnh, góp phần xây dựng, phát 
triển đội ngũ luật sư tuân thủ 
Hiến pháp, pháp luật, có phẩm 
chất đạo đức tốt; nâng cao hình 
ảnh, uy tín của nghề luật sư 
trong xã hội, đáp ứng yêu cầu 
dịch vụ pháp lý của người dân, 
cơ quan, tổ chức, DN trên địa 
bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, phát huy 
những kết quả đạt được và khắc 
phục, tháo gỡ những hạn chế, 
khó khăn, vướng mắc trong 
công tác quản lý nhà nước về 
tổ chức và hoạt động hành nghề 
luật sư trên địa bàn tỉnh thời 
gian qua để triển khai thực hiện 
đồng bộ, thống nhất, hiệu quả 
tại các cơ quan, đơn vị và địa 
phương trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, các sở, ban, 
ngành, UBND cấp huyện và 
các cơ quan, đơn vị liên quan 
tổ chức triển khai thực hiện 
Kết luận số 69-KL/TW trong 
phạm vi ngành, đơn vị và địa 
phương mình đảm bảo tiến độ, 
chất lượng và hiệu quả. Trong 
đó, tập trung tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến, quán triệt nội 
dung của Chỉ thị số 33- CT/TW 
và Kết luận số 69-KL/TW; nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước đối với tổ chức và hoạt 
động hành nghề luật sư; nâng 
cao vai trò tự quản của tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

M.LÂM

(BĐ)  -  Viện KSND TX 
Hoài  Nhơn vừa kiểm sát 
trực tiếp công tác tiếp nhận, 
giải quyết nguồn tin về tội 
phạm và việc  giả i  quyết 
khiếu nại, tố cáo trong hoạt 
động tư pháp tại  cơ quan 
CSĐT CA thị xã.

Kết  quả  k iểm sát  cho 
thấy, cơ quan CSĐT CA TX 
Hoài  Nhơn đã thực hiện 
nghiêm túc các quy định 
pháp luật trong công tác tiếp 
nhận, giải quyết tố giác, tin 
báo về tội phạm, kiến nghị 
khởi tố; cơ bản đảm bảo các 
quy tr ình tố tụng,  không 
để xảy ra trường hợp oan 
sai,  bỏ lọt tội phạm. Công 

tác  giải  quyết  khiếu nại , 
tố cáo trong hoạt động tư 
pháp được thực hiện đúng 
quy định, đảm bảo không để 
xảy ra tình trạng công dân 
không đồng ý, vẫn tiếp tục 
gửi đơn đến nhiều ngành, 
n h i ề u  c ấ p  yê u  c ầ u  g i ả i  
quyết lại. 

Tuy nhiên,  để công tác 
này tiếp tục phát huy hiệu 
quả,  đoàn kiểm sát  cũng 
thẳng thắn chỉ ra một số tồn 
tại ,  góp ý điều chỉnh một 
số nội dung. Các góp ý này 
đều được cơ quan CSĐT CA 
TX Hoài Nhơn tiếp thu để  
điều chỉnh.               

Q.THÀNH

TX HOÀI NHƠN: 

Kiểm sát trực tiếp công tác 
tiếp nhận, giải quyết nguồn tin 
về tội phạm

(BĐ) - Ngày 28.10, Hội 
đồng xét xử TAND tỉnh mở 
phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên 
phạt bị cáo Đặng Quang Hùng  
(SN 1985) 18 năm tù giam; Võ 
Văn Huy (SN 1990) 17 năm tù 
giam; Võ Văn Bình (SN 1995)  
10 năm tù giam; Võ Quỳnh 
Hiền (SN 1988) 8 năm tù 
giam và Trương Khánh Huy  
(SN 1992, cùng huyện Tuy 
Phước) 7 năm tù giam cùng về 
tội giết người, theo quy định tại 
Điều 123 Bộ luật Hình sự (ảnh).

Theo cáo trạng, xuất phát 
từ mâu thuẫn giữa 2 gia đình, 
khoảng 20 giờ ngày 28.3.2021, 
tại thôn Xuân Phương (xã 
Phước Sơn, huyện Tuy Phước), 
gia đình Nguyễn Thị Kim Yến 
(SN 1983) gồm 7 người mang 
theo phảng, roi điện, xẻng và 
kiếm, kéo đến cổng nhà Hùng 
gây sự, thách thức đánh nhau. 
Lúc này, anh họ của Hùng 

Cùng nhau vào tù vì tội giết người

là Văn Huy và Hiền xông ra 
thì bị Nguyễn Minh Huấn  
(SN 1986, em ruột của Yến) 
dùng tay đánh trúng mặt. Bực 
vì nhóm nhà Yến gây sự nên 
khi thấy Bình mang bao hung 
khí đến thì Hùng cùng Văn 
Huy, Hiền và Khánh Huy xông 
ra lấy hung khí rượt đuổi nhóm 
nhà Yến bỏ chạy về nhà.

Không đuổi đánh được các 
con, rể của ông Nguyễn Minh 

Thinh (SN 1959, cha ruột Yến), 
nên khi quay lại thấy ông Thinh 
đang đứng bên đường, Hùng 
dùng phảng chém 1 nhát trúng 
vai ông Thinh, Huy dùng kiếm 
chém 1 nhát trúng vào vùng cổ 
ngực bên trái của ông Thinh, 
làm ông tử vong.

Tại tòa, các bị cáo đều cho 
rằng do tức nên mới hành xử 
như vậy.

K.ANH
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Bình Định

Ngày 28.10, tại Hà Nội, NXB Chính 
trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức 
hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của 
báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng”. 

Hội thảo được tổ chức nhằm tổng 
kết, đánh giá hiệu quả sau 4 năm triển 
khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày  
22.10.2018 của Bộ Chính trị về tăng 
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm 
sai trái, thù địch trong tình hình mới, 
góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, 
thực tiễn và kinh nghiệm trong công 
tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 
thông qua hoạt động báo chí, xuất bản.

Hiện, cả nước có 815 cơ quan báo 
chí, 57 nhà xuất bản với hàng chục ngàn 
phóng viên, biên tập viên. Song so với 
yêu cầu phát triển mới của đất nước, vai 
trò của báo chí, xuất bản trong bảo vệ 
nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác 
các quan điểm sai trái, thù địch vẫn còn 
những hạn chế nhất định.

Đứng trước bối cảnh và những yêu 
cầu mới hiện nay, để thực sự phát huy 
vai trò là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực 
của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng - văn 
hóa, báo chí, xuất bản cần có những thay 
đổi, xác định phương hướng, giải pháp 
mới, đột phá nhằm phát huy vai trò, sức 
mạnh của mình trong việc định hướng 
dư luận, làm chủ đời sống tinh thần, 
chiếm lĩnh mặt trận tư tưởng, bảo vệ 
vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, 
đấu tranh phê phán các quan điểm sai 
trái, thù địch.

Với hơn 40 tham luận của các nhà 
nghiên cứu đầu ngành về công tác tư 
tưởng - văn hóa của Đảng, các chuyên 
gia, cán bộ đang công tác tại các cơ quan 

Báo chí, xuất bản là vũ khí sắc bén  
trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

báo chí, xuất bản, các đơn vị giảng dạy 
báo chí, xuất bản ở Trung ương và địa 
phương, các đại biểu dành nhiều công 
sức, trí tuệ, tập trung làm sáng tỏ cơ sở 
lý luận về vai trò của báo chí, xuất bản so 
với các công cụ, phương thức khác của 
hệ thống chính trị trong bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác 
các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời nhận diện những âm mưu, 
thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm 
chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng 
trong đời sống xã hội và trên không gian 
mạng; phân tích vai trò cung cấp thông 
tin chính thống của báo chí, xuất bản 
chống lại xu hướng nhiễu loạn thông 
tin trên mạng xã hội, hay lợi dụng các 
vấn đề nhạy cảm như dân tộc, tôn giáo, 
dịch bệnh... để chống phá Đảng và Nhà 
nước Việt Nam.

Nhiều tham luận đã phân tích, dự 
báo những tác động, thách thức của môi 
trường Internet, chuyển đổi số cũng như 

sự tác động của cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0 hiện nay đối với báo chí, 
xuất bản Việt Nam trong công tác bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai trái, 
thù địch; chỉ ra những mặt thuận lợi, 
khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu 
đưa báo chí, xuất bản trở thành ngành 
công nghiệp văn hóa vững mạnh trong 
tương lai.

Hội thảo cũng đã khái quát thực tiễn, 
chỉ ra những điểm đặc thù của mô hình 
xuất bản, báo chí của Việt Nam; đồng 
thời chọn lọc và giới thiệu những kinh 
nghiệm có giá trị tham khảo, các phương 
thức đổi mới công tác xuất bản, báo chí 
tiên tiến, phù hợp của các quốc gia, các 
ngành, lĩnh vực, góp phần rút ra những 
giải pháp phát huy vai trò của báo chí, 
xuất bản trong đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam 
hiện nay.                              

(Theo SGGPO)

Quang cảnh hội thảo.

Vào lúc 9 giờ 25 phút ngày 28.10, 
chuyến bay đầu tiên của hãng hàng 
không Starlux đã đưa 171 hành khách từ 
Đài Bắc (Trung Quốc) hạ cánh xuống sân 
bay quốc tế Đà Nẵng để nối lại đường bay 
Đài Bắc - Đà Nẵng sau hơn 2 năm bị gián 
đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ông Roger Yen, Trưởng đại diện 
hãng hàng không Starlux tại Việt Nam, 
cho biết: “Sau thời gian ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19, hãng đã khôi phục lại 
chuyến bay giữa Đài Bắc và Đà Nẵng từ 
ngày 28.10. Chúng tôi dự kiến khai thác 
trung bình 3 chuyến/tuần đến hết tháng 
11 với hành trình bay 2 giờ 50 phút và có 
thể sẽ tăng thêm tần suất vào tháng 12”.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến 
du lịch Đà Nẵng Mai Thị Thanh Hải 
cho biết, việc hãng hàng không Starlux 
khởi động lại đường bay trực tiếp từ Đài 
Bắc - Đà Nẵng là tín hiệu vui tiếp theo 
của du lịch thành phố trong việc kết nối 
các thị trường nguồn khách; qua đó góp 
phần tăng trưởng tỷ lệ phục hồi khách 
du lịch quốc tế trong thời gian tới.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Đón khách quốc tế 
trên đường bay  
Đài Bắc - Đà Nẵng  
sau 2 năm gián đoạn

Cầu Rồng, Đà Nẵng.                                            Ảnh:TTXVN

Cục hàng không Việt Nam thông 
tin, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của 
người dân vào dịp tết Quý Mão 2023, các 
hãng hàng không Việt Nam đã xây dựng 
Kế hoạch tăng chuyến tết Quý Mão (từ 
ngày 15 tháng Chạp Nhâm Dần đến hết 
15 tháng Giêng Quý Mão).

Cụ thể, các hãng hàng không Việt 
Nam đã xây dựng kế hoạch khai thác 
25.613 chuyến bay và dự kiến tăng thêm 
hơn 8.000 chuyến, tương đương 32%.

Các chuyến bay trung bình/ngày 
tăng 260 chuyến (từ 826 lên hơn 1.000). 
Ghế cung ứng tăng 1,6 triệu ghế tương 
đương 33% (từ 5,1 triệu lên 6,7 triệu 
ghế); ghế cung ứng tăng trung bình 
53.900 ghế/ngày.

Nhà chức trách hàng không đánh giá 
các đường bay tăng chuyến nhiều gồm: 
TP HCM - Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Hới, 
Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai, Hải Phòng, 
Quy Nhơn, Huế và ngược lại.

Ngoài đường bay vàng TP HCM - Hà 
Nội, các đường bay từ TP HCM đi Hải 
Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng 
Bình cao điểm tết có mức giá 3,5 triệu 
đồng/vé.                                    (Theo PLO)

Các hãng hàng không 
mở bán khoảng  
6,7 triệu vé dịp Tết 2023

Khách tấp nập tại sân bay Tân Sơn Nhất cao điểm 
tết Nhâm Dần. 

Bộ Y tế cử chuyên gia điều tra nguyên nhân  
bùng dịch cúm ở Bắc Kạn

Ngay sau khi nhận thông tin về ổ 
dịch, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã 
phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn chỉ 
đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
triển khai ngay các biện pháp phòng, 
chống dịch. 

Cục Y tế dự phòng cũng cho biết 
các mẫu bệnh phẩm dịch họng và 
huyết thanh học đã được thu thập và 
chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung 
ương để xét nghiệm; bước đầu kết quả 
xét nghiệm có 5/7 trường hợp dương 
tính cúm tuýp B; đây là 1 trong 2 chủng 
cúm mùa (A, B) thường lưu hành trên 
thế giới và tại Việt Nam. 

Cục Y tế dự phòng đã đề nghị Viện 

Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Bệnh 
viện Nhi Trung ương cử đoàn công tác 
phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn 

điều tra, làm rõ nguyên nhân gây bệnh 
và hỗ trợ triển khai kịp thời các biện 
pháp phòng chống dịch. 

Theo báo cáo của UBND huyện Chợ 
Đồn, tỉnh Bắc Kạn, tính đến 12 giờ ngày 
27.10, ổ dịch cúm tại huyện Chợ Đồn đã 
ghi nhận 736 trường hợp, trong đó có 
667 trường hợp tập trung chủ yếu tại 
các trường mầm non, tiểu học thị trấn 
Bằng Lũng, Trường phổ thông Dân tộc 
nội trú huyện Chợ đồn; 1 trường hơp 
tử vong.

Hiện còn 70 bệnh nhi đang điều trị 
tại các cơ sở y tế, các bệnh nhi không có 
biểu hiện nặng.

                                                    (Theo baomoi.vn)

Các bác sĩ khám cho các bệnh nhi ở Bắc Kạn. 
Ảnh: Sở Y tế Bắc Kạn

Ngày 28.10, Cục Cảnh sát ma túy Bộ 
CA phối hợp với CA tỉnh Bình Dương 
và lực lượng Hải quan mở rộng điều tra 
đường dây mua bán ma túy lớn từ nước 
ngoài về Việt Nam.

Một nam thanh niên tên Y trực tiếp 
vận chuyển 2 thùng xốp bên trong chứa 
khoảng gần 30 kg viên nén (nghi là 
thuốc lắc) đã bị lực lượng trinh sát bắt 
giữ trên một con đường thuộc phường 
Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, Bình Dương).

Nam thanh niên này cho biết, trước 

đó nhận hàng do nhân viên bưu điện 
giao, kiện hàng gồm hai thùng xốp bên 
trong được ngụy trang cùng nhiều sản 
phẩm kem đánh răng, mỹ phẩm.

Theo lời khai, cơ quan CA đã nhanh 
chóng khám xét các địa điểm liên quan 
để tiếp tục bắt giữ các mắt xích quan 
trọng trong đường dây mua bán ma túy 
lớn này.

Đây là đường dây mua bán ma túy 
số lượng “khủng” được vận chuyển từ 
nước ngoài về Việt Nam.

Trước đó, vào cuối tháng 9.2022, CA 
tỉnh Bình Dương cũng triệt phá đường 
dây chuyên vận chuyển thuốc lắc với số 
lượng lớn từ nước ngoài về Bình Dương 
để tiêu thụ. Lê Phước Thành (26 tuổi, 
quê ở An Giang) đang vận chuyển 5.000 
viên thuốc lắc thì bị bắt giữ. Số thuốc 
lắc được ngụy trang rất tinh vi trong 
các gói đựng bánh kẹo mang các nhãn 
hiệu nước ngoài chưa qua sử dụng và 
gửi qua đường bưu kiện vận chuyển về 
Việt Nam.                                 (Theo PLO)

Triệt phá đường dây mua bán thuốc lắc “khủng” ở Bình Dương
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Bình Định

SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO 

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

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

TT Họ và tên Năm 
sinh

Dân 
tộc Địa chỉ Nghề thủ 

công mỹ nghệ

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

Tường, huyện Phù Cát, 
tỉnh Bình Định

Nón ngựa 
Phú Gia

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

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

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

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 29.10.2022

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có 
mưa rào rải rác, ngày có lúc nắng. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, ven biển có lúc cấp 5.

Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 290C, nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có 

mưa rào, ngày có lúc nắng. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, có lúc cấp 5.
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 3 - 5 m.

  (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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Bình Định

Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99160-TS; Công dụng: 
Khai thác thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Hải Phòng; Mẫu thiết kế: 
TK26-16/V-01-08; Cơ quan thiết kế: Công ty TNHH Thiết kế tàu thủy Bình 
Minh; Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 29,10; Ltk,m: 26,05; 
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,00; Btk,m: 6,74; 
- Chiều cao mạn D,m: 3,40; Chiều chìm d,m: 2,60; Mạn khô f,m: 0,80; 
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 145,23; Sức chở tối đa, tấn: 142,7;
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 10,00; 
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy Công suất
(sức ngựa) Nơi chế tạo

  1 DOOSAN 612488 880 Hàn Quốc

MP1 DOOSAN 652877 280 Hàn Quốc

MP2 HYUNDAI GJ629124 84 Hàn Quốc

* Trang bị hàng hải: 1 máy định vị GPS HD-50C, 1 la bàn lái; Trang bị cứu sinh:  
2 phao bè; 10 áo phao; Trang bị cứu hỏa: 3 bình CO2, 1 máy bơm nước; Trang bị 
cứu đắm: 1 bơm hút; Ngư lưới cụ: Bộ lưới chụp, cẩu, tăng gông, trụ chụp. 

Nơi đang neo đậu tài sản: Tại Cảng Đề Gi; Địa chỉ: Thôn An Quang Đông, 
xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.  

Giá khởi điểm của tài sản: 1.697.795.463 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
320.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Cát. 
Địa chỉ: Đường Quang Trung nối dài phía Bắc, thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu 

trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 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 đang neo đậu tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 14 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, doanh nghiệp, trừ các trường hợp pháp luật quy định không 
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế, 
thông báo đấu giá tài sản.  

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

THỂ LỆ
Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng” 

trên trang fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 19.7.2022 của UBND tỉnh về tổ 

chức Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng” trên trang  
fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 16.8.2022 của UBND tỉnh về việc 
thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng” 
trên trang fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022 (viết tắt là: Ban Tổ chức Cuộc thi).

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành thể lệ, cụ thể như sau:
I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, TÁC PHẨM DỰ THI, HÌNH THỨC 

THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Đối tượng dự thi
- Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Bình Định và các 

địa phương khác trong cả nước.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc không thuộc đối 

tượng tham gia dự thi.
2. Quy định về tác phẩm dự thi, hình thức thi, thời gian tổ chức
2.1. Về tác phẩm dự thi
- Cá nhân tham gia dự thi gửi không quá 3 ảnh đối với một lần gửi ảnh dự 

thi (nhưng không gửi ảnh dự thi nhiều lần cho một địa điểm).
- Ảnh được chụp tại địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi, ẩm thực, danh 

lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa tại Quy Nhơn hoặc các địa phương 
khác trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh phải kèm theo lời giới thiệu (không quá 
90 từ) về sự thu hút, nổi bật, hấp dẫn của địa điểm.

- Ảnh dự thi là ảnh màu, được chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động 
hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác; không chấp nhận ảnh cắt ghép (trừ ảnh 
ghép thuộc thể loại panorama); ảnh dự thi được gửi dưới dạng file ảnh số 
định dạng JPG/PNG với dung lượng tối thiểu 1MB/ảnh.

- Nội dung tác phẩm dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục; không vi 
phạm pháp luật Việt Nam.

- Không sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, thông tin không lành mạnh, 
thiếu văn hóa trong tác phẩm dự thi.

- Các tác phẩm dự thi không đáp ứng được các quy định tại thể lệ được 
xem là không hợp lệ, bị loại khỏi Cuộc thi.

-  Cá nhân có tác phẩm dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả, tác phẩm, 
sở hữu trí tuệ, các quyền, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

2.2. Hình thức thi, điểm của tác phẩm dự thi
- Cá nhân gửi tác phẩm dự thi và ghi rõ thông tin của người dự thi, gồm: 

Họ và tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại/email về Ban Tổ chức Cuộc thi theo 
địa chỉ thư điện tử: cuocthianhbd@gmail.com (nội dung ghi rõ tham dự Cuộc 
thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng”).

- Sau khi nhận tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra, rà soát nội dung, hình 
ảnh và đăng trên trang fanpage “Tin tức Bình Định” trên mạng xã hội Facebook 
tại địa chỉ: https://www.facebook.com/tintuctinhbinhdinh. Lượt tương tác: Like 
(thích), share (chia sẻ) bắt đầu được tính từ khi tác phẩm được đăng lên.

- Sau khi tác phẩm dự thi được đăng, cá nhân tham gia dự thi, bấm like 
(thích) trang Fanpage “Tin tức Bình Định” để theo dõi tác phẩm dự thi của 

mình và thực hiện like (thích), share (chia sẻ) tác phẩm dự thi ở chế độ công 
khai (public) trên trang cá nhân, trên nhóm (group) mạng xã hội Facebook.

- Ban Tổ chức sẽ theo dõi và tính điểm đối với lượt like (thích), share  
(chia sẻ) của tác phẩm đó, cụ thể: 1 lần like (thích) tương đương với 1 điểm;  
1 lần share (chia sẻ) tương đương với 5 điểm.

- Điểm của tác phẩm dự thi là tổng điểm từ đánh giá của Ban Giám khảo 
và điểm like, share.

2.3. Thời gian tổ chức
- Ban Tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ban hành Thể lệ cho 

đến hết ngày 31.10.2022.
- Tổng kết, trao giải Cuộc thi dự kiến tổ chức trong năm 2022.
II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
- Ban Tổ chức được yêu cầu người tham gia dự thi cung cấp ảnh gốc khi 

cần và được quyền sử dụng các tác phẩm dự thi đạt giải để phục vụ công tác 
truyền thông, quảng bá về Quy Nhơn, Bình Định mà không cần thông báo 
cho tác giả và không thêm bất kỳ một chi phí nào khác.

- Những lượt like (thích) và share (chia sẻ) sau ngày 31.10.2022 sẽ không 
được tính điểm.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc cung cấp sai thông tin của 
người đạt giải.

- Cá nhân đạt giải sẽ bị hủy bỏ giải thưởng nếu Ban Tổ chức không liên lạc 
được theo thông tin đã cung cấp trước ngày trao giải 5 ngày. Cá nhân đạt giải 
mang theo CMND (hoặc CCCD) khi đến nhận giải.

- Sau khi công bố kết quả, nếu có bằng chứng về sự gian lận, sao chép tác 
phẩm hoặc vi phạm thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và hủy 
bỏ kết quả đối với tác phẩm đó.

- Khiếu nại của người dự thi (nếu có): Gửi trực tiếp bằng văn bản đến Ban Tổ 
chức sau khi công bố giải 3 ngày. Ban Tổ chức xem xét giải quyết trong thời hạn 
5 ngày. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng, kết thúc khiếu nại.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Cuộc thi có các giải thưởng sau:
- 1 giải Nhất, trị giá                                      :    10.000.000 đồng.
- 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá                        :      7.000.000 đồng.
- 3 giải Ba, mỗi giải trị giá                          :      5.000.000 đồng.
- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá  :      2.000.000 đồng.
IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ, TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
- Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả trên trang Fanpage “Tin tức Bình 

Định” và tổng kết, trao giải cuộc thi: Dự kiến trong năm 2022.
- Cá nhân có tác phẩm dự thi đạt giải được nhận hiện vật (tiền thưởng) và 

các hình thức khen thưởng khác (nếu có) theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá 

nhân phản ánh trực tiếp với Ban Tổ chức Cuộc thi qua:
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: Số 38 Trường Chinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.6292.003; email: cuocthianhbd@gmail.com
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Bình Định

TIN VẮN

Ngày 27.10, Hội nghị thượng đỉnh 
Kinh doanh bao trùm ASEAN lần thứ 5 
với chủ đề “ASEAN cùng xây dựng môi 
trường hỗ trợ kinh doanh bao trùm” đã 
được tổ chức tại Seam Reap, Campuchia.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Công 
nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Đổi 
mới sáng tạo Campuchia (MISTI) Kitti 
Settha Pandita Cham Prasidh nhấn 
mạnh kinh doanh bao trùm sẽ bổ sung 
cho nỗ lực giảm nghèo trên quy mô lớn 
một cách có hệ thống, với tác động định 
tính có thể tiếp cận nhiều phụ nữ và 
thanh niên hơn, và góp phần tăng cường 
việc làm để phát triển kinh tế trên cơ sở 
tuần hoàn, đổi mới.

Bộ trưởng Cham Prasidh cho biết 
ASEAN đã thực hiện nhiều nỗ lực để 
thúc đẩy kinh doanh bao trùm trong 
khu vực, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng 
ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy chương 
trình này và đưa ra các chương trình cụ 
thể hơn thông qua việc phối hợp chặt 
chẽ với khu vực tư nhân, trong đó có 
Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN. 

Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh 

ASEAN cùng xây dựng môi trường 
hỗ trợ kinh doanh bao trùm

bao trùm ASEAN lần thứ 5 do MISTI 
phối hợp với Ban Thư ký ASEAN, 
ESCAP, iBAN, OECD và Oxfam tổ 
chức. Trong khuôn khổ sự kiện này, 
Giải thưởng DN bao trùm ASEAN 

Các đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh bao trùm ASEAN lần thứ 5.                 Ảnh: asean.org

2022 cũng đã được trao cho 10 DN 
xuất sắc trong việc tuân thủ các khái 
niệm kinh doanh bao trùm và tạo ra 
các tác động KT-XH tốt.

(Theo TTXVN)

Việt Nam cùng đề 
xuất sáng kiến về 
biến đổi khí hậu

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng 
Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, với tư cách 
là Phó Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, đã 
điều hành phiên họp toàn thể của Đại 
hội đồng LHQ khóa 77 thảo luận về hoạt 
động của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) 
vào đêm 27.10 (theo giờ Việt Nam).

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn 
mạnh, biến đổi khí hậu đã và đang là 
mối đe dọa nghiêm trọng với cộng đồng 
quốc tế, đặc biệt là cuộc sống của người 
dân nhiều nước ven biển và các nước 
đảo nhỏ. Đồng thời, Đại sứ Đặng Hoàng 
Giang cho rằng mỗi nước cần có nhiều 
hành động mạnh mẽ hơn và phải làm 
rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của từng quốc 
gia theo các công ước quốc tế liên quan 
đến biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở đó, Việt Nam đã cùng các 
nước nòng cốt xây dựng dự thảo Nghị 
quyết của Đại hội đồng LHQ để yêu cầu 
ICJ đưa ra ý kiến tư vấn về vấn đề này.

Sáng kiến này được nhiều quốc gia 
ủng hộ và cho rằng đây là một đóng góp 
tích cực đối với các nỗ lực của cộng đồng 
quốc tế về vấn đề đang rất được quan 
tâm hiện nay.                       (Theo VTV.VN)

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam 
tại LHQ, tham gia điều hành phiên họp. 

Ảnh: TTXVN

Tại một cuộc họp hôm 27.10, người 
phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria 
Zakharova cho biết, Nga chưa nhận 
được bất kỳ yêu cầu nào từ phía Ukraine 
về một cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga 
Sergey Lavrov.

“Chúng tôi chưa nhận được bất 
kỳ yêu cầu nào từ phía Ukraine về 
một cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga  

Sergey Lavrov bên lề bất kỳ sự kiện 
nào”, bà Zakharova nói.

“Đối với các cuộc đàm phán với 
Ukraine, lập trường của chúng tôi về 
vấn đề này đã được nêu rõ và không 
thay đổi. Chúng tôi đã lên tiếng nhiều 
lần ở các giai đoạn khác nhau. Ngoài ra, 
chúng tôi cũng đáp ứng các yêu cầu từ 
chính quyền Ukraine về đối thoại, đàm 

phán, gặp mặt. Chúng tôi luôn tính đến 
thực tế lãnh thổ và tình hình trên thực 
địa. Vấn đề không phải từ phía chúng 
tôi mà là điều gì đang xảy ra với chính 
quyền Kiev. Họ đã rút khỏi quá trình 
đàm phán, họ cho thấy chính họ đã từ 
chối các cuộc đàm phán như vậy”, người 
phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

(Theo VOV.VN)

Nga lên tiếng về khả năng đàm phán với Ukraine

 Ngày 27.10, Chính phủ Mỹ thông 
báo sẽ viện trợ thêm 30 triệu USD giúp 
Pakistan phục hồi sau lũ lụt, với hy vọng 
có thể hỗ trợ thêm khoảng 2 triệu người 
dân nước này đang đối mặt với những 
ảnh hưởng nghiêm trọng sau thảm họa 
lịch sử.

 Ngày 27.10, người phát ngôn 
Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova 
tuyên bố nước này sẽ trả đũa nếu Liên 
minh châu Âu (EU) tịch thu tài sản của 
nhà nước và công dân Nga.

 Trong báo cáo Chiến lược Phòng 
thủ Quốc gia (NDS) hôm 27.10, Lầu 
Năm Góc tuyên bố sẽ duy trì quyền sử 
dụng đầu đạn hạt nhân chống lại các 
mối đe dọa phi hạt nhân.

 Giới chức Philippines ngày 28.10 
cho biết mưa lớn do ảnh hưởng của 
cơn bão nhiệt đới Nalgae đang hướng 
về nước này, kéo theo lũ lụt và sạt lở 
đất nghiêm trọng ở tỉnh miền Nam 
Maguindanao, khiến ít nhất 31 người 
thiệt mạng và nhiều người mất tích.

 Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 
27.10 cho biết nhà chức trách nước này 
đã bắt giữ 25 người có liên quan đến vụ 
sập hầm mỏ quốc doanh ở vùng Tây Bắc 
xảy ra trong tháng này khiến hàng chục 
người thiệt mạng.

(Theo TTXVN)

“Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn 
đạo tầm ngắn từ tỉnh Kangwon ra 
vùng biển phía Đông”, Hội đồng 
Tham mưu trưởng Liên quân Hàn 
Quốc ( JCS) cho biết ngày 28.10, thêm 
rằng các quả đạn bay xa 230 km, đạt 
độ cao tối đa 24 km và tốc độ gấp  
5 lần âm thanh.

Giới chức Triều Tiên chưa bình 
luận về thông tin.

Vụ phóng tên lửa được tiến hành 
trong bối cảnh quân đội Hàn Quốc 

Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông
và Mỹ chuẩn bị kết thúc đợt tập trận 
phòng thủ Hoguk 2022 diễn ra ngày 
17 - 28.10.

Tình báo Quốc gia Hàn Quốc gần 
đây nhận định vụ thử hạt nhân lần 
thứ 7 của Triều Tiên có thể diễn ra 
trong giai đoạn từ cuối tháng 10 đến 
ngày 7.11, cận kề bầu cử quốc hội 
giữa kỳ tại Mỹ. Văn phòng Tổng 
thống Hàn Quốc thông báo đang trực 
24/7 nhằm đề phòng Triều Tiên thử 
hạt nhân.               (Theo VnExpress.net)

Tên lửa rời bệ phóng trên đường sắt trong cuộc diễn tập 
của quân đội Triều Tiên hồi tháng 1.2022.         Ảnh: KCNA

Bloomberg dẫn kết quả khảo sát mới 
của công ty tư vấn lực lượng lao động 
ECA International cho thấy chỉ có 37% 
các quốc gia có khả năng tăng lương thực 
tế vào năm sau, trong đó có Việt Nam.

Các nước châu Á chiếm 8 trong số 10 
quốc gia hàng đầu được dự báo có mức 
lương thực tế tăng, dẫn đầu là Ấn Độ 
tăng 4,6%, Việt Nam tăng 4% và Trung 
Quốc tăng 3,8%. Sau đó là Brazil với 
3,4% và Saudi Arabia với 2,3%...

Giám đốc khu vực châu Á của ECA 
International, ông Lee Quane cho biết: 

“Cuộc khảo sát của chúng tôi đã cho thấy 
năm 2023 lại là một năm khó khăn đối 
với người lao động trên toàn cầu. Chỉ 
khoảng một phần ba số quốc gia được 
khảo sát dự báo sẽ tăng lương theo điều 
kiện thực tế, mặc dù con số này tốt hơn 
mức 22% của năm nay. Theo ECA, lương 
trung bình đã giảm 3,8% vào năm 2022.

Khảo sát Xu hướng Tiền lương của 
ECA dựa trên thông tin thu thập được từ 
trên 360 công ty đa quốc gia tại 68 quốc 
gia và thành phố trên khắp thế giới.

(Theo Vietnam+)

Việt Nam lọt nhóm đầu các nước sẽ tăng lương thực tế 
nhiều nhất năm 2023

Việt Nam xếp thứ 2 các nước sẽ tăng lương thực tế 
nhiều nhất năm 2023.                                 Ảnh: Internet


