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PHÒNG NGỪA UNG THƯ CỔ TỬ CUNG: 

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh lý gây  
tử vong hàng đầu ở phụ nữ. Để phòng, chống ung thư cổ 
tử cung, theo thông tin của Bộ Y tế, đến năm 2026 sẽ có  

vắc xin miễn phí cho trẻ em gái. 

Tiêm phòng, tầm soát, 
phát hiện sớm 

Đồng bào Bana huyện Vĩnh Thạnh với các tiết 
mục cồng chiêng, múa xoang, chào đón khách 

trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 
khu dân cư. Ảnh: N.M

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT 
TOÀN DÂN TỘC

Hướng tới

Chuyển biến rõ nét, 
nhiều thành quả

20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 
23-NQ/TW Ở TX HOÀI NHƠN:

Giúp ngư dân 
đi biển an toàn

Cần sự vào cuộc 
tích cực từ nhiều phía

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG 
LỪA ĐẢO QUA MẠNG:

u3

Vĩnh Thạnh cần 
đẩy mạnh phát triển 
nông, lâm nghiệp, 
nâng cao đời sống 
người dân  u2

u5

u4

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG  
THĂM CHÍNH THỨC TRUNG QUỐC
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Bình Định

(BĐ) - Đây là ý kiến chỉ đạo 
của đồng chí Phạm Anh Tuấn- 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh, tại buổi làm việc 
với UBND huyện Vĩnh Thạnh, 
ngày 30.10 về tình hình KT-XH 
10 tháng đầu năm và nhiệm vụ 
trọng tâm những tháng còn lại 
năm 2022. Cùng tham gia buổi 
làm việc có đồng chí 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 diện các sở, ngành.

Báo cáo của UBND huyện 
Vĩnh Thạnh cho thấy, KT- XH 10 
tháng đầu năm 2022 đã đạt kết 
quả khả quan. Tổng giá trị sản 
xuất ước đạt 1.816,868 tỷ đồng, 
đạt 78% kế hoạch, tăng 11,1% so 
với cùng kỳ năm trước. Trong 
đó, nông, lâm và thủy sản tăng 
3,2%; công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp tăng 16,9%; thương 
mại - dịch vụ tăng trên 7%. Tổng 
thu ngân sách nhà nước thực 
hiện được 422,828 tỷ đồng, đạt 
156,9% kế hoạch, tăng 26,7% so 
với cùng kỳ…

Tại buổi làm việc, UBND 
huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị 
UBND tỉnh quan tâm, bố trí kinh 
phí đầu tư mở rộng tuyến ĐT 637 
và xây dựng mới tuyến ĐT 637 
đoạn từ xã Vĩnh Sơn đi Sơn Lang 
(huyện Kbang, tỉnh Gia Lai); hỗ 

Vĩnh Thạnh cần đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, 
nâng cao đời sống người dân

trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp 
hệ thống nước sạch thị trấn Vĩnh 
Thạnh và các xã lân cận; bố trí 
kinh phí xây dựng hội trường 
trung tâm huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 
yêu cầu, thời gian tới huyện 
Vĩnh Thạnh cần phải ưu tiên 
đẩy mạnh phát triển nông, lâm 
nghiệp, nâng cao đời sống người 
dân. Trước mắt, địa phương phải 
rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu 
phát triển năm 2022 và đề ra các 
giải pháp cụ thể, huy động cả hệ 
thống chính trị vào cuộc. Lãnh 

đạo huyện, xã phải nắm chắc 
chỉ số của các lĩnh vực, chỉ đạo 
điều hành sâu từng phần việc và 
phải dành nhiều thời gian xuống 
cơ sở, tiếp xúc với dân, với DN 
để hỗ trợ thông tin về thị trường 
và tháo gỡ khó khăn, động viên 
giúp DN, người dân cùng phát 
triển kinh tế. 

Huyện Vĩnh Thạnh cần rà 
soát lại cơ cấu cây trồng, tính 
toán xây dựng vùng nguyên liệu 
mì để cung cấp cho nhà máy, giải 
quyết đầu ra sản phẩm, nâng cao 
thu nhập cho nông dân. Bên cạnh 
đó, xem xét các loại cây trồng, vật 
nuôi phù hợp với điều kiện địa 

phương, tìm thị trường tiêu thụ 
để có giải pháp hỗ trợ người dân 
đầu tư phát triển kinh tế. Vĩnh 
Thạnh cũng cần quan tâm đến 
công tác bảo vệ rừng; phát triển 
kinh tế phải đảm bảo môi trường 
sinh thái. Bên cạnh đó, tập trung 
thực hiện các Chương trình mục 
tiêu quốc gia và chú trọng công 
tác an sinh xã hội; nâng cao chất 
lượng y tế, giáo dục. 

Đối với các kiến nghị của 
huyện Vĩnh Thạnh, đồng chí 
Phạm Anh Tuấn ghi nhận và sẽ 
xem xét giải quyết. 

Trước đó, đồng chí Phạm 
Anh Tuấn đến thăm Công ty 

TNHH Tinh bột sắn Nhiệt Đồng 
Tâm, ở xã Vĩnh Quang. Tại đây, 
đồng chí lưu ý DN quan tâm xây 
dựng, phát triển vùng nguyên 
liệu tại địa phương; chú trọng 
bảo vệ môi trường; hỗ trợ nông 
dân bán sản phẩm với giá có lợi; 
quan tâm nhiều hơn đến công 
tác an sinh xã hội. Sở NN&PTNT 
nghiên cứu, lựa chọn các loại 
giống mì mới có tiềm năng 
năng suất cao, chất lượng tốt 
và chuyển giao kỹ thuật cho 
người dân. Sở Công Thương dự 
báo, định hướng thị trường và 
tư vấn, hỗ trợ giải quyết đầu ra 
sản phẩm. 

Đến khảo sát Dự án phát 
triển du lịch suối Tà Má (xã 
Vĩnh Hiệp), hồ Định Bình (xã 
Vĩnh Hảo) và Tượng đài Khởi 
nghĩa Vĩnh Thạnh (thị trấn Vĩnh 
Thạnh), đồng chí Phạm Anh 
Tuấn yêu cầu UBND huyện cần 
đặc biệt quan tâm tạo cảnh quan 
môi trường tại các công trình, dự 
án; vận động người dân tham gia 
phát triển du lịch cộng đồng gắn 
với bảo vệ môi trường sinh thái. 
Bên cạnh đó, cần phải quản lý và 
phát huy giá trị các công trình đã 
được đầu tư xây dựng trên địa 
bàn huyện.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn 
cũng đến thăm và tặng quà 
cho 120 gia đình nghèo ở xã 
Vĩnh Hiệp.                  TIẾN SỸ

(BĐ) - Chủ tịch UBND TP 
Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam 
cho hay, UBND tỉnh đã đồng ý 
chủ trương cho thành phố thực 
hiện bố trí tái định cư cho các 
hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng 
mặt bằng của dự án đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông, 
giai đoạn 2021 - 2025 qua địa 
bàn TP Quy Nhơn vào 3 khu 
dân cư đã được đầu tư hoàn 
thiện hạ tầng, nhằm đáp ứng 
yêu cầu tiến độ dự án.

Cụ thể, khu 9,26 ha tại 
phường Bùi Thị Xuân (khu chợ 
mới phường Bùi Thị Xuân) bố 
trí 40 lô,  khu dân cư khu vực 
5 tại phường Bùi Thị Xuân 

bố trí 25 lô, khu tái định cư 
phường Trần Quang Diệu bố 
trí 20 lô. 

UBND tỉnh giao UBND TP 
Quy Nhơn xây dựng phương 
án giao đất tái định cư cho 
các hộ dân bị ảnh hưởng giải 
phóng mặt bằng của dự án theo 
đúng quy định, đảm bảo công 
khai, công bằng cho các hộ dân.

Dự án thành phần đoạn 
Quy Nhơn - Chí Thạnh (tỉnh 
Phú Yên) thuộc dự án xây 
dựng công trình đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông 
giai đoạn 2021 - 2025 xác định 
180 hộ dân bị ảnh hưởng giải 
phóng mặt bằng.   MAI HOÀNG

(BĐ) - Ban tổ chức Đại hội 
Thể thao toàn quốc năm 2022 
đã công bố lịch và địa điểm 
thi đấu các môn. Theo đó, 
billiards là môn thi đấu đầu 
tiên của đoàn thể thao Bình 
Định, với lịch kéo dài từ ngày 
30.11 - 8.12. Các VĐV billiards 
Bình Định sẽ thi đấu nội dung 
carom 1 băng và carom 3 băng.

Boxing, bóng ném trong 
nhà và wushu là những môn có 
thời điểm kết thúc muộn nhất 
tại Đại hội Thể thao toàn quốc 
năm 2022, khi ngày thi đấu nội 
dung cuối cùng là ngày 20.12, 

chỉ trước ngày bế mạc Đại hội 
1 ngày.

Đại hội Thể thao toàn quốc 
năm 2022 tổ chức thi đấu 941 
nội dung của 43 môn. Quảng 
Ninh là địa phương đăng cai, 
tổ chức hầu hết các môn. Ngoài 
ra, một số môn diễn ra tại Hà 
Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng… 
Đoàn thể thao Bình Định có 
105 VĐV, tham gia thi đấu 11 
môn gồm: Billiards, boxing, 
bóng ném bãi biển, bóng ném 
trong nhà, cờ tướng, cờ vua, 
kickboxing, taekwondo, võ cổ 
truyền, wushu.   HOÀNG QUÂN

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC NĂM 2022:

Billiards lĩnh ấn tiên phong 
cho thể thao Bình ĐịnhSỰ KIỆN TUẦN NÀY

l Ngày 31.10: Hội nghị tổng kết 10 năm thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về chiến lược 
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
l Ngày 1.11: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
l Ngày 2.11: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở 

TT&TT về công tác thông tin và truyền thông, chuyển 
đổi số trên địa bàn tỉnh. Ngày hội Đại đoàn kết toàn 
dân tộc tại khu dân cư thôn K3, xã Vĩnh Sơn, huyện 
Vĩnh Thạnh. 
l Ngày 3.11: Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường 

vụ Thị ủy An Nhơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 
10 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 
thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với CA tỉnh, 
Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về tình hình quốc 
phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

l Ngày 4.11: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với 
Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh với chủ đề 
phát triển bền vững và xây dựng hệ thống cảng biển, 
logistics. Hội thảo xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, Việt 
Nam - Hà Lan - Tiềm năng phát triển kinh tế ven biển 
Quy Nhơn. Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND 
tỉnh với các HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa 
bàn tỉnh năm 2022.
l Ngày 5.11: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với 

huyện An Lão về tình hình KT-XH 10 tháng đầu năm 
và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại 
năm 2022.
l Ngày 6.11: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với 

TX Hoài Nhơn về tình hình KT-XH 10 tháng đầu năm 
và nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2022.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Thạnh.                                         Ảnh: TIẾN SỸ

Quy Nhơn bố trí 3 khu tái định cư cho 
hộ dân bị ảnh hưởng cao tốc Bắc - Nam

(BĐ) - Lúc 7 giờ 24 phút ngày 
30.10, tàu SAR 412 đã đưa toàn 
bộ 13 ngư dân gặp nạn cùng tàu 
cá BĐ 96728-TS về đến Đà Nẵng 
an toàn.

Trước đó, sáng 28.10, khi 
đang hành nghề trên vùng 
biển tỉnh Quảng Trị, tàu cá 
BĐ 96728-TS có 13 ngư dân, do 
ông Võ Văn Như (SN 1985, ở xã 
Hoài Hải, TX Hoài Nhơn) làm 
thuyền trưởng, bất ngờ bị hỏng 
máy chính, mất khả năng điều 
động, không thể về nơi tránh 
trú bão. Sau nhiều giờ sửa chữa 
nhưng bất thành, thuyền trưởng 
tàu cá đã liên lạc yêu cầu Trung 
tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn 
hàng hải Việt Nam có biện pháp 
hỗ trợ khẩn cấp. Thời điểm tàu 
gặp nạn, thời tiết khu vực có 
chuyển biến xấu do ảnh hưởng 
bởi bão số 7 (NALGAE) với gió 

Tàu SAR 412 kịp thời cứu 13 ngư dân Bình Định 
gặp nạn trên biển

Tàu SAR 
412 lai dắt 
tàu cá BĐ 
96728-TS 
cùng 13 
ngư dân về 
đất liền.   
Ảnh: 
TÀU SAR 412

Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, 
sóng cao 3 - 4 m, biển động mạnh. 
Tàu trôi dạt trên biển và nước 
tràn vào tàu ngày càng nhiều.

Trước tình hình nguy cấp có 
thể gây chìm tàu, đe dọa tính 
mạng của 13 ngư dân, lúc 12 giờ 
51 phút ngày 29.10, Trung tâm 
Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng 

hải Việt Nam đã điều động tàu 
SAR 412 khẩn trương rời bến 
thực hiện nhiệm vụ cứu nạn 
ngư dân tàu cá BĐ 96728-TS. 
Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, 
tàu SAR 412 đã tiếp cận được 
tàu cá BĐ 96728-TS cùng 13 ngư 
dân và hỗ trợ lai dắt về đất liền 
an toàn.              PHẠM PHƯƠNG



    3THỨ HAI, 31.10.2022 THỜI SỰ
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Phát huy nội lực 
của khu dân cư

Ngày hội Đại đoàn kết toàn 
dân tộc tại khu dân cư năm nay 
đẩy mạnh tuyên truyền

về lịch sử, truyền thống 
vẻ vang của MTTQ Việt Nam 
trong sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, thống nhất đất nước, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 
kết quả thực hiện nội dung các 
cuộc vận động, phong trào thi 
đua yêu nước do MTTQ Việt 
Nam các cấp chủ trì, phối hợp 
thực hiện, trọng tâm là Cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”, “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 
biểu dương gương người tốt, 
việc tốt và các tập thể, cá nhân 
tiêu biểu trong thực hiện nhiệm 
vụ chính trị. 

Thông qua tổ chức Ngày 
hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, 
các khu dân cư củng cố, tăng 
cường sự đoàn kết, đồng thuận 
của người dân trong cộng đồng; 
phát huy quyền làm chủ, khơi 
dậy tiềm năng, sức sáng tạo 
của nhân dân; tăng cường sự 
gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo 
cấp ủy, chính quyền với nhân 
dân, góp phần thực hiện đạt 
kết quả các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh trên 
địa bàn tỉnh. 

Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh đã có 
hướng dẫn cụ thể về chương 
trình Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc ở khu dân cư. Tùy 
theo đặc điểm của từng khu dân 
cư mà có cách thức tổ chức phù 
hợp, song, nội dung cơ bản gồm 2 
phần chính: Phần lễ và phần hội, 
cùng các hoạt động hưởng ứng. 

Phần lễ với các nội dung như 
ôn lại lịch sử và truyền thống 
của MTTQ Việt Nam trong 92 
năm qua; báo cáo kết quả nhân 
dân tham gia xây dựng nông 
thôn mới hoặc xây dựng đô thị 
văn minh, tình hình đời sống 
nhân dân, kết quả thực hiện các 
cuộc vận động, các phong trào 
thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, 
các đại biểu, nhân dân cùng trao 

Hướng tới Ngày hội 
Đại đoàn kết toàn dân tộc

Từ ngày 1 - 18.11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được tổ chức tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Sau một năm 
hạn chế về quy mô, hình thức tổ chức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm nay, ngày hội sẽ được tổ chức rộng rãi với nhiều 
hoạt động ý nghĩa nhằm củng cố, tăng cường sự đoàn kết, hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

đổi, thảo luận về những vấn đề 
cấp bách tại địa phương, đề xuất 
giải pháp để khắc phục các hạn 
chế. Phần lễ cũng dành thời gian 
để biểu dương các gia đình đạt 
danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 
những tập thể, gia đình và cá 
nhân tiêu biểu có thành tích 
xuất sắc trong xây dựng cộng 
đồng dân cư và thực hiện Cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”; phát động và ký 
cam kết giao ước thi đua…

Phần hội và các hoạt động 
hưởng ứng sẽ tổ chức các hoạt 
động trao Nhà “Đại đoàn kết”, 
khánh thành các công trình dân 
sinh, công cộng; tổ chức các 
hoạt động văn nghệ, thể thao, 
trò chơi dân gian truyền thống 
của địa phương, dân tộc để tạo 
sự gắn kết. 

Chuẩn bị chu đáo 
cho ngày hội

Năm nay, Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
phối hợp với Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các 
huyện, thị xã, thành phố tổ chức 
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 
tộc điểm của tỉnh ở 11 khu dân 
cư tại 11 huyện, thị xã, thành 
phố. Các khu dân cư được chọn 

tổ chức Ngày hội điểm cấp tỉnh 
đang chuẩn bị chu đáo cho khâu 
tổ chức. 

Được chọn tổ chức Ngày hội 
Đại đoàn kết toàn dân tộc điểm 
của tỉnh vào ngày 4.11, làng Kon 
Giọt 2 (xã Vĩnh An, huyện Tây 
Sơn) đã lên kế hoạch tập luyện 
các tiết mục văn nghệ truyền 
thống, vệ sinh, trang trí lại nhà 
rông, chuẩn bị kịch bản tổ chức 
cho phần lễ chỉnh chu, trọng thể. 

Ông Đinh Đam, Phó Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
xã Vĩnh An, cho hay: “Đội cồng 
chiêng, múa xoang sẽ tập luyện 
trong 2 ngày, kể từ ngày 31.10. 
Đồng thời, theo hướng dẫn của 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 
huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
xã, Ban Công tác Mặt trận làng 
sẽ cùng chuẩn bị các báo cáo, 
lựa chọn chủ đề trọng tâm cho 
các tổ chức đoàn thể và các hộ 
gia đình ký cam kết thực hiện 
thi đua gắn với nội dung Cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh” năm 2023”. 

Các huyện, thị xã, thành phố 
cũng chọn khu dân cư tổ chức 
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 
tộc điểm cấp huyện. Bà Nguyễn 
Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TP Quy 

Nhơn, thông tin: Năm nay, 
thành phố chọn 2 khu dân cư 
để tổ chức Ngày hội điểm cấp 
thành phố. Đó là khu dân cư 
Nhơn Phước, xã Nhơn Hội và 
khu dân cư khu vực 5, phường 
Trần Hưng Đạo. Ủy ban MTTQ 
Việt Nam thành phố sẽ trích 
Quỹ Vì người nghèo thành phố 
tặng quà cho 100% hộ nghèo với 
mức 500 nghìn đồng/suất. 

Để tăng cường sự gắn kết, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
An Lão mời các đồng chí trong 
Ban Thường vụ Huyện ủy, vận 
động các đơn vị đứng chân, đơn 
vị kết nghĩa với từng khu dân cư 
tham gia Ngày hội tại các khu 
dân cư, tặng quà cho hộ nghèo. 

Bà Lê Thị Thanh Trầm, Phó 
Chủ tịch Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện An Lão, 
cho biết: “Đặc thù của các khu 
dân cư đồng bào dân tộc thiểu 
số là tính cộng đồng cao, sự 
mến khách, tình cảm mộc mạc, 
chân thành nên tham gia chuẩn 
bị cho Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc với sự háo hức, 
nhiệt tình. Sau phần lễ của 
Ngày hội, bà con sẽ góp rau, 
gạo, vật nuôi… để tổ chức “Bữa 
cơm đoàn kết” trong không khí 
đầm ấm, nghĩa tình”. 

NGUYỄN MUỘI 

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (giữa) tặng bằng khen và quà 
cho Ban công tác Mặt trận thôn Tờ Lék (xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh).                              Ảnh: N.M 

l Ngày 30.10, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn và Văn phòng 
UBND tỉnh phối hợp tổ chức 
hướng dẫn thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến cho hơn 300 
sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn. 
Các sinh viên đã được triển khai 
các nội dung chủ yếu của Đề án 
“Phát huy vai trò của thanh niên 
trong việc thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4 giai đoạn 2022 - 2027” (Đề 
án 5299); tuyên truyền về lợi ích 
và hướng dẫn cụ thể cách tạo 
lập tài khoản định danh điện tử 
mức độ 2 (gọi tắt là tài khoản 
VNEID), tài khoản sử dụng Cổng 
Dịch vụ công quốc gia để sử 
dụng, thực hiện thủ tục hành 
chính trực tuyến trên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia và Cổng Dịch 
vụ công của tỉnh. N.P
l UBND tỉnh vừa phê 

duyệt kinh phí hỗ trợ 361 
triệu đồng xây dựng các mô 
hình khởi sự kinh doanh, khởi 
nghiệp ở vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi 
(DTTS&MN) năm 2022 thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển KT-XH vùng 
đồng bào DTTS&MN tỉnh Bình 
Định. Theo đó, các sở, ban, 
ngành, hội, đoàn thể, đơn vị 
sẽ được hỗ trợ từ 30 - 40 triệu 
đồng triển khai các nội dung: 
Tập huấn khởi sự kinh doanh; 
vận động hội viên phụ nữ, 
nông dân xây dựng các mô 
hình sản xuất hàng hóa; tổ 
chức các hoạt động thu hút 
đầu tư, hội chợ, triển khai 
thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm; 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về phát triển DN, khởi 
nghiệp… NGUYỄN HÂN
l Phê duyệt quy hoạch 

chi tiết 1/500 Khu đô thị 
Tường Vân 2, phường Nhơn 
Phú, TP Quy Nhơn. Theo quyết 
định UBND tỉnh, tổng quy mô 
lập quy hoạch khu đô thị này 
khoảng 424.931 m². Đồ án quy 
hoạch nhằm cụ thể hóa quy 
hoạch chung xây dựng TP Quy 
Nhơn; quy hoạch phân khu 
phường Nhơn Phú và gắn kết 
đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ 
tầng xã hội với các dự án đã, 
đang triển khai trong khu vực; 
phục vụ công tác giải phóng mặt 
bằng tái định cư tại chỗ và phát 
triển đô thị… HOÀNG ANH
l UBND tỉnh vừa phê 

duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ 8 hộ dân ở xã 
Cát Chánh, huyện Phù Cát, bị 
ảnh hưởng giải phóng mặt 
bằng khu vực công trình thu 
và trạm bơm nước thô thuộc 
Dự án Hệ thống cấp nước Khu 
kinh tế Nhơn Hội (giai đoạn 1). 
Tổng giá trị bồi thường, hỗ 
trợ hơn 500 triệu đồng. 

P.PHƯƠNG
l Thượng tá Lê Văn Khải, 

Phó Trưởng CA huyện Tây 
Sơn cho biết: Từ tháng 6.2022 
đến nay, lực lượng CSGT-TT đã 
tổ chức 271 ca tuần tra, kiểm 
soát giao thông, với 1.119 
lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. 
Qua đó, đã phát hiện, lập biên 
bản 536 trường hợp vi phạm, 
tạm giữ 241 phương tiện, xử 
phạt vi phạm hành chính gần 
1,2 tỷ đồng. N.QUÍ

Theo  UBND TX Hoài 
Nhơn, qua rà soát hiện trạng 
theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã 
nông thôn mới (NTM) và Bộ 
tiêu chí quốc gia về xã NTM 
nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, 
tính đến cuối tháng 9.2022, 
TX Hoài Nhơn có 5 xã được 
công nhận đạt chuẩn NTM và 
1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 
Tuy nhiên, qua đánh giá hiện 

trạng, có 6/6 xã chưa đảm bảo 
yêu cầu tổi thiểu để giữ vững 
danh hiệu đã được công nhận.

Trước tình hình trên, lãnh 
đạo TX Hoài Nhơn yêu cầu 
các cấp chính quyền từ thị xã 
đến cơ sở cần tiếp tục tuyên 
truyền, vận động xã hội về 
xây dựng NTM, NTM nâng 
cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 
2021 -  2025 ;  tổ  chức thực 

hiện hiệu quả các nội dung 
của chương trình, nâng cao 
chất lượng sống của người 
dân nông thôn, tập trung giải 
quyết các vấn đề bức xúc, 
tồn tại trong xây dựng NTM 
như: Môi trường, an toàn 
thực phẩm, nước sạch nông 
thôn, phát triển kinh tế nông 
thôn, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các HTX, hỗ trợ các 

DN, HTX khởi nghiệp…; tập 
trung thực hiện các tiêu chí 
của Bộ Tiêu chí NTM, NTM 
nâng cao… phấn đấu đến năm 
2025, có 6/6 xã đạt chuẩn NTM 
nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM 
kiểu mẫu, nâng cao mức độ 
hài lòng của người dân đối 
với kết quả thực hiện chương 
trình trên địa bàn xã.

ÁNH NGUYỆT - QUANG HẢI

TX Hoài Nhơn tập trung thực hiện hiệu quả các tiêu chí 
xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao

TIN VẮN
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Siêu thị Mega Market Quy Nhơn là 
một trong những DN thực hiện nghiêm 
túc phương châm “4 tại chỗ” trong 
PCCC. Không chỉ trang bị đầy đủ thiết 
bị chữa cháy, có phương án chữa cháy 
mà từng nhân viên đều nêu cao ý thức 
chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó 
nếu không may xảy ra hỏa hoạn.

Đến nay đã hơn 10 năm kể từ khi đi 
vào hoạt động, việc thực tập phương án 
chữa cháy luôn được Mega Market Quy 
Nhơn duy trì, thực hiện định kỳ, đều đặn 
mỗi năm ít nhất 1 lần. Tình huống giả 
định đám cháy thường phát sinh tại nhà 
kho sau đó lan đến khu vực kinh doanh. 
Khi phát hiện sự việc, nhân viên báo 
động, lực lượng bảo vệ phát loa yêu cầu 
nhân viên đưa khách hàng ra khỏi khu 
vực nguy hiểm. Nếu đám cháy phức tạp, 
lực lượng tại chỗ vừa khẩn trương dập 
lửa, tìm người bị nạn vừa điện báo Cảnh 
sát PCCC. 10 phút sau, lực lượng chữa 

Ngoài các biện pháp nghiệp vụ trong 
phòng, chống lừa đảo qua mạng, CA 
các cấp trong tỉnh thời gian qua đã có 
nhiều nỗ lực tuyên truyền đến với người 
dân. Ngày 18.8, CA TX An Nhơn có văn 
bản thông báo phương thức, thủ đoạn 
hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
trên không gian mạng, gửi Phòng VH-
TT thị xã, CA các xã, phường. Qua đó, 
tiếp tục cảnh báo gần đây, trên địa bàn 
thị xã xảy ra nhiều trường hợp lừa đảo 
thông qua sử dụng mạng máy tính, mạng 
viễn thông, phương tiện điện tử. Các đối 
tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết, mất 
cảnh giác về giao dịch tiền điện tử của 
người dân để chiếm đoạt tài sản; đề nghị 
tăng cường tuyên truyền đến người dân 
để nhận biết, chủ động phòng ngừa.

Theo tìm hiểu, trên trang thông tin 
điện tử của CA tỉnh, Facebook của CA 
các huyện, thị xã, thành phố và các 
phường, xã trong tỉnh cũng đã đăng một 
số thông tin tuyên truyền phòng, chống 
chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. 
Tháng 10.2022, Facebook CA huyện Tuy 
Phước, CA xã Phước Hiệp (Tuy Phước), 
CA phường Trần Hưng Đạo (TP Quy 
Nhơn), CA phường Nhơn Thành (TX 
An Nhơn)… đã đăng thông tin cảnh báo 
cụ thể về nhiều thủ đoạn lừa đảo trên 
không gian mạng, cùng các biện pháp 
phòng ngừa.

Tuy nhiên, việc lừa đảo qua mạng 
diễn ra trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả 
nước nói chung tiếp tục diễn biến phức 
tạp, có chiều hướng gia tăng, các thủ 
đoạn của bọn tội phạm ngày càng tinh 
vi. Do đó, cần đẩy mạnh hơn nữa việc 
thông tin, tuyên truyền, với sự phối hợp 
của các cấp, ngành, địa phương. 

Theo ông Trần Phương Thọ, Phó Chủ 
tịch UBND phường Lý Thường Kiệt (TP 
Quy Nhơn), CA thành phố nên cung cấp 
thêm các tài liệu thông tin, tuyên truyền 
dưới dạng tờ rơi, tờ gấp cho CA phường, 
xã để phát cho nhiều người dân hơn; 

Ông Trần Văn Thanh (66 tuổi) cùng 
vợ là bà Nguyễn Thị Hà (68 tuổi, ở khu 
vực Vĩnh Phú, phường Nhơn Thành, 
TX An Nhơn) cưới nhau đã gần 50 
năm nhưng không có con. Cuộc sống 
của họ bắt đầu những năm tháng khốn 
khổ khi bà Hà bỗng dưng bị tâm thần, 
lúc nhớ lúc quên, nhiều khi lảm nhảm 
một mình cả ngày.   

Cuộc sống của vợ chồng ông 
Thanh, bà Hà lặng lẽ trôi qua trong 
sự thiếu hụt về vật chất, thừa thãi bi 
thương. Đến nay, cả hai ông bà đều 
sắp bước vào tuổi 70 nhưng ông Thanh 
vẫn phải bươn chải kiếm sống. 

Tháng 9.2022, ông Thanh được một 
nhà thầu xây dựng thương tình cho 
theo làm phụ hồ, trong lúc bê gạch, 
xách hồ ông bị mảng tường xi măng 
đổ vào người. Vụ tai nạn bất ngờ làm 
ông Thanh bị đa chấn thương, được 
đưa vào bệnh viện ngày 16.9 trong 
tình trạng xương mu bên phải bị gãy, 
xương mu bên trái và xương mắt cá 
chân bên trái bị rạn nứt. Ngoài ra, qua 
khám lâm sàng các bác sĩ phát hiện 
khớp gối phải của ông sưng to, chẩn 
đoán bị thoái hóa. 

Với kết quả thăm khám như trên, 
ông Thanh được bác sĩ chỉ định phẫu 
thuật với chi phí ban đầu khoảng 40 
triệu đồng. Là hộ nghèo nhiều năm 
liền, hai vợ chồng luôn thiếu ăn, thì số 
tiền 40 triệu đồng nằm mơ ông Thanh 
cũng không dám nghĩ đến. Ngày 21.9, 
ông Thanh xin xuất viện.  

Từ đó đến nay đã hơn một tháng 
nằm nhà gắng gượng chịu đau nhức; vì 
không có tiền nên ông Thanh không 
dám nghĩ đến việc sẽ quay lại bệnh 
viện, dù đã được bác sĩ tư vấn chỉ 
cần phẫu thuật các chấn thương sẽ 
ổn và ông có thể nhanh chóng trở lại 
bình thường.   

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Thanh xin 
gửi về Tòa soạn Báo Bình Định, 84 Phạm 
Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tài 
khoản Báo Bình Định: 4300201006894 
(Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi 
nhánh Bình Định), 58010000052522 
(Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bình 
Định). Vui lòng ghi tên người gửi và 
người được giúp đỡ. Báo Bình Định xin 
cảm ơn!  

M.L.GIANG

hoặc tham mưu cho UBND TP Quy Nhơn 
chỉ đạo kế hoạch tuyên truyền chung về 
phòng, chống lừa đảo qua mạng, trên cơ 
sở đó UBND các phường, xã thực hiện 
đồng bộ, với sự tham gia của các hội, 
đoàn thể, khu dân cư. 

“Qua theo dõi trên báo chí, mạng xã 
hội, tôi thấy những người bị lừa đảo qua 
mạng xã hội thường là đối tượng phụ 
nữ, người cao tuổi. Nếu lực lượng CA 
mở rộng phối hợp với các hội, đoàn thể 
liên quan thì hiệu quả tuyên truyền sẽ 
cao hơn, lan tỏa sâu rộng hơn, như trong 
các chương trình tuyên truyền phổ biến 
pháp luật; các cuộc họp, buổi sinh hoạt 
của hội phụ nữ, CCB, người cao tuổi trên 
địa bàn phường, xã”, ông Thọ nêu ý kiến. 

Việc tuyên truyền phòng, chống lừa 
đảo qua mạng cần được quan tâm hơn ở 
địa bàn vùng nông thôn, vùng sâu vùng 
xã, miền núi… Chị Lê Thị Hồng Thắm, 
cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo 
và dân vận của Đảng ủy xã Bình Nghi 
(huyện Tây Sơn), cho biết thời gian qua 
trên đài truyền thanh xã có tuyên truyền 

về phòng, chống lừa đảo qua mạng, 
nhưng chưa thường xuyên, chủ yếu tập 
trung nhiều hơn khi có vụ việc người 
dân bị lừa đảo xảy ra trên địa bàn huyện. 

Theo chị Thắm, nếu có sự phối hợp 
giữa các lực lượng, đơn vị liên quan để 
gặp tuyên truyền trực tiếp cho người dân 
sẽ đạt hiệu quả cao nhất, nhất là thông 
qua “kênh” hội phụ nữ thường xuyên 
tiếp cận, thông tin đến nhiều hội viên, 
phụ nữ là đối tượng thường bị “sụp bẫy” 
lừa đảo qua mạng. 

Còn theo chị Đinh Thị Ánh, Bí thư Chi 
đoàn làng M1 (xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh 
Thạnh), ở làng M1 nói riêng và trên địa 
bàn xã, huyện nói chung có đông người 
Bana sinh sống, bà con chỉ nghe nói về 
lừa đảo qua mạng, chưa nắm rõ, nắm 
chắc. “Việc sử dụng điện thoại di động, 
mạng xã hội đối với người dân miền núi 
ngày càng phổ biến, nên việc cảnh báo 
lừa đảo qua mạng là cần thiết. Chi đoàn 
chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền trong 
ĐVTN và mọi người dân trong làng”, chị 
Ánh chia sẻ.                  HOÀI THU 

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG LỪA ĐẢO QUA MẠNG:

Cần sự vào cuộc tích cực 
 từ nhiều phía

Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không 
gian mạng. Bên cạnh nỗ lực của ngành Công an, công tác tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo qua mạng cần có 
sự phối hợp từ các cấp, ngành, địa phương, hội, đoàn thể.  

CA phường 
Nhơn Thành 
(TX An Nhơn) 
phối hợp với 
Đoàn phường 
đến nhà người 
dân phát tờ rơi, 
thông tin tuyên 
truyền phòng 
ngừa tội phạm 
lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản 
qua mạng. 
Ảnh: CA phường 
Nhơn Thành

Vợ chồng nghèo 
lâm cảnh 
bi thương

Siêu thị Mega Market Quy Nhơn làm tốt công tác PCCC

cháy chuyên nghiệp có mặt triển khai dập 
lửa, đồng thời tham gia cứu những người 
bị thương còn kẹt bên trong. Chỉ 5 phút 
sau đám cháy được khống chế, không để 
xảy ra thương vong và hạn chế đến mức 
thấp nhất thiệt hại tài sản…

Từ những buổi thực tập như thế, 

DN và Cảnh sát PCCC rút 
kinh nghiệm để ngày càng 
hoàn thiện hơn phương án 
chữa cháy. Nhân viên và 
lực lượng làm công tác bảo 
vệ - chữa cháy của Mega 
Market Quy Nhơn ngày 
càng thuần thục trong từng 
động tác. Ngoài ra, nhân 
viên ở đây còn nhiều lần 
được thực tập với những 
tình huống đột xuất, bất 
ngờ, không báo trước 
theo yêu cầu từ Ban Giám 
đốc nhằm kiểm tra ý thức 

cảnh giác, sự chủ động nếu không may 
gặp sự cố. 

Ông Võ Văn Quang Nhật, Giám 
đốc Mega Market Quy Nhơn, cho biết: 
“Chúng tôi có đội PCCC&CNCH duy trì 
hoạt động theo sự hướng dẫn của ngành 
chức năng. Về trang thiết bị đảm bảo bổ 

sung đầy đủ; thay thế, sửa chữa kịp thời 
khi hư hỏng, thiếu hụt”.

Mega Market Quy Nhơn, tiền thân là 
Metro Quy Nhơn, là DN hoạt động trong 
lĩnh vực mua bán, phân phối hàng hóa 
với quy mô lớn. Theo đánh giá của Cảnh 
sát PCCC (CA tỉnh), từ thiết kế, trang 
thiết bị chữa cháy, phương án chữa cháy 
và CNCH ở DN… đều đúng quy chuẩn. 

Đánh giá về công tác PCCC ở Mega 
Market Quy Nhơn, đại tá Nguyễn 
Văn Long, Trưởng Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH (CA tỉnh), cho biết: Đây 
là một trong những đơn vị mà chủ cơ sở 
hết sức quan tâm đến công tác PCCC, đã 
tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, huấn 
luyện và tự giác kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật về PCCC. DN cũng thường 
xuyên duy trì việc bảo hành, bảo dưỡng 
và đảm bảo hoạt động tốt các hệ thống 
chữa cháy khi xảy ra sự cố.

MINH NGỌC

Nhân viên Mega Market Quy Nhơn thực tập sử dụng bình chữa cháy.
Ảnh: M.N
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Bình Định

Trong khuôn khổ dự án 
“Nghiên cứu hiện trạng rủi ro 
an toàn lao động (ATLĐ) trên 
tàu cá và tiếp cận an sinh xã 
hội (ASXH) của lao động trong 
khai thác hải sản, góp phần cải 
thiện thực thi chính sách tại 
Việt Nam” do tổ chức phi chính 
phủ quốc tế ActionsAid hỗ trợ, 
Trung tâm Bảo tồn sinh vật 
biển và Phát triển cộng đồng 
(MCD) phối hợp với Chi cục 
Thủy sản tỉnh Bình Định và một 
số đơn vị khác tổ chức nhiều 
lớp tập huấn về ATLĐ tàu cá 
và tiếp cận ASXH cho ngư dân  
trong tỉnh.

Theo thống kê của Chi cục 
Thủy sản Bình Định, từ đầu 
năm đến nay, Chi cục đã nhận 
tin báo 20 sự cố trên biển, cụ 
thể: 3 tàu cá bị hỏng máy được 
các tàu cá trong tổ đội hỗ trợ 
lai dắt, 2 tàu bị mắc cạn phải 
bỏ tàu, 5 tàu cá bị phá nước 
chìm, 1 tàu bị tàu lạ đâm 
chìm, 2 thuyền viên bị đau 
chết, 2 thuyền viên bị tai nạn, 
5 thuyền viên rơi xuống biển 
mất tích. Kết quả thiệt hại 7 tàu 
chìm, 2 người chết và 5 người 
mất tích.

Ông Nguyễn Thanh Đoàn, 
chủ tàu BĐ97334-TS làm nghề 
lưới vây, cho biết: “Vừa qua, 
trong lúc cho cây đá vào cối 
xay, một thuyền viên bị thương 
do trượt tay vào cối, phải nằm 
ở nhà mấy tháng liền chưa đi 
biển trở lại được. Chỉ một chút 
lơ là mà hậu quả khôn lường. 
Sau sự việc này, tôi tổ chức rà 
soát lại mọi thứ, tăng cường 
đảm bảo an toàn, quán triệt 
vấn đề này đến từng anh em”. 
Không được may mắn như 

Giúp ngư dân đi biển an toàn
Nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn, góp phần phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và vì sự 

phát triển bền vững của nghề cá, Bình Định đã tổ chức nhiều lớp tập huấn an toàn lao động và tiếp cận an sinh xã 
hội cho ngư dân khai thác hải sản.  

Tỉnh Bình Định hiện có gần 
45.000 lao động nghề cá, chiếm 
8,1% lao động nghề cá cả nước.  
Với 5.962 tàu cá, trong đó có 
3.243 tàu khai thác hải sản 
vùng khơi, chiếm gần 10% số 
tàu khai thác xa bờ của cả nước 
và dẫn đầu cả nước về số lượng 
tàu khai thác xa bờ. Năm 2021, 
sản lượng khai thác biển đạt 
258.140 tấn, chiếm 6,6% sản 
lượng khai thác cả nước, kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 
107,966 triệu USD, chiếm 7,6% 
tổng kim ngạch xuất khẩu toàn 
tỉnh. Ngành thủy sản Bình Định 
được xem là ngành kinh tế mũi 
nhọn của tỉnh, đồng thời giữ vai 
trò quan trọng trong sự phát 
triển chung của ngành thủy 
sản cả nước.

thế, ông Võ Văn Tánh, chủ tàu 
BĐ97654-TS ở Hoài Hương, 
Hoài Nhơn, làm nghề lưới vây 
ánh sáng chia sẻ, trong quá 
trình lao động trên tàu cá do 
bất cẩn, thuyền viên Nguyễn 
Văn Chung (SN 1995) đã rơi 
xuống biển và mất tích.

Mặc dù số lượng tai nạn lao 
động không phải là ít nhưng 
đến nay vấn đề đảm bảo ATLĐ 
chưa được chính các ngư dân 
thực sự coi trọng, và điều đáng 
lo ngại là phần lớn nguyên nhân 
tai nạn lao động trong lĩnh vực 
này là do ngư dân chủ quan.

Theo các chuyên gia, để 
giảm thiểu các vụ tai nạn, sự 
cố khi lao động trên biển, bên 
cạnh sự phối hợp thực hiện của 
các cơ quan chức năng trong 
việc nâng cao hiệu quả công 
tác bảo đảm an toàn cho ngư 
dân và tàu cá thì chính ngư dân 
phải tự nâng cao ý thức bảo vệ 
chính mình khi bước vào môi 
trường lao động. Hơn nữa, cần 
phải đóng tàu đảm bảo chất 
lượng (thiết kế, đăng kiểm…), 
trang bị đầy đủ các trang thiết 
bị cứu sinh, cứu hỏa, thông tin 
liên lạc, đồng thời thực hiện 

nghiêm chỉnh các quy định 
về an toàn hàng hải, an toàn 
sản xuất; các quy định về đảm 
bảo an toàn của Nhà nước. 
Th.S Trần Văn Luận, Phó Chủ 
tịch Nghiệp đoàn nghề cá Việt 
Nam, nhấn mạnh: Ngư dân rất 
nên tham gia hoạt động khai 
thác theo tổ đội đoàn kết sản 
xuất trên biển, vừa nâng cao 
hiệu quả đánh bắt vừa tham 
gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 
khi sự cố xảy ra. Chính ngư 
dân giúp đỡ ngư dân sẽ đạt 
hiệu quả cao nhất.

Cùng quan điểm như vậy, 

bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, 
Giám đốc Đài Thông tin duyên 
hải Quy Nhơn đề nghị, bà con 
ngư dân nên thường xuyên 
theo dõi các bản tin cảnh báo 
thiên tai, dự báo thời tiết biển 
và các thông tin an toàn hàng 
hải khác trên hai tần số 7906 
KHz và 8294 KHz. Khi gặp tai 
nạn, sự cố trên biển cần sự trợ 
giúp, liên lạc với đài thông tin 
duyên hải trên tần số 7903 KHz 
để được hỗ trợ kịp thời. 

Có mặt tại khóa tập huấn do 
ActionsAid hỗ trợ, bác sĩ Phạm 
Văn Dư, Phó Chủ tịch Hội CTĐ 
tỉnh cho rằng, chủ tàu cần trang 
bị tủ thuốc y tế trên tàu, thuyền 
trưởng và thuyền viên cần học 
cách sơ cấp cứu để có thể tự 
chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau khi 
có tai nạn xảy ra vì “nước xa 
không thể cứu được lửa gần”.

ÁI TRINH

Nâng cấp, mở rộng 
tuyến ĐT 638

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban 
hành quyết định phê duyệt 
Dự án đầu tư xây dựng và kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu Dự 
án nâng cấp, mở rộng tuyến  
ĐT 638, đoạn từ trung tâm xã 
Nhơn Phúc đến trung tâm xã 
Nhơn Lộc (TX An Nhơn). Dự án 
có tổng mức đầu tư hơn 69,747 
tỷ đồng (nguồn vốn đầu tư 
công của tỉnh, vốn đầu tư công 
của TX An Nhơn và các nguồn 
vốn hợp pháp khác), do UBND 
TX An Nhơn làm chủ đầu tư, 
thực hiện từ năm 2022 - 2024. 

Theo phương án được duyệt, 
tuyến đường dài 4,373 km, 
rộng từ 13 - 15 m, mặt đường 
bằng bê tông nhựa; trên tuyến 
xây dựng các hệ thống: Thoát 
nước, giao thông, điện chiếu 
sáng. Công trình hoàn thành 
đưa vào sử dụng đáp ứng nhu 
cầu giao thông vận tải trên 
tuyến ĐT 638, từng bước phát 
triển hệ thống giao thông thuộc 
hạ tầng kỹ thuật khung đô thị  
TX An Nhơn.                  TIẾN SỸ

Hiện nay, xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn, 
đang quyết tâm đưa xã đảo tiến lên đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao (NTMNC) 
vào năm 2023.

Xã Nhơn Châu có 3 thôn: Tây, Trung, 
Đông, với 567 hộ dân/2.278 nhân khẩu. 
Phần lớn người dân nơi đây sinh sống bằng 
nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và tham 
gia kinh doanh, cung cấp dịch vụ du lịch 
cộng đồng. Tính đến tháng 10.2022, địa 
phương đã đạt 12/19 tiêu chí, theo Quyết 
định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây 
dựng NTM và Bộ tiêu chí Quốc gia về xã 
NTMNC giai đoạn 2021 - 2025. 

Hiện nay, hệ thống giao thông trên địa 
bàn xã đã được đầu tư, nâng cấp, mở rộng 
hoàn chỉnh với 14,38 km đường trục thôn 
(100%) đã bê tông hóa, 9,62 km đường ngõ 
xóm được cứng hóa. Thành phố đang hỗ 
trợ xã nâng cấp mở rộng tuyến đường dọc 
bãi biển Nhơn Châu, tiếp tục đầu tư xây 
dựng công trình “Kè chắn sóng phía Đông 
Cảng cá Cù Lao Xanh” để bảo vệ khu dân 
cư phía Đông, đồng thời tạo tuyến giao 
thông mới cho đảo dài 238 m với vốn đầu 

Nhơn Châu phấn đấu đạt chuẩn  
nông thôn mới nâng cao năm 2023

Theo các chuyên gia, để giảm thiểu các vụ tai nạn, sự cố khi lao động trên biển, ngư dân phải tự nâng cao ý thức bảo vệ chính mình. 
- Trong ảnh: Thuyền viên của một tàu cá đang rửa cá trước khi chuyển cá xuống hầm bảo quản.                            Ảnh:  LÊ THANH TRƯỞNG

Xã Nhơn Châu đặt mục tiêu phát triển thành một trong 
những trung tâm du lịch biển đảo của tỉnh Bình Định.

Ảnh: N.N

tư thực hiện gần 5,5 tỷ đồng. 
100% hộ dân trên xã được sử dụng điện 

lưới quốc gia, cùng với đó, nhà văn hóa, 
chợ và khu xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh 
môi trường… khiến đời sống người dân 
ngày càng tốt hơn. Đường làng, ngõ xóm 
còn có thêm nhiều cây xanh, đảm bảo đúng 
chuẩn sáng - xanh - sạch - đẹp. Các loại 
hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT 
được tổ chức thường xuyên đã nâng cao 
đời sống tinh thần của người dân xã đảo. 

Để phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho 
người dân, chính quyền xã đã định hướng 
phát triển kinh tế biển gắn với nuôi trồng, 
đánh bắt thủy hải sản; phát triển đảo thành 
một trong những trung tâm du lịch biển 
đảo của tỉnh Bình Định, đẩy mạnh dịch vụ 
homestay kết hợp dịch vụ ăn uống, nghỉ 
ngơi, tổ chức du lịch trải nghiệm văn hóa, 
du lịch cộng đồng tại địa phương. 

Ông Hồ Nhật Duy, Phó Chủ tịch UBND 
xã Nhơn Châu, cho biết: Chính quyền xã 
cùng với Mặt trận và các hội, đoàn thể chú 
trọng tuyên truyền để nâng cao nhận thức 
của người dân về vấn đề xây dựng NTM 
không có đích đến mà liên tục, ngay cả khi 
xây dựng thành công NTMNC cũng không 
phải là dừng lại, mà sẽ tiến lên cao hơn với 
mục đích tất cả nhằm phục vụ chính lợi ích 
của người dân. Nhờ thực hiện đúng như 
vậy nên chúng tôi tạo được sự đồng thuận 
trong dân, tất cả cùng tập trung phấn đấu 
cho mục tiêu thực hiện tốt các tiêu chí xã 
NTMNC. Chúng tôi tin chắc Nhơn Châu sẽ 
hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTMNC 
vào năm 2023. 

NGUYỄN NGUYỆT
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Hấp lực từ căn hộ cao cấp 
sở hữu lâu dài về ở ngay

Vừa qua, dự thảo Luật Nhà 
ở sửa đổi, Bộ Xây dựng đã đưa 
ra 2 phương án liên quan đến 
thời hạn sở hữu căn hộ. Trong 
đó, phương án 1 là thời hạn 
sở hữu được xác định theo 
thời hạn sử dụng công trình. 
Phương án 2 là giữ nguyên như 
quy định hiện hành, tức không 
quy định thời hạn sở hữu.

Thông tin này đã khiến 
cho thị trường bất động sản 
có nhiều biến động, một số 
nhà đầu tư với tâm lý “ăn 
chắc mặc bền” đã chuyển 
sang đầu tư đất nền hoặc các 
sản phẩm nhà gắn liền với 
đất khác, tuy nhiên vẫn còn 
không ít nhà đầu tư cho rằng 
đây là thời điểm lý tưởng để 
mua căn hộ trước khi luật mới 
được thông qua. 

Đánh giá về tiềm năng căn 
hộ cao cấp sở hữu lâu dài thời 
điểm này, nhiều chuyên gia 
cho rằng: Với những khách 
hàng đang có nhu sở hữu căn 
hộ thì đây là thời điểm tốt để 
sở hữu bởi mức giá vẫn còn 
tốt, nếu càng chờ sẽ càng mất 
cơ hội, bởi thực tế cho thấy, 
giá của những căn hộ sở hữu 
lâu dài, vị trí đắc địa đang có 
chiều hướng liên tục tăng. Rất 

có thể giai đoạn tiếp theo, mức 
tăng 10 - 20% sẽ trở nên phổ 
biến trên thị trường, đặc biệt 
khi dự thảo sửa đổi Luật Nhà 
ở bổ sung quy định về thời 
hạn sở hữu nhà chung cư được 
thông qua.

Đặc biệt, trong tình hình 
thị trường bất động sản nhiều 
biến động, pháp lý khó khăn 
và khan hiếm nguồn cung, các 
dự án căn hộ sở hữu lâu dài, sổ 
hồng trao tay, nhận nhà ở ngay 

được coi như “hàng hiếm” 
được đông đảo khách hàng và 
các nhà đầu tư săn đón.

Altara Residences 
“của hiếm” trên thị trường 
bất động sản Quy Nhơn 

Thấu hiểu về nhu cầu sở 
hữu căn hộ không chỉ để sống, 
hưởng thụ mà còn để tích lũy 
và làm tài sản cho thế hệ 
tương lai, chủ đầu tư Công ty 
CP Foodinco Quy Nhơn tiếp 

tục tung ra thị trường quỹ căn 
đẹp nhất căn hộ biển cao cấp 
Altara Residences (tọa lạc 
ngay mặt đại lộ Trần Hưng 
Đạo,  phường Hải Cảng,  TP 
Q u y  N h ơ n ,  c hỉ cách biển 
200 m) với giá hấp dẫn, chỉ 
từ 2,2 tỷ đồng/căn.

Hiện dự án đã hoàn thiện 
và đón cư dân về an cư hạnh 
phúc. Mua nhà thời điểm này, 
khách hàng chỉ cần thanh toán 
60% căn hộ có thể nhận nhà ở 

Căn hộ biển cao cấp sở hữu lâu dài “chiếm sóng” 
thị trường bất động sản Quy Nhơn cuối năm 2022?

Việc Bộ Xây dựng đưa ra dự thảo áp niên hạn thời gian sử dụng căn hộ đã khiến thị trường địa ốc có nhiều biến 
động. Nhà đầu tư chuyển hướng lựa chọn sang các loại hình bất động sản không hạn chế thời gian sử dụng. Vì vậy, các 
căn hộ sở hữu lâu dài được các chuyên gia nhận định mua lúc này chính là thời điểm “vàng”.

ngay. Với khách hàng thanh 
toán sớm còn được hưởng 
chiết khấu tới 10% giá trị căn 
hộ. Ngoài ra, chủ đầu tư còn 
áp dụng chương trình miễn 
lãi trong 12 tháng giúp khách 
hàng giảm bớt áp lực tài chính 
khi mua nhà.

Là một trong số ít dự án 
tại TP Quy Nhơn được quy 
hoạch bài bản, hạ tầng hoàn 
thiện, dịch vụ tiện ích đẳng 
cấp, Altara Residences không 
chỉ là chốn an cư đẳng cấp mà 
còn là kênh đầu tư lý tưởng tạo 
dòng lợi nhuận cho thuê bền 
vững và tiềm năng tăng giá cao 
trong tương lai.

Thực tế cho thấy, từ ngày 
chính thức đi vào vận hành, 
các căn hộ cho thuê tại Altara 
Residences luôn trong tình 
trạng hút khách mạnh mẽ với 
công suất lấp đầy đạt từ 90 - 
100%, thậm chí có nhiều thời 
điểm còn rơi vào tình trạng 
cháy phòng. Với mức cho thuê 
giá cao từ 9 - 15 triệu/căn/
tháng, 1,5 - 3,2 triệu/căn/đêm, 
tỷ suất đầu tư được dự báo có 
thể lên tới 19%/năm, Altara 
được đánh giá là “con gà đẻ 
trứng vàng” cho các nhà đầu 
tư thông thái.     NGỌC DUNG

Căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài về ở ngay “được lòng” khách hàng và các nhà đầu tư.               Ảnh: NGỌC DUNG

l Để biết thêm thông tin chi tiết, 
khách hàng liên hệ:
Đơn vị tư vấn và Quản lý bán hàng: 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIREX

Hotline: 093 635 1579

l Trung tâm Khuyến nông tỉnh 
vừa tổ chức tuyền truyền và hướng 
dẫn phòng, chống đói rét, dịch bệnh 
trâu, bò trong mùa mưa bão cho 140 
hộ chăn nuôi của các xã Ân Đức, Ân 
Tường Đông, Ân Tường Tây, Ân Mỹ, Ân 
Hảo Đông và Ân Hảo Tây (Hoài Ân). 

THÀNH NGUYÊN
l Gần đây, thành viên của 

HTXNN Thuận Nghĩa, thị trấn Phú 
Phong, huyện Tây Sơn, nâng cao 

năng lực cung cấp rau cho thị trường 
nhờ linh hoạt kế hoạch sản xuất, 
chuyển sang trồng các giống rau có 
thời gian sinh trưởng ngắn ngày, nhu 
cầu tiêu thụ lớn trong mùa mưa bão. 
Cụ thể, tháng 10.2022, bình quân 
lượng rau cung cấp cho thị trường đạt 
mức 400 kg/ngày, tăng 200 kg/ngày 
so với trước đây. Bên cạnh đó, giá các 
loại rau quả cũng tăng gần gấp đôi. 

ĐINH NGỌC

Với mục đích nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm từ cây dừa, đem 
lại thu nhập cao, ổn định và bền vững 
cho người dân, Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh đã xây dựng và nhân rộng 
mô hình thâm canh cây dừa theo 
hướng hữu cơ. Năm 2022, Trung tâm 
triển khai mô hình “Thâm canh cây 
dừa theo hướng hữu cơ” cho 15 hộ 
trồng dừa tại thôn Tân An, xã Hoài 
Châu, TX Hoài Nhơn với quy mô 500 
cây dừa ta trên 20 năm tuổi. Đa số các 
hộ dân tham gia mô hình đều có vườn 
dừa trồng lâu năm già cỗi, việc chăm 
sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh chưa 
được chú trọng; năng suất thu hoạch 
dừa hằng năm thấp, bình quân chỉ từ 
25 - 30 quả/cây/năm. 

Với việc áp dụng các biện pháp kỹ 
thuật thâm canh theo hướng hữu cơ 
như: Bón phân, tưới nước giữ ẩm; bố 
trí trồng xen các loại cây ngắn ngày 
(cỏ chăn nuôi, sả, cây cảnh); đồng thời, 
thực hiện tốt công tác quản lý phòng 
trừ dịch hại tổng hợp trong vườn dừa, 
vun bầu làm rãnh thoát úng khi có 
mưa lớn; quan tâm chú trọng đầu tư 
chăm sóc, dọn vệ sinh cỏ dại quanh 
gốc, thường xuyên dọn vệ sinh ngọn 
dừa, tàu lá khô… cây dừa trong mô 
hình ít bị sâu bệnh, sinh trưởng và 
phát triển khá tốt. 

Bình quân số tàu lá xanh của dừa 

trong mô hình đạt 33 - 35 tàu/cây, màu 
xanh bền, quanh gốc ra rễ mới nhiều 
hơn so với vườn dừa ngoài mô hình, 
buồng hoa trổ nhiều hơn. Đặc biệt, tỷ 
lệ đậu quả bình quân khá cao - 65quả/
cây/năm, cao hơn dừa ngoài mô hình 
30 quả/cây/năm. Với quy mô 160 cây/
ha, lợi nhuận mang lại cao hơn 9,6 
triệu đồng/ha/năm, hơn dừa ngoài mô 
hình khoảng 25,7%. Về lâu dài năng 
suất, lợi nhuận sẽ còn tiếp tục tăng 
hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Bà Võ Nguyễn Bích Thủy, cán bộ 
kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh, 
cho hay: Việc áp dụng tốt các biện 
pháp kỹ thuật thâm canh theo hướng 
hữu cơ đã hạn chế được sâu bệnh hại 
(thấp hơn dừa ngoài mô hình khoảng 
12 - 15%), hiện tượng nứt trái, rụng 
trái non cũng giảm đáng kể; tỷ lệ đậu 
quả đạt mức như dự kiến, đặc biệt chất 
lượng quả dừa cao hơn thấy rõ.

“Nhờ áp dụng thâm canh và chăm 
sóc cây dừa theo hướng hữu cơ, cây 
dừa đã phục hồi khá nhanh, chống 
chịu tốt với sâu bệnh gây hại, qua đó 
đạt năng suất cao, tạo nguồn thu nhập 
tốt cho người trồng dừa. Chúng tôi sẽ 
tuyên truyền nhân rộng kỹ thuật thâm 
canh cây dừa theo hướng hữu cơ để bà 
con học tập, làm theo”, ông Phan Ngọc 
Trương, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài 
Châu chia sẻ.              THÀNH NGUYÊN

THÂM CANH CÂY DỪA THEO HƯỚNG HỮU CƠ:

Đem lại thu nhập cao, ổn định và bền vững

Sau hơn 1 năm thử nghiệm, nhân 
rộng, nông dân huyện Phù Cát đã và 
đang gặt hái thành quả trong canh 
tác giống lúa BC15 trên đồng đất địa 
phương. Đây là giống lúa thuần do 
Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed - 
Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên 

Phù Cát: Giống lúa BC15 cho kết quả tốt
tuyển chọn với nhiều ưu điểm nổi trội 
như: Cứng cây, đẻ nhánh khỏe, chống 
đổ tốt, chịu rét, chịu thâm canh, bộ lá 
xanh đậm, khỏe; có khả năng chống 
chịu sâu bệnh và kháng bạc lá tốt, 
nhất là vào vụ Hè Thu; hạt thóc bầu, 
ít rụng, tỷ lệ hạt chắc cao, khả năng 
thích ứng rộng.

Thực tế canh tác cho thấy, lúa BC15 
đạt năng suất cao, 80 tạ/ha, cao hơn 
5 tạ/ha so với giống đối chứng; hạt 
gạo to, cơm mềm, dẻo, vị đậm. Ông 
Châu Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND 
xã Cát Minh, một địa phương đang 
sử dụng nhiều giống BC15 cho biết: 
Năm 2022, toàn xã gieo sạ hơn 200 ha 
lúa BC15. Sau gần 4 tháng đến khi thu 
hoạch, giống lúa BC15 cho năng suất 
cao hơn 21% so với các giống lúa phổ 
biến mà người dân của xã thường sử 
dụng hằng năm.               THẾ HÀ

Hội thảo đầu bờ về hiệu quả kinh tế khi canh tác 
bằng giống lúa BC15 ở xã Cát Minh.                    Ảnh: T.H
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20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 23-NQ/TW Ở TX HOÀI NHƠN:

Chuyển biến rõ nét, nhiều thành quả 

Khu phố Song Khánh (phường Hoài Xuân, TX Hoài Nhơn) có nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng khu dân cư sáng, 
xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh.                               Ảnh: H.THU 

Theo ông Nguyễn Văn Đẹp- 
Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TX Hoài Nhơn, qua học 
tập, quán triệt, Nghị quyết 23-
NQ/TW ngày 12.3.2003 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa IX) về phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh, đã 
tạo chuyển biến tích cực trong 
nhận thức của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân về ý nghĩa, 
tầm quan trọng của công tác 
này. Vai trò, trách nhiệm của 
các cấp ủy, chính quyền trong 
lãnh đạo, điều hành phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
rõ nét hơn. 

Một thành quả nổi bật sau 20 
năm thực hiện Nghị quyết 23, 
TX Hoài Nhơn đã mở rộng và 
đa dạng hóa các hình thức tập 
hợp nhân dân, nâng cao vị trí, 
vai trò của MTTQ và các đoàn 
thể trong thực hiện đại đoàn kết 
toàn dân tộc. 

Ông Nguyễn Văn Phiến, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
phường Tam Quan Bắc, cho biết: 
Chúng tôi luôn tích cực đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt 
động sát với thực tiễn. Tăng 
cường nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng của người dân, cùng với 
chính quyền xem xét, giải quyết 
kịp thời, tạo đồng thuận cao 
trong xã hội. Chủ động phối hợp 
với các tổ chức thành viên phát 
động các phong trào thi đua yêu 
nước, các cuộc vận động phù 

hợp với điều kiện từng khu dân 
cư, thu hút đông đảo đoàn viên, 
hội viên và người dân tham gia.   

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ 
chức chính trị - xã hội thị xã đã 
nỗ lực phối hợp tổ chức nhiều 
cuộc giám sát trên nhiều lĩnh 
vực; chủ trì các cuộc đối thoại 
giữa cấp ủy đảng, chính quyền 
thị xã với các tổ chức, công dân. 
Tổ chức các đợt đối thoại với 
nhân dân về tình hình ô nhiễm 
môi trường tại một số cơ sở sản 
xuất, về công tác giải phóng mặt 
bằng thực hiện các công trình, 

dự án trọng điểm. Tổ chức phản 
biện xã hội trên các lĩnh vực: 
Xây dựng các công trình trọng 
điểm, xây dựng nông thôn mới, 
thực hiện các chính sách xã hội... 
đáp ứng được nguyện vọng và 
mong muốn chính đáng của 
nhân dân. Ngoài ra, MTTQ và 
tổ chức chính trị - xã hội các 
cấp đã tổ chức trên 600 hội nghị 
góp ý xây dựng Đảng, chính 
quyền với nội dung, hình thức  
phong phú.

Tiêu biểu trong thực hiện 
tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai thực hiện các phong 
trào thi đua yêu nước, cuộc 
vận động theo Nghị quyết 23 là 
phường Tam Quan Nam. Đảng 
ủy, UBND phường, MTTQ và 
các hội, đoàn thể triển khai 
Nghị quyết 23 gắn với việc thực 
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 
tạo sự lan tỏa sâu rộng trong 
cuộc sống. 

Ông Nguyễn Văn Tưởng, Bí 
thư Đảng ủy phường Tam Quan 
Nam, cho biết: Đảng ủy, UBND, 
MTTQ, các hội đoàn thể, tổ chức 
chính trị - xã hội trên địa bàn 

Chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên 
trong học sinh

Theo ông Trần Đình Dăng, 
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 
Tây Sơn, trong 4 trường THPT 
trên địa bàn huyện, Chi bộ 
Trường THPT Quang Trung có 
kết quả kết nạp đảng viên cao 
nhất. Năm 2022, chỉ tiêu kết nạp 
3 đảng viên, nhưng đến nay, Chi 
bộ đã kết nạp 7 đảng viên, gồm 
5 học sinh và 2 giáo viên. 

Thầy Nguyễn Đình Cung -  
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 
Trường THPT Quang Trung, cho 
biết: Chi bộ nhà trường xác định, 
phát triển đảng viên trong học 
sinh là nhiệm vụ quan trọng. Vì 
vậy, Chi bộ đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền cho học sinh về quy 
định, điều kiện kết nạp Đảng khi 
đủ 18 tuổi. Đồng thời, Ban Giám 
hiệu nhà trường thường xuyên 
tổ chức các hoạt động thiết thực 
như nói chuyện truyền thống, 
phát động các phong trào thi 
đua, tạo môi trường cho các em 
rèn luyện, phấn đấu.

Theo thầy Cung, tìm nguồn 
phát triển Đảng trong học sinh 
là một quá trình lâu dài. Các 
hạt nhân ưu tú nhất, có thành 
tích nổi trội trong học tập được 
nhà trường đưa vào diện “ươm 
mầm”. Các tiêu chuẩn như học 
sinh giỏi 3 năm liền, tích cực 

phường không ngừng bám sát 
cơ sở, hướng về khu dân cư, tổ 
chức triển khai thực hiện hiệu 
quả các phong trào, các cuộc vận 
động phát triển KT-XH. Điển 
hình, việc mở rộng đường làng, 
ngõ xóm nhiều năm qua có đóng 
góp quan trọng của người dân 
địa phương. Người dân đã tự 
nguyện hiến trên 3.500 m2 đất, 
1.500 m tường rào, hơn 7.000 
cây lâu năm các loại, 5.788 ngày 
công lao động.   

Nhiều địa phương khác trên 
địa bàn thị xã cũng tăng cường 
công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng, nâng cao trách nhiệm 
công dân, xây dựng sự đồng 
thuận xã hội, đẩy mạnh các 
phong trào thi đua yêu nước 
đạt nhiều kết quả tích cực. Theo 
ông Phạm Đình Minh - Bí thư 
Chi bộ, Trưởng khu phố Song 
Khánh (phường Hoài Xuân), 
phong trào xây dựng khu dân 
cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an 
toàn, văn minh được triển khai 
rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết 
thực tại địa phương. 

“Khi có chủ trương xây 
dựng mô hình thắp sáng đường 
quê, tôi cùng cấp ủy, MTTQ và 
các hội, đoàn thể khu phố tập 
trung vận động cán bộ, hội viên 
và người dân hưởng ứng, tự 
nguyện đóng góp để xây dựng 
hệ thống điện chiếu sáng với 
tổng số tiền hơn 150 triệu đồng 
và 50 ngày công. Đến nay, 100% 
tuyến đường trong khu dân cư 
được thắp sáng”, ông Minh 
chia sẻ.                        HOÀI THU 

Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 

(BĐ) - Ngày 25.10, Chủ 
tịch UBND tỉnh có văn bản 
yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 
địa phương trên địa bàn tỉnh 
thực hiện nghiêm chỉ đạo của 
Chủ tịch UBND tỉnh đối với 
việc không yêu cầu người 
dân phải xuất trình, nộp sổ 
hộ khẩu trong quá trình giải 
quyết thủ tục hành chính theo 
đúng quy định của Luật Cư 
trú và các văn bản hướng dẫn 
Luật Cư trú.

Đồng thời, rà soát, đẩy 
mạnh triển khai, cung cấp các 
dịch vụ công trực tuyến, nhất là 
25 dịch vụ công thiết yếu đã 
được xác định trong Đề án 
phát triển ứng dụng dữ liệu 
về dân cư, định danh và xác 
thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 
2022 - 2025, tầm nhìn đến 
năm 2030 (Đề án 06) và 29 
dịch vụ công trực tuyến theo 
Quyết định số 422/QĐ-TTg 
ngày 4.4.2022 của Thủ tướng  
Chính phủ.

UBND các huyện, thị xã, 
thành phố đẩy nhanh việc đối 
soát, làm sạch dữ liệu về tiêm 
chủng, dữ liệu an sinh xã hội 
và dữ liệu của các hội, đoàn 
thể theo hướng huy động tổng 
lực các nguồn lực như: Thành 

viên Tổ Công tác Đề án 06 cấp 
xã, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ 
nữ… thành một Tổ để rà soát 
chung tất cả dữ liệu cho hiệu 
quả, tiết kiệm, bảo đảm an 
ninh, an toàn, bảo mật thông 
tin, đồng bộ, thống nhất với 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối 
hợp với Sở TT&TT và các cơ 
quan chức năng liên quan 
triển khai, chỉ đạo các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh trên 
địa bàn tỉnh thực hiện kết 
nối cơ sở dữ liệu về hồ sơ 
sức khỏe người lái xe lên hệ 
thống của Bộ GTVT để thực 
hiện dịch vụ công Cấp đổi, 
cấp lại giấy phép lái xe của 
Bộ GTVT. 

Giao Văn phòng UBND 
tỉnh chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan có liên quan đẩy 
nhanh tiến độ triển khai thực 
hiện nhóm nhiệm vụ liên quan 
đến đăng ký sử dụng dịch vụ/
thanh toán trực tuyến phí sử 
dụng dịch vụ công ích (điện, 
nước, rác) và thanh toán 
trực tuyến học phí, viện phí 
thông qua Cổng Dịch vụ công  
của tỉnh.                             

M.LÂM

Lễ kết nạp đảng viên là học sinh ở Chi bộ Trường THPT Quang Trung.             Ảnh: V.P

tham gia các phong trào do Đoàn 
tổ chức, là công dân tốt nơi cư 
trú. Trường mạnh dạn giao việc, 
tin tưởng và định hướng cho các 
em phấn đấu. Để thực hiện có 
hiệu quả việc tạo nguồn, phát 
triển đảng viên trong học sinh, 
Chi bộ, Ban Giám hiệu, Đoàn 
trường đều có lộ trình cụ thể để 
bồi dưỡng; giáo viên chủ nhiệm 
liên lạc thường xuyên với phụ 
huynh học sinh tạo điều kiện 
giúp các em phát huy vai trò 
trong các hoạt động đoàn thể.

Bên cạnh đó, Chi bộ chỉ đạo 
Đoàn trường lập danh sách 
những học sinh giỏi từ lớp 10. 
Học sinh nào xuất sắc trong học 
tập, năng nổ trong các phong 
trào, Ban Chấp hành Đoàn 

trường xem xét và lập danh sách 
giới thiệu cho Chi bộ có kế hoạch 
bồi dưỡng và cử đi học lớp bồi 
dưỡng nhận thức về Đảng. Sau 
đó, Chi bộ cử một đảng viên chịu 
trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ 
để giới thiệu xem xét, làm hồ sơ 
chuẩn bị đầy đủ các quy trình 
kết nạp.

Võ Thành Phát, một trong 
năm học sinh Trường THPT 
Quang Trung vinh dự đứng vào 
hàng ngũ của Đảng năm 2022, 
chia sẻ: “Với em, đây mới chỉ 
là sự khởi đầu. Em sẽ cố gắng 
phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn 
nữa trong học tập để sau này góp 
công sức nhỏ bé của mình xây 
dựng quê hương giàu đẹp”.      

VĂN PHONG

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG (TÂY SƠN): 
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Tiêm phòng, tầm soát,  
phát hiện sớm

Ung thư cổ tử cung là một trong 
những bệnh lý gây tử vong hàng đầu 
ở phụ nữ. Để phòng, chống ung thư 
cổ tử cung, theo thông tin của Bộ Y 
tế, đến năm 2026 sẽ có vắc xin miễn 
phí cho trẻ em gái. 

Theo đó, tại phiên đối thoại “Phụ 
nữ và các vấn đề an sinh xã hội, bình 
đẳng giới” ngày 15.10.2022, Quyền Bộ 
trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin 
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 104/
NQ-CP liên quan đến việc tiêm chủng 
mở rộng. Đến năm 2026 sẽ có vắc xin 
phòng ung thư cổ tử cung miễn phí cho 
trẻ em gái.

Về thông tin này, ông Lê Quang 
Hùng, Giám đốc Sở Y tế, nhận định: 
Đó là chủ trương rất đúng đắn và cấp 
thiết. Ung thư cổ tử cung là một trong 
những loại ung thư gây tử vong hàng 
đầu ở phụ nữ. Nhiều nước cũng đã 
triển khai tiêm vắc xin phòng ung thư 
cổ tử cung miễn phí. Khi tiêm vắc xin 
thì tỷ lệ nhiễm vi rút HPV ung thư cổ 
tử cung giảm, do vậy nguy cơ mắc ung 
thư cổ tử cung giảm. Phải khẳng định 
lần nữa, để phòng, chống dịch bệnh thì 
vắc xin là biện pháp hàng đầu, điều này 
chúng ta đã thấy rõ khi phòng, chống 
dịch Covid-19. Trong khi chờ có vắc xin 
miễn phí nên tầm soát và chủ động tiêm 
vắc xin ngừa bệnh.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế 
giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có 
khoảng 500 nghìn ca mắc ung thư cổ tử 
cung mới, 240 nghìn ca tử vong. Ở phụ 
nữ Việt Nam, mỗi năm có khoảng 5.600 
ca mắc mới và 2.500 ca tử vong. Tại Việt 
Nam, ung thư cổ tử cung đứng hàng thứ 
2 sau ung thư vú. Ung thư cổ tử cung 
thường phát triển âm ỉ trong nhiều năm, 
do vậy độ tuổi phát hiện thường là 40 - 
70 tuổi nhưng cũng có thể phát hiện ở 
độ tuổi trẻ hơn. Dấu hiệu nhận biết đầu 
tiên là chảy máu âm đạo bất thường. 
Sau đó là đau vùng chậu, tiểu tiện bất 
thường và sưng chân.

Ung thư cổ tử cung có thể điều trị 
khỏi nếu phát hiện sớm và điều trị kịp 

Truyền thông trực tiếp 
về chăm sóc sức khỏe 
sinh sản vị thành niên

(BĐ) - Sở Y tế vừa có văn bản gửi các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa 
bàn tỉnh, Chi cục DS - KHHGĐ, Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc sử 
dụng tài liệu hướng dẫn truyền thông 
trực tiếp về chăm sóc sức khỏe sinh sản 
vị thành niên.

Trong đó, tài liệu giới thiệu các 
phương pháp, hình thức truyền thông 
về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành 
niên với các nội dung: Tuổi dậy thì, tình 
bạn và tình yêu đôi lứa, tình dục an toàn 
và đồng thuận, mang thai, tránh thai, 
nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình 
dục, tảo hôn và hôn nhân cận huyết, 
xâm hại tình dục trẻ em, một số khái 
niệm về giới tính và giới, một số kỹ năng 
sống liên quan đến sức khỏe sinh sản vị 
thành niên.                                          

                                              ĐỖ THẢO

Chăm sóc sức khỏe 
nhân dân vùng  
đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi

(BĐ) - UBND tỉnh vừa có Kế hoạch 
thực hiện dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe 
nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc 
người dân tộc thiểu số; phòng chống 
suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển  
KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình 
Định, giai đoạn 2021 - 2030, trong đó giai  
đoạn 1 là từ năm 2021 - 2025.

Theo đó, tại khu vực III vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến 
năm 2025 có 25% nam, nữ thực hiện 
tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết 
hôn; 20% bà mẹ mang thai được tầm 
soát, sàng lọc trước sinh; 25% trẻ sơ 
sinh được tầm soát, sàng lọc sơ sinh 
tại các xã có triển khai can thiệp; tăng 
thêm 60% người sử dụng dịch vụ  
DS - KHHGĐ. Bên cạnh đó, có 60% 
người cao tuổi được khám sức khỏe 
định kỳ ít nhất 1 lần/năm tại các xã 
thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi; thực hiện công tác truyền 
thông, tư vấn về bệnh Thalassemia tại 
Khoa Sản của các BVĐK tuyến tỉnh, 
tuyến huyện...

                                                            THẢO YÊN

Các trường hợp đột quỵ trẻ hóa gia tăng
Ðột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch 

máu não là căn bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ 
tử vong cao, hiện có xu hướng ngày càng 
trẻ hóa, khoảng 35 - 40 tuổi, thậm chí ở 
độ tuổi 20 - 30.

Đột quỵ là tình trạng não bộ bị tổn 
thương nghiêm trọng do quá trình cung 
cấp máu cho não bị gián đoạn hoặc 
giảm đáng kể khiến não bộ bị thiếu  
ô xy, không đủ dinh dưỡng để nuôi các 
tế bào. Trong vòng vài phút nếu không 
được cung cấp đủ máu, các tế bào não 
sẽ bắt đầu chết. Do đó, người bị đột quỵ 
cần được cấp cứu ngay lập tức, thời gian 
kéo dài càng lâu, số lượng tế bào não 
chết càng nhiều sẽ ảnh hưởng lớn tới 
khả năng vận động và tư duy của bệnh 

nhân, thậm chí là tử vong.
Bên cạnh các dấu hiệu cảnh báo đột 

quỵ như chóng mặt, đau đầu, tê yếu 
tay chân, méo miệng, nói đớ... người 
bệnh dễ gặp những cơn thiếu máu não 
thoáng qua. Các dấu hiệu này chỉ diễn ra 
trong thời gian rất ngắn, thường kéo dài 
khoảng vài phút, đây là dấu hiệu cảnh 
báo nguy cơ đột quỵ đang đến, vì vậy 
khi phát hiện những dấu hiệu này người 
bệnh hết sức lưu ý, nên khẩn trương đến 
cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến đột 
quỵ, xu hướng bệnh nhân trẻ gia tăng 
nhiều vì bệnh này liên quan đến nhiều 
yếu tố như: Chế độ về ăn uống, dinh 
dưỡng, stress, đau đầu kéo dài, tăng 

huyết áp, mỡ máu, đái tháo đường, các 
bệnh lý tim mạch kèm theo. Nếu có các 
dấu hiệu đột quỵ, bệnh nhân nên được 
đưa vào bệnh viện càng sớm càng tốt, 
trong vòng 4 - 6 giờ đầu tiên khi phát 
bệnh là khung giờ vàng để được điều trị 
tốt, phục hồi nhanh. Tuy nhiên, tốt nhất 
là nên điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ăn 
uống, tức là nên tích cực phòng bệnh.

Theo bác sĩ chuyên khoa, hầu hết 
những người sống sót sau cơn đột quỵ 
đều có sức khỏe suy yếu hoặc mắc các di 
chứng như: Tê liệt hoặc cử động yếu một 
phần cơ thể, mất ngôn ngữ, rối loạn cảm 
xúc, thị giác suy giảm... Để phòng ngừa 
đột quỵ, các chuyên gia khuyến cáo làm 
giảm các yếu tố nguy cơ bằng cách điều 

trị dứt điểm các bệnh lý cao huyết áp, 
béo phì, đái tháo đường, bệnh tim mạch, 
bỏ hút thuốc lá, giảm stress... và khám 
sức khỏe định kỳ mỗi 3 đến 6 tháng. 

Trong trường hợp đã có tiền sử đột 
quỵ hoặc nguy cơ cao, các chuyên gia 
khuyến cáo cần nhận biết sớm các dấu 
hiệu đột quỵ như đột ngột yếu, tê hay liệt 
mặt, tay hoặc chân (đặc biệt ở một bên 
của cơ thể); không nói được hoặc khó 
khăn trong nói hay hiểu ngôn ngữ; đột 
ngột mất thị lực, đặc biệt chỉ ở một mắt; 
nhức đầu dữ dội mà không có nguyên 
nhân rõ ràng… Nếu nhận thấy các dấu 
hiệu triệu chứng trên cần đi khám để 
phòng ngừa.                                       THÙY VY

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

thời. Tại Phòng khám đa khoa của Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, sau khi 
khám cho bệnh nhân, các bác sĩ sẽ tư 
vấn về tình hình bệnh và thông tin về 
việc phòng ung thư cổ tử cung. Bác sĩ Lê 
Thị Sáu cho biết: Mỗi tháng phòng khám 
gặp vài trường hợp mắc ung thư cổ tử 
cung, nếu phát hiện sớm và điều trị kịp 
thời vẫn có thể khỏi bệnh. Để phòng ung 
thư cổ tử cung, phụ nữ trong tầm tuổi 
9 - 26 tuổi nên chủ động tiêm phòng,  
vắc xin sẽ giúp phòng được tuyp 16 và 
18 là nguyên nhân chiếm 70% các ca mắc 
ung thư cổ tử cung, tuyp 6 và tuyp 11 
gây sùi mào gà. 

Bệnh nhân T.T.H (50 tuổi, ở huyện 
Tây Sơn) cho biết: Tôi không biết về  
vắc xin phòng ung thư cổ tử cung, nhưng 
khi khám bệnh và được bác sĩ thông tin, 
tôi sẽ đưa con gái đi tiêm phòng.

Theo Kế hoạch Phòng, chống bệnh 
không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe 
tâm thần trên địa bàn tỉnh Bình Định 
giai đoạn 2022 - 2025 do UBND tỉnh 
ban hành, đến năm 2025 có ít nhất 40% 
người thuộc đối tượng sàng lọc được 
định kỳ sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ 
tử cung. 40% số người mắc một số bệnh 
ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm.

Để phát hiện ung thư cổ tử cung 
tại cộng đồng, theo ông Bùi Ngọc Lân, 
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh, ngoài công tác chỉ đạo tuyến 
cho các Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 
sản của 11 TTYT, Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh còn tổ chức tập huấn, giám 
sát, sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ 
tử cung cho các địa phương trong tỉnh.

Theo đó, 9 tháng đầu năm, Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã triển 
khai công tác chỉ đạo tuyến - giám 
sát công tác chăm sóc sức khỏe sinh 
sản tại 33 trạm y tế và 11 Khoa Chăm 
sóc sức khỏe sinh sản thuộc 11 TTYT 
huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh 
giám sát hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật 
khám sàng lọc nhiễm khuẩn đường 
sinh sản, Trung tâm kết hợp khám 
sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử 
cung bằng phương pháp VIA, khám 
vú phát hiện các bệnh lý tuyến vú tại 
cộng đồng cho phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ. Thực hiện các hoạt động chăm 
sóc, giảm nhẹ cho người bệnh ung thư 
được quản lý tại cộng đồng. Tổ chức 
tập huấn về khám sàng lọc ung thư cổ 
tử cung năm 2022...

                                                          THẢO KHUY

Bác sĩ Lê Thị Sáu tư vấn về ung thư cổ tử cung cho bệnh nhân.                                                                    Ảnh: T. KHUY

PHÒNG NGỪA UNG THƯ CỔ TỬ CUNG: 
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Bình Định

Nhiều nội dung quan trọng
TUẦN LÀM VIỆC THỨ 3, KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV: 

Toàn cảnh phiên họp sáng 28.10                Ảnh: quochoi.vn

Tuần làm việc thứ 3 (từ ngày 31.10 - 
5.11) của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 
XV sẽ diễn ra nhiều nội dung quan 
trọng, thu hút sự quan tâm của cử tri 
và nhân dân cả nước.

Điểm nhấn nổi bật trong tuần 
làm việc là hoạt động chất vấn và trả 
lời chất vấn trước Quốc hội. Đây là 
nội dung đặc biệt quan trọng trong 
chương trình làm việc của Quốc hội, 
thu hút sự quan tâm, theo dõi của 
đông đảo cử tri và nhân dân.

Phiên chất vấn diễn ra từ ngày  
3 - 5.11. Các nhóm vấn đề được Quốc 
hội lựa chọn chất vấn là: Xây dựng, 
Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, 
Thanh tra. Cuối phiên chất vấn, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả 
lời chất vấn của ĐBQH. Các phiên 
chất vấn được truyền hình, phát 
thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân  
theo dõi.

Một nội dung quan trọng khác là 
Quốc hội thảo luận về việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 
2016 - 2021 và dự án Luật Đất đai  
(sửa đổi).

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

đã thể chế các định hướng trong Văn 
kiện Đại hội XIII của Đảng, các Nghị 
quyết, kết luận của Đảng, của Quốc 
hội. Đặc biệt đã thể chế hóa ba mục 
tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể, 6 
nhóm giải pháp và 8 nhóm chính sách 
lớn tại Nghị quyết số 18-NQ-TW của 
Ban Chấp hành Trung ương và giải 
quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, 
phù hợp với xu thế phát triển. Bố cục 
của dự thảo Luật gồm 16 chương, 245 

điều, trong đó giữ nguyên 28 điều; sửa 
đổi, bổ sung 184 điều; bổ sung mới 41 
điều và bãi bỏ 8 điều.

Trong tuần làm việc, Quốc hội thảo 
luận về dự án Luật Phòng, chống rửa 
tiền (sửa đổi); dự án Luật Hợp tác xã 
(sửa đổi); dự án Luật Phòng thủ dân 
sự; dự án Luật Giá (sửa đổi); dự thảo 
Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp 
Quốc hội (sửa đổi)...

(Theo TTXVN)

Khởi công Dự án 
nhà ở xã hội quy mô 
gần 1.000 căn hộ

Sáng 30.10, UBND TP Hạ Long 
(Quảng Ninh) tổ chức Lễ khởi công dự 
án nhà ở xã hội với quy mô gần 1.000 căn 
hộ chung cư tại đồi Ngân hàng, thuộc địa 
phận các phường Hồng Hải, Cao Thắng 
(TP Hạ Long).

Dự án được xây dựng trên diện tích 
là 25.900 m2, trong đó: diện tích đất xây 
dựng công trình hơn 7.400 m2; đất cây 
xanh 5.185 m2; đất hạ tầng kỹ thuật trên 
13.300 m2. Trong đó, đầu tư xây dựng 
3 tòa nhà chung cư, gồm: 2 tòa cao 19 
tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng kỹ thuật; 
1 tòa cao 17 tầng, 1 tầng lửng, 1 tầng kỹ 
thuật, 1 tầng bán hầm, tổng diện tích sàn 
xây dựng khoảng 125.220,3m2. Vốn đầu 
tư khoảng 1.361 tỷ đồng, dự kiến hoàn 
thiện bàn giao đưa vào sử dụng trong 
quý I/2026.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường 
Văn nhấn mạnh: Đây là một trong những 
dự án nhà ở xã hội trọng điểm của tỉnh 
được triển khai ở vị trí đẹp nhất tại địa 
bàn trung tâm phát triển nhất của tỉnh. 
Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở ổn 
định cho khoảng hơn 3.880 công nhân, 
người lao động có thu nhập thấp, góp 
phần thu hút nguồn lao động, chuyên 
gia về làm việc, tạo đà phát triển cho TP 
Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh 
nói chung.

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Quảng 
Ninh đã đẩy mạnh triển khai thực hiện 
các dự án nhà ở xã hội, trong đó đã khởi 
công xây dựng 3 dự án nhà ở xã hội, nhà 
ở công nhân với quy mô 2.327 căn hộ 
(tương ứng 187 nghìn m2 sàn), trong đó 
đã hoàn thành 612 căn hộ, tương ứng với 
46.000 m2 sàn, dự kiến trong năm 2023 sẽ 
khởi công thêm một số dự án nhà ở xã 
hội khác.                     (Theo nhandan.vn)

Miễn giảm vé tàu Tết cho trẻ em dưới 10 tuổi

Trẻ em dưới 10 tuổi được miễn giảm vé tàu tết 
Quý Mão.

Đại diện Công ty CP Vận tải đường 
sắt Sài Gòn cho biết, dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023, đường sắt áp dụng 
chính sách miễn, giảm giá vé tàu đối 
với trẻ em dưới 10 tuổi.

Theo đó, đường sắt sẽ miễn vé đối 
với trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng với 
người lớn. Trẻ em thuộc diện miễn vé 
sử dụng chung chỗ của người lớn đi 
cùng. Mỗi người lớn được kèm không 
quá 2 trẻ em thuộc diện miễn vé  
đi cùng.

Hành khách (người lớn) có kèm trẻ 
em đi cùng thuộc diện mua vé có thể 
mua vé ghế phụ trẻ em. Mỗi vé hành 
khách người lớn được mua kèm thêm 

một vé trẻ em ghế phụ, khi lên tàu 
được bố trí sử dụng chỗ chung với 

người lớn đi kèm.
Hiện đường sắt đang mở bán rộng 

rãi vé tàu tết Quý Mão. Hành khách 
mua vé trong thời gian 10 ngày đầu 
tiên bán vé Tết được giảm 5 - 10%, 
giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất 
phát tại ga Sài Gòn ngày 20.1.2023 (tức 
ngày 29 tháng Chạp) và đi từ 1.000 km 
trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho 
khách mua vé khứ hồi.

Sinh viên các trường đại học, học 
viện, cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp và dạy nghề đi tàu trong thời 
gian từ ngày 9.1 đến 28.2.2023 sẽ được 
giảm 20% giá vé.

(Theo laodong.vn)

Cảnh báo thủ đoạn rửa tiền của người nước ngoài 
tại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa 
có Văn bản số 7509 NHNN-TTGSNH 
cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tín 
dụng và chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài hoạt động tại Việt Nam (TCTD) 
phòng ngừa, phát hiện các hành vi, 
thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu 
rủi ro cao về rửa tiền.

Theo NHNN, qua thông tin cung 
cấp từ cơ quan CA về việc tiếp nhận, 
giải quyết nhiều tin báo tội phạm của 
tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài hoạt động tại Việt 
Nam trên địa bàn TP HCM về giao 
dịch liên quan đến các tài khoản do 
đối tượng người nước ngoài mở tại hệ 
thống các ngân hàng Việt Nam.

Cụ thể, về hành vi, đối tượng người 
nước ngoài sử dụng hộ chiếu nước 
ngoài, thị thực Việt Nam, địa chỉ cư 
trú tại Việt Nam để mở tài khoản khách 
hàng cá nhân, có mã tiền tệ giao dịch 
Việt Nam đồng (VND) tại phòng giao 
dịch, chi nhánh của các ngân hàng tại 
Việt Nam. Các tài khoản này phát sinh 
giao dịch tiền chuyển đến. Sau đó, các 

đối tượng đến liên hệ với phòng giao 
dịch, chi nhánh của các ngân hàng để 
rút hết số tiền này bằng tiền mặt (VND) 
một lần hoặc nhiều lần.

Về đối tượng, quá trình đăng ký 
mở tài khoản khách hàng cá nhân, 
các đối tượng sử dụng hộ chiếu nước 
ngoài có dấu hiệu tẩy xóa, chỉnh sửa, 
dán đè hình ảnh của đối tượng lên hộ 
chiếu; giả mạo chữ ký, con dấu của 
cơ quan cấp thị thực của Việt Nam. 
Xác minh tại cơ quan quản lý xuất 
nhập cảnh không có thông tin về cấp 
thị thực, thông tin xuất, nhập cảnh 
vào Việt Nam. Xác minh tại cơ quan 
đăng ký cư trú, đối tượng không cư 
trú tại địa chỉ được sử dụng để mở tài 
khoản. Thông tin quốc tịch của các đối 
tượng liên quan đến một số quốc gia 
châu Phi như: Kingdom of Lesotho, 
Malawi, Ghana,...

Nguồn tiền chuyển đến tài khoản 
của đối tượng mở tại Việt Nam có 
nguồn gốc từ các ngân hàng nước 
ngoài. Ngân hàng tại Việt Nam là 
đơn vị trung gian trong việc giao dịch 

chuyển - rút tiền của các đối tượng. 
Nguồn tiền này có thể được các ngân 
hàng nước ngoài phát hiện liên quan 
đến tội phạm xảy ra ở nước ngoài, sau 
đó thông báo cho ngân hàng tại Việt 
Nam phong tỏa, hoàn trả. Hoặc được 
các ngân hàng tại Việt Nam thông qua 
các nghiệp vụ ngân hàng xét thấy có 
dấu hiệu liên quan đến giao dịch đáng 
ngờ, chủ động ngăn chặn, thông báo 
cho các cơ quan chức năng.

Nhằm kịp thời có các biện pháp 
ngăn chặn và đấu tranh với các hành 
vi có rủi ro cao về rửa tiền, NHNN 
yêu cầu các TCTD khi phát hiện các 
dấu hiệu nêu trên cần báo cáo ngay 
cho cơ quan có thẩm quyền kèm theo 
thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan 
(cơ quan CA quận, huyện hoặc tỉnh, 
thành phố trên địa bàn), đồng thời báo 
cáo NHNN (Cơ quan TTGSNH) việc 
thực hiện này.

NHNN yêu cầu lãnh đạo các TCTD 
chỉ đạo các đơn vị, bộ phận có liên 
quan nghiêm túc thực hiện.

(Theo VOV.VN)

Đại học Cần Thơ 
khánh thành 
2 công trình hơn 
2.200 tỷ đồng

Sáng 30.10, Trường ĐH Cần Thơ đã tổ 
chức Lễ khánh thành Tòa nhà phức hợp 
Phòng thí nghiệm (RLC) và Tòa nhà Công 
nghệ cao (ATL) sau gần 3 năm khởi công. 

Đây là 2 công trình thuộc dự án “Nâng 
cấp Trường ĐH Cần Thơ”, dự án ODA 
từ nguồn vốn vay của Chính phủ Nhật 
Bản, có tổng vốn là 12.306 triệu Yên Nhật, 
tương đương 2.250 tỷ đồng. Trong đó, vốn 
vay ODA là 10.456 triệu Yên (tương đương 
1.912 tỷ đồng), vốn đối ứng từ nguồn thu 
hợp pháp của Trường ĐH Cần Thơ là 
1.850 triệu yên, tương đương 338 tỷ đồng. 

Phát biểu tại Lễ khánh thành, GS.TS 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH 
Cần Thơ cho biết, đây là hai công trình 
có quy mô lớn nhất của Trường ĐH Cần 
Thơ đến thời điểm hiện tại, công trình sẽ 
góp phần làm cho Trường ĐH Cần Thơ 
ngày càng tươi đẹp, đầy đủ tiện nghi 
hơn để phục vụ việc giảng dạy, học tập, 
nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của 
toàn thể thầy cô giáo, viên chức - người 
lao động và người học của  Trường; đồng 
thời đánh dấu sự phát triển vững mạnh, 
giúp xây dựng và phát triển Trường ĐH 
Cần Thơ trở thành đại học xuất sắc, sánh 
ngang tầm với các trường đại học trong 
khu vực và thế giới.      (Theo laodong.vn)

QUẢNG NINH: 
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Bình Định

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 31.10.2022

  

SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO 

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

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

TT Họ và tên Năm 
sinh

Dân 
tộc Địa chỉ Nghề thủ 

công mỹ nghệ

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

Tường, huyện Phù Cát, 
tỉnh Bình Định

Nón ngựa 
Phú Gia

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

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

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, 
đêm và sáng có mưa rào nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển có lúc 
cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, 

đêm và sáng có mưa rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào 

và giông vài nơi, trong mưa giông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 
Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển 
động. Sóng cao 2 - 5 m.                                    (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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Bình Định

THÔNG BÁO
Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định

Chào mừng kỷ niệm 190 năm danh xưng An Nhơn, tỉnh Bình Định và 10 năm 
thành lập TX An Nhơn, UBND TX An Nhơn tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng 
(logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo)   
TX An Nhơn cụ thể như sau:

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI BIỂU TRƯNG (LOGO) TX AN NHƠN
- Biểu trưng phải có tính khái quát cao, có thể xây dựng thành biểu tượng 

của TX An Nhơn, thể hiện được những nét độc đáo về thiên nhiên, con người, 
những nét đặc trưng về sản phẩm nổi tiếng của địa phương, nét độc đáo về bản 
sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, từng là kinh đô và định hướng phát triển trở 
thành thành phố trực thuộc tỉnh.

- Biểu trưng nên thể hiện định danh của địa phương, khuyến khích có chữ 
An Nhơn. 

- Biểu trưng TX Nhơn phải có hình thức đẹp, thiết kế có tính khoa học, hiện 
đại và thẩm mỹ.

- Biểu trưng TX Nhơn phải dễ nhớ, dễ nhận biết, có ấn tượng với công chúng.
- Biểu trưng có màu sắc hài hòa, thuận tiện trong việc in ấn, sao chép, phóng 

to, thu nhỏ, dễ thực hiện được trên các văn bản, các công trình mỹ thuật, xây 
dựng, kiến trúc và quảng cáo.

- Biểu trưng TX An Nhơn không trùng lắp hoặc tương tự với bất kỳ biểu trưng 
nào của các đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh đã có.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 
Tất cả các tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên 

nghiệp có khả năng sáng tác biểu trưng (logo) về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. Riêng 
các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật không được tham gia dự thi. 

III. TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Hình thức thể hiện của tác phẩm dự thi
Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa, đúng sắc độ thực, được thể hiện trên 

trang giấy dày, cứng, khổ A4 (21 cm  x  29,7 cm), màu sắc phù hợp (màu sắc được 
sử dụng tối đa 3 màu, không kể màu trắng, trong đó có một màu chủ đạo). Mặt 
trước của tác phẩm dự thi không được ký tên và không được sử dụng bất kỳ ký 
hiệu nào, chỉ được thể hiện mẫu vẽ gồm 1 hình phóng to 15 cm  x  15 cm được 
đặt giữa trang giấy và 2 logo thu nhỏ (1 logo màu và 1 logo trắng đen) với kích 
thước 2 cm  x  2 cm được đặt phía góc dưới bên phải của mẫu lớn. Phần dưới 
bên phải của trang giấy ghi mã số tác phẩm do tác giả tự chọn, có đóng khung, 
quy cách 1 cm  x  4 cm, gồm 2 chữ cái in hoa và 4 chữ số.   

Ví dụ: 
- Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, 

súc tích về ý nghĩa của logo theo mẫu của Ban Tổ chức (không quá 500 từ in 
trên giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman) và 1 USB lưu bản gốc thiết 
kế theo đúng tỷ lệ được xuất hình ảnh định dạng JPG, PNG và file thuyết minh 
biểu trưng định dạng .doc hoặc .docx (File Word). Một phong bì nhỏ, bên trong 
có Phiếu đăng ký dự thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định 
(Theo mẫu của Ban Tổ chức) và 1 bì thư có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện 
thoại; mặt ngoài phong bì nhỏ chỉ ghi mã số tác phẩm do tác giả chọn. Ban Tổ 
chức cuộc thi có trách nhiệm bảo mật và chỉ mở phong bì nhỏ sau khi chấm 
xong vòng chung khảo. 

Lưu ý: Mã số của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự 
thi, bản thuyết minh, phong bì nhỏ và phong bì lớn gửi về Ban Tổ chức).

2. Số lượng tác phẩm
Mỗi tổ chức, tác giả hay mỗi nhóm tác giả gửi về Ban Tổ chức không quá 3 

tác phẩm nhưng mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng, bản thuyết minh ý tưởng 
riêng và cùng để trong phong bì lớn. 

3. Quyền và trách nhiệm người dự thi
- Biểu trưng (logo) dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ 

phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước. 
- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu trưng 

(logo) tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác. 
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình, trường hợp vi 

phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ 
hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời 
không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm, tác 
giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Tác phẩm được chọn làm biểu trưng của TX An Nhơn bản quyền về UBND 
TX An Nhơn, tác giả không được sử dụng vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc 
cuộc thi nào khác. 

- Tác giả của tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng (logo) của thị xã sẽ 
được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận. 

- Sau lễ công bố kết quả dự thi, giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp đến 
người đạt giải dựa trên thông tin người dự thi cung cấp, trong đó: 

+ Chuyển khoản hoặc tiền mặt.
+ Giấy chứng nhận trao trực tiếp.
- Chi phí nhận giải và các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân sẽ do cá 
nhân đạt giải chi trả.

4. Quy định về quyền sở hữu đối với tác phẩm đoạt giải 
- UBND TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng 

như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu thiết kế đạt giải. 
- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho 

phù hợp với đặc điểm của TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và 

quyền liên quan. Nếu phát hiện biểu trưng đạt giải vi phạm bản quyền, Ban Tổ 
chức có quyền thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận của tác giả dự thi. 

- Các tác phẩm dự thi không được xét chọn, Ban Tổ chức không trả lại cho 
tác giả. 

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ THI
- Bản mẫu thiết kế biểu trưng dự thi.
- Bản thuyết minh mô tả ý tưởng tác phẩm.
- Một phong bì nhỏ, bên trong có Phiếu đăng ký dự thi điền đầy đủ thông tin 

(Theo mẫu của Ban Tổ chức cuộc thi) và 1 bì thư (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa 
chỉ, số điện thoại liên lạc).

- USB chứa các file thiết kế ở định dạng JPG, PNG và file thuyết minh định 
dạng .doc hoặc .docx (File Word) (Theo mẫu của Ban Tổ chức).

Tất cả bỏ vào phong bì lớn, được dán kín, bên ngoài ghi rõ “ Tác phẩm dự thi 
thiết kế Biểu trưng (logo) TX An Nhơn và gửi về địa chỉ nêu trên.

* Lưu ý: Mật mã của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế 
dự thi, bản thuyết minh, bì thư và phong bì lớn gửi về BTC).

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Thời gian tổ chức cuộc thi 
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 

30.12.2022 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu 
bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi). 

- Thời gian xét chọn, chấm giải: Từ ngày 3.1.2023 đến ngày 20.2.2023.
- Tổ chức tổng kết và trao giải: Dự kiến vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải 

phóng TX An Nhơn 30.3.2023.
2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
- Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn”.
- Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin TX An Nhơn, số 79 Lê Hồng Phong, 

phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3836098 - 0256. 3635272 - 0983.453709.
- Email: vtvhtt@annhon.binhdinh.gov.vn
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
- 10 tác phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được lựa chọn qua vòng sơ khảo 

được trao 5 triệu đồng mỗi tác phẩm.
- 5 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo sẽ được trao 30 triệu đồng cho 

mỗi tác phẩm. Riêng tác phẩm được chọn làm biểu trưng của thị xã sẽ được trao 
200 triệu đồng và giấy chứng nhận.

Nếu không chọn được tác phẩm đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định 
không trao giải hoặc quyết định tiếp tục kéo dài thời gian dự thi sau khi có ý 
kiến của lãnh đạo UBND thị xã.

VII. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ CUỘC THI
Để có thêm thông tin và điều kiện tham khảo về tình hình kinh tế, văn hóa, 

lịch sử của địa phương, nhằm có thêm tư liệu cho tác phẩm dự thi, tác giả có thể 
tham khảo tại Trang thông tin điện tử TX An Nhơn: https://annhon.binhdinh.
gov.vn và một số ấn phẩm như:

- Đinh Văn Liêm (2008), Bình Định đất võ trời văn, NXB Trẻ, Hà Nội.
- Nguyễn Thanh Mừng - Trần Thị Huyền Trang (2005) Huyền tích kinh xưa hoặc 

Văn hóa dân gian thành Hoàng Đế, Nxb Khoa học xã hội.
- Quách Tấn (1999), Nước non Bình Định, NXB Thanh niên.
- Lịch sử Đảng bộ TX An Nhơn từ năm 1930 đến năm 2000.
- Bài viết giới thiệu về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được gửi kèm theo thể lệ 

Cuộc thi.
Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo)   

TX An Nhơn, rất mong được sự hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân và sự phối hợp hỗ trợ của các đơn vị liên quan để Cuộc thi sáng tác biểu 
trưng (logo) TX An Nhơn thành công tốt đẹp.
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n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG - NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA  n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
thăm chính thức Trung Quốc

Ông Lưu Kiến Siêu (bên phải), Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, 
đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh trưa 30.10.                       Ảnh: TTXVN

Ngày 30.10, Tổng Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại 
biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô 
Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính 
thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại 
Sân bay Bắc Kinh có đồng chí Lưu Kiến 
Siêu, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; 
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm 
Sao Mai, cùng một số cán bộ Đại sứ quán 
tại Trung Quốc.

Đồng chí Lưu Kiến Siêu cùng các 
quan chức Trung Quốc nồng nhiệt chào 
đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 
Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Theo chương trình, hôm nay (31.10), 
lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Đại 
lễ đường Nhân dân Bắc Kinh do Tổng 
Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập 
Cận Bình chủ trì.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư hai 
nước sẽ tiến hành hội đàm cấp cao và 
chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện 
quan trọng.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc 
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
nhằm đề cao đường lối đối ngoại, trong 
đó khẳng định chủ trương nhất quán 
của Việt Nam coi trọng quan hệ với 
Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong 

chính sách đối ngoại, mong muốn phát 
triển lâu dài, ổn định, ngày càng hiệu 
quả, thực chất theo tinh thần nhận thức 
chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, 
hai nước; đồng thời làm rõ những quan 
tâm, lập trường đúng đắn, các lợi ích 
chính đáng của Việt Nam.

Cùng với đó, chuyến thăm cũng thể 
hiện sự ủng hộ đối với những tư tưởng 
và đường lối phát triển của Đại hội XX 

Đảng Cộng sản Trung Quốc có lợi cho 
hòa bình, hợp tác, phát triển; vị trí “hạt 
nhân lãnh đạo” của Tổng Bí thư Tập Cận 
Bình được Đảng Cộng sản Trung Quốc 
xác lập; đồng thời thúc đẩy chính sách 
của Trung Quốc về hữu nghị, hợp tác 
với Việt Nam; ủng hộ Việt Nam phát 
triển, có vị thế quốc tế ngày càng cao, 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng...                    (Theo TTXVN)

VỤ GIẪM ĐẠP ĐÊM HALLOWEEN Ở HÀN QUỐC:

153 người thiệt mạng, 
trong đó có 1 công dân 
Việt Nam

Theo hãng tin News 1 của Hàn Quốc, 
tính đến chiều 30.10, lực lượng cứu hộ cho 
biết, tổng cộng 153 người được xác nhận 
đã thiệt mạng, trong đó có 22 người nước 
ngoài; 103 người khác bị thương, 19 người 
đang trong tình trạng nguy kịch.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
xác nhận 1 công dân Việt Nam 21 tuổi đã 
thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp tại 
khu Itaewon. Chưa kể một số công dân 
Việt bị thương nhẹ trong vụ việc có tình 
trạng sức khỏe ổn định và đã xuất viện.

Ước tính khoảng 100 nghìn người đã 
đổ về khu phố Itaewon, Seoul để tham dự 
lễ hội Halloween vào tối 29.10 và thảm 
kịch xảy ra khi mọi người chen lấn nhau 
trong một con hẻm dốc gần khách sạn 
Hamilton.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol 
tuyên bố để tang trên cả nước sau vụ giẫm 
đạp tại Itaewon, từ ngày 30.10 và kéo dài 
đến hết ngày 5.11.

Sáng 30.10, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn và thăm 
hỏi tới Tổng thống Yoon Suk Yeol và gia 
đình các nạn nhân. Lãnh đạo nhiều nước 
trên thế giới cũng gửi lời chia buồn sau 
vụ giẫm đạp này.                       (Theo TTO)

EU kêu gọi Nga hủy quyết định đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc

Công nhân xử lý ngũ cốc tại một nhà xưởng ở làng 
Khatmanovo thuộc vùng Tula, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại diện cấp cao phụ trách chính 
sách an ninh và đối ngoại của Liên 
minh châu Âu (EU) Josep Borrell 
hôm 30.10 lên tiếng kêu gọi Nga hủy 
bỏ quyết định đình chỉ thực hiện 
“Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen” với 
Ukraine do LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ làm  
trung gian.

Theo ông Borrell, quyết định của 
Nga gây rủi ro cho con đường xuất 
khẩu ngũ cốc và phân bón chính đang 

rất cần để giải quyết cuộc khủng 
hoảng lương thực toàn cầu hiện nay. 
EU kêu gọi Nga đảo ngược quyết định  
của mình.

Trước đó một ngày, Nga thông báo 
ngừng thực thi vô thời hạn Sáng kiến 
ngũ cốc Biển Đen, nhằm đáp trả cuộc 
tấn công bằng máy bay không người 
lái của Ukraine nhằm vào Hạm đội 
Biển Đen ở Crimea.

(Theo VOV.VN)

Nga lo ngại Mỹ triển khai vũ khí 
hạt nhân ở Ba Lan

Tên lửa hạt nhân.                        Đồ họa minh họa: CND

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov 
cho biết, nước này đang quan ngại trước 
việc Ba Lan muốn Mỹ triển khai vũ khí 
hạt nhân trên lãnh thổ nước này.

Ngoại trưởng Nga cho biết, ý định 
của Ba Lan là đáng quan ngại. Ông cho 
rằng, một thế hệ chính trị gia mới tại các 
nước phương Tây đang cố gắng “đùa 
giỡn” một cách vô trách nhiệm trong 
chủ đề vũ khí hạt nhân.

Trước đó, giới chức Nga cũng nhiều 
lần lên tiếng quan ngại về khả năng liên 
minh quân sự NATO di chuyển cơ sở hạ 
tầng hạt nhân đến gần biên giới Nga. 

Ngày 29.10, Thủ tướng Ba Lan 
Mateusz Morawwiecki cũng xác nhận 

đã chọn một công ty Mỹ để xây dựng 
nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên 
lãnh thổ Ba Lan, giúp nước này củng 
cố an ninh năng lượng.   (Theo VOV.VN)

Đánh bom kép ở Somalia, 
100 người chết

Lực lượng cứu hộ đưa một thi thể ra khỏi hiện 
trường vụ tấn công bằng xe bom ở Mogadishu, 
Somalia.       Ảnh: AP

Ít nhất 100 người thiệt mạng và 300 
người bị thương trong hai vụ đánh bom 
xe gần Bộ Giáo dục Somalia ở thủ đô 
Mogadishu.

Vụ nổ bom xe đầu tiên xảy ra gần 
giao lộ Zobe ở thủ đô Mogadishu hôm 
29.10. Vụ thứ hai xảy ra khi xe cấp cứu 
đến hiện trường và mọi người đang tập 
trung giúp đỡ nạn nhân vụ nổ đầu. Cửa 
sổ của các tòa nhà gần đó vỡ vụn, khói 
bụi bay mịt mù trong không khí.

Hiện chưa bên nào nhận trách 
nhiệm vụ tấn công, nhưng Tổng thống 
Somalia Hassan Sheikh Mohamud cho 
rằng nhóm Hồi giáo al-Shabaab đứng 
sau sự việc. Nhóm này thường tránh 
nhận trách nhiệm các cuộc tấn công gây 
thương vong lớn. (Theo VnExpress.net)

Hiện trường vụ giẫm đạp ngày 29.10, liên quan 
một buổi tiệc Halloween tại phố Itaewon, thủ đô 
Seoul, Hàn Quốc.                  Ảnh: Yonhap

TIN VẮN
 Philippines ngày 29.10 đã giảm 

mạnh thống kê số người thiệt mạng do 
bão Nalgae xuống còn 48 người, thấp 
hơn nhiều so với con số 72 người công 
bố trước đó.
 Theo hãng thông tấn TASS, trang 

web của chính phủ Nga ngày 30.10 
thông báo Moskva đã đưa thêm 11 vùng 
lãnh thổ hải ngoại của Anh vào danh 
sách “không thân thiện”.
 Ngày 30.10, các nguồn tin an 

ninh Burkina Faso cho biết 13 binh sĩ 
đã thiệt mạng trong một cuộc phục kích 
do các tay súng cực đoan tiến hành ở 
tỉnh miền Đông nước này.
 Hãng thông tấn ACP của CHDC 

Congo ngày 30.10 đưa tin 8 người đã 
thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại 
một buổi hòa nhạc ở SVĐ lớn nhất của 
thủ đô Kinshasa.                  (Theo TTXVN)


