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Không giống các ngành nghề truyền thống khác, nghề review (chuyên 
trải nghiệm, đưa ra nhận xét về món ăn hoặc địa điểm và giới thiệu chúng 

đến với người xem) còn khá mới lạ ở Bình Định. Nghề review hấp dẫn bởi 
nhiều đặc thù thú vị, nhưng người làm nghề cũng cần hết sức tỉnh táo để 

cân bằng cảm xúc, tuân thủ quy định của pháp luật.

Nghề review: Cần tỉnh táo, 
khách quan, đúng sự thật

Xây dựng LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu 
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

CHƯƠNG TRÌNH “HỒ CHÍ MINH - HÀNH TRÌNH KHÁT VỌNG NĂM 2022”:

Bộ đội biên phòng Bình Định là 1 trong 3 
tập thể xuất sắc được tôn vinh

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng 
môi trường văn hóa trong quân đội”, 
lực lượng vũ trang tỉnh đã vào cuộc 
với nhiều cách làm hay, triển khai 
bài bản, đầu tư hiệu quả, tạo được 
nhiều chuyển biến rõ nét. u7

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG 
VĂN HÓA TRONG QUÂN ĐỘI:

Tạo động lực tinh 
thần hoàn thành 
tốt nhiệm vụ 

Khách tham quan quét 
mã QR tại di tích tháp Đôi.                                                                                                                                
Ảnh: NGỌC NHUẬN

u5

Hàng Việt đã tỏa 
rộng, lan xa đến 
miền núi, vùng sâu 

Tây Sơn nỗ lực 
kiềm chế, kéo giảm 
tai nạn giao thông

u8

Theo dấu tháp Chăm 
bằng mãQR

Trong quá trình triển khai cuộc vận 
động Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam, các địa phương trong 
tỉnh đã có nhiều chương trình ủng hộ 
sản phẩm do các doanh nghiệp trong 
nước sản xuất, góp phần thay đổi mạnh 
mẽ nhận thức của người tiêu dùng về 
hàng Việt, cũng như tạo điều kiện giúp 
nhiều doanh nghiệp địa phương phát 
triển thương hiệu.
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 31.10, Đảng ủy 
Quân sự tỉnh tổ chức 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”. Đồng chí 
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy 
Quân sự tỉnh, chủ trì hội nghị. 
Dự hội nghị còn có các đồng chí: 
Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
các đồng chí trong Ban Thường 
vụ, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân 
sự tỉnh.

Thông tin tại hội nghị cho 
biết: Trên cơ sở tham mưu của 
Đảng ủy Quân sự tỉnh, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo 
quán triệt, triển khai thực hiện 
toàn diện các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, Quân ủy 
Trung ương, Bộ Quốc phòng, 
Quân khu 5 về nhiệm vụ quốc 
phòng, quân sự địa phương và 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới. Cụ thể hóa, ban 
hành các chỉ thị, chương trình, 
kế hoạch sát với đặc điểm, nhiệm 
vụ của địa phương, đơn vị, triển 
khai thực hiện chặt chẽ, thống 
nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Nhờ đó, đã phát huy được 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị, LLVT và toàn 
dân trong thực hiện nhiệm 

Xây dựng LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới

vụ quốc phòng, quân sự địa 
phương, củng cố nền quốc 
phòng toàn dân (QPTD), thế trận 
QPTD gắn với thế trận an ninh 
nhân dân, biên phòng toàn dân, 
xây dựng khu vực phòng thủ 
(KVPT) ngày càng vững chắc. 
Đồng thời, công tác xây dựng 
Đảng bộ cũng đạt kết quả tích 
cực, hoàn thành các chỉ tiêu xây 
dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn 
diện, mẫu mực, tiêu biểu. Khả 
năng phòng thủ, sẵn sàng chiến 
đấu của LLVT tỉnh được tăng 
cường. Lực lượng quân sự, công 
an, biên phòng đã nắm chắc tình 
hình, kịp thời tham mưu xử lý, 
giải quyết có hiệu quả các tình 
huống, góp phần giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, tạo điều kiện thuận lợi để 
phát triển KT-XH.

Phát biểu kết luận hội nghị, 
đồng chí Hồ Quốc Dũng đánh 
giá, trong việc thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 8, khóa XI 
về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới”, Đảng ủy 
Quân sự tỉnh đã tham mưu cho 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh nắm vững 
các nguyên tắc, quan điểm cơ 
bản, quán triệt và triển khai thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu 
cầu nhiệm vụ mà Nghị quyết 
đã đề ra. 

Về nhiệm vụ, giải pháp thời 
gian tới, đồng chí Hồ Quốc Dũng 
yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp 
trong LLVT tỉnh tập trung triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm: Tiếp tục lãnh đạo 
xây dựng Đảng bộ Quân sự 
tỉnh vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, tổ chức và cán 

bộ. Tập trung tham mưu Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo 
quán triệt, triển khai thực hiện 
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, 
Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy 
Trung ương, Bộ Quốc phòng và 
Quân khu 5 về nhiệm vụ quốc 
phòng, quân sự địa phương, xây 
dựng và hoạt động KVPT, nhiệm 
vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới. Tích cực nghiên cứu, 
đề xuất những nội dung mới liên 
quan đến cơ chế, chính sách, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình, 
dự án phát triển KT-XH gắn với 
củng cố quốc phòng, an ninh.

Phối hợp tham mưu giữ vững 
và tăng cường sự lãnh đạo của 
các cấp ủy đảng, hiệu lực quản 
lý, điều hành của chính quyền các 
cấp, năng lực làm tham mưu của 
cơ quan quân sự, công an, biên 

phòng, các ban, ngành, MTTQ và 
hội, đoàn thể trong nhiệm vụ bảo 
vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt nguyên 
tắc, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, cơ 
chế phối hợp và huy động, sử 
dụng lực lượng, đặc biệt là hiệp 
đồng giữa các lực lượng trong xử 
lý tình huống phức tạp về quốc 
phòng, an ninh. Thường xuyên 
củng cố, kiện toàn, nâng cao năng 
lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành 
của ban chỉ đạo KVPT, phòng thủ 
dân sự, phòng không nhân dân 
và hội đồng cung cấp KVPT các 
cấp. Thực hiện tốt phương châm 
4 tại chỗ và quan điểm “xã giữ 
xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ 
tỉnh” theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 8.

LLVT tỉnh tiếp tục phát 
huy tốt vai trò nòng cốt trong 
tham mưu xây dựng, củng cố 
nền QPTD, thế trận QPTD gắn 
với thế trận an ninh nhân dân, 
biên phòng toàn dân và thế trận 
lòng dân vững chắc; xây dựng hệ 
thống chính trị cơ sở vững mạnh, 
thực hiện tốt chính sách dân tộc, 
tôn giáo, hậu phương quân đội, 
góp phần xây dựng, củng cố khối 
đại đoàn kết toàn dân. Tập trung 
xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh 
toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, 
thực sự là lực lượng chính trị, lực 
lượng chiến đấu trung thành, tin 
cậy của cấp ủy, chính quyền và 
nhân dân. Phối hợp tham mưu 
nâng cao hiệu quả công tác đối 
ngoại quốc phòng với ngoại giao 
nhân dân trên địa bàn, góp phần 
giữ vững thế trận KVPT.

HỒNG PHÚC

Đồng chí 
Hồ Quốc 

Dũng phát 
biểu kết 
luận hội 

nghị. 
Ảnh: 

HỒNG PHÚC

(BĐ) - Sáng 31.10, các đại 
biểu HĐND tỉnh: Bà Võ Thị Thu 
Hòa, Phó Trưởng ban Thường 
trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông 
Đặng Mạnh Cường - Phó Bí thư 
Thường trực Thành ủy, Chủ tịch 
HĐND TP Quy Nhơn tiếp xúc cử 
tri xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn) 
trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh 
khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu 
HĐND tỉnh thông báo đến cử tri 
dự kiến nội dung, thời gian kỳ 
họp thứ 9 HĐND tỉnh. Theo đó, 
kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày 
7 - 9.12.2022.

Cử tri xã Nhơn Hội gửi đến 
đại biểu HĐND tỉnh một số kiến 
nghị như: Đôn đốc nhà đầu tư 
triển khai xây dựng một số dự án 
tại địa phương đã có kế hoạch. 
Việc cấp đất tái định cư cho hộ 
dân có đất ở bị thu hồi chưa phù 
hợp, chưa đủ trong khi người 
dân đảm bảo các điều kiện theo 
quy định. Việc tách thửa đối với 
đất ở lâu năm tại địa phương khó 
khăn, dù người dân đã kiến nghị 
nhiều lần nhưng chưa được giải 
quyết. Khu quy hoạch nuôi tôm 
ở thôn Hội Thành đã được nhà 
nước giao quyền sử dụng cho 
một số hộ dân, những hộ này 
chuyển nhượng cho người khác 
với thời hạn 20 năm, có hợp đồng 

công chứng, đến nay đã hết thời 
hạn theo hợp đồng, đề nghị cơ 
quan chức năng can thiệp để trả 
lại phần diện tích nuôi tôm đã 
sang nhượng cho chủ cũ.

Qua ý kiến cử tri, đại biểu 
HĐND tỉnh Đặng Mạnh Cường 
tiếp thu, giải trình những vấn đề 
thuộc thẩm quyền, như: Về đất 
đai của các cá nhân liên quan đến 
hồ tôm, thành phố cũng đã chỉ 
đạo Thanh tra thành phố kiểm 
tra, rà soát các văn bản pháp luật 
để sớm trả lời cho cử tri. Đối 
với các kiến nghị về tách thửa, 
đất tái định cư, thành phố cũng 

đã lấy ý kiến các sở, ngành liên 
quan để làm đúng, làm đủ theo 
quy định.

Với những ý kiến không 
thuộc thẩm quyền, đại biểu 
HĐND tỉnh tổng hợp, trình các 
cấp, ngành liên quan xem xét, 
giải quyết.
l  Cùng ngày, tổ đại biểu 

HĐND tỉnh đơn vị huyện Phù 
Cát đã tổ chức tiếp xúc cử tri 
tại các xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện trước kỳ họp lần thứ 9, 
HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 
2021 - 2026.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri 

trong huyện kiến nghị một số 
vấn đề bức xúc ở địa phương 
như: Công tác quản lý đất đai còn 
nhiều bất cập, tình trạng giao 
đất không đúng thẩm quyền dẫn 
đến nhiều hộ dân vẫn chưa được 
cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. Việc thi công tuyến 
ĐT 639 ảnh hưởng đến nhà cửa 
và công trình kiến trúc của một số 
hộ dân nhưng chậm khắc phục, 
bồi thường. Chế độ chính sách 
đối với cán bộ hội, đoàn thể cấp 
thôn còn quá thấp. Tình trạng ô 
nhiễm môi trường, nhất là ở khu 
vực nông thôn còn diễn ra phổ 
biến. Nạn khai thác tài nguyên 
khoáng sản trái phép còn diễn ra 
nhưng chưa có biện pháp khắc 
phục triệt để. QL 1 đoạn đi qua 
địa bàn huyện thường xuyên hư 
hỏng, xuống cấp, gây bất an cho 
người tham gia giao thông. Việc 
giải quyết đơn, thư của người 
dân ở một số địa phương, cơ 
quan còn chậm…

Sau khi lãnh đạo UBND 
huyện, các địa phương giải trình 
với cử tri một số vấn đề thuộc 
thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND 
tỉnh đơn vị huyện Phù Cát tiếp 
thu các ý kiến còn lại để phản 
ánh tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh 
sắp tới.

VĂN LƯU - TRƯỜNG GIANG

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại TP Quy Nhơn 
và huyện Phù Cát

Thị ủy Hoài Nhơn 
trao Huy hiệu 
Đảng đợt 7.11

Nhân kỷ niệm 105 năm ngày 
Cách mạng Tháng Mười Nga 
(7.11.1917 - 7.11.2022), ngày 
31.10, đồng chí Phạm Trương, 
Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn đã đi 
thăm, trao Huy hiệu Đảng cho 
các đảng viên 75 năm tuổi Đảng 

Đồng chí Bí thư Thị ủy đã 
đến thăm, trao tặng Huy hiệu 
Đảng cho các đảng viên: Trần 
Trung Dũng (ở xã Hoài Châu 
Bắc), Nguyễn Văn Tế (phường 
Hoài Đức) và Mai Như Bồng 
(phường Hoài Hương). Đồng 
chí ân cần thăm hỏi sức khỏe 
các đảng viên lão thành, bày tỏ 
lòng tri ân sâu sắc đến sự đóng 
góp của các đảng viên trong 
sự nghiệp xây dựng Đảng, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đợt này, Đảng bộ TX 
Hoài Nhơn có 69 đảng viên được 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết 
định trao tặng Huy hiệu Đảng. 
Trong đó có 5 đảng viên 75 năm 
tuổi Đảng, 1 đảng viên 65 năm 
tuổi Đảng, 1 đảng viên 60 năm 
tuổi Đảng, 10 đảng viên 55 năm 
tuổi Đảng, 21 đảng viên 50 năm 
tuổi Đảng, 1 đảng viên 45 năm 
tuổi Đảng, 9 đảng viên 40 năm 
tuổi Đảng và 20 đảng viên 30 
năm tuổi  Đảng.    ÁNH NGUYỆT

Cử tri xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.             Ảnh: VĂN LƯU
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Bình Định

TIN VẮN

l 80 cán bộ, công chức, 
viên chức làm nhiệm vụ 
tham mưu cải cách hành 
chính (CCHC) tại các sở, ban, 
ngành, cơ quan Trung ương 
trên địa bàn tỉnh, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tham 
gia lớp tập huấn nghiệp vụ 
công tác CCHC năm 2022, do 
Sở Nội vụ tổ chức ngày 31.10. 
Cán bộ, công chức, viên chức 
được thông tin về Chương 
trình tổng thể CCHC nhà 
nước giai đoạn 2021 - 2030 
của Chính phủ, tập trung vào 
6 nội dung: Cải cách thể chế; 
cải cách thủ tục hành chính; 
cải cách tổ chức bộ máy hành 
chính nhà nước; cải cách 
chế độ công vụ; cải cách tài 
chính công; xây dựng, phát 
triển chính phủ điện tử, 
chính phủ số. HOÀI THU
l Sáng 31.10, Ngân hàng 

TMCP Nam Á chi nhánh Quy 
Nhơn tổ chức trao số tiền 100 
triệu đồng cho Hội CTĐ tỉnh 
để mua túi đựng máu hiến 
tình nguyện đang thiếu. Qua 
đó, góp phần bổ sung lượng 
máu hiến tình nguyện vào 
ngân hàng máu của tỉnh để 
cứu chữa người bệnh kịp thời. 

NGÂN QUỲNH
l Chiều 31.10, Chi hội 

Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
Hoài Ân (Hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo tỉnh) cùng lãnh 
đạo UBND xã Ân Thạnh (huyện 

Hoài Ân) đến phúng viếng và 
trao 20,4 triệu đồng cho gia 
đình chị Huỳnh Thị Thu Sương, 
đã mất do TNGT vào ngày 
29.10, để lại cha mẹ già và hai 
con đang tuổi ăn học. Số tiền 
này do Chi hội Hoài An kêu gọi 
cộng đồng và những người 
Hoài Ân xa quê ủng hộ. Trước 
đó, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo Tâm Phát Quy Nhơn 
trao 33 triệu đồng để chung 
tay cùng một số nhà hảo tâm 
xây nhà tình thương cho mẹ 
con chị Trịnh Lê Hoài Đức (ở 
thôn An Hòa 2, xã Phước An, 
huyện Tuy Phước). Gia đình chị 
Đức thuộc hộ nghèo, chồng 
mất đã 12 năm, UBND xã 
Phước An xét gia cảnh, cấp 
đất nhưng chị không có tiền 
xây nhà. NGỌC TÚ
l Ngày 30.10, chị 

Nguyễn Thị Dung (ở thôn 
Vạn Lương, xã Mỹ Châu, 
huyện Phù Mỹ) khi sinh tại 
BVĐK tỉnh bị thiếu máu, cần 
gấp một lượng máu lớn. Nhận 
được đề nghị giúp đỡ từ phía 
gia đình chị Dung, các anh, 
chị: Đào Văn Tiên, Phan Hồng 
Lai, Hồ Thị Kim Liên và Phạm 
Thị Mỹ Lệ là thành viên CLB 
Ngân hàng máu sống của 
Đoàn Thanh niên xã Mỹ Châu 
lập tức lên đường đến BVĐK 
tỉnh, hiến 4 đơn vị máu (loại 
250 ml), giúp chị Dung vượt 
qua cơn nguy kịch. VĂN TỐ

(BĐ) - Tối 30.10, tại Hà Nội, 
Ban Tuyên giáo Trung ương phối 
hợp với Đài Truyền hình Việt 
Nam tổ chức chương trình giao 
lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh- 
Hành trình khát vọng năm 
2022”, biểu dương các điển hình 
tiêu biểu trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh.

Tham dự Chương trình có 
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc; Bí 
thư Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Trung ương 
Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh 
đạo các bộ, ban, ngành ở Trung 
ương; thường trực các tỉnh ủy, 
thành ủy, đảng ủy trực thuộc 
Trung ương...

Chương trình “Hồ Chí Minh- 
Hành trình khát vọng 2022” gồm 
3 chương. Chương 1 Hành trình 
thắp lửa: Những câu chuyện về 
những con người đã đi theo 

ngọn lửa nhiệt huyết của tinh 
thần hết mình phục vụ nhân dân, 
không quản ngại khó khăn, thử 
thách. Chương 2 Sức mạnh niềm 
tin: Những câu chuyện về những 
tấm gương hy sinh vì nhân dân, 
Tổ quốc, đấu tranh với cái sai, 
cái xấu, giữ vững niềm tin của 
nhân dân khắp mọi miền đất 
nước với Đảng, với Nhà nước. 
Chương 3 Khát vọng phồn vinh: 
Những câu chuyện về tài năng, 
sự sáng tạo của người Việt để 
phát triển kinh tế đất nước, đổi 
mới giúp cuộc sống người dân 
ngày càng tốt đẹp hơn và đặc 
biệt là đưa tên tuổi, giá trị Việt 
Nam ra khắp thế giới.

Tại chương trình, Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc và 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung 
ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã 
trao biểu trưng tôn vinh và quà 
lưu niệm cho 24 cá nhân cùng 
3 tập thể có thành tích xuất sắc 

trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. BĐBP tỉnh Bình Định 
vinh dự là 1 trong 3 tập thể được 
tôn vinh tại chương trình.

Được biết, BĐBP Bình Định 
đã có nhiều cách làm sáng tạo, 
hiệu quả trong việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, như 
xây dựng các mô hình: “Giữ 
vững và phát huy phẩm chất 
yêu thương đồng chí, đồng đội 
của Bộ đội Cụ Hồ trong thời 
kỳ mới”; “Đạo đức trong sáng, 
nắm vững chủ trương, ý thức 
trách nhiệm, hiệu quả công việc” 
gắn với phương châm “hết việc, 
không hết giờ”;  “Nâng bước em 
tới trường”; phong trào “Toàn 
dân tham gia phòng, chống dịch 
Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái 
phép”; tuyên truyền không đánh 
bắt cá xâm phạm lãnh hải nước 
ngoài (IUU)…       XUÂN NHÂM

CHƯƠNG TRÌNH “HỒ CHÍ MINH - HÀNH TRÌNH KHÁT VỌNG NĂM 2022”:

Bộ đội biên phòng Bình Định là 1 trong 3 
tập thể xuất sắc được tôn vinh (BĐ) - Sáng 31.10, Hải đoàn 

48 (thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP, 
đóng quân trên địa bàn TP 
Quy Nhơn) tổ chức gặp mặt 
nhân kỷ niệm 25 năm ngày 
thành lập đơn vị (1.11.1997 - 
1.11.2022). Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
dự buổi gặp mặt.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm 
vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ, an ninh biên giới quốc 
gia và các vùng biển đảo của 
Tổ quốc, đặc biệt là vùng biển 
các tỉnh duyên hải miền Trung, 
vào ngày 1.11.1997, Bộ Quốc 
phòng quyết định thành lập 
Hải đoàn tàu chiến đấu miền 
Trung, trực thuộc Bộ Tư lệnh 
BĐBP, lấy phiên hiệu là Hải 
đoàn 48 với nhiệm vụ trọng tâm 
là bảo vệ chủ quyền, an ninh 
trật tự vùng biển từ tỉnh Quảng 
Bình đến Ninh Thuận; phối hợp 
bảo vệ thăm dò, khai thác dầu 
khí, lọc dầu miền Trung và hậu 
cứ vùng biển đảo Trường Sa. 
Đồng thời sẵn sàng cơ động 
thực hiện tìm kiếm, cứu hộ cứu 
nạn trên biển và các nhiệm vụ 
khác do Bộ Tư lệnh BÐBP giao. 
Từ đó, ngày 1.11 hằng năm trở 
thành ngày truyền thống của 
Hải đoàn 48.

Trải qua 25 năm xây dựng 
và trưởng thành, cán bộ và 
chiến sĩ Hải đoàn 48 đã đoàn 
kết một lòng, vượt qua mọi khó 
khăn, thử thách, vươn lên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chính trị 
trung tâm là tuần tra quản lý, 
bảo vệ vững chắc chủ quyền 
biển đảo và xây dựng đơn vị 

chính quy, mẫu mực toàn diện. 
Bên cạnh đó, Hải đoàn 48 cũng 
đã xây dựng mối quan hệ đoàn 
kết, gắn bó chặt chẽ với các cấp 
ủy đảng, chính quyền và nhân 
dân tỉnh Bình Định, tham gia 
tích cực vào các hoạt động phát 
triển KT-XH; là chỗ dựa cho 
ngư dân yên tâm vươn khơi, 
bám biển; tích cực tham gia 
công tác phòng chống, khắc 
phục hậu quả thiên tai được 
chính quyền và nhân dân ghi 
nhận, đánh giá cao.   

Phát biểu tại buổi gặp 
mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng nhiệt 
liệt biểu dương và chúc mừng 
những thành tích xuất sắc của 
cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 48 
đã đạt được trong 25 năm qua. 
Trên cơ sở những thành tích đã 
đạt được và vì sự nghiệp phát 
triển chung của tỉnh Bình Định, 
đồng chí Nguyễn Tự Công 
Hoàng đề nghị Hải đoàn 48 tiếp 
tục phối hợp chặt chẽ với các 
lực lượng chức năng của tỉnh 
quản lý, bảo vệ vững chắc chủ 
quyền, quyền chủ quyền trên 
các vùng biển, đảo; tích cực 
đổi mới nội dung, hình thức, 
biện pháp công tác vận động 
quần chúng, phối hợp chặt chẽ 
với cấp ủy, chính quyền và các 
đoàn thể địa phương tuyên 
truyền, vận động nhân dân 
thực hiện tốt đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước; các 
phong trào thi đua yêu nước 
tại địa phương.       

NAM KHÁNH

Hải đoàn 48 tổ chức gặp mặt nhân 
kỷ niệm 25 năm ngày thành lập

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (bên phải) và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (bên trái) 
trao quà và biểu trưng tôn vinh BĐBP tỉnh Bình Định vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.            Ảnh: PHƯƠNG HOA

(BĐ) - Ngày 31.10, Đảng ủy 
Khối các cơ quan tỉnh khai mạc 
Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ 
công tác xây dựng Đảng năm 
2022. Tham gia tập huấn có hơn 
230 học viên là ủy viên ban chấp 
hành các chi, đảng bộ cơ sở và bí 
thư các chi bộ trực thuộc đảng 
ủy cơ sở.

Trong 2 ngày, các học viên 
được bồi dưỡng các chuyên đề: 
Quy trình, thủ tục kết nạp đảng 
viên, xét công nhận đảng viên 

dự bị thành đảng viên chính 
thức, chuyển sinh hoạt đảng; 
quản lý hồ sơ đảng viên, phát 
thẻ đảng viên; quy trình, thủ tục 
giới thiệu cán bộ ứng cử chức 
danh lãnh đạo cấp ủy của các 
chi, đảng bộ cơ sở; hướng dẫn 
sinh hoạt chi bộ.

Cùng với đó là các chuyên đề 
về công tác kiểm tra, giám sát và 
thi hành kỷ luật của đảng; quy 
trình kiểm tra đảng viên chấp 
hành, kiểm tra tổ chức đảng, 

đảng viên; quy trình giám sát 
chuyên đề tổ chức đảng, đảng 
viên và giám sát thường xuyên; 
quy trình thi hành kỷ luật đối với 
tổ chức đảng, đảng viên.

Ngoài ra, còn có các chuyên 
đề về nghiệp vụ, giải pháp nâng 
cao hiệu quả công tác tư tưởng 
của tổ chức cơ sở đảng; thể thức 
và kỹ thuật trình bày văn bản; 
công tác thu, chi, trích nộp và 
quản lý tài chính tại các chi, đảng 
bộ cơ sở.               MAI LÂM

(BĐ) - Ngày 30.10, tại Trường 
ĐH Quy Nhơn, Tỉnh đoàn, Ban 
Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam 
tỉnh tổ chức chương trình Ngày hội 
tân sinh viên năm học 2022 - 2023, 
với sự tham gia của hơn 300 sinh 
viên (SV) thuộc các trường đại học, 
cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Tại ngày hội, SV được trang 
bị kỹ năng liên quan đến chuyển 
đổi số; tham gia workshop Sinh 

viên với doanh nghiệp, tìm hiểu 
một số kỹ năng cần thiết như: 
Kỹ năng tham gia CLB và các 
cuộc thi, thuyết trình, giao tiếp…; 
tham quan triển lãm Không gian 
sáng tạo trẻ trong SV, với các sản 
phẩm, ý tưởng sáng tạo thuộc 
chuyên ngành, có tính ứng dụng 
cao, do các nhóm SV thực hiện.

Ngoài ra, gần 40 gian hàng 
của các DN và SV các trường 

cũng được tổ chức nhằm tăng 
cường sự giao lưu giữa các đơn 
vị, giúp các tân SV thêm gắn kết, 
tạo sự sôi động cho ngày hội.

Dịp này, 60 suất học bổng với 
tổng trị giá 73 triệu đồng đã được 
Tỉnh đoàn cùng các nhà tài trợ 
trao cho các SV có hoàn cảnh khó 
khăn, vượt khó vươn lên trong 
học tập của các trường.

DƯƠNG LINH

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 
xây dựng Đảng năm 2022

Ngày hội tân sinh viên năm học 2022 - 2023
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BẠN CẦN BIẾT

Chính xác, tuân thủ pháp luật
Một trong những nguyên tắc cốt lõi 

của bất kỳ công việc nào là không vi 
phạm pháp luật. Do đó, tất cả các mặt 
hàng được review đều phải hợp pháp, 
không gây hại cho người sử dụng. Cùng 
với đó, cần review đúng sự thật, chỉ có 
vậy mới có thể cung cấp thêm thông tin 
chính xác cho người xem, tránh hệ lụy, 
rắc rối.

Vừa chỉnh sửa video và hình ảnh từ 
một buổi làm việc trước đó, chị Trần 
Thảo My (SN 1999, một trong các admin 
chính của group review “About Quy 
Nhơn” có hơn 7.800 thành viên), cho 
biết: “Tôi chọn nghề này bắt nguồn từ 
mong muốn được khám phá các địa 
điểm thú vị nơi mình sống, rồi từ đó 
lọc ra những nơi đảm bảo chất lượng để 
giới thiệu đến mọi người, tránh review 
sai sự thật, gây thiệt cho người xem và 
ảnh hưởng tiêu cực đến công việc”.

Cùng chung suy nghĩ, chị Nguyễn 
Hoàng Uyên (SN 1997, chủ fanpage 
“Uyên Luyên Thuyên” thu hút gần 
14.800 người theo dõi) theo đuổi nghề 
này từ năm 2017. Hơn 5 năm trong nghề, 
review hàng trăm món ăn, điểm đến, 
chị Uyên vẫn kiên trì với nguyên tắc: 
Review nghĩa là nhận xét, không phải 
quảng cáo. Do vậy, trước khi đưa bất 
kỳ nội dung gì lên fanpage, chị đều tự 
mình trải nghiệm.

“Trong trường hợp các đơn vị chủ 
động mời hợp tác, tôi luôn trao đổi trực 
tiếp rằng chất lượng của mặt hàng phải 
ổn thì mới review được. Ngoài ra, chúng 
tôi cần liên tục cập nhật các địa điểm 
mới, kịp thời review để người dùng 
được tiếp cận thông tin một cách nhanh, 
đầy đủ nhất”, chị Uyên chia sẻ.

Cân bằng quan điểm cá nhân 
và thị hiếu chung

Không có khung giờ làm việc cố 
định, liên tục cập nhật thông tin mới, 
cân bằng lợi ích giữa các bên là những 
đặc trưng của nghề review.

Những ngày đầu chập chững vào 
nghề, chị Uyên gặp phải sự nghi ngờ 

Nghề review: Cần tỉnh táo, 
khách quan, đúng sự thật

Không giống các ngành nghề truyền thống khác, nghề review (chuyên trải nghiệm, đưa ra nhận xét về 
món ăn hoặc địa điểm và giới thiệu chúng đến với người xem) còn khá mới lạ ở Bình Định. Nghề review hấp 
dẫn bởi nhiều đặc thù thú vị, nhưng người làm nghề cũng cần hết sức tỉnh táo để cân bằng cảm xúc, tuân 
thủ quy định của pháp luật.

của người thân, bởi “nghề gì mà suốt 
ngày ngoài đường, tối về lại ôm máy 
tính chỉnh sửa hình ảnh cả đêm”.

“Khi ấy, nghề review còn quá mới, 
không nhiều người biết và hiểu được 
công việc này. Thậm chí, khi đến các 
hàng quán để trải nghiệm món ăn rồi 
giới thiệu với mọi người, các cô, chú 
lớn tuổi cũng khá ngần ngại vì thấy 
tôi vừa hỏi chuyện vừa chụp ảnh”, 
chị Uyên kể.

Riêng về ẩm thực, người theo nghề 
cần cân bằng giữa quan điểm cá nhân 
như khẩu vị, sở thích với khẩu vị, thị 
hiếu chung của người dùng lẫn đặc 
trưng của cửa hàng. Tích cực đón nhận 
phản hồi của người dùng về những 
món ăn mình từng review để rút ra 
kinh nghiệm chung, Thảo My cho hay: 
“Thay vì miêu tả món ăn hoàn toàn 
theo khẩu vị cá nhân, tôi sẽ nhận xét 
cả đặc trưng của quán như cách nấu, 
bài trí và thái độ phục vụ; đồng thời 
cung cấp thông tin thêm về giá cả, địa 
chỉ để mọi người dễ dàng tiếp cận và 

trải nghiệm”.
Theo sự phát triển của mạng xã hội, 

nghề review ngày càng “hot”, các kênh 
review xuất hiện nhiều hơn, dẫn đến 
tính lan tỏa ở mỗi sản phẩm lại càng 
lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc, các 
“reviewer” - người làm nghề, phải 
thuần thục các kỹ năng như truyền tải 
nội dung, chụp và chỉnh sửa hình ảnh, 
clip sao cho chỉn chu, thu hút sự chú ý 
của người xem. 

Vừa là hướng dẫn viên du lịch giàu 
kinh nghiệm, vừa là nhà sáng tạo nội 
dung nổi bật trên nền tảng Tiktok với 
hàng loạt các clip nhận được hàng triệu 
lượt yêu thích từ người xem, anh Lê 
Hồng Phước (SN 1995, chủ trang review 
có gần 152 nghìn người theo dõi) tâm 
sự: “Không chỉ đem đến những địa 
điểm đẹp, lịch trình phù hợp cho người 
xem, việc trau chuốt cho mỗi sản phẩm 
review còn giúp khẳng định thương 
hiệu cho người làm nghề, đồng thời 
góp phần quảng bá nét đẹp, du lịch địa 
phương đến du khách”.       DIỆU NGỌC

Thảo My đang chỉnh sửa hình ảnh, clip review.                             Ảnh: NVCC
Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu 

kinh tế (KKT) tỉnh, hiện nay, trên địa bàn 
KKT vẫn còn 64 trường hợp lấn chiếm 
đất và xây dựng trái phép chưa được 
tổ chức cưỡng chế. Trong đó, 19 trường 
hợp tại thị trấn Cát Tiến, 22 trường hợp 
tại xã Cát Chánh (huyện Phù Cát), 10 
trường hợp tại xã Phước Hòa (huyện 
Tuy Phước), 1 trường hợp tại xã Nhơn 
Hội (TP Quy Nhơn), 12 trường hợp tại 
xã Canh Vinh (huyện Vân Canh).

Thời gian tới, Ban Quản lý KKT tỉnh sẽ 
phối hợp với CA tỉnh và chính quyền các 
địa phương ra quân xử lý dứt điểm; đồng 
thời tăng cường công tác nắm tình hình, 
kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân 
lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép 
trên địa bàn KKT Nhơn Hội. MINH NGỌC

Kiên quyết xử lý 
các trường hợp 
lấn chiếm đất đai, 
xây dựng trái phép

Ra mắt mô hình 
đảm bảo an ninh 
trật tự tại bệnh viện

Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi 
chức năng Quy Nhơn và CA TP Quy 
Nhơn vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình 
“Phối hợp bảo đảm ANTT tại bệnh viện”.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bệnh viện đã 
công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ 
đạo mô hình gồm có 6 thành viên. Lãnh 
đạo các khoa và lực lượng CA đã ký kết 
quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo 
ANTT. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng 
hợp của toàn thể cán bộ đảng viên, viên 
chức, người lao động trong thực hiện 
nhiệm vụ khám chữa bệnh và bảo vệ an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây 
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc. 

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng tăng số 
lượng camera an ninh tại nhiều vị trí trong 
khuôn viên, góp phần nâng cao hiệu quả 
của mô hình trên.             N.GIANG

Cụ thể, Nghị định số 88/2022/NĐ-CP 
ngày 26.10.2022 quy định phạt 10 - 20 
triệu đồng đối với một trong các hành 
vi sau:

- Tư vấn không trung thực, không 
chính xác về các điều kiện liên quan 
đến tình trạng kiểm định chất lượng của 
chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục 
nước ngoài; học phí, sinh hoạt phí dự 
kiến và các loại phí liên quan; điều kiện 
sinh sống, chính sách làm thêm giờ theo 
quy định của nước tiếp nhận du học 
sinh; những khó khăn, rủi ro và bất trắc 
có thể gặp phải trong quá trình du học;

- Không thực hiện niêm yết công khai 
thông tin tại trụ sở và tại trang thông tin 
điện tử của tổ chức kinh doanh dịch vụ 

tư vấn du học về các nội dung liên quan 
đến hoạt động kinh doanh dịch vụ tư 
vấn du học theo quy định;

- Không thực hiện chế độ báo cáo 
việc tuyển sinh và đưa công dân Việt 
Nam ra nước ngoài học tập; không báo 
cáo hoạt động kinh doanh dịch vụ tư 
vấn du học theo quy định;

- Không thực hiện lưu trữ hồ sơ gửi 
công dân Việt Nam ra nước ngoài học 
tập theo quy định;

- Sử dụng nhân viên tư vấn du học 
không có chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn 
du học theo quy định.

Phạt tiền 30 - 40 triệu đồng khi 
không ký hợp đồng tư vấn du học 
với người có nhu cầu đi du học hoặc 

cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp 
hoặc ký hợp đồng không bảo đảm nội 
dung, nguyên tắc theo quy định; không 
thực hiện hoặc thực hiện không đầy 
đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức 
kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đối 
với người học đã được tư vấn và ra 
nước ngoài học tập.

Đối với hành vi ủy quyền hoặc cho 
thuê hoặc cho mượn giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du 
học; nhận ủy quyền của tổ chức kinh 
doanh dịch vụ tư vấn du học khác để 
kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho 
người có nhu cầu đi du học ở nước ngoài 
bị phạt 50 - 60 triệu đồng.

(Theo chinhphu.vn)

Tư vấn du học không trung thực bị phạt tới 20 triệu đồng

Khởi công 4 nhà 
tình nghĩa cho cán bộ, 
chiến sĩ CA khó khăn

Hội Phụ nữ CA tỉnh vừa khởi công 
xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa cho gia 
đình các cán bộ, chiến sĩ CA: Thượng úy 
Đinh Văn Vư (SN 1993, cán bộ CA xã 
Vĩnh Quang; ở làng 7, xã Vĩnh Thuận, 
huyện Vĩnh Thạnh), thượng úy Đinh Văn 
Thơm (SN 1990, Phó trưởng CA xã Vĩnh 
Kim; ở làng 2, Vĩnh Thuận), đại úy Đinh 
Văn Duẫn (SN 1988, cán bộ CA thị trấn 
Vĩnh Thạnh; ở làng 2, xã Vĩnh Thịnh, 
huyện Vĩnh Thạnh), thượng úy Lê Văn 
Quốc (SN 1991, cán bộ Đội Điều tra tổng 
hợp CA huyện An Lão; ở thôn 9, thị trấn 
An Lão, huyện An Lão). 

Đây là các cán bộ, chiến sĩ ở miền núi, 
có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, 
gia đình có người bị bệnh hoặc đã mất.

Tổng kinh phí trao tặng xây 4 ngôi 
nhà là 450 triệu đồng; trong đó BIDV 
Chi nhánh Quy Nhơn hỗ trợ 200 triệu 
đồng, CA tỉnh hỗ trợ 250 triệu đồng. 
Dự kiến các ngôi nhà sẽ hoàn thành vào 
dịp cuối năm nay để trao tặng cho gia 
đình các cán bộ, chiến sĩ đúng vào dịp 
năm mới 2023.                              T.LONG
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Bình Định

Thời gian qua, nhiều sở, 
ban, ngành, địa phương đã tích 
cực phối hợp triển khai cuộc 
vận động Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam, từ đó 
nhận được sự hưởng ứng mạnh 
mẽ của đông đảo DN cũng như 
người dân. Đặc biệt, các huyện 
miền núi như An Lão, Vân Canh, 
Vĩnh Thạnh đã nỗ lực, nâng cao 
chất lượng tuyên truyền, vận 
động sử dụng hàng Việt và ưu 
tiên hàng hóa địa phương. 

Ban chỉ đạo Cuộc vận động 
Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam huyện An Lão 
là đơn vị thường xuyên chủ 
động phối hợp đưa hàng Việt 
về nông thôn; đặc biệt là các 
chương trình giảm giá cho hộ 
khó khăn nhằm kích cầu tiêu 
dùng. Đặc biệt tại huyện này, 
các DN tư nhân như: Siêu thị 
điện máy Xanh, cửa hàng điện 
tử Việt Mỹ, cửa hàng điện máy 
Linh Sang; cửa hàng tiện ích 
Thủy Tiên, Hóa Nguyên Sinh; 
cửa hàng đồ gia dụng Huỳnh 
Long Hiệu… cũng rất tích cực 
quảng bá các sản phẩm thương 
hiệu Việt, thu hút nhiều người 
đến mua sắm. 

Theo ông Đỗ Tùng Lâm, 
Phó Chủ tịch UBND huyện An 
Lão, đến nay toàn huyện đã xây 
dựng được 14 sản phẩm OCOP 
hạng 3 sao. Đặc biệt trong số 
này có 5 sản phẩm được Cục 
Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận 
nhãn hiệu, gồm: Mật ong rừng 
An Lão, chè tiến vua An Lão, 
cam xoàn An Lão, thịt heo đen 

Hàng Việt đã tỏa rộng, lan xa 
đến miền núi, vùng sâu 

Trong quá trình triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các địa phương trong tỉnh đã có 
nhiều chương trình ủng hộ sản phẩm do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, góp phần thay đổi mạnh mẽ nhận thức 
của người tiêu dùng về hàng Việt, cũng như tạo điều kiện giúp nhiều doanh nghiệp địa phương phát triển thương hiệu.

Điểm bán hàng Việt tại huyện Vân Canh của cơ sở sản xuất cà phê, trà Cazin bày bán toàn bộ sản phẩm địa phương. Ảnh: HẢI YẾN 

An Lão, dứa An Lão. Để động 
viên các DN, cơ sở sản xuất có 
thêm động lực phát triển sản 
xuất, quảng bá thương hiệu, 
UBND huyện tích cực hỗ trợ 
các đơn vị này đưa sản phẩm 
lên sàn thương mại điện tử, mở 
rộng thị trường, điển hình là 
các trường hợp: Mật ong rừng 
của cơ sở Mây (xã An Tân), cau 
trái của Công ty TNHH Thương 
mại Huệ Cư (xã An Hòa), cơ 
sở thảo mộc của hộ bà Đỗ Thị 
Thu Thảo (xã An Hòa), cơ sở 
nem chả Tài Yến của hộ ông 
Phạm Đình Tài (xã An Hòa), 

sản phẩm cam sành của hộ ông 
Lê Văn Năng (xã An Toàn).

Không chỉ tác động tích cực 
khiến nhiều người tiêu dùng 
ở huyện miền núi Vân Canh 
thay đổi thái độ, hành vi, ưu 
tiên mua sắm, tiêu dùng hàng 
Việt, cuộc vận động còn khiến 
nhiều chủ DN, cửa hàng tự 
nguyện ưu tiên bán hàng Việt, 
sản phẩm địa phương, trong 
đó điểm bán hàng Việt của 
ông Nguyễn Cảnh Duy, chủ 
cơ sở cà phê, trà Cazin là điển 
hình. Ông Duy chia sẻ: Điểm 
bán hàng của chúng tôi hiện có 

hơn 100 sản phẩm địa phương 
như bún, phở khô, trà, cà phê, 
bánh tráng, bột ngũ cốc, nước 
mắm… Chúng tôi cam kết bán 
đúng giá, dự trữ số lượng hàng 
hóa với nhiều chủng loại khác 
nhau, nhất là mặt hàng nhu yếu 
phẩm, đảm bảo phục vụ nhu 
cầu cơ bản của đồng bào ở đây. 

Không chỉ đẩy mạnh hỗ trợ 
DN, HTX, cơ sở sản xuất địa 
phương sản xuất, tiêu thụ, nâng 
cao chất lượng sản phẩm, năm 
2022, Trung tâm Khuyến công 
và Xúc tiến thương mại Bình 
Định còn đẩy mạnh hỗ trợ các 

huyện miền núi mở hội chợ, 
phiên chợ hàng Việt, mở rộng 
thị trường; đa dạng mẫu mã sản 
phẩm… Điển hình là phiên chợ 
hàng Việt tại huyện Vĩnh Thạnh 
diễn ra từ ngày 29.5 đến 5.6 có 
hơn 37 DN trong và ngoài tỉnh 
tham gia với hơn 90 gian hàng 
tiêu chuẩn, đáp ứng được nhu 
cầu tiêu dùng của nhân dân, 
trong đó đáng kể là các đơn vị: 
Công ty TNHH Springchi, HTX 
kinh doanh dịch vụ tổng hợp 
Vĩnh Hiệp, hộ kinh doanh Lê 
Văn Sáng, Bưu điện huyện Vĩnh 
Thạnh, HTX sản xuất thương 
mại - dịch vụ Phong Nga, Công 
ty TNHH cà phê An Phú Quý, 
HTX sản xuất nước mắm Nhơn 
Lý Hương Thanh, HTX Nông 
Công Thương An Nhơn, Giống 
cây trồng Thanh Hương… Kết 
quả trong 7 ngày, phiên chợ đã 
đón hơn 15.000 lượt khách đến 
tham quan, tìm hiểu sản phẩm 
và mua sắm, tổng doanh thu 
bán hàng đạt hơn 1 tỷ đồng.

Ở Bình Định, đến nay hàng 
Việt Nam chất lượng cao không 
chỉ có ở các trung tâm thương 
mại, siêu thị, vùng đô thị mà 
còn lan tỏa đến nhiều cửa hàng 
bán lẻ ở nông thôn, vùng sâu 
vùng xa với chủng loại phong 
phú, đa dạng. Tỷ lệ hàng Việt 
chiếm trên 80% tại các chợ, 
trung tâm thương mại, siêu 
thị… và trở thành kênh hàng 
hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu 
trong tiêu dùng hằng ngày của 
người dân miền núi. Đặc biệt, 
Cuộc vận động Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam còn góp phần tích cực, 
giúp các cơ sở sản xuất trong 
tỉnh phát triển, nâng cao năng 
lực cạnh tranh.              HẢI YẾN

Trước đây,  anh Phạm 
Văn Tâm, 47 tuổi, ở thôn 
Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn 
Phúc (TX An Nhơn) chuyên 
nghề sản xuất gạch ngói thủ 
công bằng đất sét. Từ khi 
thực hiện chủ trương xóa bỏ 
lò gạch thủ công, anh Tâm 
lấy mặt bằng lò gạch chuyển 
sang nuôi ếch thương phẩm 
kết hợp cá rô đồng, cá trê lai.

Anh Tâm kể: Năm 2018 tôi 
vào tỉnh Đồng Tháp học được 
kỹ thuật nuôi ếch, cá trê lai thương phẩm, 
sau khi thấy bà con trong đó thực hiện mô 
hình này đạt hiệu quả kinh tế tốt. Với số vốn  
10 triệu đồng, tôi mua bạt nhựa về giăng 
thành 3 ô, mỗi ô rộng chừng 24 m2 để nuôi 
ếch và 1 ô nuôi cá trê lai. Con giống thì 
đặt mua ở trang trại nơi mình học nghề. 
Sau đó tôi mua giống ếch Thái Lan về 
tự nhân giống để nuôi. Ngay năm đầu 
tiên tôi bán được 1,6 tấn ếch và 200 kg cá 
trê lai, thu về được 69 triệu đồng. 

Nhận thấy cơ hội làm ăn tốt, năm 2020, 
anh Tâm đầu tư mở rộng khu chăn nuôi, 
xây 10 ao nuôi bằng gạch, trong đó 8 ao 
nuôi ếch, 1 ao nuôi cá trê lai, 1 ao nuôi cá 
rô đồng và cải tạo 1 ao đất chuyên nuôi cá 
trê lai. Nhờ đó mỗi năm anh có thế xuất 

(BĐ) - Theo ông Đỗ Quang Minh, 
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 
(Bộ GTVT), đến ngày 30.10, Ban đã bố 
trí giải ngân vốn phục vụ công tác giải 
phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư 
dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, 
giai đoạn 2021 - 2025, dự án thành phần 
Hoài Nhơn - Quy Nhơn, với số tiền  
268,954 tỷ đồng. Trong đó, TX Hoài Nhơn  
30 tỷ đồng, huyện Hoài Ân 58,8 tỷ đồng, 
huyện Phù Mỹ 37,388 tỷ đồng, huyện 
Phù Cát 17,988 tỷ đồng, huyện Tây Sơn 
34,428 tỷ đồng, TX An Nhơn 75,35 tỷ 
đồng. Các địa phương kể trên cũng đã 
khẩn trương tổ chức chi trả tiền cho tổ 

chức, người dân.  
Ở  dự án thành phần Quy Nhơn - 

Chí Thạnh, UBND TP Quy Nhơn đã 
phê duyệt 2 phương án bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư phục vụ GPMB cho  
20 hộ, 1 tổ chức bị ảnh hưởng với số tiền 
8,2 tỷ đồng. 

Theo Ban Quản lý dự án 85, Bộ GTVT 
sẽ ưu tiên điều chuyển 339,482 tỷ đồng, 
bao gồm 236,612 tỷ đồng cho dự án 
thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn và 
102,87 tỷ đồng cho dự án thành phần 
Quy Nhơn - Chí Thạnh từ vốn một số 
dự án của Ban đang thực hiện để phục 
vụ công tác GPMB.              CÔNG NGHĨA

(BĐ) - Theo báo cáo của Sở Công 
Thương, trong quý III/2022, điện lực các 
địa phương kiểm tra và phát hiện 220 vụ 
vi phạm sử dụng điện, giảm 780 vụ so 
với cùng kỳ. Trong đó có 10 vụ trộm cắp 
điện (giảm 32 vụ so với cùng kỳ), 146 vụ 

vi phạm giá điện (giảm 17 vụ), còn lại  
64 vụ vi phạm khác (giảm 731 vụ). Điện 
lực An Nhơn là đơn vị phát hiện nhiều 
vụ vi phạm nhất (48 vụ). Toàn bộ các vụ 
vi phạm kể trên đã được điện lực các địa 
phương xử lý xong.                   CÔNG HIẾU

Chi trả tiền giải phóng mặt bằng 
cho người dân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi 
dự án cao tốc Bắc - Nam

Phát hiện, xử lý 220 vụ vi phạm sử dụng điện 

Nuôi ếch và cá có thu nhập khá

bán 5 tấn ếch, 800 kg cá trê lai, 500 kg cá rô 
đồng. Chưa kể khoản thu từ việc bán ếch 
giống, anh Tâm đã thu về hơn 300 triệu 
đồng, tạo việc làm cho 3 lao động với thu 
nhập 6 triệu đồng/người/tháng. 

Anh Tâm chia sẻ: “Khác với nhiều 
người, trước khi thả nuôi, tôi đều kết 
nối với thương lái; hai bên chốt xong 
khung giá, thỏa thuận có bao nhiêu bán 
hết cho họ bấy nhiêu là ký hợp đồng, tôi 
không còn lo lắng chuyện bán hàng nữa, 
cứ tập trung nâng cao chất lượng sản 
phẩm. Tới đây tôi còn xây thêm hồ nuôi 
ốc bươu đen. Hiện tôi đang xin thuê đất 
dài hạn để có điều kiện đầu tư mở trang 
trại rộng khoảng 10.000 m2 nuôi ếch và 
cá khép kín”.                           XUÂN THỨC

Anh Phạm Văn Tâm thả cá trê lai giống vào hồ nuôi.    Ảnh: X.T
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TIN VẮN

ktvhxhbbd@gmail.com

Theo dấu tháp Chăm bằng mã QR
Bảo tàng tỉnh đã cung cấp thông tin thuyết minh một cách sinh động giúp du khách có thể dễ dàng tự tìm hiểu, 

nắm bắt những thông tin vừa khái quát vừa chi tiết khi đến tham quan tại các di tích tháp Chăm ở Bình Định. Tất cả 
chỉ bằng cách quét mã QR.

Nhằm góp phần bảo tồn di 
sản văn hóa, phát huy giá trị 
các di tích tháp Chăm gắn với 
phát triển kinh tế du lịch, Sở 
TT&TT phối hợp với các sở, 
ngành liên quan xây dựng và 
hoàn thành hệ thống mã QR hỗ 
trợ Bảo tàng tỉnh thuyết minh 
cho du khách tại 7 cụm tháp 
Chăm, gồm: Tháp Đôi, Bánh Ít, 
Bình Lâm, Cánh Tiên, Dương 
Long, Phú Lốc, Thủ Thiện. 

Theo ông Trần Kim Kha, 
Giám đốc Sở TT&TT, chỉ trong 
vòng một tuần (từ ngày 17 - 
25.10), ngành TT&TT đã xây 
dựng hoàn thành hệ thống mã 
QR được thiết kế in trên các thẻ 
nhựa, các bảng mica hai mặt và 
5 bộ file mẫu thiết kế gồm nhiều 
kích thước khác nhau, bàn giao 
cho Bảo tàng tỉnh gắn các mã 
QR vào những vị trí thuận 
tiện tại các cụm tháp Chăm, 
giúp khách tham quan có thể 
tự mình nhanh chóng nắm bắt 
thông tin vừa khái quát vừa 
chi tiết về các tháp Chăm khi 
không có thuyết minh viên giới 
thiệu tại các điểm di tích này.

Thông qua thiết bị đầu cuối 
có thể quét mã QR (điện thoại 
thông minh, máy tính bảng…) 
du khách sẽ có được văn bản, 
hình ảnh, video clip… giới 
thiệu về lịch sử, niên đại, phong 
cách kiến trúc, chức năng tôn 
giáo các tháp Chăm, khái quát 
về vương quốc Champa… Nội 
dung giới thiệu ngắn gọn, súc 
tích nhưng đầy đủ thông tin 
bằng hai thứ tiếng Việt, Anh.

Sử dụng mã QR để nắm 
thông tin về tháp Đôi, chị 
Nguyễn Thị Thanh Hằng, một 
du khách đến từ tỉnh Vĩnh 
Phúc, bày tỏ: Tôi đến Quy Nhơn 
nhiều lần và lần nào cũng đến 
ngắm tháp Đôi. Riêng lần này 
điểm mới thú vị là có mã QR 

để quét. Dù không có thuyết 
minh viên, nhưng tôi vẫn biết 
được về cấu trúc quần thể, niên 
đại, phong cách kiến trúc, chức 
năng tôn giáo và tượng thờ 
Linga, Yoni của tháp Đôi, nhất 
là có video clip với góc quay 
đẹp, giọng đọc truyền cảm giới 
thiệu rất chi tiết về tháp Đôi!

Việc ứng dụng mã QR giúp 
du khách dễ dàng nắm thông 
tin các tháp Chăm góp phần 
giúp ngành văn hóa thực hiện 
Chương trình số hóa di sản 
văn hóa Việt Nam giai đoạn  
2021 - 2030. 

Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó 
Giám đốc Sở VH&TT, chia sẻ: 
“Chúng tôi cũng đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 
thực hiện Chương trình số hóa 
di sản văn hóa Việt Nam giai 
đoạn 2021 - 2030 do Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. Tuy 

nhiên, có nhiều lý do khiến 
việc số hóa các di tích, hiện 
vật, tư liệu trưng bày… gặp 
nhiều khó khăn. Nhưng thành 
công từ dự án gắn mã QR để 
cung cấp dữ liệu phục vụ du 
khách tại 7 cụm tháp Chăm do 
Sở TT&TT hỗ trợ thực hiện đã 
tạo động lực cho chúng tôi rất 
nhiều khi tính toán đến một số 
dự án mới”.

Không chỉ đến tham quan 
trực tiếp tại di tích, bất cứ 
ai quan tâm cũng có thể chủ 
động tìm hiểu thông tin về các 
tháp Chăm ở Bình Định trong 
tuyến du lịch bằng cách quét 
mã QR do bạn bè chụp lại, 
những thông tin hiển thị qua 
ứng dụng QR được cung cấp 
nhanh chóng, chính xác. Đây 
cũng là cách chuyển tải giá trị 
di tích văn hóa, lịch sử của Bình 
Định đến với du khách nhanh 

nhất, phù hợp với xu thế phát 
triển hiện nay. 

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo 
tàng tỉnh, cho biết: Chúng tôi 
sẽ đưa các file mã QR này lên 
mạng xã hội, website của đơn 
vị để du khách có thể “tham 
quan từ xa” tháp Chăm của 
Bình Định, góp phần quảng bá 
giá trị di tích Champa. Trong 
năm tới, chúng tôi sẽ lên kế 
hoạch phối hợp với Sở TT&TT 
cùng các đơn vị liên quan tiếp 
tục triển khai việc số hóa di sản 
vật thể bằng công nghệ mã QR 
đối với các bảo vật quốc gia và 
một số hiện vật tiêu biểu trưng 
bày tại Bảo tàng tỉnh để phục 
vụ công chúng; đồng thời, làm 
thêm các bảng mã QR đặt tại 
các nơi thuận tiện ở 7 cụm tháp 
Chăm để du khách tham quan 
dễ dàng quét mã QR”.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Khách tham quan quét mã QR tại di tích tháp Đôi.                                                                                                                                Ảnh: NGỌC NHUẬN

(BĐ) - Ông Văn Bá Dũng, 
Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật 
truyền thống tỉnh, cho biết, Hội 
đồng Nghệ thuật Sở VH&TT đã 
duyệt nội dung, cho phép dàn 
dựng 2 vở diễn mới để phục vụ 
công chúng, gồm: Vở ca kịch 
bài chòi Bộ cảnh phục (tác giả 
kịch bản: Đỗ Đức Trung; tác giả 
chuyển thể bài chòi: NSƯT Tấn 
Hào) với chủ đề ca ngợi người 
chiến sĩ CAND trong phòng, 
chống tội phạm; vở tuồng 
Khí tiết rạng trời Nam (tác giả 
Đoàn Thanh Tâm) với chủ đề 
ca ngợi khí phách hiên ngang, 
bất khuất của Anh hùng dân tộc 
Nguyễn Trung Trực.

Hiện tại, Nhà hát Nghệ 
thuật truyền thống tỉnh đã lên 
kế hoạch cho diễn viên Đoàn 
ca kịch bài chòi Bình Định học 
kịch bản, tập luyện và dàn 
dựng vở diễn Bộ cảnh phục từ 
ngày 2.11. Riêng vở tuồng Khí 
tiết rạng trời Nam sẽ được Đoàn 
tuồng Đào Tấn tập luyện và bắt 
đầu dàn dựng sau ngày 10.11. 

Theo kế hoạch, đến cuối 
năm nay, hai vở diễn mới sẽ 
được tổng duyệt, báo cáo Hội 
đồng Nghệ thuật Sở VH&TT.                    

                          ĐOAN NGỌC

 Dàn nhạc Giao hưởng 
Việt Nam sẽ có tour diễn đặc 
biệt tại Liên hoan Âm nhạc 
quốc tế Hàn Quốc lần thứ 39, 
vào lúc 19 giờ 30 ngày 1.11, 
tại Phòng hòa nhạc Trung tâm 
Nghệ thuật Seoul (Seoul, Hàn 
Quốc). Chương trình có sự 
góp mặt của các nghệ sĩ đến 
từ cả hai nước Việt Nam, Hàn 
Quốc; các nghệ sĩ sẽ biểu diễn 
bản Rhapsody on a Theme of 
Paganini (Rachmaninov), bản 
Concerto cho violin Concerto  
số 1 (Bruch), bản giao hưởng  
số 2 (Brahms).  (Theo HNM)
 Hưởng ứng Năm Du lịch 

quốc gia 2022, UBND tỉnh 
Tiền Giang tổ chức Lễ hội Văn 
hóa - Du lịch làng cổ Đông 
Hòa Hiệp lần thứ V, diễn ra từ 
ngày 7 - 9.11. 

PHIM HAY

Lần tìm bí ẩn tranh Em Thúy
Bí ẩn bức tranh Em Thúy là sự 

kết hợp giữa phóng sự và phim 
tài liệu nằm trong Chương trình 
Giải mã cuộc sống của kênh 
VTV2 - Đài Truyền hình Việt 
Nam thực hiện (gồm 2 phần). 
Chương trình đã mang đến 
nhiều thước phim đẹp khi khắc 
họa sinh động đời sống của một 
bức tranh được xếp vào bảo vật 
quốc gia (1994) trong ngành Mỹ 
Thuật Việt Nam.

Tác phẩm Em Thúy được 
danh họa Trần Văn Cẩn (1910 - 
1994) vẽ bằng chất liệu sơn dầu 
vào năm 1943. Đây là bức chân 
dung về cô bé 8 tuổi với vẻ đẹp 
trong sáng, thuần khiết. Trong 
tranh, nhân vật em Thúy có mái 
tóc ngắn, nét mặt đáng yêu, áo 
trắng, đôi mắt to tròn đầy thần 
sắc đang ngồi khép nép trên 
chiếc ghế mây. Bức tranh tạo 
cho người xem cảm giác dịu 
mát trong tâm hồn trước một 

vẻ đẹp thơ ngây, nhất là đôi mắt 
của cô bé 8 tuổi, như lọc gạn 
đi những phiền ưu cuộc sống, 
để người xem tranh thấy mình 
như đang trở về tuổi thơ vô tư, 
hồn nhiên. 

Năm 2003, với niềm rung 
cảm sâu sắc khi chiêm ngưỡng 
bức tranh, và bị ánh mắt của Em 
Thúy lay động, nhạc sĩ người 
Anh Paul Zetter đã viết bản 
Little Thúy Minuet (Điệu minuet 
cho em Thúy). Cùng với ánh 
mắt thanh thuần của Em Thúy, 
âm nhạc của Paul Zetter đã mở 
ra cánh cửa giúp nhiều người 
trong chúng ta trở về thời thơ 
ấu dấu yêu.

Vì chiến tranh, sau khi ra 
đời, tranh nhiều lần lưu lạc. Đến 
năm 1964, bức tranh được Bảo 
tàng Mỹ thuật Việt Nam mua 
lại từ một nhà sưu tập. Qua thời 
gian, tranh có dấu hiệu bong 
tróc, hư hại. Gần 20 năm trước, 

Tác phẩm Em Thúy của danh họa Trần 
Văn Cẩn.

Dàn dựng 2 vở 
diễn mới phục 
vụ công chúng

tranh đã được các chuyên gia của 
Úc, đặc biệt là bà Caroline Fry, 
đến Hà Nội và dành một tháng 
ròng để tỉ mẩn phục chế.

Bí ẩn bức tranh Em Thúy đã tái 
hiện không gian lịch sử, những 

nhân vật có liên quan, dắt 
người xem giải mã những ẩn 
số về bức tranh Em Thúy, về sự 
tài hoa của một trong bộ tứ 
danh họa (Trí - Vân - Lân - Cẩn) 
lừng lẫy một thời của hội họa 
Việt Nam thế kỷ XX. Đồng thời, 
các thước phim đưa người xem 
đi theo phận số của bức tranh; 
cho thấy niềm cảm hứng từ 
bức chân dung mang lại. Đặc 
biệt là đưa người xem đi tìm 
nguyên mẫu Em Thúy trong 
tranh. Nguyên mẫu ấy chính 
là cháu ruột của danh họa Trần 
Văn Cẩn, một phụ nữ quê gốc 
Hà Nội. Điều kỳ diệu là bà vẫn 
giữ được vẻ đẹp nền nã và ánh 
mắt thanh thuần của tuổi lên 8 
như trong tranh. 

Link phần 1: https://youtu.
be/4KhjydGqYBg

Link phần 2: https://youtu.
be/Bj1OI81hV0w

VÂN PHI

Làng cổ Đông Hòa Hiệp ngày càng thu 
hút đông du khách.                    Ảnh: thtg.vn

Làng cổ Đông Hòa Hiệp, 
thuộc xã Đông Hòa Hiệp, 
huyện Cái Bè, Tiền Giang hiện 
có khoảng 7 ngôi nhà cổ niên 
đại từ 150 - 220 năm và 29 ngôi 
nhà được xây dựng cách đây từ 
80 - 100 năm. Đông Hòa Hiệp là 
1 trong 3 làng cổ của Việt Nam 
được Tổng cục Du lịch và tổ 
chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản 
(JICA) chọn để đầu tư phát triển 
mô hình du lịch nông thôn, trở 
thành một trong những điểm 
thu hút du khách tại Tiền Giang.

                                 (Theo VOV)
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XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG QUÂN ĐỘI:

Tạo động lực tinh thần hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Thực hiện cuộc vận động 
“Xây dựng môi trường văn 
hóa trong quân đội”, lực 
lượng vũ trang tỉnh đã vào 
cuộc với nhiều cách làm hay, 
triển khai bài bản, đầu tư 
hiệu quả, tạo được nhiều 
chuyển biến rõ nét.

Nâng cao đời sống văn hóa, 
tinh thần của bộ đội 

Hơn 30 năm triển khai Chỉ 
thị số 143/CT ngày 12.5.1992 
của Tổng cục Chính trị về tiến 
hành cuộc vận động “Xây dựng 
môi trường văn hóa tốt đẹp, 
lành mạnh, phong phú trong 
quân đội” gắn với việc thực 
hiện các phong trào thi đua, 
công tác xây dựng môi trường 
văn hóa trong quân đội trong 
LLVT tỉnh đã đạt được những 
kết quả nhất định. 

Đại tá Nguyễn Minh Hiến, 
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho 
biết: Kết quả nổi bật trong việc 
thực hiện Chỉ thị số 143/CT là 
cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính 
trị các cấp đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc 
xây dựng môi trường văn hóa 
trong quân đội đi vào nền nếp, 
đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, 
góp phần nâng cao đời sống 
văn hóa, tinh thần của bộ đội. 

Đáng chú ý, việc xây dựng 
môi trường văn hóa trong 
quân đội đã gắn kết chặt chẽ 
với phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” 
nên đã làm cho các giá trị văn 
hóa được lan tỏa, thấm sâu 
vào mọi hoạt động của cán bộ, 
chiến sĩ.

Đặc biệt, quá trình thực hiện 
Chỉ thị cũng đã xuất hiện nhiều 
mô hình tiêu biểu, thiết thực, 
như: “Sẵn sàng chiến đấu cao, 

Hoạt động TDTT góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội. 
- Trong ảnh: Một nội dung thi đấu tại Hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.                                                                                                            Ảnh: H.P

Xây dựng môi trường 
văn hóa là một tiêu chí quan 
trọng trong xây dựng các đơn 
vị quân đội vững mạnh về 
chính trị, góp phần bồi dưỡng 
nhân cách quân nhân, phát 
huy phẩm chất bộ đội Cụ 
Hồ, tạo động lực tinh thần 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ  
được giao”.

Đại tá NGUYỄN MINH HIẾN, 
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

”

gắn với xây dựng điều lệnh tốt, 
kỷ luật nghiêm”; “Giữ tốt, dùng 
bền, an toàn, tiết kiệm”; “Đẹp 
nhà, đẹp doanh trại, đẹp trận 
địa, đẹp tình quân dân”. Nhiều 
cuộc vận động, phong trào thi 
đua được tổ chức, hướng về cơ 
sở, thu hút nhiều cán bộ, chiến 
sĩ tham gia. 

Đồng thời, 100% cơ quan, 
đơn vị duy trì phòng đọc, tủ 
sách với nhiều loại sách báo, 
văn bản phong phú, đa dạng, 
phục vụ có hiệu quả công tác 
tìm hiểu, nghiên cứu cho cán 
bộ, chiến sĩ. Hoạt động TDTT, 
vui chơi giải trí cũng được các 
cơ quan, đơn vị tổ chức tốt góp 
phần làm phong phú thêm đời 
sống văn hóa, tinh thần của bộ 
đội. Hệ thống cơ sở vật chất, 
trang thiết bị phục vụ công 
tác, sinh hoạt của bộ đội ngày 
càng được cải thiện, nâng cao, 
tạo sự phấn khởi trong cán bộ, 
chiến sĩ. 

Theo trung tá Trần Văn 
Quân, Trưởng Ban Dân vận 
(Bộ CHQS tỉnh), trong việc 

xây dựng môi trường văn hóa 
trong quân đội, các cơ quan, 
đơn vị trong LLVT tỉnh còn tập 
trung xây dựng mối quan hệ 
đoàn kết, gắn bó quân - dân. 
Với nhiều hình thức, nội dung 
hoạt động phong phú, các cơ 
quan, đơn vị đã tăng cường 
công tác dân vận, giao lưu, kết 
nghĩa, trở thành điểm sáng văn 
hóa. Điển hình như các phong 
trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa 
đói giảm nghèo”, “Quân đội 
chung sức xây dựng nông thôn 
mới”; các hoạt động giúp nhân 
dân lao động sản xuất, nâng cao 
đời sống, phòng chống, khắc 
phục hậu quả thiên tai.

Chính quy, xanh, sạch, đẹp
Doanh trại Ban CHQS TX 

An Nhơn gây ấn tượng với cảnh 
quan thực sự chính quy, bài bản 
nhưng không kém phần tươi 
mới. Khuôn viên đơn vị được 
đầu tư xây dựng và tạo cảnh 
quan hợp lý, khoa học, đẹp mắt. 
Hệ thống biển, bảng, doanh cụ, 
dụng cụ sinh hoạt bảo đảm 

thống nhất về quy cách, tạo sự 
ngăn nắp, nền nếp... 

Trung tá Nguyễn Như Chất, 
Chính trị viên Ban CHQS TX 
An Nhơn, cho hay: “Phong trào 
thi đua “Xây dựng và quản lý 
doanh trại chính quy, xanh, 
sạch, đẹp” được đơn vị duy trì, 
phát huy hiệu quả trong thực 
tiễn công tác, huấn luyện, sinh 
hoạt của bộ đội. Từng gốc cây, 
chậu hoa, cây cảnh đều được 
chăm tỉa cẩn thận, kỹ càng. Đặc 
biệt, quá trình thực hiện chúng 
tôi luôn áp dụng phương châm 
“nói đi đôi với làm” và “cùng 
bàn, cùng làm””.

Tại Ban CHQS huyện Vân 
Canh, từ tổng thể doanh trại 
đến từng phân khu chức năng 
trong cơ quan đều được xây 
dựng đồng bộ, chính quy, hiện 
đại theo đúng quy chuẩn của 
Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, điều 
kiện làm việc, luyện tập, sinh 
hoạt đã được cải thiện rất nhiều 
so với trước kia. 

Thượng tá Hà Minh Chiến, 
Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

huyện Vân Canh, cho biết: “Từ 
tinh thần “đơn vị là nhà”, mỗi 
cán bộ, chiến sĩ đều tự nguyện, 
tự giác tham gia chăm chút, 
chỉnh trang từ nơi làm việc, 
luyện tập, sinh hoạt tới không 
gian khuôn viên. Từ đó, giúp 
cảnh quan đơn vị luôn tươi 
mới, chính quy, tạo không khí 
vui tươi, phấn khởi và động lực 
thi đua hoàn thành thắng lợi 
mọi nhiệm vụ được giao”.

Do điều kiện khí hậu trên xã 
đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) 
khá khắc nghiệt, các công trình 
trong doanh trại của Đại đội 
Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh dễ 
xuống cấp. Để đảm bảo việc 
xây dựng chính quy của đơn 
vị, các cấp đã quan tâm đầu tư 
hàng chục tỷ đồng xây dựng 
doanh trại khang trang. 

Thiếu tá Nguyễn Thế Vinh, 
Chính trị viên Đại đội, chia sẻ: 
“Đến nay, doanh trại của đơn 
vị đã được đảm bảo khá đầy 
đủ cơ sở vật chất phục vụ công 
tác, huấn luyện, sinh hoạt của 
bộ đội, bảo đảm phát huy tối 
đa công năng sử dụng. Nhờ có 
cảnh quan, môi trường xanh, 
sạch, đẹp nên cán bộ, chiến sĩ 
cảm thấy rất phấn khởi, yên 
tâm gắn bó với đơn vị”.

HỒNG PHÚC

Quân khu 5 kiểm tra kết 
quả thực hiện nhiệm vụ 
quân sự, quốc phòng

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân  
khu 5 do thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó 
Tư lệnh Quân khu, làm trưởng đoàn đã 
kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 
quân sự, quốc phòng năm 2022 tại Bộ 
CHQS tỉnh. 

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh 
báo cáo, Đoàn công tác đã tiến hành 
kiểm tra các nội dung trên 4 mặt công tác 
chính của các ngành tham mưu, chính 
trị, hậu cần, kỹ thuật, như: Hệ thống 
văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; 
kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, 
xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành 
điều lệnh, duy trì, quản lý kỷ luật... 

Thông qua đợt kiểm tra nhằm đánh 
giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ 
quân sự, quốc phòng năm 2022 đối với 
Bộ CHQS tỉnh. Đồng thời, chỉ ra những 
tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm, kịp 
thời khắc phục, làm cơ sở để Bộ Tư lệnh 
Quân khu 5 tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 
trong thời gian tới.             THÀNH PHÚC

 

Thời gian qua, nhiều phụ nữ nghèo 
trên tuyến biên phòng được Hội Phụ nữ 
BĐBP tỉnh tạo sinh kế khởi nghiệp, các 
em nhỏ được quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ 
để tiếp tục đến trường...

Theo đại úy Đinh Thị Mỹ Linh, Chủ 
tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh, một trong 
những hoạt động được Hội đặc biệt 
quan tâm là phối hợp với hội LHPN 
các xã, phường biên giới biển đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền chính sách của 
Đảng, pháp luật Nhà nước và các phong 
trào thi đua đến hội viên phụ nữ. 

“Mỗi buổi tuyên truyền đều thu 
hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ 
tham gia, góp phần thực hiện hiệu quả 
chương trình phối hợp “Vận động phụ 
nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, 
đảo””, chị Linh chia sẻ.

Có ít hội viên lại được bố trí công tác 
ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng hoạt 
động của Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh lại khá 
sôi động và phong phú. Gần đây, Hội 
Phụ nữ BĐBP tỉnh đã triển khai chương 
trình “Mẹ đỡ đầu”, nhận chăm sóc, đỡ 
đầu một trẻ mồ côi do dịch Covid-19. 

Nữ chiến sĩ quân hàm xanh tích cực làm dân vận

Hội cũng tổ chức chương trình “Đồng 
hành cùng phụ nữ biên cương”, tặng 2 
phương tiện sinh kế trị giá 12 triệu đồng 
cho 2 gia đình phụ nữ nghèo, hoàn cảnh 
khó khăn tại xã Cát Khánh (huyện Phù 
Cát) và Phước Sơn (huyện Tuy Phước). 

Những hoạt động ý nghĩa này đã 
góp phần gắn kết các thành viên trong 
Hội, hỗ trợ hiệu quả các trường hợp có 
hoàn cảnh khó khăn. Binh nhất Nguyễn 

Song Kiều Trâm, chiến 
sĩ Phòng Chính trị, chia 
sẻ: “Tham gia các hoạt 
động của Hội Phụ nữ 
BĐBP tỉnh thời gian 
qua, tôi thấy đều rất bổ 
ích và ý nghĩa, thấy vui 
khi mình được đóng 
góp chút công sức nhỏ 
bé cho cộng đồng”. 

Bà Đặng Thị Hồng 
Hạnh, Phó Chủ tịch 
Hội LHPN tỉnh, đánh 
giá: “Các hoạt động 
hiệu quả và thiết thực 
của Hội Phụ nữ BĐBP 
tỉnh thời gian qua đã 

góp phần tích cực trong thực hiện các 
chính sách an sinh xã hội trên tuyến 
biên phòng. Chúng tôi mong muốn Hội 
Phụ nữ BĐBP tỉnh thực hiện tốt hơn 
nữa công tác tuyên truyền cho các hội 
viên phụ nữ tuyến biển cùng gia đình 
tham gia đánh bắt thủy hải sản có trách 
nhiệm, quan tâm nhân rộng các mô hình 
hỗ trợ phụ nữ khó khăn”.

CÔNG CƯỜNG

 Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi vì dịch Covid-19. 
                                                                                                                                 Ảnh: C.CƯỜNG
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Tai nạn giao thông gia tăng
Theo số liệu của Ban ATGT 

huyện Tây Sơn, từ đầu năm 2022 
đến nay, trên địa bàn huyện đã 
xảy ra 6 vụ TNGT, làm 6 người 
chết, 3 người bị thương; so với 
cùng kỳ năm 2021, tăng 4 vụ, 
tăng 5 người chết. 

Trung tá Mai Bình Hải, 
Đội trưởng Đội CSGT-TT (CA 
huyện Tây Sơn) cho biết, hầu 
hết các vụ TNGT trong thời 
gian qua xảy ra trên các tuyến 
QL 19, QL 19B và tỉnh lộ 638. 
Nguyên nhân chính là hạ tầng 
giao thông chưa đảm bảo. 
Đáng chú ý, QL 19 qua địa bàn 
huyện bị xuống cấp nghiêm 
trọng, trong khi đây là tuyến 
giao thông huyết mạch ra vào 
các tỉnh Tây Nguyên, thường 
xuyên có mật độ, lưu lượng 
ô tô khách, ô tô tải lưu thông 
tăng cao trong giai đoạn KT-XH 
phục hồi sau khi dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, tình trạng 
người điều khiển phương tiện 
giao thông thiếu ý thức chấp 
hành các quy định về trật tự 
ATGT; phóng nhanh giành 
đường vượt ẩu, không làm chủ 
tốc độ; điều khiển phương tiện 

Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng 
CA xã, phường tại TX Hoài Nhơn tổ 
chức thực hiện tốt các mặt công tác, đảm 
bảo ANTT trên địa bàn. Lực lượng đã tổ 
chức 1.695 lượt tuần tra vũ trang, nhắc 
nhở 485 trường hợp thanh thiếu niên tụ 
tập, đẩy đuổi 155 nhóm thanh thiếu niên 
tụ tập gây mất ANTT. 

Lực lượng đã mở 5 lớp giáo dục pháp 
luật cá biệt cho 5.964 lượt người tham 
dự, phát 950 tờ rơi có nội dung cảnh 
giác các thủ đoạn lừa đảo, trộm cắp tài 
sản. Ngoài ra, CA các phường, xã tuyến 
biển mở 5 lớp giáo dục pháp luật cá biệt 
cho 36 đối tượng, gọi hỏi răn đe 596 đối 
tượng có hành vi đánh nhau, trộm cắp 
tài sản. Tổ chức kiểm tra 94 lượt cơ sở 
kinh doanh lưu trú, phát hiện nhiều vụ 
mua bán, sử dụng chất ma túy. 

Đáng chú ý, lực lượng CA xã, 
phường đã tham mưu xây dựng mới 
32 mô hình, hiệu quả nhất là mô hình 
camera an ninh, góp phần quan trọng 
trong công tác phòng ngừa, đấu tranh 
các loại tội phạm ở địa phương.

CA xã bám sát địa bàn, kịp thời điều 
tra, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản. 
Điển hình, chỉ sau 24 giờ nhận tin báo 
trộm cắp tài sản, CA xã Hoài Phú đã 

6 tập thể và 10 cá nhân thuộc Hội Người 
cao tuổi TX An Nhơn vừa được Chủ tịch 
UBND thị xã tặng giấy khen về thành tích 
xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021.

Trong giai đoạn trên, hội người cao tuổi 
các cấp ở TX An Nhơn đã tuyên truyền, vận 
động người dân cung cấp hơn 800 nguồn 
tin có giá trị về ANTT, phục vụ tốt công tác 
phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các 
loại tội phạm, triệt xóa các điểm phức tạp về 
tệ nạn xã hội. 

Hội phối hợp với các ngành, hội đoàn thể 
khác mở hơn 50 lớp giáo dục pháp luật cho 
360 lượt thanh thiếu niên chậm tiến và trên 
600 lượt đối tượng là người lầm lỗi tại cộng 
đồng dân cư. Tổ chức hòa giải thành công hơn 
370 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, 
giúp chính quyền và lực lượng CA giải quyết 
hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện, không 
để phát sinh tạo thành điểm nóng về ANTT. 

Hội Người cao tuổi TX An Nhơn còn 
tham gia xây dựng, nhân rộng và duy trì 
hoạt động có hiệu quả nhiều mô hình, điển 
hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc, như “Tộc họ tự quản 
về ANTT”, “Họ đạo không tội phạm và tệ nạn 
xã hội”, “Chi hội CCB không có tội phạm và 
tệ nạn xã hội”.                                 MINH NGỌC

Tây Sơn nỗ lực kiềm chế, 
kéo giảm tai nạn giao thông

Trước tình hình số vụ tai nạn 
giao thông trên địa bàn có 
chiều hướng gia tăng,  
Công an huyện Tây Sơn đã 
và đang thực hiện nhiều 
biện pháp để từng bước 
kiềm chế, kéo giảm.

Thực hiện đợt cao điểm 
kiểm tra, xử lý các hành vi vi 
phạm trật tự ATGT, từ ngày 
20.6.2022 đến nay, CA huyện 
Tây Sơn đã tổ chức 271 ca 
tuần tra, kiểm soát các tuyến 
đường trên địa bàn. Qua đó, 
đã phát hiện, lập biên bản 
536 trường hợp vi phạm 
Luật Giao thông đường bộ, 
xử phạt vi phạm hành chính 
541 trường hợp với số tiền 
gần 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh 
đó, lực lượng chức năng đã 
xử phạt 161 trường hợp vi 
phạm về nồng độ cồn khi 
điều khiển phương tiện 
tham gia giao thông, xử phạt  
868 triệu đồng.  

Đội CSGT-TT (CA huyện Tây Sơn) phối hợp với Huyện đoàn Tây Sơn tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành Luật Giao 
thông đường bộ cho học sinh Trường THPT Võ Lai.                                                                                                                                                 Ảnh: Đ.TRÍ 

sau khi đã sử dụng rượu, bia; 
thiếu chú ý quan sát khi tham 
gia giao thông… cũng là những 
nguyên nhân chính khiến cho 
số vụ TNGT trên địa bàn huyện 
Tây Sơn tăng cao.

Từng bước kiềm chế, giảm 
thiểu số vụ, số người chết và bị 
thương do TNGT là yêu cầu đặt 
ra đối với huyện Tây Sơn từ nay 
đến cuối năm. 

Đồng bộ nhiều giải pháp
Thượng tá Lê Văn Khải, Phó 

trưởng CA huyện Tây Sơn, cho 
biết sẽ quyết tâm thực hiện có 
hiệu quả mục tiêu kiềm chế 
TNGT trên cả 3 tiêu chí. Trong 

đó, trọng tâm là phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn 
thể, trường học tập trung công 
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật, nâng cao ý thức 
của người dân về chấp hành 
trật tự ATGT. 

Đồng thời, lực lượng CSGT 
sẽ siết chặt việc tuần tra, xử lý 
các vi phạm đối với người tham 
gia giao thông. Chú trọng xử lý 
các hành vi là nguyên nhân gây 
TNGT như: Vi phạm quy định 
về nồng độ cồn, ma túy, điều 
khiển xe chạy quá tốc độ, vượt 
đèn đỏ, đi không đúng phần 
đường, làn đường, chở hàng 
hóa quá khổ, quá tải…

Theo Phó Bí thư Huyện 
đoàn Tây Sơn Trần Lâm Sơn, 
Huyện đoàn đã tích cực phối 
hợp với CA huyện đẩy mạnh 
các hoạt động tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
về trật tự ATGT và phòng ngừa 
TNGT cho học sinh trên địa 
bàn huyện. 

“Từ tháng 9.2022 đến nay, 
Huyện đoàn và CA huyện đã 
phối hợp tổ chức tuyên truyền 
cho hơn 4.000 học sinh tại các 
trường THPT: Nguyễn Huệ, 
Quang Trung, Tây Sơn và Võ Lai. 
Tại các buổi tuyên truyền đã phân 
tích các nguyên nhân thường 
xuyên dẫn đến TNGT, hướng 

dẫn học sinh các biện pháp phòng 
ngừa, tạo chuyển biến tích cực”, 
anh Sơn cho hay.

Còn Phó Chủ tịch Hội 
LHPN huyện Tây Sơn Đào Thị 
Thanh Phương cho biết, Hội 
đã phối hợp với CA huyện tổ 
chức Hội thi Phụ nữ với ATGT, 
thu hút hàng trăm hội viên 
phụ nữ tham gia. Từ nay đến 
cuối năm, Hội sẽ đẩy mạnh 
việc lồng ghép nội dung tuyên 
truyền trật tự ATGT trong các 
buổi sinh hoạt của các chi hội, 
nhằm nâng cao nhận thức của 
chị em, góp phần cùng các cấp, 
các ngành kiềm chế, kéo giảm 
TNGT trên địa bàn. 

NGUYỄN HÂN

TX Hoài Nhơn: Phòng ngừa, đấu tranh 
hiệu quả với tội phạm từ cơ sở

Người cao tuổi An Nhơn 
tích cực tham gia 
bảo vệ an ninh Tổ quốc

nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm. 
Cuối tháng 2.2022, gia đình ông Phạm 
Hồng Dư (SN 1970, ở thôn Cự Tài 1, xã 
Hoài Phú) mất trộm 95 triệu đồng. CA 
xã Hoài Phú đã xác định thủ phạm là 
Phạm Minh Sang (SN 1993, ở cùng địa 
phương), đồng thời thu hồi toàn bộ tài 
sản trả lại cho bị hại.

Hay như ngay sau khi nhận tin báo 
về vụ cướp giật tài sản xảy ra ở khu phố 
Cửu Lợi Đông, CA phường Tam Quan 
Nam nhanh chóng triển khai lực lượng 
truy nóng, sau 10 giờ nhận tin báo đã 
bắt được thủ phạm là Nguyễn Hữu Đào 

(SN 1995, ở phường 
Tam Quan). Đây là 
thủ phạm gây ra nhiều 
vụ cướp giật tại Tam 
Quan Nam và các địa 
bàn lân cận. Còn mới 
đây, CA phường Hoài 
Thanh đã nhanh chóng 
điều tra làm rõ nhóm  
6 đối tượng gây ra  
11 vụ trộm cắp tài sản.

Từ đầu năm 2022 
đến nay, lực lượng 
CA xã, phường tại 
TX Hoài Nhơn đã 

điều tra, làm rõ 64 vụ trộm cắp tài sản,  
12 vụ đánh nhau, 6 vụ ma túy; chuyển 
hồ sơ lên CA thị xã tiếp tục điều tra, 
xử lý. 

Theo thượng tá Lương Trường Sơn, 
Phó trưởng CA TX Hoài Nhơn, sau gần  
3 năm triển khai đưa CA chính quy về xã, 
phường, tình hình ANTT ở địa phương 
ổn định hơn. Đặc biệt, công tác phòng 
ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm 
được triển khai hiệu quả ngay từ cơ sở. 
Việc điều tra, khám phá án nhanh đã 
được chính quyền địa phương và nhân 
dân ủng hộ, tin yêu.                             T.LONG

CA phường Hoài Thanh phối hợp nắm tình hình cơ sở.                          Ảnh: T.L



9TRONG NƯỚCTHỨ BA, 1.11.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Gần 32.000 tỷ đồng bị thất thoát, 
lãng phí trong 5 năm

Ngày 31.10, Quốc hội dành cả ngày 
để thảo luận tại hội trường về việc 
thực hiện chính sách, pháp luật về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn  
2016 - 2021.

Báo cáo của Đoàn giám sát Quốc hội 
ngày 11.10 cho thấy, hàng trăm dự án vi 
phạm quy định về thủ tục đầu tư, gây 
thất thoát, lãng phí, giảm hiệu quả đầu 
tư (tổng hợp chưa đầy đủ của các bộ, 
ngành, địa phương). Hơn 3.000 dự án 
có thất thoát, lãng phí. 

Cùng với đó, hàng nghìn dự án chậm 
tiến độ và xu hướng tăng dần qua các 
năm; hầu hết dự án quan trọng quốc 
gia, các dự án lớn, trọng điểm đều chậm 
tiến độ. Điển hình là dự án tuyến đường 
sắt thí điểm thành phố đoạn Nhổn - ga 
Hà Nội; số 2 đoạn Nam Thăng Long - 
Trần Hưng Đạo; tuyến đường sắt số 1 
Bến Thành - Suối Tiên; số 2 Bến Thành - 
Tham Lương...

Theo đoàn giám sát, tổng số vụ án 
liên quan đến tham nhũng, lãng phí đã 
kết luận điều tra là gần 1.300, trong đó 
đã đưa ra xét xử khoảng 1.100. Tổng giá 
trị thiệt hại tại các vụ án này khoảng 
31.800 tỷ đồng, trong đó tại địa phương 
19.500 tỷ, trung ương là 12.300 tỷ. Số 
tiền đã được thu hồi gần 26.500 tỷ.

Thông qua điều tra, truy tố, xét xử 
các vụ án, các cơ quan khối Tư pháp 
đã phát hiện những sơ hở trong quản 
lý kinh tế, từ đó tham mưu, kiến nghị 
Trung ương, Quốc hội, Chính phủ chỉ 
đạo các bộ, ngành, địa phương khắc 
phục, chấn chỉnh. Các lĩnh vực chủ yếu 
gồm giao thông, xây dựng, mua sắm 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng 
thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 31.10, 
vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 16,2 độ 
Vĩ Bắc - 117 độ Kinh Đông, cách Hoàng 
Sa 590 km về phía Đông. Sức gió mạnh 
nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89 - 
102 km/giờ), giật cấp 12. Trong 24 giờ 
tới, bão có xu hướng mạnh lên.

Đến 4 giờ ngày 2.11, vị trí tâm bão ở 
vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc - 115,7 độ Kinh 
Đông, cách Hoàng Sa khoảng 600 km 
về phía Đông Bắc. Bão di chuyển theo 
hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10 km, 
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 
mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13. 

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả 
năng đổi hướng di chuyển theo hướng 
Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10 km, 
cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di 
chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi 
giờ đi được 5 - 10 km và suy yếu dần 
thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh 
cấp 6 - 7, giật cấp 9.

Từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp 
nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng 
Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5 - 10 km 
và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

(Theo SGGP)

Bão số 7 giật cấp 12, 
có xu hướng mạnh lên

Hướng di chuyển của bão số 7.

Bộ LĐ-TB&XH vừa trình Chính phủ 
đề xuất phương án nghỉ tết âm lịch và 
Quốc khánh 2.9 năm 2023, trên cơ sở tổng 
hợp góp ý từ các cơ quan, bộ, ngành.

Theo đó, dịp tết Quý Mão dự kiến 
nghỉ 7 ngày, kéo dài từ 29 tháng Chạp 
năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng 
Giêng năm Quý Mão (20 - 26.1.2023). 
Lịch nghỉ gồm 3 ngày trước Tết, 2 ngày 
sau và 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Dịp Quốc khánh dự kiến nghỉ 4 ngày, 
từ 1 - 4.9.2023. Các bộ, ngành thống nhất 
chọn nghỉ trước Quốc khánh 2.9 bởi nếu 
nghỉ sau sẽ trùng với ngày khai giảng. 

3 kỳ nghỉ còn lại sẽ được thực hiện 
theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể, dịp tết dương lịch nghỉ 3 
ngày (31.12.2022 - 2.1.2023). Do ngày 
1.1.2023 rơi vào Chủ nhật, công chức, 
người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ 
Hai của tuần kế tiếp.

Tương tự, Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 
âm lịch) và Ngày thống nhất 30.4 - Quốc 
tế lao động 1.5 liền kề nhau, rơi vào cuối 
tuần nên công chức, người lao động cũng 
sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc của 
tuần kế tiếp. Kỳ nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày, 
từ 29.4 đến hết 3.5.      (Theo vietnamnet)

Dự kiến có 19 ngày 
nghỉ lễ, tết trong  
năm 2023

Dự kiến năm 2023 có 19 ngày nghỉ lễ, tết. 

Ngày 31.10, CA tỉnh Bình Dương đã 
ra mắt Tổ tuần tra đặc biệt 171. Tổ tuần 
tra này có thể xử lý tất cả tình huống về 
ANTT phát sinh.

Theo đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám 
đốc CA tỉnh Bình Dương, Tổ tuần tra 
đặc biệt (gọi tắt là Tổ 171) có 5 tổ thuộc 
cấp tỉnh. Ngoài ra, 9 huyện, thị xã, thành 
phố, mỗi địa phương có ít nhất 1 tổ.

Mỗi tổ có khoảng 13 cán bộ, chiến sĩ 
gồm 7 lực lượng: CSGT, cảnh sát hình 
sự, cảnh sát ma túy, cảnh sát trật tự, 
cảnh sát phản ứng nhanh 113, cảnh sát 
cơ động và lực lượng cảnh sát khác, do 
lực lượng CSGT chủ trì. Ngoài ra, tổ có 

Công an tỉnh Bình Dương ra mắt Tổ tuần tra đặc biệt 171

Lực lượng tham gia Tổ 171.                      Ảnh: Lao Động

thêm chó nghiệp vụ để nhanh chóng xử 
lý tình huống, trấn áp kịp thời các loại 

tội phạm.
Đại tá Trịnh Ngọc Quyên nhấn mạnh, 

Tổ 171 khi đi vào hoạt động sẽ trấn áp 
mạnh mẽ “tội phạm đường phố” như 
trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, băng 
nhóm tụ tập dùng hung khí gây rối trật 
tự công cộng...

Được biết, trước CA tỉnh Bình 
Dương, các địa phương khác đã thành 
lập tổ tuần tra đặc biệt như: 141 (TP Hà 
Nội), 363 (TP HCM), 911 (TP Đà Nẵng), 
161 (Đồng Nai)… Các tổ này đi vào hoạt 
động đã kiểm soát tình hình ANTT trên 
địa bàn.

(Theo Tuổi Trẻ)

Ngày 31.10, Tổng cục Phòng chống 
thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho biết bờ 
biển từ Hà Tĩnh tới Bình Thuận có 63 
vị trí sạt lở với tổng chiều dài 97 km. 
Các điểm sạt lở chủ yếu xảy ra trong  
tháng 10, khi miền Trung bị ảnh hưởng 
bởi các cơn bão Sơn Ca và Nesat. So với 
10 tháng đầu năm, chiều dài các điểm 
sạt lở tăng khoảng 40 km.

Trong đó có 33 vị trí sạt lở đặc biệt 
nguy hiểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp 
đến đê và an toàn của khu dân cư ven 
biển. Phú Yên ghi nhận 12 điểm sạt, tổng 
chiều dài 33 km, tiếp theo là Quảng Ngãi 
với 13 điểm, dài hơn 15 km.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó cục 
trưởng Ứng phó và Khắc phục hậu quả 
thiên tai, nhận định quy mô sạt lở gia 
tăng gần đây cả về số điểm cũng như 
phạm vi ảnh hưởng, xảy ra ở cả ven 

biển, cửa sông, ven sông. Nếu không 
có giải pháp kịp thời, các địa phương 
sẽ đối diện với nguy cơ thiệt hại lớn về 
người và tài sản.

Về nguyên nhân, ông Hải cho rằng 
yếu tố khách quan là chính, cụ thể do tác 
động của biến đổi khí hậu và nước biển 
dâng. Những năm qua, mưa bão khốc 
liệt hơn, kỷ lục về mưa liên tục bị phá 
vỡ. “Chủ quan là chúng ta đã phát triển 
KT-XH một cách nhanh chóng và ở nhiều 
nơi chưa bền vững, can thiệp quá mức 
vào tự nhiên, lấn chiếm lòng sông, làm 
thay đổi quy luật”, ông Hải nói.

Từ đầu năm đến nay, biển Đông 
xuất hiện 7 cơn bão, 2 cơn áp thấp nhiệt 
đới. Trong đó từ ngày 28.9 đến nay, 
các cơn bão Noru, Sơn Ca và Nesat đã 
khiến nước biển dâng, mưa lớn, gây sạt 
lở nhiều nơi.

Gần 100 km bờ biển sạt lở

Dự báo xa từ nay đến tháng 1.2023, 
biển Đông có khoảng 3 - 5 cơn bão và áp 
thấp nhiệt đới, trong đó 2 - 3 cơn có thể 
ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, tập 
trung ở Trung Bộ và Nam Bộ.

(Theo VnE)

Tường nhà ven biển ở Quảng Nam đổ sập do hoàn 
lưu bão Nesat, ngày 19.10. 

Quốc hội dành cả ngày 31.10 để giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.                                                                                                      Ảnh: vovlive.vn

đầu tư các trang, thiết bị y tế, giáo dục, 
cho vay ngân hàng, lĩnh vực thuế, trục 
lợi BHXH...

Thanh tra Chính phủ và bộ, ngành, 
địa phương giai đoạn 2016 - 2021 đã 
triển khai gần 50.000 cuộc thanh tra, 
kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí tại hơn 73.200 đơn vị. Qua đó, 
cơ quan thanh tra phát hiện vi phạm 
về kinh tế trên 150.100 tỷ đồng với  
63.200 ha đất; kiến nghị thu hồi gần 
71.800 tỷ, hơn 31.200 ha đất.

Một số bộ, ngành, địa phương 
có vi phạm về kinh tế lớn về đất đai, 
như Bắc Giang (406 ha), Hà Giang  
(1.012 ha), Sơn La (745 ha), Đăk Nông 

(6.076 ha), Gia Lai (900 ha), Thừa Thiên 
Huế (23.575 ha). Vi phạm về tiền ở Bắc 
Ninh (580 tỷ đồng), Phú Thọ (695 tỷ đồng), 
Quảng Ninh (405 tỷ đồng), Đắk Nông  
(988 tỷ đồng)...

Đoàn giám sát của Quốc hội đề 
nghị Chính phủ, Thủ tướng làm rõ 
vi phạm, thất thoát, lãng phí trong 
quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản 
công, đất đai, khoáng sản, tài nguyên 
và trách nhiệm các tổ chức, cá nhân 
liên quan, nhất là trách nhiệm giải 
trình của người đứng đầu; xây dựng 
kế hoạch và có giải pháp khắc phục 
hạn chế, vi phạm.

(Theo VnE)
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Bình Định

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

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

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

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

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

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

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

trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 25.11.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 23.11.2022 đến 
17 giờ ngày 25.11.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết 
cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi có tài sản đang tọa lạc. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
 14 giờ 30 phút ngày 28.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.          

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 1.11.2022

  

LỜI CẢM TẠ
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Trường ĐH Quy Nhơn; Sở Tư pháp tỉnh 
Bình Định và các Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon 
Tum; Huyện ủy, HĐND, UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố 
trong tỉnh; Đảng ủy xã Mỹ Hiệp; Chi bộ, Chi hội Bảo Thọ, Ban thôn Bình Tân 
Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ; Đoàn Luật sư tỉnh Bình Định và các tổ 
chức hành nghề công chứng, đấu giá, thừa phát lại; Đại diện Ngân hàng 
Công thương Việt Nam; Chi nhánh Xí nghiệp 380; Chi nhánh Toyota Đồng 
Nai; Công ty CP Phú Tài; Công ty TNHH Đá Đông Á. 

Gia đình sui gia và quý bà con cô bác, anh chị em bạn bè thân bằng, 
quyến thuộc đã đến viếng, chia buồn, tiễn đưa chồng, cha, ông chúng 
tôi là ông CHÂU SÂM, sinh ngày 6.1.1928, quê quán: Bình Tân Đông, xã 
Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Từ trần lúc 3 giờ 15 phút ngày 
23.10.2022, tức ngày 28.9 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ được 
tổ chức tại nhà từ đường của gia đình ở thôn Bình Tân Đông, xã Mỹ Hiệp, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, được an táng tại nghĩa trang Gò Vàng, thôn 
Đại Thạnh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những sơ suất, gia đình 
chúng tôi mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. 

                                                               Thay mặt gia đình vợ ĐÀO THỊ HỢI 
                                                          cùng các con, cháu đồng cảm tạ

THÔNG BÁO 
Mời thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Hải Cảng

Căn cứ kế hoạch đấu thầu được UBND phường Hải Cảng phê duyệt. 
UBND phường Hải Cảng tổ chức đấu thầu gói thầu kinh doanh, khai 
thác và quản lý chợ Hải Cảng.

Địa điểm chợ: Tổ 41, khu vực 8, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định.

Xin thông báo Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu vui lòng liên 
hệ UBND phường Hải Cảng để mua Hồ sơ mời thầu kinh doanh, khai 
thác và quản lý chợ Hải Cảng.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 10.11.2022 (trong giờ 
hành chính).

- Mỗi nhà thầu tham gia đấu thầu được mua một bộ hồ sơ mời 
thầu với khoản lệ phí không hoàn lại: 1.000.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

- Hồ sơ dự thầu nộp tại: UBND phường Hải Cảng trước 8 giờ ngày 
25.11.2022.

- Địa chỉ: Số 68 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn,  
tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: 0256 3893557 - 0989 395 357

    

NHÀ - ĐẤT
n     Cần bán nhà: Số 47/32 đường 1 tháng 5, TP Quy Nhơn. Diện tích:  

35 m2, diện tích sử dụng gần 90 m2, nhà 1 mê có 1 phòng làm việc, 
1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ, 2 WC, 
để lại nội thất, sổ đỏ chính chủ. Giá bán: 1 tỷ 900 triệu đồng. 

Liên hệ: 0941 289 717.

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

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không 

mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3 , có lúc cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, 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 Tây Bắc đến Bắc cấp 6, có lúc  
cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Sóng cao 3 - 5 m.

(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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Bình Định

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

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

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

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

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

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.
Địa chỉ: Số 21 đường Nguyễn Văn, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, 

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

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 25.11.2022 
tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 23.11.2022 
đến 17 giờ ngày 25.11.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm 
yết cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi có tài sản đang tọa lạc. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
16 giờ ngày 28.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.          

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

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

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

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

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

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

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

làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, tài khoản tại các ngân hàng của 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết 
cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi có tài sản đang tọa lạc. 

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

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô ki ốt.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là cá nhân, doanh nghiệp, trừ các trường hợp 

pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.
- Người tham gia đấu giá phải nộp 1 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ 

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất có diện tích 137,4 m2 (trong đó: 60 m2 đất ở và  

77,4 m2 đất trồng cây lâu năm); Thửa đất số 299; Tờ bản đồ số 10; Địa chỉ: 
Thôn Thạnh Xuân Bắc (khu phố Thạnh Xuân Bắc), xã Hoài Hương (phường 
Hoài Hương), huyện Hoài Nhơn (TX Hoài Nhơn), tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở cấp IV; Diện tích xây dựng 47,2 m2; 
Kết cấu: Tường xây gạch, mái lợp tôn proximăng, nền lát gạch hoa; Công 
trình phụ và tài sản khác.  

Giá khởi điểm của tài sản: 374.419.287 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 70.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng; Bước 
giá 10.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: QL 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 18.11.2022 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 16.11.2022 
đến 17 giờ ngày 18.11.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết 
cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi có tài sản đang tọa lạc. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 9 giờ 30 phút ngày 21.11.2022 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự  
TX Hoài Nhơn.  

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

Tài sản thi hành án: Quyền sử dụng đất có diện tích 43,5 m2 
(trong đó: 40 m2 đất ở và 3,5 m2 đất trồng cây lâu năm); Thửa đất số 
300; Tờ bản đồ số 10; Địa chỉ: Thôn Thạnh Xuân Bắc (khu phố Thạnh 
Xuân Bắc), xã Hoài Hương (phường Hoài Hương), huyện Hoài Nhơn  
(TX Hoài Nhơn), tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 124.806.429 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 24.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng; 
Bước giá 5.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn,  

tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và 

nộp phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 
18.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 16.11.2022 
đến 17 giờ ngày 18.11.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm 
yết cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi có tài sản đang tọa lạc. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt 
đầu lúc 10 giờ ngày 21.11.2022 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự 
TX Hoài Nhơn.  

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Bình Định

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với 
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chiều 31.10, tại Đại Lễ 
đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc 
Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch 
Trung Quốc Tập Cận Bình chủ 
trì Lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu 
cấp cao Việt Nam sang thăm 
chính thức nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa.

Ngay sau lễ đón chính thức, 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ 
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung 
Quốc Tập Cận Bình thay mặt 
Đảng, Nhà nước, Chính phủ 
và nhân dân Trung Quốc nhiệt 
liệt chào mừng Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại 
biểu cấp cao Việt Nam thăm 
chính thức Trung Quốc, bày tỏ 
vui mừng được gặp lại Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau 
5 năm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung 
Quốc Tập Cận Bình cho rằng, 
chuyến thăm có ý nghĩa đặc 
biệt đối với hai nước và quan hệ 
Việt Nam - Trung Quốc; nhấn 
mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng là lãnh đạo đầu tiên 
Trung Quốc được đón tiếp sau 
Đại hội XX của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc và việc Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng thăm Trung 
Quốc đầu tiên sau Đại hội XIII 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã 
thể hiện sự coi trọng cao độ 
quan hệ hai đảng, hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng chân thành cảm ơn Tổng 
Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc 

Tập Cận Bình, lãnh đạo và nhân 
dân Trung Quốc về sự đón tiếp 
chu đáo, trọng thị, thân tình và 
hữu nghị.

Trong bầu không khí chân 
thành, thẳng thắn, hai nhà lãnh 
đạo đã trao đổi về tình hình 
mỗi Đảng, mỗi nước và quan hệ 
giữa hai Đảng, hai nước. Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng một 
lần nữa chúc mừng thành công 
của Đại hội XX Đảng Cộng 
sản Trung Quốc, chúc mừng 
đồng chí Tập Cận Bình được 
Đại hội XX của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc tín nhiệm tiếp 
tục bầu làm Tổng Bí thư khóa 

XX, xác lập là “hạt nhân lãnh 
đạo” của Trung ương Đảng 
và trong toàn Đảng Cộng sản 
Trung Quốc; đánh giá Đại hội 
XX là kỳ đại hội quan trọng, 
có ý nghĩa lâu dài đối với sự 
phát triển của Trung Quốc, mở 
ra hành trình mới xây dựng 
đất nước hiện đại hóa XHCN 
của Trung Quốc vào năm 2035, 
hướng tới thực hiện mục tiêu 
“100 năm thứ hai”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng khẳng định, Việt Nam 
và Trung Quốc là hai nước láng 
giềng núi sông liền một dải, 
đều là nước XHCN do đảng 

cộng sản lãnh đạo.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung 

Quốc Tập Cận Bình nhiệt liệt 
chúc mừng thành tựu mà Việt 
Nam đã giành được trong thời 
gian qua, đặc biệt là trong triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng Cộng sản Việt 
Nam; đánh giá cao việc đại hội 
đã đề ra những mục tiêu phát 
triển, đường lối trong các lĩnh 
vực cho các giai đoạn đến năm 
2025, năm 2030 và đến năm 
2045 - dịp kỷ niệm 100 năm 
ngày thành lập nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung 
Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tin 

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.                                                            Ảnh: TTXVN

tưởng, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam do 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
đứng đầu, nhân dân Việt Nam 
nhất định sẽ thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do 
Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra, 
sẽ sớm đưa Việt Nam cơ bản 
trở thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại, thực hiện 
thành công mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh.

Trong cuộc hội đàm, hai đồng 
chí Tổng Bí thư cũng đi sâu trao 
đổi về các lĩnh vực hợp tác thực 
chất, nhất trí cần thúc đẩy mạnh 
mẽ, nâng cao hiệu quả hợp tác 
trên các lĩnh vực kinh tế, thương 
mại, đầu tư, tạo nền tảng vững 
chắc cho phát triển quan hệ song 
phương; nhấn mạnh Việt Nam - 
Trung Quốc là đối tác thương 
mại rất quan trọng và giàu tiềm 
năng của nhau.

Thay mặt Đảng và Nhà nước 
Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng trân trọng mời Tổng 
Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc 
Tập Cận Bình sớm thăm lại Việt 
Nam trong thời gian gần nhất. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung 
Quốc Tập Cận Bình chân thành 
cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch 
Trung Quốc Tập Cận Bình đã 
chứng kiến 13 văn kiện đã được 
các ban, bộ, ngành, trung ương 
và địa phương ký kết trong 
chuyến thăm chính thức…

(Theo TTXVN)

 Sáng 31.10, Tổng thống đắc cử 
của Brazil - ông Luiz Inacio Lula da Silva 
đã kêu gọi người dân hướng tới “hòa 
bình và đoàn kết” tại quốc gia đang 
bị chia rẽ sâu sắc này, đồng thời nhấn 
mạnh mục tiêu hội nhập quốc tế và bảo 
tồn rừng nhiệt đới Amazon.
 Sáng 31.10, lễ viếng nữ công dân 

Việt Nam thiệt mạng trong sự cố giẫm 
đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon (Hàn 
Quốc) được tổ chức trang trọng tại nhà 
tang lễ Bệnh viện Bucheon thuộc ĐH 
Soonchunhyang. Bộ trưởng Ngoại giao 
Hàn Quốc Park Jin đã gửi vòng hoa  
đến viếng.
 Ngày 30.10, giới chức Sudan 

thông báo có tổng cộng 287 người thiệt 
mạng và 239 người khác bị thương trong 
cuộc xung đột giữa các bộ lạc xảy ra gần 
đây ở bang Blue Nile, miền Nam  
nước này.
 Ngày 31.10, người phát ngôn 

Sở Cảnh sát tỉnh Gauteng của Nam 
Phi, đại tá Mavela Masondo, cho biết lực 
lượng chức năng đã bắt giữ hơn 1.700 
người trong các chiến dịch tăng cường 
đảm bảo an ninh.
 Chính quyền bang California 

(Mỹ) cho biết đã có 2 người thiệt mạng 
và 2 người khác bị thương trong một vụ 
xả súng xảy ra vào sáng sớm 30.10 tại 
một bữa tiệc nhân dịp lễ hội Halloween 
ở TP Covina.

(Theo TTXVN)

Nhà chức trách Ấn Độ hôm 31.10 cho 
biết ít nhất 141 người đã thiệt mạng sau 
khi cầu treo ở bang Gujarat, miền Tây 
Ấn Độ bị sập hôm 30.10.

Người đứng đầu Sở Cảnh sát Morbi, 
ông Rahul Tripathi, nói với Hãng tin 
AFP rằng khoảng 15 người khác đang 
được điều trị trong bệnh viện.

Các nhà chức trách cho biết gần 500 
người, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đang 
tham gia lễ hội tôn giáo Diwali trên và 
xung quanh cây cầu treo gần 150 tuổi ở 
thị trấn Morbi vào tối 30.10 thì dây cáp 

đứt, khiến nhiều người rơi xuống nước.
Cây cầu treo bị sập dài 233 m và rộng 

1,5 m, được làm từ vật liệu của Anh 
và khánh thành năm 1880. Nó bắc qua 
sông Machchhu, một địa điểm thu hút  
du khách.

Kênh truyền hình NDTV (Ấn Độ) 
cho biết cây cầu vừa mở cửa trở lại hôm 
26.10 sau 7 tháng sửa chữa dù không 
được cấp chứng chỉ an toàn. Một đoạn 
video quay từ ngày 29.10, một ngày 
trước thảm kịch, cho thấy cây cầu bị lắc 
lư dữ dội.                               (Theo TTO)

141 người chết vì sập cầu treo ở Ấn Độ

Người dân tụ tập bên bờ sông trong khi lực lượng 
cứu hộ tìm kiếm người sống sót sau thảm kịch 
sập cầu ở thị trấn Morbi, bang Gujarat, Ấn Độ  
ngày 31.10.                                                                   Ảnh: REUTERS

LHQ ra tuyên bố cho biết họ đã nhất 
trí với Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine về kế 
hoạch di chuyển cho 16 tàu chở ngũ cốc 
Ukraine qua Biển Đen vào ngày 31.10, 
gồm 12 tàu đi và 4 tàu đến.

Các bên cũng đồng ý kiểm tra 40 
tàu đi trong ngày 31.10, nhấn mạnh 
rằng “các bên tham gia phối hợp 
với quân đội cùng các cơ quan liên 
quan nhằm đảm bảo tàu thương mại 
qua lại an toàn trên Biển Đen theo  
thỏa thuận”.

Nga hôm 29.10 tuyên bố đình chỉ 
thực thi thỏa thuận, với cáo buộc 

Ukraine tập kích cảng Sevastopol 
trên bán đảo Crimea và đe dọa các 
chiến hạm thuộc Hạm đội Biển Đen 
tham gia đảm bảo an ninh hành lang  
ngũ cốc.

Trong diễn biến liên quan, người 
phát ngôn của chính quyền TP Odessa 
của Ukraine cho biết một khối lượng 
lớn kỷ lục, với 354.500 tấn nông sản, đã 
được vận chuyển trên nhiều tàu rời các 
cảng ở quốc gia Đông Âu này ngày 31.10 
trong khuôn khổ thỏa thuận Sáng kiến 
Ngũ cốc Biển Đen. 

(Theo VnExpress.net)

Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc bất chấp Nga  
đình chỉ thỏa thuận

Tàu hàng Brave Commander chở ngũ cốc Ukraine rời 
cảng Pivdennyi, tỉnh Odessa ngày 16.8.                      
                                                                                     Ảnh: Reuters


