
THỨ TƯ

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN BÌNH ĐỊNH baobinhdinh.vn

SỐ 8408

2.11.2022
(9.10 Nhâm Dần)

ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG

0966.490.490  

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thực hiện quy trình cấp tài khoản định danh 
điện tử mức độ 2 tại Phòng Cảnh sát Quản lý 
hành chính về trật tự xã hội (CA tỉnh).     Ảnh: K.A

u3

 u4

ĐẢNG BỘ CA HUYỆN TÂY SƠN:

l
. . . . . . . . . . . .u7

l
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .u5

l

Hiệu quả từ sự lãnh đạo 
toàn diện, sâu sát
Thêm nguồn lực đầu tư 
cho trường lớp
Thắt chặt công tác phòng, 
chống dịch cúm gia cầm

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƠN VỊ BÌNH ĐỊNH:

Đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Hợp tác xã  
(sửa đổi) và Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

SAU NGÀY 31.12.2022

 u2 u12

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp 
chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Nhiều tiện ích với 
tài khoản định danh điện tử

Xuân 
Cộng tác ấn phẩm Bình Định 

Thư mời

Quý Mão - 2023
u3

Nâng phẩm cấp,  
đưa nông sản 
đi xa

MÃ SỐ VÙNG TRỒNG: 

u8



2 THỜI SỰ THỨ TƯ, 2.11.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

(BĐ) - Tiếp tục chương 
trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội 
khóa XV, ngày 1.11, Quốc hội 
thảo luận về các dự án luật. 
Trong thảo luận tổ chiều 1.11, 
đại biểu (ĐB) Lý Tiết Hạnh, 
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, 
góp ý về nội dung dự thảo Luật 
Hợp tác xã (sửa đổi). 

ĐB Hạnh quan tâm đóng 
góp ý kiến về chính sách đối 
với HTXNN, cụ thể là vấn đề 
góp vốn bằng đất và đảm bảo 
quyền lợi cho người tham gia 
góp vốn, để khuyến khích các 
tổ chức kinh tế tập thể, các 
thành viên tích tụ đất, xây 
dựng các vùng chuyên canh, 
thâm canh rộng lớn, tạo điều 
kiện để HTXNN tồn tại và phát 
triển. Riêng về lĩnh vực đất đai, 
theo ĐB Hạnh, trong quá trình 
xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa 
đổi) phải tương thích với Luật 
Đất đai (sửa đổi); trong một số 
nội dung cụ thể, cần phải có 
quan điểm thống nhất về tài 
sản đất đai, người nào đứng 
tên vào phải hợp pháp, tránh 
những rắc rối hay tranh chấp 
phức tạp về sau…

ĐB Hạnh kiến nghị xem xét 
đảm bảo quyền lợi của người 
đóng góp tài sản lớn phải có 
quyền biểu quyết lớn hơn và 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƠN VỊ BÌNH ĐỊNH:

Đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) 
và Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

được hưởng phân phối thu 
nhập cao hơn, như vậy mới 
khuyến khích họ mạnh dạn đầu 
tư đất đai vào HTX. Đồng thời, 
phải có những quy định rõ khi 
giải thể, phá sản thì quyền thừa 
kế quyền sở hữu đất được xác 
định như thế nào trong dự thảo 
Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Góp ý về quỹ hỗ trợ phát 
triển HTX tại Điều 21 dự thảo 
Luật, ĐB Hạnh đề nghị cần làm 
rõ hơn quy định về nguồn hình 
thành, cơ chế vận hành và cơ 

quan có trách nhiệm quản lý 
quỹ. Đồng thời, cũng phải làm 
rõ vai trò, chức năng của quỹ 
hỗ trợ, tránh chồng chéo, trùng 
lặp với vai trò và chức năng 
của quỹ tín dụng nhân dân. ĐB 
Hạnh cho rằng, tỷ lệ trích lập 
vào quỹ chung không chia từ 
giao dịch bên ngoài theo quy 
định tại khoản 2, Điều 67 còn 
quá thấp, đề nghị nên tăng tỷ 
lệ tối thiểu là 20% lợi nhuận… 
Về hoạt động tín dụng nội bộ, 
ĐB Hạnh kiến nghị cần phải 

quy định rõ hơn nguyên tắc 
của hoạt động tín dụng nội bộ 
thống nhất với Luật các tổ chức 
tín dụng. 

Thảo luận tại hội trường 
sáng 1.11, ĐB Nguyễn Thị Thu 
Thủy đóng góp nhiều ý kiến về 
nội dung dự thảo Luật Phòng, 
chống rửa tiền (sửa đổi). Về 
đối tượng áp dụng tại Điều 2 
dự thảo Luật, ĐB Thủy đề nghị 
Ban soạn thảo Luật cần xem xét 
bổ sung một số hình thức, đối 
tượng cụ thể trong bối cảnh 

công nghệ thông tin ngày càng 
phát triển như hiện nay. 

Về hợp tác quốc tế phòng, 
chống rửa tiền tại điểm a, 
khoản 3, Điều 6 dự thảo Luật, 
ĐB Thủy đề nghị cơ quan soạn 
thảo làm rõ nội dung cụ thể 
các hành vi xâm phạm “lợi 
ích quan trọng khác của Việt 
Nam” khi từ chối trao đổi, cung 
cấp, chuyển giao, thông tin về 
phòng, chống rửa tiền, tránh 
gây hiểu nhầm khi thực thi. Đối 
với thông tin nhận biết khách 
hàng tại điểm b, khoản 2, Điều 
10, ĐB Thủy đề nghị Ban soạn 
thảo xem xét, bổ sung thêm quy 
định về các mối quan hệ gần 
nhất của người nước ngoài tại 
Việt Nam để hạn chế việc rửa 
tiền thông qua nhờ đứng tên hộ 
các tài sản do phạm tội mà có, 
bởi hiện nay rất khó kiểm soát 
nguồn bất hợp pháp này. 

Góp ý về các dấu hiệu đáng 
ngờ quy định từ Điều 27 đến 
Điều 33 dự thảo Luật, ĐB Thủy 
cho rằng các quy định chỉ mang 
tính chất định tính, chưa thật sự 
rõ ràng và rất khó để xác định. 
Đề nghị Ban soạn thảo nghiên 
cứu, quy định cho phù hợp và 
có tính khả thi, tương thích với 
các điều luật đã ký kết…           

HOÀI THU 

Đại biểu 
Nguyễn Thị 

Thu Thủy đóng 
góp nhiều ý 

kiến về dự 
thảo Luật 

Phòng, chống 
rửa tiền 

(sửa đổi). 
Ảnh: quochoi.vn

(BĐ) - Tối 1.11, tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành (TP 
Quy Nhơn), Sở Du lịch phối hợp 
với Sở VH&TT, Sở KH&CN, 
UBND TP Quy Nhơn tổ chức 
Lễ khai mạc các chương trình 
văn hóa, nghệ thuật đường 
phố, thể thao và trải nghiệm, 
biểu diễn khoa học. Đây là hoạt 
động thực hiện theo chỉ đạo 
của UBND tỉnh, nhằm phục vụ 
người dân và khách du lịch đến 
tham quan Bình Định.

Dự lễ khai mạc có các đồng 
chí: Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; 
Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh; 
Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; cùng đại diện các 
sở, ngành và đông đảo người 
dân, du khách.

Sau Lễ khai mạc là chương 
trình biểu diễn nghệ thuật với 
các tiết mục múa Chăm, biểu 
diễn tuồng, bài chòi, độc tấu 
nhạc cụ dân tộc, hát dân ca… do 
nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân 
các đơn vị thuộc Sở VH&TT 
thực hiện. UBND TP Quy Nhơn 
cũng tổ chức biểu diễn chương 
trình âm nhạc đường phố và bố 
trí 9 xe tải bán hàng lưu động 
phục vụ ẩm thực cho nhân dân 
và du khách. Ngoài những hoạt 
động văn hóa, thể thao, nhân 
dân và du khách cũng được 
tham gia hoạt động trải nghiệm, 
xem biểu diễn khoa học do Sở 
KH&CN tổ chức, gồm: Trình 
diễn show khoa học; quan sát 
thiên văn (quan sát mặt trăng 
và một số thiên thể khác bằng 
kính thiên văn phản xạ và kính 

thiên văn tổ hợp); thực hiện trò 
chơi khoa học...

Trước đó, các HLV thuộc 
Trung tâm Võ thuật cổ truyền 
Bình Định tổ chức tập luyện võ 
cổ truyền, phổ biến kiến thức 
về phương pháp, cách thức, 
nguyên tắc tập võ cổ truyền 
Bình Định; hướng dẫn người 
dân tập luyện võ cổ truyền…

Các hoạt động sẽ được 
Sở Du lịch phối hợp với Sở 
VH&TT, Sở KH&CN, UBND 
TP Quy Nhơn duy trì tổ chức 
vào các ngày từ thứ Sáu đến 
Chủ nhật hằng tuần để phục 
vụ nhu cầu thưởng thức văn 
hóa, thể thao, khám phá khoa 
học của nhân dân và du khách, 
góp phần tạo thêm sản phẩm 
phục vụ du lịch. 

LÊ CƯỜNG - NGỌC NHUẬN

Sáng 1.11, tổ đại biểu 
HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 đơn vị huyện An 
Lão đã tiếp xúc cử tri thị trấn 
An Lão (huyện An Lão) trước 
kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa 
XIII. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu 
HĐND tỉnh đã thông báo đến 
cử tri dự kiến nội dung, thời 
gian kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời 
trả lời những ý kiến, kiến nghị 
của cử tri tại kỳ họp trước. 

Cử tri thị trấn An Lão kiến 
nghị với đại biểu HĐND tỉnh 
một số vấn đề như: Tỉnh cần đo 
đạc lại đất lâm nghiệp ở đầu hồ 
Sông Vố trả lại cho bà con khu 
phố 2; quy hoạch khu giãn dân 
khu phố 2; tăng thêm biên chế 
cho xã loại II, hiện nay có 21 biên 

chế là quá ít; tăng mức phụ cấp 
cho cán bộ thôn và có phụ cấp 
cho các chi hội ở cơ sở; tăng kinh 
phí hoạt động cho các hội, đoàn 
thể xã, thị trấn. Tỉnh cần đầu tư 
nâng cấp, sửa chữa tuyến ĐT 
629 từ An Lão đi Bồng Sơn (TX 
Hoài Nhơn); đẩy nhanh tiến độ 
thi công đường kết nối từ thị trấn 
An Lão đi An Hòa, Ân Hảo Tây 
(huyện Hoài Ân); tăng cường 
công tác phòng, chống dịch bệnh 
sốt xuất huyết, không để dịch 
bùng phát, lây lan…

Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị 
huyện An Lão đã tiếp thu, giải 
trình những vấn đề thuộc thẩm 
quyền; tổng hợp, trình các cấp, 
ngành liên quan xem xét giải 
quyết các ý kiến không thuộc 
thẩm quyền.         ĐĂNG KHẢNH        

l Sáng 1.1, Trường Chính 
trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp 
Trung cấp Lý luận chính trị khóa 
15 (2022 - 2024), hệ không tập 
trung. Tham gia lớp học có 80 
học viên là cán bộ, công chức, 
viên chức các sở, ngành, huyện, 
cùng một số DN nhà nước và cơ 
quan Trung ương đóng trên địa 
bàn tỉnh. Trong 18 tháng, học 
viên sẽ được đào tạo 11 phần 
học, trong đó có những nội dung 
được bổ sung, điều chỉnh, cập 
nhật theo văn kiện Đại hội lần thứ 
XIII của Đảng.             HOÀI THU 

l Ban Dân tộc tỉnh vừa 
phối hợp với Phòng Dân tộc 
huyện Vân Canh tổ chức cấp 
muối i-ốt miễn phí cho đồng 
bào dân tộc thiểu số huyện 
Vân Canh. Theo thống kê năm 
2022, Vân Canh có 3.555 hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số ở 
7 xã, thị trấn với trên 12.800 
nhân khẩu thuộc hộ nghèo 
và cận nghèo, bình quân mỗi 
nhân khẩu được nhận 6 kg 
muối/năm. Tổng số muối được 
cấp gần 77 tấn.   

QUANG HƯNG

Tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá 
Bình Định với du khách

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc 
cử tri thị trấn An Lão 

TIN VẮN

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu cắt băng khai mạc chương trình.                                                                                                         Ảnh: LÊ CƯỜNG
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Theo đại tá Lê Thanh Hà, 
Trưởng Phòng Cảnh sát Quản 
lý hành chính về trật tự xã hội 
(CA tỉnh), cũng từ thời điểm 
này, tài khoản định danh điện 
tử được liên thông với hệ thống 
cổng dịch vụ công sẽ được sử 
dụng để thực hiện các thủ tục 
hành chính công trực tuyến 
do các bộ, ngành, địa phương 
niêm yết; công dân không cần 
đến trực tiếp để làm thủ tục. 

l Vậy, tài khoản định danh 
điện tử sử dụng ra sao và có 
những tiện ích gì, thưa ông?

- Tài khoản định danh điện 
tử mức độ 1 được tạo lập trong 
trường hợp thông tin của công 
dân kê khai đã được so sánh, 
đối chiếu tự động trùng khớp 
với thông tin trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư. Với tài 
khoản mức độ 1, công dân có 
thể sử dụng một số tính năng 
cơ bản như: Phòng, chống dịch 
(khai báo y tế, thông tin tiêm 
chủng…), giải quyết dịch vụ 
công trực tuyến (thông báo lưu 
trú, đăng ký thường trú, tạm 
trú, khai báo tạm vắng…). 

Việc đăng ký tài khoản định 
danh điện tử mức độ 1 được 
thực hiện trên ứng dụng Định 
danh điện tử quốc gia (VNeID).

Trong khi đó, tài khoản định 
danh điện tử mức độ 2 được tạo 
lập trong trường hợp thông tin 
của cá nhân kê khai đã được xác 
minh bằng ảnh chân dung hoặc 
vân tay trùng khớp với thông 

Nhiều tiện ích với tài khoản định danh 
điện tử sau ngày 31.12.2022

Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1.1.2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
bằng giấy sẽ không còn được sử dụng; cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của công 
dân bằng phương thức điện tử. 

Đại tá LÊ THANH HÀ

Thực hiện quy trình cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (CA tỉnh).                                                  
                           Ảnh: K.A

tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD 
hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
xuất nhập cảnh. 

Đối với tài khoản định danh 
điện tử mức độ 2, công dân cần 
đến các điểm thu nhận hồ sơ cấp 
CCCD có gắn chíp của cơ quan 
CA để thực hiện thủ tục đăng 
ký; thực hiện cài đặt ứng dụng 
VNeID trên điện thoại, kích hoạt 
tài khoản sử dụng. Công dân sẽ 
được tích hợp, đồng bộ vào tài 
khoản định danh điện tử các 
thông tin về thẻ BHYT, chứng 
nhận đăng ký phương tiện giao 
thông, giấy phép lái xe, mã số 
thuế hoặc giấy tờ khác thuộc 
lĩnh vực quản lý của các bộ, cơ 
quan ngang bộ sau khi thống 
nhất với Bộ CA.

Với tài khoản mức độ 2, 
công dân có thể sử dụng tất 
cả chức năng tiện ích mà ứng 
dụng định danh điện tử quốc 
gia cung cấp như: Đăng ký 

tích hợp hiển thị các loại giấy 
tờ (giấy phép lái xe, đăng ký 
xe, BHYT...), thực hiện các 
giao dịch tài chính như thanh 
toán hóa đơn điện, nước, đóng 
BHXH và BHYT, chuyển tiền... 

Tất cả quy trình thực hiện 
giao dịch, công dân có thể chủ 
động kiểm soát hoàn toàn. Công 
dân sẽ được bảo mật thông tin, 
tránh bị giả mạo, giúp các giao 
dịch được an toàn.

l Theo quy định của Luật 
Cư trú năm 2020, từ ngày 
1.1.2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, 
sổ tạm trú bằng giấy sẽ không 
còn được sử dụng. Vậy công dân 
có thể sử dụng phương thức nào 
để thay thế?

- Ngoài phương thức sử dụng 
thẻ CCCD gắn chíp điện tử, sử 
dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ 
CCCD, sử dụng thiết bị đọc mã 
QR Code trên thẻ CCCD có gắn 
chíp, sử dụng thiết bị đọc chíp 

trên thẻ CCCD, người dân cũng 
có thể tra cứu, khai thác thông 
tin cá nhân trực tuyến trong Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư để 
sử dụng khi thực hiện thủ tục 
hành chính, giao dịch dân sự; 
ứng dụng VNeID để thực hiện 
các giao dịch hành chính. Ngoài 
ra còn có thể sử dụng giấy xác 
nhận thông tin về cư trú và giấy 
thông báo số định danh cá nhân 
được khai thác trực tiếp từ hệ 
thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư để thực hiện thay thế cho 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú...

Công dân có thể trực tiếp 
đến cơ quan đăng ký cư trú 
trong cả nước (không phụ 
thuộc vào nơi cư trú của công 
dân) để đề nghị cấp giấy xác 
nhận thông tin về cư trú; hoặc 
gửi yêu cầu xác nhận thông tin 
về cư trú qua dịch vụ công trực 
tuyến khi cần thiết (Cổng dịch 
vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ 
công Bộ CA, Cổng dịch vụ công 

quản lý cư trú). 
Cơ quan đăng ký cư trú sẽ 

cấp giấy xác nhận thông tin về 
cư trú cho công dân dưới hình 
thức văn bản hoặc văn bản điện 
tử theo yêu cầu của công dân. 
Giấy xác nhận thông tin về 
cư trú có giá trị 30 ngày kể từ 
ngày cấp (có giá trị 6 tháng kể 
từ ngày cấp đối với trường hợp 
quy định tại khoản 1, Điều 19, 
Luật Cư trú xác nhận về việc 
khai báo cư trú).

Hiện tại, 100% công dân 
trên địa bàn tỉnh đã được cấp 
số định danh để có căn cứ sử 
dụng để giải quyết các thủ tục 
hành chính hoặc các giao dịch 
dân sự cần chứng minh nơi cư 
trú của công dân.

l Xin ông cho biết, đến nay, 
việc cấp tài khoản định danh 
điện tử trên địa bàn tỉnh đang 
được triển khai như thế nào?

- Tính đến nay, Bình Định 
đã cơ bản hoàn tất việc rà soát, 
“làm sạch” dữ liệu dân cư trên 
hệ thống phần mềm. Trên cơ sở 
dữ liệu dân cư được làm sạch, 
lực lượng CA cũng đã tiến hành 
cấp đồng loạt số định danh cho 
công dân đang có trên hệ thống. 
Đây là cơ sở quan trọng để cấp 
CCCD và xác lập danh tính điện 
tử của công dân, góp phần thực 
hiện chuyển đổi số quốc gia. 

Tính đến thời điểm ngày 
31.10.2022, toàn tỉnh đã thu 
nhận 151.434 hồ sơ; 6.171 hồ sơ 
hồ sơ định danh điện tử mức  
độ 1 được phê duyệt, 115.648 
hồ sơ mức độ 2 được phê duyệt. 
Tuy nhiên, hiện nay số lượng 
tài khoản được công dân kích 
hoạt mức độ 1, mức độ 2 chỉ 
mới có 10.993 tài khoản. 

Để sử dụng các tiện ích của 
tài khoản định danh điện tử 
mang lại, đề nghị công dân sớm 
kích hoạt tài khoản trên ứng 
dụng VneID theo hướng dẫn tại 
trang web https://vneid.gov.vn.

l Xin cảm ơn ông!
KIỀU ANH (Thực hiện)

Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) và 
đón Xuân Quý Mão, Báo Bình Định xuất bản ấn 
phẩm Bình Định Xuân Quý Mão - 2023 với chủ 
đề “Bình Định tăng tốc phát triển”.

Ấn phẩm Bình Định Xuân 2023 sẽ có 
những bài viết sinh động, tươi vui, phản ánh 
khí thế thi đua sôi nổi mừng Đảng, mừng 
Xuân, những thành tựu nổi bật đáng tự hào 
của tỉnh Bình Định trên các lĩnh vực kinh tế, 
xã hội trong giai đoạn phục hồi mạnh mẽ 
sau đại dịch Covid-19 và qua nửa nhiệm kỳ  
(2020 - 2025) thực hiện Nghị quyết Đại hội XX 
Đảng bộ tỉnh. 

Ngoài ra, còn có nhiều nội dung phong phú, 

hấp dẫn về lịch sử, văn hóa và quê hương, con 
người Bình Định - đặc biệt là những nhân vật 
truyền cảm hứng lao động, sáng tạo, cống hiến, 
yêu thương...

Báo Bình Định trân trọng kính mời các nhà 
báo, nhà văn, quý cộng tác viên và bạn đọc gửi 
bài cộng tác với ấn phẩm Bình Định Xuân Quý 
Mão - 2023.

Bài viết không quá 1.200 chữ (khuyến 
khích kèm nhiều ảnh đẹp), xin gửi về email: 
toasoanbaobinhdinh@gmail.com, hoặc địa chỉ: 
Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định. Hạn cuối nhận bài: 5.12.2022. 

Trân trọng kính mời!
BÁO BÌNH ĐỊNH

Sáng 1.11, tại nhà văn hóa 
Xuân Diệu, UBND huyện Tuy 
Phước tổ chức Lễ phát động 
ra quân vệ sinh, làm sạch môi 
trường địa bàn toàn huyện.

Hiện nay, công tác bảo vệ môi 
trường trong huyện đã đạt được 
những kết quả đáng khích lệ. Các 
cấp chính quyền đã chú trọng đến 
vấn đề bảo vệ môi trường trong 
quy hoạch phát triển KT-XH, DN 
và người dân cũng ý thức hơn về 
bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, 
trong thực tiễn vẫn còn nhiều tồn 
tại: Nhận thức mới chỉ dừng lại 
ở hiểu biết về lợi ích, tầm quan 
trọng của môi trường, chưa nâng 
lên thành ý thức tự giác và hành 

động cụ thể; một số cơ sở sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ chưa tuân 
thủ nghiêm túc các quy định về 
phòng ngừa, giảm thiểu và xử lý 
ô nhiễm môi trường. Tình trạng 
vứt rác thải, xác động vật… ra 
môi trường vẫn còn xảy ra nhiều.

Sau lễ phát động, Trung tâm 
VH-TT&TT huyện đã tổ chức xe 
tuyên truyền, diễu hành trên các 
trục đường chính, kêu gọi bảo vệ 
và làm sạch môi trường. Đồng thời, 
UBND các xã, thị trấn cũng đồng 
loạt tổ chức ra quân dọn vệ sinh 
môi trường, thu gom rác thải, nhằm 
xây dựng môi trường “Xanh -  
sạch - đẹp”,  bảo vệ cuộc sống tươi 
đẹp của cộng đồng.    XUÂN VINH

Tuy Phước ra quân vệ sinh, 
làm sạch môi trườngThư mời cộng tác ấn phẩm Bình Định 

Xuân Quý Mão - 2023
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

Theo thông tin từ Bộ 
NN&PTNT, từ đầu năm 2022 
đến nay, cả nước đã xảy ra  
34 ổ dịch cúm gia cầm (các chủng:  
A/H5N1, A/H5N6 và A/H5N8) 
tại 19 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, 
theo thông tin từ Bộ Y tế, đã 
ghi nhận 1 trường hợp người 
nhiễm vi rút cúm gia cầm chủng 
A/H5 tại tỉnh Phú Thọ. Đây là 
trường hợp nhiễm cúm gia cầm 
trên người đầu tiên sau hơn  
8 năm qua ở Việt Nam. 

Tại Bình Định, theo Chi cục 
Chăn nuôi và Thú y (thuộc Sở 
NN&PTNT), cuối tháng 5.2022 
đã xảy ra ổ dịch cúm trên đối 
tượng chim trĩ tại 1 hộ ở huyện 
Vân Canh, nhanh chóng được cơ 
quan chức năng bao vây, dập tắt. 
Tình hình dịch cúm gia cầm trên 
địa bàn tỉnh được khống chế tốt. 

Tuy nhiên, mầm bệnh vẫn 
tồn tại ngoài môi trường. Đáng 
lo ngại là vào thời điểm cuối 
năm, hoạt động vận chuyển, 
mua bán gia cầm, sản phẩm gia 
cầm tăng cao; nhất là trong dịp 
tết Quý Mão 2023 sắp đến. Thêm 
vào đó, tình hình thời tiết diễn 
biến cực đoan, mưa lũ, thời tiết 
lạnh làm suy giảm sức đề kháng 
của đàn gia cầm, nguy cơ bùng 
phát dịch rất cao nếu không chủ 
động thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch chặt chẽ, 
hiệu quả.

Điều chú ý, toàn tỉnh có hàng 
trăm điểm mua bán, giết mổ gia 
cầm sống tại các chợ, trong các 
khu dân cư, hầu hết đều không 
đảm bảo các điều kiện an toàn 
dịch bệnh. Gia cầm đưa đến các 
điểm mua bán, giết mổ hầu hết 
chưa được ngành chức năng 
kiểm dịch. Tại các chợ mua bán 
gia cầm nhỏ lẻ, tự phát, cơ quan 

Những ngày gần đây, ngành Y tế 
Hoài Nhơn phối hợp với các địa phương 
tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát chỉ 
số côn trùng sốt xuất huyết (SXH), thực 
hiện phun hóa chất tại các ổ dịch. Lãnh 
đạo TX Hoài Nhơn trực tiếp làm việc với 
các địa phương là điểm nóng về SXH, 
chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên 
truyền, vận động nhân dân ra quân diệt 
lăng quăng để phòng dịch.

Là một trong những địa phương có 
ổ dịch SXH, những ngày qua người dân 
xóm 1 (thôn Liễu An Nam, xã Hoài Châu 
Bắc) đã đồng hành cùng với ngành y tế 
và chính quyền địa phương thực hiện vệ 
sinh môi trường nơi ở, lật đổ các dụng 
cụ chứa nước trong vườn nhà để diệt 
lăng quăng. 

Ông Trần Quang Tuyến (ở xóm 1,  

Bắt đối tượng 
trộm mô tô 
ngay trong đêm

23 giờ ngày 24.10, CA thị 
trấn Vân Canh (huyện Vân 
Canh) nhận được tin báo 
của anh Nguyễn Văn Xuân  
(SN 1991, ở khu phố Tân Thuận, 
thị trấn Vân Canh) về việc anh 
vừa bị kẻ gian lấy trộm mô tô 
nhãn hiệu Suzuki khi đang để 
tại nhà cha ruột là ông Nguyễn 
Thành Phương (ở khu phố 
Thịnh Văn 1, thị trấn Vân Canh).

Nhận được tin báo, CA thị 
trấn Vân Canh nhanh chóng 
triển khai lực lượng, chia nhiều 
tổ công tác tiến hành truy nóng. 
Nhờ nắm chắc địa bàn và đối 
tượng thuộc diện quản lý, đến 
0 giờ 5 phút ngày 25.10, CA 
thị trấn Vân Canh đã xác định 
được đối tượng và nơi trốn; 
tiến hành biện pháp nghiệp vụ 
khống chế đưa đối tượng về 
đơn vị để điều tra, làm rõ.

Thắt chặt công tác 
phòng, chống dịch cúm gia cầm

Thời điểm cuối năm, dịch cúm gia cầm có chiều hướng diễn biến phức tạp do nhu cầu mua bán, giết mổ, tiêu 
thụ gia cầm tăng cao. Để chủ động phòng, chống dịch tái phát, việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch 
cần được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thắt chặt.

Hoạt động 
mua bán gia 
cầm sống 
trên đường 
Võ Lai (TP 
Quy Nhơn) 
tiềm ẩn 
nhiều nguy 
cơ lây lan 
dịch cúm 
gia cầm 
(ảnh chụp 
chiều 31.10).                                                                                                                                      
Ảnh: N.Q

Hoài Nhơn nỗ lực dập dịch sốt xuất huyết
Hiện nay, tình hình dịch sốt xuất huyết trên 
địa bàn TX Hoài Nhơn diễn biến khá phức tạp. 
Ngành Y tế thị xã và chính quyền các cấp đang 
nỗ lực khống chế dịch lây lan ra diện rộng.

chức năng chưa quan tâm đến 
công tác tiêu độc sát trùng nên 
nguy cơ lây lan vi rút cúm gia 
cầm là rất cao.

Trên địa bàn TP Quy Nhơn, 
hoạt động mua bán, giết mổ 
gia cầm sống vẫn diễn ra tại 
khu vực xung quanh chợ Đầm 
(phường Đống Đa) bất chấp 
lệnh cấm. Vấn nạn này vừa gây 
cảnh nhếch nhác, ô nhiễm môi 
trường, vừa tiềm ẩn nhiều nguy 
cơ lây lan dịch bệnh. 

Theo ghi nhận của phóng 
viên Báo Bình Định trong ngày 
31.10, khu vực xung quanh chợ 
đầu mối này trên đường Hoàng 
Hoa Thám vẫn còn nhiều hộ 
hành nghề buôn bán, giết mổ 
gia cầm sống không đảm bảo 
các điều kiện vệ sinh an toàn 
dịch bệnh. Gà, vịt sau khi được 
giết mổ nằm lăn lóc trên nền 
xi măng, lông gà, lông vịt bay 
vương vãi, nước thải đổ bừa bãi 
trên vỉa hè, lòng đường. 

Theo ông Đoàn Quang Khải, 

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp TP Quy Nhơn, để 
chấm dứt việc mua bán, giết mổ 
gia cầm sống tại khu vực xung 
quanh chợ Đầm, thành phố đã 
có chính sách hỗ trợ các hộ di 
dời lên chợ Dinh (phường Nhơn 
Bình) để hoạt động. Tuy nhiên, 
đến nay, tình trạng lén lút mua 
bán gia cầm sống, giết mổ gia 
cầm tại đây vẫn còn. Hiện tại, 
vẫn còn 6 hộ làm nghề giết mổ 
gia cầm sống trên vỉa hè dọc theo 
tuyến đường Hoàng Hoa Thám.

Còn trên đường Võ Lai 
(phường Ngô Mây), gần chợ 
Khu 6 vẫn còn tình trạng mua 
bán gia cầm sống trên vỉa hè. 
Ông Trương Quốc Bảo, Phó Ban 
quản lý chợ Khu 6, cho biết: “Hộ 
kinh doanh gia cầm sống trên 
đường Võ Lai nằm ngoài khu 
vực quản lý của Ban quản lý 
chợ, thuộc thẩm quyền xử lý của 
UBND phường Ngô Mây. Khi cơ 
quan chức năng, chính quyền 
địa phương tổ chức kiểm tra thì 

các hộ đưa gia cầm đi cất giấu; 
sau đó lại đưa ra buôn bán trở 
lại, rất khó xử lý!”.

Ông Phan Tuấn, Trưởng 
Phòng Kinh tế TP Quy Nhơn, 
cho biết từ nay đến cuối  
năm 2022, thành phố quyết tâm 
lập lại trật tự đối với việc mua 
bán, giết mổ gia cầm sống tại 
các chợ nội thành. UBND TP 
Quy Nhơn vừa tiến hành củng 
cố, kiện toàn Ban chỉ đạo và 
2 tổ công tác liên ngành kiểm 
tra, giám sát các hoạt động vận 
chuyển, mua bán, giết mổ gia 
cầm trên địa bàn thành phố. 

“Từ ngày 1.11, các tổ công tác 
tiến hành ra quân kiểm tra, xử lý 
việc chấp hành quy định về hoạt 
động mua bán, giết mổ, vận 
chuyển gia cầm trong khu vực 
nội thành; kịp thời phát hiện, 
xử lý các trường hợp không 
chấp hành chủ trương của 
N hà nước trong phòng, chống 
dịch cúm gia cầm”, ông Tuấn  
khẳng định.                                     N.QUÍ

Tại CA thị trấn Vân Canh, 
đối tượng khai nhận tên là Mang 
Văn Hưng (SN 2003, ở khu phố 
Thịnh Văn 1, thị trấn Vân Canh). 
Lợi dụng anh Nguyễn Văn Xuân 
mất cảnh giác, mô tô không có 
người trông coi, Hưng đã ra 
tay. Sau khi trộm được chiếc xe, 
Hưng nhanh chóng tẩu thoát, 
trên đường bỏ chạy gây ra vụ 
TNGT trên QL 19C. CA thị trấn 
Vân Canh phối hợp với lực 
lượng CSGT tạm giữ mô tô này. 

Qua điều tra, Hưng có 1 tiền 
án về tội trộm cắp tài sản. CA 
thị trấn Vân Canh đã củng cố hồ 
sơ vụ án, chuyển cho cơ quan 
CSĐT CA huyện Vân Canh xử 
lý theo quy định.

(Theo congan.binhdinh.gov.vn)

Đối tượng Mang Văn Hưng tại cơ quan CA.

thôn Liễu An Nam) cho hay: “Khi biết 
nơi mình ở có ổ dịch, nghe chính quyền 
và y tế thôn hướng dẫn, gia đình tôi đã 
phát quang bụi rậm, dọn rửa dụng cụ chứa 
nước, diệt lăng quăng… để phòng, chống 
dịch SXH cho cả gia đình”.

Ông Trần Công Khanh, Phó Chủ tịch 
UBND xã Hoài Châu Bắc, cho biết: “Các 
trường học tuyên truyền cho học sinh cùng 
gia đình thực hiện vệ sinh nhà cửa, diệt 

lăng quăng. Các trường 
mầm non có bán trú 
đều mắc màn cho trẻ 
ngủ vào buổi trưa”.

N g à n h  Y  t ế  
TX Hoài Nhơn cũng 
tăng cường giám sát, 
phát hiện ca bệnh tại 
cộng đồng và triển 
khai các biện pháp dập 
dịch. Theo ông Trần 
Hữu Vinh, Giám đốc 
TTYT TX Hoài Nhơn, 
khi các cơ sở y tế có ca 
mắc SXH, Trung tâm 

nhanh chóng phân công nhân viên tiến 
hành giám sát, điều tra các yếu tố dịch tễ 
liên quan. Đồng thời, tiến hành xác minh 
ổ dịch hoặc các điểm nguy cơ sớm; trên 
cơ sở đó có biện pháp phòng, chống dịch 
kịp thời, bảo đảm 100% ổ dịch được điều 
tra và xử lý trong vòng 48 giờ. 

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa 
bàn TX Hoài Nhơn ghi nhận 349 ca mắc 
SXH, 38 ổ dịch tại 108/155 thôn, khu phố 

của 16/17 xã, phường. Trước tình hình 
đó, UBND thị xã đã ban hành kế hoạch 
thực hiện chiến dịch ra quân diệt lăng 
quăng phòng, chống dịch SXH trên địa 
bàn thị xã. 

Theo đó, sẽ tổ chức diệt lăng quăng 
đồng loạt tại tất cả thôn, khu phố vào 
thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, gắn 
với phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - 
Đẹp”, với mục tiêu 100% xã, phường tổ 
chức chiến dịch diệt lăng quăng; 100% 
ổ dịch, khu vực nguy cơ cao thực hiện 
diệt lăng quăng, đảm bảo chỉ số BI dưới 
10 trước khi phun hóa chất diệt muỗi 
trưởng thành và tiếp tục thực hiện hằng 
tuần cho đến khi kết thúc ổ dịch, khu 
vực nguy cơ.

TX Hoài Nhơn đặt ra quyết tâm hạ 
thấp số ca mắc SXH dưới 30% vào cuối 
tháng 11 và dưới 70% vào cuối tháng 
12.2022 so với hiện nay ở tất cả xã, 
phường; tiến đến khống chế dịch vào 
cuối tháng 1.2023; không có ca tử vong 
do SXH trên địa bàn thị xã.

ÁNH NGUYỆT - QUANG HẢI

Người dân phường Hoài Đức vệ sinh quạt nước tránh sinh lăng quăng 
bọ gậy.                                                                                                                                Ảnh: A.N
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Bình Định

Thêm nguồn lực đầu tư cho trường lớp
Từng bước tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục, tỉnh Bình Định quyết định dành hơn 700 

tỷ đồng cho chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trong giai đoạn 2022 - 2025.
Nguồn lực trên được thực 

hiện theo Đề án đảm bảo cơ sở 
vật chất cho chương trình giáo 
dục mầm non và giáo dục phổ 
thông (GDPT) trên địa bàn tỉnh, 
giai đoạn 2022 - 2025, UBND 
tỉnh ban hành tháng 10.2022.

Ưu tiên đáp ứng  
chương trình giáo dục mới

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy 
học là một trong những yếu tố 
mang tính quyết định để nâng 
cao chất lượng dạy và học. Từ 
nhiều nguồn đầu tư, đến nay 
ở khối mầm non, tỷ lệ phòng 
học kiên cố đạt hơn 76%, bán 
kiên cố hơn 23%; ở khối giáo 
dục tiểu học, tỷ lệ kiên cố hơn 
73%, bán kiên cố 26%; ở khối 
THCS, tỷ lệ kiên cố gần 93%, 
bán kiên cố khoảng 7%; ở khối 
THPT, tỷ lệ kiên cố hơn 97%, 
bán kiên cố 2%. 

Tuy nhiên, quy mô trường 
lớp tăng, nhu cầu kinh phí đầu 
tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy 
học cho ngành giáo dục rất 
lớn, cơ sở vật chất nhiều cơ sở 
giáo dục mới chỉ đáp ứng được 
các điều kiện tối thiểu để thực 
hiện chương trình học và các 
nhu cầu phục vụ học tập khác. 
Mặt khác, yêu cầu về cơ sở vật 
chất của chương trình GDPT 
2018 lên ở mức cao hơn trước 
rất nhiều.

Với việc triển khai đề án 
đảm bảo cơ sở vật chất cho 
chương trình giáo dục mầm 
non và GDPT giai đoạn 2022 - 
2025, hơn 708 tỷ đồng từ ngân 
sách Trung ương, ngân sách 
tỉnh, ngân sách địa phương sẽ 
đầu tư tăng cường cơ sở vật 
chất, đảm bảo đủ 1 phòng/lớp 
để triển khai dạy học 2 buổi/
ngày bậc mầm non, tiểu học. 

Trường Mầm non Vĩnh Thuận là 1 trong 4 trường tại Vĩnh Thạnh nằm trong đề án đầu tư của tỉnh.                                             Ảnh: M.H

Bổ sung phòng học bộ môn, 
chức năng và phòng hiệu bộ 
đối với cấp THCS, THPT; xóa 
bỏ phòng học tạm, phòng học 
bị xuống cấp; tiếp tục thực hiện 
kế hoạch xây dựng trường đạt 
chuẩn quốc gia. Có 18 trường 
mầm non được bổ sung 65 
phòng học; 43 phòng bộ môn, 
chức năng, phòng hiệu bộ. 
Khối giáo dục phổ thông có 42 
trường được bổ sung 81 phòng 
học; 170 phòng bộ môn, chức 
năng, phòng hiệu bộ. Đồng 
thời, đầu tư bàn ghế học sinh 
đúng chuẩn. 

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 
Phan Thanh Liêm cho biết, Đề 
án ưu tiên đầu tư nguồn vốn 
cho cấp mầm non, tiểu học 
và bảo đảm thiết bị tối thiểu 
theo lộ trình đổi mới chương 
trình, sách giáo khoa; ưu tiên 
các trường học ở vùng có điều 
kiện KT-XH khó khăn…

Huyện Vĩnh Thạnh có 4 

trường mầm non, tiểu học 
được đầu tư từ đề án của tỉnh 
(chủ yếu phòng đa chức năng, 
bộ môn, tin học, nghệ thuật, 
ngoại ngữ...). Cô Luyện Thị 
Phương, Hiệu trưởng Trường 
Mầm non Vĩnh Thuận cho 
hay, cùng với hỗ trợ đầu tư 
xây dựng cơ sở trường lớp bài 
bản, toàn xã gom về 1 điểm 
trường duy nhất và tổ chức 
bán trú, theo đề án trường sẽ 
được xây dựng phòng tin học, 
phòng nghệ thuật để đảm bảo 
cho hoạt động giáo dục trẻ.

Với 16 phòng học và 24 
phòng bộ môn, chức năng được 
đầu tư bổ sung, theo Trưởng 
Phòng GD&ĐT Hoàng Ngọc 
Tố Nương, huyện Tuy Phước 
sẽ đầu tư ưu tiên cho 7 trường 
mầm non, tiểu học. Còn Trưởng 
Phòng GD&ĐT TX An Nhơn 
Lâm Lăng Long thông tin, 28 
phòng học và 38 phòng bộ 
môn, chức năng... sẽ được đầu 

tư cho 9 trường tiểu học triển 
khai chương trình GDPT 2018.

Huy động thêm nguồn lực
Theo Sở GD&ĐT, một trong 

những khó khăn đầu tư cơ sở 
vật chất trường học là việc có 
nhiều điểm trường lẻ ở bậc 
mầm non, tiểu học. Riêng tỷ lệ 
điểm trường/trường tiểu học 
là 2,66, nhiều trường tiểu học 
có 3 - 6 điểm trường (chủ yếu 
các huyện, khu vực miền núi). 
Trưởng Phòng GD&ĐT huyện 
Vân Canh Phạm Minh Chấn cho 
hay, 7 trường tiểu học có đến 19 
điểm trường lẻ, với 19 lớp ghép, 
gây khó khăn trong dạy học 
theo chương trình GDPT 2018.

Mặt khác, tốc độ đô thị hóa 
nhanh nên các thị xã, thành phố 
chịu áp lực về tăng số lượng học 
sinh, thiếu phòng học (chưa đảm 
bảo đủ mỗi lớp một phòng học). 

Năm học này, Quy Nhơn 
có 25.649 học sinh tiểu học/667 

lớp, bình quân 38,5 học sinh/
lớp; 17.919 học sinh THCS/435 
lớp, bình quân 41,2 học sinh/
lớp, tăng học sinh tập trung 
ở một số trường nội thành. 
Trưởng Phòng GD&ĐT thành 
phố Tô Thị Thu Hường cho biết, 
UBND TP Quy Nhơn đầu tư 
mạnh cho cơ sở trường lớp, cơ 
bản đáp ứng 3 cấp học, nhất là 
tiểu học dạy 2 buổi/ngày khối 1, 
2, 3. Tuy nhiên, nếu không được 
đầu tư thêm cho năm học tới thì 
triển khai chương trình GDPT 
2018 ở khối lớp 4 sẽ thiếu trầm 
trọng phòng học. 

Theo đề án của tỉnh, Quy 
Nhơn được đầu tư 15 phòng học 
và 16 phòng bộ môn, chức năng 
cho 3 trường mầm non, tiểu học. 
Thành phố cũng xây dựng đề 
án đầu tư các trường đảm bảo 
điều kiện tổ chức dạy học 2 
buổi/ngày cấp tiểu học giai đoạn 
2020 - 2025, mục tiêu đến năm 
học 2024 - 2025 có 100% học sinh 
tiểu học được học 2 buổi/ngày; 
tổng kinh phí đầu tư trường lớp 
hơn 303 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang cho hay, các địa 
phương tham gia đề án tăng 
cường về cơ sở vật chất cho các 
trường mầm non và phổ thông 
trên địa bàn, đảm bảo cơ sở vật 
chất để thực hiện tốt chương 
trình giáo dục mới, phấn đấu 
tăng tỷ lệ trường học đạt chuẩn 
quốc gia; đồng thời, lồng ghép 
với chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới 
của địa phương. Việc thực hiện 
đề án là cơ hội thực hiện tốt 
quy hoạch, sắp xếp lại mạng 
lưới trường, lớp học, đảm bảo 
sử dụng tốt và có hiệu quả quỹ 
đất dành cho giáo dục; nâng 
cao hạ tầng trường lớp ngày 
càng hoàn thiện, khang trang, 
kiên cố hóa... đáp ứng tốt nhu 
cầu GD&ĐT của địa phương.

                                   MAI HOÀNG

Đoàn Trường THPT Trần Cao Vân 
(TP Quy Nhơn) tổ chức diễn đàn với 
chủ đề “Học sinh THPT Trần Cao Vân 
xây dựng tình bạn đẹp - nói không với 
bạo lực học đường”, nhằm tăng cường 
truyền thông, chia sẻ những nét đẹp 
trong tình bạn, các vấn nạn về bạo lực 
học đường. 

Các chuyên đề báo cáo đã truyền 
thông điệp về những câu chuyện đẹp 
của tình bạn trong môi trường học 
đường, trong cuộc sống; định hướng 
xây dựng tình bạn đẹp... Diễn đàn còn 
là nơi để học sinh chia sẻ những thói 
quen tốt, hành động đẹp trong phòng, 
chống bạo lực học đường; chia sẻ kiến 
thức pháp luật có liên quan đến hậu quả 
do bạo lực học đường gây ra; những kỹ 
năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo 
lực học đường...

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết 
thực, trau dồi kỹ năng sống, tuyên 
truyền phòng chống bạo lực học đường, 
góp phần xây dựng trường học thân 
thiện, học sinh tích cực.       MAI HOÀNG

Xây dựng tình bạn 
đẹp - Nói không với 
bạo lực học đường

Học sinh trải nghiệm tại doanh nghiệp
SỔ TAY

Theo chương trình giáo dục phổ 
thông tổng thể của Bộ GD&ĐT, nhiều 
năm nay, Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn đã đưa nội dung giáo dục trải 
nghiệm vào chương trình giáo dục của 
nhà trường nhằm hướng đến giáo dục 
và phát triển toàn diện học sinh. Năm 
học này, nhà trường tổ chức lại các hoạt 
động trải nghiệm thực tế, tạo điều kiện 
cho học sinh được tham quan, học tập 
trải nghiệm sau thời gian gián đoạn do 
dịch Covid-19. 

Đặc biệt, cuối tháng 10.2022 vừa 
qua, 34 học sinh lớp 12 chuyên Hóa 
của trường đã được trải nghiệm tại 
Công ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế 
Bình Định (Bidiphar). Qua đó, các em 
biết được rằng Bidiphar là công ty 
hàng đầu ngành Dược Việt Nam tiên 
phong nghiên cứu, ứng dụng công 
nghệ mới vào quản lý, sản xuất, kinh 
doanh theo các tiêu chuẩn quốc tế. 
Bidiphar sở hữu nhiều dây chuyền sản 
xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn quốc 
tế GMP-WHO. 

Học sinh được hướng dẫn, tìm hiểu 

Học sinh lớp 12 chuyên Hóa Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn học trải nghiệm tại phòng thực hiện 
quy trình kiểm tra chất lượng Bidiphar.      Ảnh: LQĐ

tại các bộ phận kiểm tra chất lượng; tham 
quan nhà máy sản xuất thuốc điều trị 
ung thư hiện đại, tiên tiến vừa được hoàn 
thành năm 2021 của Bidiphar tại Khu kinh 
tế Nhơn Hội, với quy mô lớn, hiện đại, đáp 
ứng quy trình sản xuất nghiêm ngặt theo 
tiêu chuẩn châu Âu. 

Các em được nắm rõ hơn về cách 
bố trí, phân bố các phòng kiểm tra chất 
lượng phù hợp; các bước lấy mẫu thử và 
trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng như áo 
blouse trắng, khẩu trang, bao tay, giày y tế, 

nhằm đảm bảo quy định môi trường vô 
trùng; tìm hiểu các loại máy móc, trang 
thiết bị hiện đại trong nghiên cứu Dược 
phẩm như máy phân tích sắc ký khí, máy 
quang phổ hồng ngoại, máy đo phổ 
khối lượng, máy đo độ rã viên thuốc, 
máy đo độ tan của thuốc, máy đo độ 
nén, máy rung siêu âm… phục vụ kiểm 
tra chất lượng sản phẩm trước khi sản 
xuất hàng loạt.

Theo Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn, đây là cơ hội đầu tiên học sinh 
được tiếp xúc trực tiếp với ngành Dược 
học trong đời sống thực tế. Chuyến trải 
nghiệm cho các em cảm nhận được 
những kết quả trong nghiên cứu khoa 
học nói chung và ngành Dược nói riêng 
cần xây dựng được kế hoạch hoạt động 
cụ thể, có hoạch định chiến lược và rèn 
luyện đức tính làm việc khoa học. Các 
em còn được giao lưu, tìm hiểu thêm 
về các ngành nghề liên quan đến ngành 
Dược thông qua các câu hỏi thực tế để 
có thêm kiến thức định hướng nghề 
nghiệp trong tương lai.

HOÀNG ANH
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Bình ĐịnhTHỂ THAO

SẮP XẾP LẠI SỐ LƯỢNG VĐV CÁC ĐỘI TUYỂN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO:

Hướng đến mục tiêu đầu tư 
trọng điểm, hiệu quả
Ngành Thể thao tỉnh đang tiến hành rà soát, đánh giá, phân tích hiệu quả đầu tư các đội tuyển thể thao 

trong thời gian qua. Từ đó, phân bổ lại lực lượng ở các đội tuyển, nhằm hướng đến chất lượng huấn luyện, hiệu 
quả thi đấu, đảm bảo nâng cao thành tích trong từng giai đoạn.

Cờ tướng là một trong những môn giành nhiều thành tích về cho thể thao Bình Định ở các giải vô địch quốc gia. 
- Trong ảnh: Các VĐV thi đấu tại Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc năm 2022 tại TP Quy Nhơn.                        Ảnh: HOÀNG QUÂN

Năm 2013, số lượng VĐV 
được phê duyệt ở các đội 
tuyển thể thao tỉnh là 355 
VĐV/12 đội (gồm các tuyến 
đội tuyển và năng khiếu). Đến 
nay, số lượng VĐV tăng lên 
thành 377 VĐV/17 đội tuyển 
(gồm tuyến đội tuyển, tuyến 
trẻ và tuyến năng khiếu). 
Trong giai đoạn từ năm 2016- 
2021, các đội tuyển thể thao 
của tỉnh đã tham gia 337 giải 
đấu (giải vô địch quốc gia, 
giải trẻ quốc gia, giải các lứa 
tuổi, giải các CLB, cúp quốc 
gia, giải mở rộng...), giành 
được 1.134 huy chương. Tuy 
nhiên, qua thống kê chi tiết 
thành tích đạt được của các 
đội tuyển thể thao thành tích 
cao của tỉnh, nhiều bộ môn 
được phê duyệt với số lượng 
VĐV tương đối lớn, nhưng 
chưa đạt yêu cầu về chuyên 
môn, hiệu quả mang lại. 

Bên cạnh đó, phân tích 
thành tích đạt được của các 
đội tuyển thể thao như cờ 
vua - cờ tướng, taekwondo, 
điền kinh…, so với các tỉnh, 
thành, ngành, khả năng cạnh 
tranh của VĐV Bình Định chỉ 
tập trung thành tích vào các 
cá nhân nổi bật nhất định, 
thường xuyên được tập trung 
huấn luyện tại đội tuyển quốc 
gia. Phần lớn những giải đấu 
mà các đội tuyển đạt nhiều 
thành tích có tính cạnh tranh 
không cao như các giải mở 
rộng, giải trẻ, giải các lứa 
tuổi…; số lượng huy chương 
đạt được tại các giải vô địch 
quốc gia của các đội tuyển 
tỉnh còn rất hạn chế.

Chính vì vậy, thành tích 
của thể thao Bình Định ở các 
kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc 
chưa cao, thường nằm ở nhóm 
giữa bảng xếp hạng toàn đoàn. 
Nguyên nhân được chỉ ra là 
số lượng HLV ở các tuyến còn 
ít so với số VĐV hiện có (34 

HLV/377 VĐV); chất lượng 
HLV chưa đồng đều, lực 
lượng chuyên gia giỏi tham 
gia huấn luyện còn hạn chế, 
thiếu chuyên gia về thể lực 
và bác sĩ thể thao cho các đội 
tuyển. Một số cán bộ ngành, 
HLV trình độ chuyên môn đã 
“đụng trần” nên cần đào tạo 
những người trẻ có tâm huyết, 
có sức sáng tạo để thay thế.

Nguyên nhân quan trọng 
là lâu nay thể thao Bình Định 
chưa quan tâm đến việc cử các 
đội tuyển đi tập huấn để nâng 
cao trình độ chuyên môn. Việc 
đầu tư không có trọng tâm, 
trọng điểm và phân bổ số 
lượng VĐV chưa hợp lý giữa 
các đội tuyển cũng gây khó 
khăn cho việc phát triển. Theo 
đó, với việc “cơ cấu cứng” số 
VĐV/đội tuyển như hiện nay 
không còn phù hợp, bởi một 
số đội tuyển có số lượng VĐV 
đông nhưng thành tích thi 
đấu không tương xứng. Việc 

duy trì theo hướng này sẽ tạo 
cho ban huấn luyện các đội 
tuyển tâm thế chủ quan, ỷ lại; 
lãnh đạo đơn vị bị ràng buộc 
trong công tác tuyển chọn, 
đầu tư phát triển cho các đội 
tuyển thể thao tiềm năng,  
xứng đáng.

Để giải quyết vấn đề này, 
theo Phó Giám đốc Sở VH&TT 
Bùi Trung Hiếu, trong thời 
gian tới, ngành Thể thao tập 
trung đầu tư vào nhóm môn 
cơ bản Olympic như điền 
kinh, bơi lội và các môn thể 
thao mũi nhọn, thế mạnh 
của Bình Định như võ cổ 
truyền, boxing, kickboxing, 
cờ tướng, taekwondo... Cùng 
với đó, rà soát, đánh giá hiệu 
quả các môn để sắp xếp lại số 
lượng VĐV cho tương xứng; 
dừng đầu tư những môn lâu 
nay không có thành tích ở 
các giải trẻ quốc gia, vô địch 
quốc gia. 

“Trong Đề án Phát triển thể 

thao thành tích cao Bình Định 
đến năm 2026, định hướng đến 
năm 2030 vừa được UBND 
tỉnh phê duyệt, cùng với việc 
tăng thêm số lượng HLV, VĐV 
qua từng năm để đáp ứng yêu 
cầu chuyên môn, thành tích 
của các đội tuyển thể thao 
cũng phải được nâng dần. Đây 
cũng được coi là cam kết của 
ngành Thể thao, nhằm khẳng 
định hướng đi chuyên nghiệp 
hơn, trách nhiệm hơn. Các đội 
tuyển phải xây dựng kế hoạch 
phát triển cho từng giai đoạn, 
theo chu kỳ 4 năm; hằng năm 
phải tiến hành đánh giá việc 
thực hiện các mục tiêu, phân 
tích nguyên nhân, hạn chế để 
tìm giải pháp khắc phục. Có 
như vậy, các đội tuyển mới 
tập trung tối đa cho công tác 
chuyên môn, nhằm đạt được 
các mục tiêu trước mắt và lâu 
dài” - ông Bùi Trung Hiếu  
cho hay.

HOÀNG QUÂN

VÒNG 23 V-LEAGUE 2022:

Hai tổ trọng tài Thái Lan và Malaysia sẽ tham gia điều khiển 
Theo danh sách từ Công ty 

CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt 
Nam (VPF) cụ thể, tổ trọng tài 
đến từ Thái Lan sẽ làm nhiệm 
vụ trong trận Đà Nẵng tiếp 
CLB Sài Gòn. Trận đấu này 
cả hai đội vốn đều chưa thoát 
khỏi khu vực nguy hiểm, trong 
đó CLB Sài Gòn hiện đứng  
cuối bảng. 

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy 
giữa CLB Viettel và Topenland 
Bình Định do tổ trọng tài người 
Malaysia điều khiển. Trong đó, 
2 trọng tài FIFA của Việt Nam 

là Hoàng Ngọc Hà và Ngô Duy 
Lân chỉ sắm vai trọng tài thứ 
4. Ngoài ra, trọng tài FIFA còn 
lại của Việt Nam là Nguyễn 
Mạnh Hải cũng không có tên 
trong danh sách làm nhiệm vụ  
vòng 23. 

Theo VPF, ngoài 2 trận có tổ 
trọng tài ngoại điều hành thì các 
trận đấu còn lại của vòng 23 sẽ 
được các tổ trọng tài Việt Nam 
nhưng không phải diện FIFA 
điều khiển. Trận đấu giữa Hải 
Phòng gặp Hà Tĩnh do trọng tài 
Trần Đình Thịnh bắt chính và 2 

trợ lý là Trần Duy Khánh cùng 
Nguyễn Trung Việt.

Tổ trọng tài  Nguyễn 
Trung Kiên (chính), Trương 
Đức chiến, Phan Huy Hoàng 
sẽ thổi trận SLNA gặp Bình 
Dương. Trong khi đó, Thanh 
Hóa gặp Hà Nội FC sẽ do tổ 
trọng tài Nguyễn Việt Duẩn 
(chính), Nguyễn Trung Hậu, 
Lê Duy điều khiển. Trận đấu 
giữa HAGL gặp Nam Định sẽ 
được tổ trọng tài Nguyễn Đình 
Thái (chính) cùng hai trợ lý là 
Nguyễn Lâm Minh và Nguyễn 

Thành Trung điều khiển.
Sự ám ảnh về năng lực của 

trọng tài vẫn chưa nguôi trên 
sân cỏ Việt Nam. Gần nhất 
là trọng tài Trần Ngọc Nhớ 
đã phạt oan 1 quả phạt 11 m 
với đội Topenland Bình Định 
trong chuyến làm khách của 
đội này trên sân Pleiku ở vòng 
22. Trọng tài này sau đó bị Ban 
trọng tài kỷ luật, nhưng mục 
tiêu vô địch của đội bóng đất 
Võ gần như “đổ sông đổ biển” 
từ sai lầm trên.

(Theo SGGP)

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ TỈNH:

Hỗ trợ kinh phí 
hoạt động cho 
Hội Cựu cầu thủ 
Bình Định

(BĐ) - Ngày 1.11, Hội phó 
Hội Cựu cầu thủ Bình Định 
Dương Ngọc Hùng cho biết: 
Liên đoàn Bóng đá tỉnh vừa hỗ 
trợ 5 triệu đồng cho Hội Cựu 
cầu thủ Bình Định để duy trì 
hoạt động, phát triển Hội và tổ 
chức giao lưu với các hội cựu 
cầu thủ trong nước.

Duy trì hoạt động từ nhiều 
năm qua, với nguồn kinh phí 
xã hội hóa và do các thành viên 
đóng góp, Hội Cựu cầu thủ Bình 
Định là “mái nhà chung” của 
những người có cống hiến cho 
bóng đá đất Võ trước đây. Hằng 
năm, Hội tổ chức các đợt giao 
lưu bóng đá với các hội cựu cầu 
thủ của các tỉnh, thành; cử thành 
viên tham gia Festival cựu cầu 
thủ toàn quốc; tổ chức thăm 
viếng gia đình các thành viên 
khi đau ốm, hiếu hỉ…     

ĐỨC MẠNH

Đầu Khương Duy 
trở thành kỳ thủ 
trẻ nhất Việt Nam 
đạt chuẩn kiện 
tướng quốc tế

Kỳ thủ 11 tuổi Đầu Khương 
Duy của Việt Nam trở thành 
VĐV trẻ tuổi nhất của cờ vua 
Việt Nam đạt chuẩn Kiện 
tướng quốc tế (IM) tại Giải cờ 
vua Bangkok Open 2022 đang 
diễn ra tại Thái Lan (ngày 22- 
30.10, ảnh, bên trái). Tại giải 
đấu này, kỳ thủ Đầu Khương 
Duy chính thức đạt chuẩn Kiện 
tướng quốc tế ở tuổi 11.

Theo đó, Khương Duy đã 
trải qua 9 ván đấu, trong đó 
có 3 ván gặp Đại kiện tướng 
(GM) và 3 ván gặp Kiện tướng 
(IM). Kết quả, kỳ thủ Việt 
Nam thắng 4 ván, hòa 4 ván 
và thua 1 ván, giành 6 điểm và 
tăng thêm 171,2 Elo. Đặc biệt, 
Khương Duy xuất sắc cầm hòa 
3 GM là Priasmoro Novendra 
(Elo 2.512), Smerdon David C 
(Elo 2.508) và Schebler Gerhard 
(Elo 2.374). Đồng thời, đánh 
bại 2 IM là Ikeda Junra (Elo 
2.444) và De Guzman Ricardo 
(Elo 2.352).

Trước khi đến với Bangkok 
Open, Khương Duy đã thâu 
tóm cả hai danh hiệu cá nhân và 
đồng đội ở nội dung cờ nhanh 
lứa tuổi U12 tại giải vô địch trẻ 
châu Á 2022.             (Theo HNM)
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Bình Định

ĐẢNG BỘ CA HUYỆN TÂY SƠN:

Hiệu quả từ sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát
Là 1 trong 2 tổ chức cơ sở 
đảng đạt tiêu chuẩn hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu 
biểu giai đoạn 2017 - 2021, 
Đảng bộ CA huyện Tây Sơn 
khẳng định vai trò lãnh đạo 
toàn diện, sâu sát trên từng 
mặt công tác.

Cán bộ, chiến sĩ CA huyện Tây Sơn tham gia giúp dân trong một vụ cháy trên địa bàn huyện.                   Ảnh: CA huyện Tây Sơn

Công tác chính trị tư tưởng 
luôn có vai trò đặc biệt quan 
trọng. Theo thượng tá Đặng Đức 
Thiện - Bí thư Đảng ủy, Trưởng 
CA huyện Tây Sơn, từ năm 2017 
đến nay, Đảng ủy đã đề ra nhiều 
nội dung với các hình thức, biện 
pháp giáo dục chính trị tư tưởng 
phù hợp thực tế, một số lĩnh vực 
có sự đổi mới. 

Qua các đợt sinh hoạt chính trị, 
học tập, quán triệt các chủ trương, 
nghị quyết của Đảng, thực hiện 
các cuộc vận động, hưởng ứng các 
phong trào do cấp trên phát động, 
Đảng ủy, lãnh đạo CA huyện đã 
vận dụng, đề ra nhiều nội dung 
thiết thực. Tiêu biểu như tổ chức, 
tham gia các cuộc thi tìm hiểu, thi 
kể chuyện về tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh, về chủ đề biển đảo 
quê hương; triển khai cuộc vận 
động “Xây dựng hình ảnh người 
chiến sĩ CA Tây Sơn bản lĩnh, nhân 
văn, vì nhân dân phục vụ”; phát 
động phong trào “Mỗi ngày làm 
một việc tốt vì nhân dân”… 

Để triển khai thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị được nghiêm túc, hiệu quả, 
Đảng bộ CA huyện đã chủ động 

triển khai lồng ghép với phong 
trào CAND học tập, thực hiện 6 
điều Bác Hồ dạy, cuộc vận động 
“Xây dựng phong cách người 
CAND bản lĩnh, nhân văn, vì 
nhân dân phục vụ”… Các mô 
hình hay như “3 không trong 
vùng đồng bào DTTS”, “Kết 
nghĩa với các làng Kon Giọt 1, 
Kon Giọt 2, xã Vĩnh An” của đơn 
vị An ninh; mô hình “Cảnh sát 
phản ứng nhanh - CS113” góp 
phần giải quyết nhanh, hiệu quả 
các vụ việc ngay từ cơ sở; mô hình 
“Gương mẫu, tận tụy trong công 
việc” với phương châm “làm hết 
việc chứ không làm hết giờ” của 
đơn vị Tổng hợp; mô hình “Đến 
nhà làm CCCD cho người già neo 

đơn” của lực lượng Cảnh sát quản 
lý hành chính; mô hình “Nâng 
cao kỹ năng mềm trong ứng xử” 
của lực lượng cảnh sát khu vực, 
 CSGT - trật tự...

Bên cạnh đó, Đảng ủy chú 
trọng xây dựng kế hoạch phát 
triển đảng viên, công tác tạo 
nguồn phát triển đảng viên được 
tiến hành thường xuyên, liên tục. 
Trong giai đoạn 2017 - 2021, Đảng 
bộ đã kết nạp 19 đảng viên mới. 

Đáng chú ý, về thực hiện 
nghiệm vụ chính trị, hằng năm, 
Đảng ủy, lãnh đạo CA huyện đã 
chỉ đạo mở nhiều đợt cao điểm 
tấn công trấn áp tội phạm, bảo 
đảm trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn huyện. Triển khai đồng 

bộ, toàn diện các phương án, kế 
hoạch, biện pháp tấn công trấn áp 
quyết liệt các loại tội phạm. Các 
mặt công tác nghiệp vụ cơ bản 
được chú trọng. Công tác phòng, 
chống tội phạm hằng năm đều 
đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, kiềm 
chế sự gia tăng của tội phạm, 
đấu tranh triệt xóa các nhóm tội 
phạm, không để tội phạm lộng 
hành, hình thành các băng nhóm 
có tổ chức, hoạt động theo kiểu 
“xã hội đen”. 

Hiệu quả đấu tranh, trấn áp 
các loại tội phạm của CA huyện 
Tây Sơn đã được người dân ghi 
nhận, đánh giá cao. CA huyện 
Tây Sơn đã nhận được nhiều thư 
cảm ơn của người dân. Điển hình, 

ngày 15.1.2022, CA huyện Tây 
Sơn nhận được thư cảm ơn của 
ông Đặng Đào Anh (SN 1971, ở 
thôn Tam Hòa, xã Nhơn Phong, 
TX An Nhơn). Sáng 14.1, ông 
Anh để mô tô 77F4-6440 trước 
sân nhà, đến khoảng gần trưa 
thì phát hiện xe bị kẻ gian lấy 
trộm mất. Ông đến CA xã Nhơn 
Phong trình báo. Chỉ đến chiều, 
ông đã nhận được thông báo kẻ 
trộm đã bị CA huyện Tây Sơn 
bắt giữ, mời ông lên Tây Sơn để 
nhận tài sản.

“Nghe kể lại, nhận tin báo về 
vụ trộm, CA xã Tây Xuân (huyện 
Tây Sơn) đã bố trí lực lượng canh 
sẵn. Phát hiện đối tượng đến địa 
bàn, các anh đã truy đuổi, ép xe 
và bắt giữ. Tôi vô cùng cảm kích 
trước tinh thần trách nhiệm của 
các anh CA ở Tây Sơn”, ông Anh 
chia sẻ. 

“Để thực hiện tốt các nhiệm 
vụ chính trị, vai trò lãnh đạo, điều 
hành của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ là 
hết sức quan trọng, quyết định đến 
hiệu quả các mặt công tác. Đồng 
thời, từng cấp ủy viên, đảng viên 
luôn đề cao vai trò trách nhiệm, 
xung kích, gương mẫu trong thực 
hiện chương trình, kế hoạch công 
tác của đơn vị”, thượng tá Đặng 
Đức Thiện nhấn mạnh. 

Trong phong trào thi đua “Vì 
an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2017 - 
2021, hằng năm CA huyện Tây Sơn 
đều đạt danh hiệu Đơn vị Quyết 
thắng; trong đó đạt Cờ thi đua của 
Bộ CA năm 2018 và 2020, Cờ thi 
đua của Tổng cục Chính trị CAND 
năm 2017, Cờ thi đua của UBND 
tỉnh năm 2021.             MAI LÂM

Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu và 
đại biểu HĐND tỉnh

(BĐ) - Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi vừa ký văn 
bản gửi Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND 
tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh hướng dẫn 
một số nội dung liên quan đến việc nâng 
cao chất lượng hoạt động của Tổ và phát 
huy vai trò của mỗi đại biểu HĐND tỉnh 
đối với cử tri và nhân dân.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh 
đề nghị các Tổ đại biểu và từng đại biểu 
HĐND tỉnh trước và sau mỗi kỳ tiếp xúc 
cử tri tiến hành rà soát lại các kiến nghị 
cử tri đã phản ảnh ở các kỳ tiếp xúc trước 
đó; đánh giá từng nội dung giải quyết 
của các cấp, các ngành; lập phiếu nhận 
xét, đánh giá đối với từng nội dung; phân 
công đại biểu theo dõi việc giải quyết, 
trả lời của UBND các cấp, sở, ngành để 
báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

Trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND 

tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức 
họp để thảo luận các nội dung trình kỳ 
họp, xác định những nội dung cần thảo 
luận, đề xuất, kiến nghị… Trên cơ sở 
đó, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh 
phân công cụ thể đại biểu HĐND phát 
biểu trong các phiên thảo luận tổ và tại 
hội trường để đại biểu có thời gian, có 
trách nhiệm nghiên cứu các tài liệu và 
nội dung phát biểu. 

Sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, trước 
khi tổ chức tiếp xúc cử tri báo cáo kết 
quả kỳ họp, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ 
chức họp đánh giá kết quả hoạt động 
của tổ. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, đại 
biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về 
hoạt động của Tổ và hoạt động của bản 
thân từng đại biểu HĐND tỉnh để cử 
tri giám sát.

N. HÂN 

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở ở 
Tây Sơn, An Nhơn

(BĐ) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Tây Sơn và TX An Nhơn 
vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng 
Chính trị cấp huyện tổ chức lớp tập huấn 
nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ 
Mặt trận cấp xã, thôn trên địa bàn. 

Các học viên tại huyện Tây Sơn đã được 
bồi dưỡng về: Một số vấn đề lý luận về 
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh và con đường đi lên CNXH ở Việt 
Nam; nhiệm vụ của MTTQ trong giai đoạn 
hiện nay; MTTQ Việt Nam và các cuộc vận 
động, các phong trào thi đua yêu nước; 
quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng mô hình 
điển hình tiên tiến, quy trình kiểm tra công 

nhận mô hình “Dân vận khéo”; một số vấn 
đề về công tác dân tộc, công tác tôn giáo 
trên địa bàn huyện hiện nay…

Các học viên tại TX An Nhơn được 
cung cấp thông tin về một số vấn đề lý 
luận, thực tiễn về CNXH; hệ thống chính 
trị ở Việt Nam; những vấn đề cơ bản về tổ 
chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; 
đổi mới nội dung và phương thức hoạt 
động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu 
cầu của tình hình mới; hoạt động giám sát 
và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; 
vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng 
các nguồn đóng góp tự nguyện.

AN PHƯƠNG

TÂY SƠN:

Tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7.11
Ngày 1.11, Huyện ủy Tây Sơn tổ chức 

lễ trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng 
đợt 7.11 cho 20 đảng viên thuộc Đảng bộ 
huyện. Trong đó, tặng Huy hiệu 75 năm 
tuổi Đảng cho 2 đảng viên; 60 năm cho 
1 đảng viên; 55 năm cho 3 đảng viên; 50 
năm cho 5 đảng viên; 45 năm cho 1 đảng 
viên; 40 năm cho 6 đảng viên và truy tặng 

Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên (55 và 
40 năm tuổi Đảng).

Thường trực Huyện ủy Tây Sơn đã 
đến tận nhà trao Huy hiệu 60 năm tuổi 
Đảng cho đồng chí Nguyễn Hoàng Lâm 
(ở thị trấn Phú Phong), sức khỏe yếu 
không thể đi nhận trực tiếp.

VĂN PHONG

HOÀI NHƠN:

Ra mắt Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ 
tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

(BĐ) - TX Hoài Nhơn vừa tổ chức 
ra mắt Đội thanh niên tình nguyện hỗ 
trợ tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến thực hiện thủ tục hành 
chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 
quả của thị xã.

Sau đó, Ban Thường vụ Thị đoàn, 
Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Chi 
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TX 
Hoài Nhơn đã phối hợp tổ chức tập huấn 
cho Đội thanh niên tình nguyện này. 

Theo đó, Đội thanh niên tình nguyện 
được các cán bộ thuộc Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết quả của thị xã tập huấn, 
hướng dẫn cách tạo tài khoản công, 
sử dụng dịch vụ công, nộp hồ sơ trực 
tuyến mức độ 3, 4. Đây là hoạt động 
cần thiết để giúp Đội Thanh niên tình 
nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ tại 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của 
thị xã trong thời gian tới.

H.NHÂN
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MSVT là mã số định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi 
và kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm soát chất lượng sản phẩm; 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng. Điều kiện để cấp MSVT 
đối với cây trồng lâu năm phải có quy mô diện tích tối thiểu  
10 ha; đối với cây trồng hằng năm (rau màu, gia vị) tùy thuộc vào 
yêu cầu của nước nhập khẩu.

MÃ SỐ VÙNG TRỒNG: 

Nâng phẩm cấp, đưa nông sản đi xa
Ngày 18.10, UBND tỉnh đã giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT) triển khai kế hoạch cấp và quản 

lý mã số vùng trồng. Cùng với đó, Chi cục tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình cấp và quản lý, giám sát việc sử dụng 
mã số vùng trồng trên toàn địa bàn và bắt đầu triển khai thực hiện từ đầu năm 2023.

Rà soát, cấp MSVT cho 
nhóm cây trồng chủ lực

Đến nay, toàn tỉnh có 10 mã 
số vùng trồng (MSVT) chủ yếu 
cho các loại cây trồng: Xoài, 
dưa hấu và ớt tươi. Tuy nhiên, 
trên thực tế các MSVT này gần 
như chưa phát huy tác dụng. 
Nhằm chấm dứt tình trạng 
sở hữu MSVT nhưng không 
sử dụng, không phát huy tác 
dụng, thời gian qua, ngành 
nông nghiệp khẩn trương rà 
soát, kiểm tra công tác quản lý 
và sử dụng MSVT ở cơ sở. Qua 
kiểm tra, Chi cục Trồng trọt và 
bảo vệ thực vật (TT&BVTV) đề 
xuất Cục Bảo vệ thực vật (Bộ 
NN&PTNT) hủy một số mã 
vùng trồng không còn đủ điều 
kiện, điều chỉnh lại thông tin về 
diện tích một số mã vùng trồng. 

Ông Kiều Văn Cang, Chi cục 
trưởng Chi cục TT&BVTV cho 
biết, để có thể triển khai việc 
cấp MSVT vào đầu năm 2023, 
hiện Chi cục đang phối hợp 
với cơ quan chuyên môn của 
các huyện, thị xã, thành phố 
trong tỉnh rà soát diện tích các 
cây trồng chủ lực, cây trồng thế 
mạnh để xây dựng kế hoạch 
cấp MSVT. Khác với trước, tới 
đây các địa phương phải chủ 
động nhiều hơn trong lựa chọn 
và định hướng việc cấp MSVT; 
tham gia liên tục, nhiều hơn 
trong quá trình giám sát nhằm 
tạo thuận lợi lớn hơn cho người 
sử dụng. Việc triển khai ngay 
từ cơ sở giúp chúng ta lựa chọn 
và quy hoạch được các vùng 
trồng đủ lớn, áp dụng cùng một 
tiêu chí trong sản xuất, kiểm 
soát tốt quy trình canh tác để 
hướng tới có nhiều sản phẩm 
đạt phẩm cấp tốt. Hơn nữa, 

hiện nay Bộ NN&PTNT đã xây 
dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu 
về MSVT lên phần mềm dùng 
chung, đồng thời tích hợp với 
cơ sở dữ liệu của Bộ NN&PTNT 
tạo sự đồng bộ, minh bạch và 
liền mạch thông tin từ Trung 
ương đến địa phương. Nắm 
chắc được điều này và tổ chức 
tốt các vùng chuyên canh nông 
sản chất lượng cao, tỉnh ta sẽ 
có thêm cơ hội thu hút các DN 
tham gia vào chuỗi liên kết sản 
xuất và tiêu thụ nông sản.

Bài toán liên kết trong sản 
xuất và tiêu thụ nông sản ở 
Bình Định lâu nay vướng nhiều 
rủi ro, quy mô liên kết chưa đủ 
lớn để các DN có tiềm năng 
mạnh dạn đầu tư. Xét ở góc độ 
kiểm soát quy trình sản xuất, 
việc xây dựng được MSVT dựa 
trên cùng một tiêu chí là yếu tố 
quan trọng giúp tiết kiệm chi 

phí, tạo thuận lợi trong quản 
lý, kiểm soát, chuỗi liên kết 
được bền vững. Việc quản lý 
tốt MSVT nhờ thế từng bước 
tạo thuận lợi từ canh tác, thu 
hoạch đến tiêu thụ nông sản, 
góp phần nâng cao thu nhập 
của người dân.

MSVT đưa nông sản đi xa
Phân tích về những thuận 

lợi từ MSVT, ông Võ Duy Tín, 
Trưởng Phòng NN&PTNT 
huyện Hoài Ân cho biết, chúng 

tôi đang phát triển vùng chuyên 
canh cây ăn quả tập trung quy 
mô 1.500 ha, trong đó đã có 
40 ha cây ăn quả hợp chuẩn 
VietGAP đang thu hoạch với lợi 
nhuận ổn định 150 triệu đồng/
năm/ha. Huyện đã kết nối thành 
công với một số DN có tiềm lực 
tốt để liên kết tiêu thụ nông sản, 
hướng đến xuất khẩu nông sản 
chủ lực của Hoài Ân. Vùng sản 
xuất cây ăn quả của huyện khi 
có MSVT sẽ tạo điều kiện, đảm 
bảo cho liên kết thêm bền vững.

Tương tự,  ông Trần 
Minh Tuấn, Trường Phòng 
NN&PTNT huyện Phù Mỹ, cho 
hay, năm 2023 huyện tiếp tục 
duy trì vùng chuyên canh ớt 
1.200 ha. Do nhu cầu thực tế từ 
phía người dân rất cao, ngành 
nông nghiệp khẩn trương 
rà soát toàn diện để đăng ký 
xây dựng MSVT cho loại cây 
trồng này; hướng dẫn kỹ thuật 
canh tác hợp chuẩn VietGAP, 
đồng thời thu hút các DN xuất 
khẩu ớt tham gia vào liên kết 
và tiêu thụ sản phẩm cho nông 
dân. Trước mắt, huyện tổ chức 
hướng dẫn người dân canh tác 
ớt hợp chuẩn VietGAP để nâng 
cao phẩm cấp sản phẩm; quy 
hoạch vùng trồng ớt tập trung 
để tạo thuận lợi trong xây dựng 
hồ sơ cấp MSVT, đây là cơ sở 
quan trọng để DN tham gia liên 
kết hoặc mua gom sản phẩm. 

“Khi được cấp MSVT với 
đầy đủ các thông tin về sản 
xuất, kiểm soát chất lượng, DN 
có thể mua sản phẩm tại địa 
phương để xuất khẩu, giúp bà 
con nông dân an tâm sản xuất. 
Sản lượng ớt của Phù Mỹ khá 
lớn, đủ chất lượng và số lượng 
để xuất khẩu chính ngạch. Đây 
là một hướng đi phù hợp để ổn 
định sản xuất, giảm dần sự phụ 
thuộc vào việc xuất tiểu ngạch 
như lâu nay vốn phập phù, kém 
ổn định!”, ông Tuấn chia sẻ.

Theo ông Kiều Văn Cang, 
thoạt nhìn sẽ thấy MSVT chỉ 
phát huy tác dụng vào việc xuất 
khẩu nông sản. Tuy nhiên, nếu 
quan sát vấn đề toàn diện, sẽ 
thấy việc xây dựng và sở hữu 
MSVT còn giúp người sản xuất 
có ý thức tuân thủ quy trình, 
đảm bảo an toàn chất lượng sản 
phẩm, từ đó tạo ra được nông 
sản an toàn đủ điều kiện thỏa 
mãn quy định của nhiều thị 
trường xuất khẩu quan trọng. 

THU DỊU

Những năm gần đây, xã An 
Tân (huyện An Lão) tích cực 
tuyên truyền, vận động bà con 
nông dân chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng. Cùng với cây bắp, cây 
mía đã và đang thay thế các loại 
cây trồng kém hiệu quả, đem 
lại thu nhập cao cho nông dân.

Trước đây, 5 sào ruộng mía 
của ông Lê Văn Ảnh ở thôn 
Tân An vốn dùng để trồng 
lúa, bắp nhưng lãi không được 
bao nhiêu. Từ năm 2018, ông 
Ảnh chuyển sang trồng mía. 
Đến nay, sau hơn 4 năm canh 
tác, ông Ảnh khẳng định chân 
đất này phù hợp với cây mía 
hơn. Ông Lê Văn Ảnh chia 
sẻ: Vụ mía đầu năm nay, tôi 
thu hoạch và bán khoảng 15 
tấn mía, lãi hơn 40 triệu đồng, 
cao gấp 2 lần trồng lúa. Ngoài 
ra, tôi còn tận dụng ngọn mía 
làm thức ăn cho bò, giúp giảm 
một phần chi phí thức ăn  
chăn nuôi.

Với những ưu điểm như chi 
phí đầu tư thấp, dễ trồng, tốn ít 

Trồng mía trên đất chuyển đổi đạt hiệu quả khá

công chăm sóc, chống chịu sâu 
bệnh tốt, hiệu quả kinh tế khá… 
những năm gần đây, nhiều gia 
đình ở các thôn Thanh Sơn, 
Tân Lập, Tân An (An Tân)…
đã chuyển diện tích đất nông 
nghiệp trồng lúa, bắp kém hiệu 
quả sang trồng mía.

Bà Võ Thị Lệ, Phó Chủ tịch 
Hội Nông dân xã An Tân, cho 
biết: An Tân hiện có hơn 8 ha 
mía, tập trung ở các thôn Tân 
An, Thanh Sơn, Tân Lập. Được 
sự hỗ trợ của chính quyền 

trong khảo sát, đánh giá dần 
dần người dân biết được những 
chân đất sản xuất lúa, bắp kém 
hiệu quả có thể phù hợp với 
những loại cây trồng gì. Có chỗ 
chuyển sang trồng rau đậu, có 
chỗ chuyển sang trồng mía. 
Riêng với cây mía, hiệu quả 
kinh tế mang lại cao gấp 2 - 2,5 
lần so với cây lúa, bắp; hầu hết 
những hộ chuyển đổi có thu 
nhập cao, đời sống được cải 
thiện tốt hơn.

DIỆP THỊ DIỆU

Ông Lê Văn 
Ảnh chăm 
sóc ruộng 
mía của gia 
đình.
Ảnh: DIỆP 
THỊ DIỆU

Hiện nay, đã đến mùa chim 
di cư (tháng 9 năm trước đến 
tháng 4 năm sau), tình hình săn, 
bắt, buôn bán, tiêu thụ các loài 
chim hoang dã, di cư tại các 
địa phương sẽ gia tăng và diễn 
biến phức tạp. Để chủ động 
triển khai các biện pháp bảo 
vệ chim hoang dã, chim di cư, 
Sở NN&PTNT đã tăng cường 
hướng dẫn các biện pháp bảo 
vệ chim hoang dã, chim di cư.

Theo đó, Sở NN&PTNT 
đề nghị UBND các huyện, thị 
xã, thành phố và các cơ quan 
liên quan chủ động triển khai 
một số công tác như: Tăng 
cường tuần tra, kiểm soát các 
khu vực trọng điểm về săn, 
bắt, buôn bán và tiêu thụ các 
loài chim hoang dã, di cư; kịp 
thời phát hiện, ngăn chặn và 
xử lý nghiêm các hành vi săn, 
bắt, giết mổ, vận chuyển, kinh 
doanh, chế biến, tàng trữ trái 
pháp luật các loài chim; đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, 

vận động nhằm nâng cao nhận 
thức và trách nhiệm của người 
dân trong việc bảo vệ các loài 
động vật hoang dã, nhất là các 
loài nguy cấp, quý, hiếm; vận 
động người dân không thực 
hiện các hành vi săn bắt, buôn 
bán, tiêu thụ và sẵn sàng tố 
giác các đối tượng vi phạm. 
Tích cực triển khai, hướng dẫn 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ 
ăn uống, buôn bán sinh vật 
cảnh cam kết không mua bán, 
trưng bày, quảng cáo mẫu động 
vật hoang dã không có nguồn 
gốc hợp pháp; đồng thời xử lý 
nghiêm các cá nhân, cơ sở kinh 
doanh vi phạm theo quy định 
của pháp luật.

Ngoài ra, trung tâm dịch vụ 
nông nghiệp các huyện cần theo 
dõi, phát hiện kịp thời và xử lý 
các bệnh, dịch có nguồn gốc từ 
chim hoang dã, chim di cư có 
nguy cơ lây lan, ảnh hưởng đến 
sức khỏe con người, gia súc,  
gia cầm.           THÀNH NGUYÊN 

Tăng cường bảo vệ chim hoang dã, 
chim di cư

Huyện Phù Mỹ rà soát xây dựng hồ sơ cấp mã số vùng trồng cho cây ớt.                                                                                                        Ảnh: T.D
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Bình Định

Xây dựng, vận hành Mạng lưới 
tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu

Đội tuyển học sinh Việt Nam giành nhiều giải cao Olympic quốc tế năm 2022.

Ngày 1.11, Phó Thủ tướng Thường 
trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết 
định 1314/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 
“Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài 
năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 
2030”, trong đó đặt mục tiêu đến năm 
2025, xây dựng, vận hành Mạng lưới 
tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu và Công 
viên số Tài năng trẻ Quốc gia.

Mục tiêu tổng quát của đề án là 
phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, phát 
huy tài năng trẻ Việt Nam nhằm 
góp phần xây dựng nguồn nhân lực 
chất lượng cao; khơi dậy tinh thần 
yêu nước, khát vọng cống hiến của 
tài năng trẻ Việt Nam; tạo động lực 
và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ; 
hiện thực hóa khát vọng phát triển 
đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh 
phúc theo Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng.

Đề án đề ra mục tiêu hằng năm, 
tối thiểu 70% thanh niên được cung 
cấp các thông tin về chủ trương, chính 
sách, các hoạt động phát hiện, bồi 
dưỡng, phát huy tài năng trẻ trên các 
lĩnh vực. Đến năm 2030, sau khi được 
phát hiện tôn vinh, tối thiểu 60% tài 
năng trẻ được bồi dưỡng, tham gia các 
hoạt động chia sẻ tri thức, hỗ trợ cộng 
đồng, tham gia phát triển KT-XH do 
Đoàn Thanh niên, các bộ, ngành, địa 
phương tổ chức.

Một trong các nhiệm vụ, giải pháp 
của đề án là phát hiện, tôn vinh tài 
năng trẻ. Cụ thể, tổ chức các sân chơi 
học thuật, năng khiếu, tài năng trên 
từng lĩnh vực để thanh niên có môi 
trường bộc lộ tài năng. Tổ chức các 

giải thưởng, cuộc thi, hội thi phát hiện 
và tôn vinh tài năng trẻ tiêu biểu trên 
các ngành, lĩnh vực. Chú trọng phát 
hiện tài năng trẻ là lãnh đạo quản 
lý, nhà khoa học, doanh nhân, VĐV, 
văn nghệ sĩ, nghệ nhân truyền thống, 
LLVT, người dân tộc thiểu số và tài 
năng trẻ Việt Nam ở nước ngoài. Ứng 
dụng công nghệ, chuyển đổi số trong 
việc triển khai, tổ chức các giải thưởng, 
cuộc thi năng khiếu, tài năng.

Tổ chức các hoạt động bồi đắp lý 
tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý 
chí tự cường dân tộc, khát vọng cống 
hiến cho các tài năng trẻ thông qua 
việc tổ chức các hoạt động về nguồn, 
thăm quan các địa danh văn hóa, lịch 

sử của địa phương, đất nước; tham 
gia hoạt động hướng về biên giới, 
hải đảo; gặp gỡ, giao lưu với nhân 
chứng lịch sử...

Đề án cũng nêu, Trung ương Đoàn 
lựa chọn các tấm gương tài năng trẻ 
tiêu biểu trong và ngoài nước, phối 
hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 
đoàn đại biểu tài năng trẻ Việt Nam 
thăm Quần đảo Trường Sa và các đảo 
tiền tiêu của Tổ quốc.

Nghiên cứu đề xuất để hoàn thiện 
các chính sách đối với tài năng trẻ. Tổ 
chức các diễn đàn, đối thoại chuyên 
sâu liên quan tới chính sách về tài 
năng trẻ…

(Theo SGGP)

Xem xét đề xuất 
bổ sung sân bay 
của 10 địa phương

Bộ GTVT vừa giao Cục Hàng không 
thành lập đoàn công tác làm việc với 10 
địa phương có kiến nghị đưa sân bay của 
địa phương vào quy hoạch cảng hàng 
không, sân bay toàn quốc.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu đoàn công 
tác của Cục Hàng không làm việc với 10 
địa phương có đề xuất bổ sung sân bay 
mới vào quy hoạch và phải báo cáo kết 
quả, đề xuất giải pháp về bộ trước ngày 
15.11.

Đồng thời, yêu cầu trong quá trình 
làm việc với các địa phương, Cục Hàng 
không Việt Nam phải đánh giá khả năng 
hình thành sân bay mới theo tiêu chí 
đã xây dựng tại hồ sơ quy hoạch sân 
bay toàn quốc; đánh giá khả năng khai 
thác dân dụng theo mô hình sân bay  
chuyên dùng.

10 địa phương đề xuất bổ sung quy 
hoạch sân bay mới tại địa phương mình, 
gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, 
Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắk Nông, Yên 
Bái, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Tây Ninh.

Trước đó, Bộ GTVT đã trình Chính 
phủ dự thảo Quy hoạch phát triển hệ 
thống sân bay cả nước giai đoạn 2030, 
tầm nhìn tới năm 2050. Quy hoạch được 
xây dựng trên cơ sở đánh giá nhiều yếu 
tố, từ KT-XH, quốc phòng an ninh, tới 
điều kiện tự nhiên vị trí địa lý, nhu cầu 
đi lại của người dân...

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đề xuất từ 
nay tới năm 2030, cả nước chỉ có 28 sân 
bay, tức thêm 5 sân bay mới (không 
kể sân bay Long Thành đang xây dựng); 
tới năm 2050 cả nước có 31 sân bay (thêm 
3 sân bay mới).                (Theo Lao Động)

TP HCM: Nhân viên y tế nghỉ việc tăng vọt lên gần 1.300 người
Báo cáo tại cuộc họp về tình hình KT-

XH 10 tháng đầu năm 2022, ông Tăng Chí 
Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho 
biết, số nhân viên y tế nghỉ việc trên địa 
bàn đã tăng lên 1.282 người.

Người đứng đầu Sở Y tế thành phố 
cho biết, trong lúc ngành y tế đang đề 
xuất các giải pháp để giữ chân nhân viên 
y tế thì số nhân sự nghỉ việc tiếp tục tăng 
cao. Trong số 1.200 nhân viên y tế nghỉ 
việc thì một bộ phận chuyển sang công 
tác tại cơ sở y tế tư nhân thì nhiều người 
đã nghỉ hẳn công việc liên quan đến y tế 

để chuyển sang lĩnh vực khác.
Ngành y tế đặc biệt lo ngại trước tình 

trạng số nhân viên y tế là điều dưỡng 
nghỉ việc ngày càng gia tăng. Hiện nay, 
một số khoa phòng của nhiều bệnh viện 
đã xảy ra tình trạng số lượng bác sĩ nhiều 
hơn điều dưỡng. Thiếu hụt điều dưỡng 
trong tương lai được dự báo sẽ ngày càng 
nghiêm trọng hơn khi số lượng người 
đăng ký theo học ngành điều dưỡng của 
các trường chuyên về sức khỏe trên địa 
bàn thành phố đang giảm ở mức rất sâu.

 (Theo Tiền Phong)

Áp lực công việc nhưng thu nhập không tương 
xứng là nguyên nhân khiến nhiều nhân viên y tế 
nghỉ việc.

Dùng trí tuệ nhân 
tạo để phát hiện 
vi phạm giao thông

UBND tỉnh Bình Phước thông tin 
cho biết, trong giai đoạn 2022 - 2025, 
tỉnh đầu tư 55 tỷ đồng xây dựng hệ 
thống giám sát giao thông, an ninh trên 
địa bàn, nhằm điều hành công tác đảm 
bảo trật tự giao thông và phòng chống  
tội phạm.

Theo đó, quyết định của UBND tỉnh 
đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả 
thi dự án đầu tư hệ thống giám sát giao 
thông, an ninh trên địa bàn tỉnh. Việc 
này nhằm đáp ứng yêu cầu đồng bộ, 
hiện đại, kết nối, chia sẻ dữ liệu, ứng 
dụng công nghệ thông tin để hoàn thiện 
hệ thống cơ sở hạ tầng; nâng cao chất 
lượng hiệu quả hoạt động theo dõi, 
giám sát, chỉ huy, điều hành công tác 
bảo đảm trật tự ATGT và phòng chống 
tội phạm, góp phần xây dựng tỉnh trở 
thành địa phương thông minh. Tổng 
mức đầu tư cho dự án là 55 tỷ đồng từ 
ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện từ 
năm 2022 - 2025.      (Theo cand.com.vn)

Từ ngày 1.11, triển khai đầu số 156 tiếp nhận phản ánh 
tin nhắn, cuộc gọi rác

Chiều tối 31.10, Bộ TT&TT tổ chức 
họp báo cho biết, bên cạnh đầu số 5656, 
Bộ TT&TT cùng các doanh nghiệp viễn 
thông (DNVT) đã thống nhất từ ngày 
1.11 triển khai, mở rộng việc tiếp nhận 
phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có 

Toàn cảnh buổi họp báo.         Ảnh: laodong.vn

dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức 
cuộc gọi tới đầu số 156. 

Đây là đầu số được sử dụng thống 
nhất trên toàn quốc và triển khai với 
tất cả nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn 
thông cố định, di động. Sau khi tiếp 
nhận thông tin phản ánh, các DNVT 
sẽ xác minh thông tin thuê bao của 
số thuê bao có hành vi phản ánh phát 
tán cuộc gọi rác, cuộc gọi dấu hiệu lừa 
đảo, từ đó yêu cầu xác thực lại thông 
tin thuê bao, xử lý vi phạm nếu thông 
tin thuê bao không đúng quy định theo 
tại điểm e khoản 7 Điều 1 Nghị định 
49/2017/NĐ-CP (tạm dừng cung cấp 
dịch vụ viễn thông một chiều, tiếp theo 
tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông 

2 chiều nếu không thực hiện và tiếp 
theo là thanh lý hợp đồng, chấm dứt 
cung cấp dịch vụ viễn thông).

Các DNVT sẽ gửi các nội dung 
phản ánh tới cơ quan chức năng để 
tổng hợp, xử lý các vi phạm theo quy 
định của pháp luật. Việc tích cực tham 
gia phản ánh thông tin của người dân, 
khách hàng sẽ giúp cho cơ quan quản 
lý nhà nước, DNVT có đủ thông tin 
chính xác, tin cậy để tiến hành. Khi 
nhận được cuộc gọi rác, cuộc gọi có 
dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân 
bình tĩnh, thực hiện phản ánh tới đầu 
số 156 thông qua 2 hình thức gửi tin 
nhắn hoặc gọi điện tới đầu số 156.

(Theo QĐND)

Lập đoàn công tác làm việc với 10 địa phương xin 
làm sân bay. 
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Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô 
đất ở tại Khu Đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (đợt 4, năm 
2022); Quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định quản lý, cụ thể như sau:

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

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

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

TT Ký hiệu 
lô đất

Diện 
tích 
(m2)

Tên đường Lộ giới 
(m)

Đơn giá 
(đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt 
trước 
(triệu 
đồng)

Bước 
giá  

(triệu 
đồng)

A KHU LIỀN KẾ

1 LK2-1 172,50 Tuyến N6 
Tuyến D3

50 
15,5 28.800.000 4.968.000.000 830 248

2 LK2-40 143,00 Tuyến D3 
Tuyến N8

15,5 
15,5 28.800.000 4.118.400.000 715 206

3 LK3-1 144,50 Tuyến N8 
Tuyến D3

15,5 
15,5 28.800.000 4.161.600.000 830 208

4 LK3-32 124,50 Tuyến N11 
Tuyến D3

37 
15,5 28.800.000 3.585.600.000 715 179

5 LK6-1 221,50
Tuyến D4 

Tuyến giao 
thông nội bộ

15,5 
15,5 30.000.000 6.645.000.000 1.300 332

6 LK6-21 177,00 Tuyến D4 
Tuyến N6

15,5 
50 30.000.000 5.310.000.000 990 266

7 LK7-20 229,00 Tuyến D4 
Tuyến N8

15,5 
15,5 30.000.000 6.870.000.000 1.300 344

8 LK8-1 218,50 Tuyến D4 
Tuyến N8

15,5 
15,5 30.000.000 6.555.000.000 1.300 328

9 LK8-16 218,50 Tuyến D4 
Tuyến N11

15,5 
37 30.000.000 6.555.000.000 1.300 328

B KHU Ở THƯƠNG MẠI

10 OTM1-1 153,00

Tuyến Long 
Vân-Long Mỹ 

Tuyến giao 
thông nội bộ

42 
15,5 32.400.000 4.957.200.000 990 248

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

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

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

TT Ký hiệu 
lô đất

Diện tích 
(m2) Tên đường Lộ giới 

(m)
Đơn giá 

(đồng/m2)
Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt 
trước 
(triệu 
đồng)

Bước 
giá  

(triệu 
đồng)

A KHU LIỀN KẾ

1 LK7-1 279,00 Tuyến D4 
Tuyến N6

15,5 
50 30.000.000 8.370.000.000 1.600 419

B KHU Ở THƯƠNG MẠI  

2 OTM1-21 217,50
Tuyến Long Vân 

- Long Mỹ 
Tuyến N6

42 
50 32.400.000 7.047.000.000 1.300 352

3 OTM2-1 229,50
Tuyến Long 

Vân-Long Mỹ 
Tuyến N6

42 
50 32.400.000 7.435.800.000 1.300 372

4 OTM2-20 228,50
Tuyến Long 

Vân-Long Mỹ 
Tuyến N8

42 
15,5 32.400.000 7.403.400.000 1.300 370

5 OTM3-1 217,50
Tuyến Long 

Vân-Long Mỹ 
Tuyến N8

42 
15,5 32.400.000 7.047.000.000 1.300 352

6 OTM3-16 202,00
Tuyến Long 

Vân-Long Mỹ 
Tuyến N11

42 
37 32.400.000 6.544.800.000 1.300 327

7 OTM6-1 362,50
Tuyến Long 

Vân-Long Mỹ 
Tuyến N6

42 
50 32.400.000 11.745.000.000 2.000 587

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

TT Ký hiệu 
lô đất

Diện tích 
(m2) Tên đường Lộ giới 

(m)
Đơn giá 

(đồng/m2)
Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt 
trước 
(triệu 
đồng)

Bước 
giá  

(triệu 
đồng)

8 OTM6-20 309,00
Tuyến Long 

Vân-Long Mỹ 
Tuyến N8

42 
15,5 32.400.000 10.011.600.000 2.000 501

9 OTM7-1 312,50
Tuyến Long 

Vân-Long Mỹ 
Tuyến N8

42 
15,5 32.400.000 10.125.000.000 2.000 506

10 OTM7-16 268,00
Tuyến Long 

Vân-Long Mỹ 
Tuyến N11

42 
37 32.400.000 8.683.200.000 1.600 434

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Website: https://daugiakieuviet.com.vn/; https://dgts.moj.gov.vn/; https://taisancong.vn/; https://stc.binhdinh.gov.vn/; https://stnmt.binhdinh.gov.vn/; https://stp.binhdinh.gov.vn/
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Bình Định

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG - NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA  n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256. 3812559 n Quảng cáo: 0256.3822279 n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 2.500 đồng

BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp 
chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Huân chương Hữu 
nghị, tối 31.10.                              Ảnh: TTXVN

Chiều tối 1.11 (theo giờ địa phương), 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn 
đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Bắc Kinh, 
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức 
Trung Quốc.

Kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện cảm ơn 
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập 
Cận Bình.

Toàn văn bức điện như sau:
“Rời TP Bắc Kinh, kết thúc tốt đẹp 

chuyến thăm chính thức Trung Quốc, tôi 
xin gửi tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch 
Trung Quốc Tập Cận Bình và qua Đồng 
chí, đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước và nhân dân Trung Quốc lời 
cảm ơn chân thành về những tình cảm 
hữu nghị, cùng sự đón tiếp nồng hậu, 
chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em mà 
Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc 
cũng như cá nhân Đồng chí đã dành cho 
tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà 
nước Việt Nam.

Tôi có ấn tượng hết sức sâu sắc về 
thành công của Đại hội XX với những 
tổng kết về mặt lý luận và thực tiễn, 
cùng những thành tựu nổi bật mà nhân 
dân Trung Quốc anh em đã giành được 
trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc 
với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân. 
Tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà 
nước Việt Nam hết sức hài lòng về kết quả 
phong phú của chuyến thăm, đặc biệt là 
những nội dung trao đổi giữa hai bên tại 

các cuộc hội đàm, hội kiến. Tôi tin tưởng 
chuyến thăm sẽ góp phần định hướng 
lâu dài cho quan hệ hai Đảng, hai nước 
và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung 
Quốc tiếp tục phát triển tốt đẹp, ổn định, 
bền vững.

Đất nước Trung Quốc tươi đẹp, phồn 
vinh, người dân Trung Quốc giàu lòng 
mến khách đã để lại những ấn tượng vô 
cùng sâu sắc trong tôi và các đồng chí 
trong Đoàn. Chắc chắn những kết quả 
tích cực đạt được trong chuyến thăm lần 

này sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng 
cường tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị, 
tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa 
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn 
diện Việt Nam - Trung Quốc vì sự phát 
triển của hai nước, vì lợi ích của nhân dân 
hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, 
phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch 
Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc 
sức khỏe và hạnh phúc.

Thiếu nhi Hà Nội chào đón Thái tử Frederik 
và Công nương Mary Elizabeth khi đến Phủ 
Chủ tịch.                    Ảnh: TTO

Bão Nalgae khiến 110 người thiệt mạng ở Philippines

Bão Nalgae gây thiệt hại nặng nề ở Philippines. 
Ảnh: Reuters

Tổng thống Philippines Ferdinand 
Marcos ngày 1.11 có chuyến đi thị sát 
tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng nặng 
nề của cơn bão Nalgae. Với số người 
thiệt mạng tăng lên 110 người do bão 
Nalgae, Tổng thống Marcos yêu cầu 
cần có sự chuẩn bị tốt hơn cho 4 cơn 
bão có thể đổ bộ vào nước này trước 
cuối năm nay.

Tính đến thời điểm này vẫn còn 33 
người mất tích và hơn 100 người bị 

thương sau khi cơn bão Nalgae đổ bộ 
vào Philippines gây tình trạng lụt lội 
trên diện rộng và lở đất. Theo số liệu 
của chính phủ Philippines, thiệt hại 
nông nghiệp là 22 triệu USD trong khi 
thiệt hại cơ sở hạ tầng là 13 triệu USD.

Đây là cơn bão gây thiệt hại thứ hai 
tại Philippines trong năm nay. Cơn bão 
nhiệt đới Megi đổ bộ Philippines trước 
đó đã làm 214 người thiệt mạng.

(Theo VOV.VN)

Chúc quan hệ hữu nghị truyền thống 
Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh 
tươi, đời đời bền vững”.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng 
Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; 
nhận Huân chương Hữu nghị của nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Tổng 
Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 
thay mặt Đảng, Chính phủ Trung Quốc 
trao tặng; hội kiến Thủ tướng Quốc vụ 
viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy 
ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Lật 
Chiến Thư, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc 
Uông Dương. Tại các cuộc hội đàm, hội 
kiến, hai bên đã thông báo cho nhau về 
tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâu trao 
đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức 
chung quan trọng về quan hệ hai Đảng, 
hai nước Việt - Trung và tình hình quốc 
tế, khu vực hiện nay.

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 của 2 nước ký kết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm 
ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập 
Cận Bình, Đảng, Chính phủ và nhân dân 
Trung Quốc về sự đón tiếp trọng thị, thân 
tình và hữu nghị; trân trọng mời Tổng Bí 
thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 
sớm thăm lại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ 
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ cảm 
ơn và vui vẻ nhận lời.   (Theo TTXVN, VOV.VN)

Thái tử Đan Mạch Frederik thăm chính thức Việt Nam

Sáng 1.11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chủ trì 
lễ đón Thái tử Đan Mạch Frederik thăm 
chính thức Việt Nam từ ngày 31.10 đến 
1.11.

Thái tử Frederik bày tỏ niềm vui và 

cảm ơn Phó Chủ tịch nước khi cùng với 
Công nương quay trở lại Việt Nam. Thái 
tử cũng gửi lời hỏi thăm chân thành 
nhất từ Nữ hoàng Margrethe II (mẫu 
thân của Thái tử Frederik) tới Phó Chủ 
tịch nước và nhân dân Việt Nam.

“Chuyến thăm lần này của tôi nhằm 
mục đích thúc đẩy hợp tác năng lượng 
xanh như Đan Mạch đã tiến hành và 
giúp Việt Nam có thể thúc đẩy chuyển 
đổi xanh” - vị vua tương lai của Đan 
Mạch cho biết thêm.

Hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai 
nước tăng trưởng tích cực. Kim ngạch 
thương mại hai chiều năm 2021 đạt 588,2 
triệu USD; trong 8 tháng đầu năm 2022 
đạt 502,9 triệu USD, tăng 22% so với 
cùng kỳ năm trước.

Sau khi các DN lớn của Đan Mạch 
như Lego, Pandora đầu tư vào Việt 
Nam, trong 9 tháng đầu năm 2022, Đan 

Mạch đã vươn lên đứng thứ 3 trong số 
các nước đầu tư vào Việt Nam với tổng 
số vốn đầu tư mới là 1,32 tỷ USD.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sau 
cuộc hội kiến với Phó Chủ tịch nước Võ 
Thị Ánh Xuân, chào xã giao với Chủ 
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thái tử 
kế vị Đan Mạch Frederik tham dự hàng 
loạt hội nghị, sự kiện nhằm thúc đẩy 
sự phát triển và đầu tư, hợp tác trong 
phát triển năng lượng bền vững giữa 
Việt Nam và Đan Mạch như: Chương 
trình thúc đẩy phát triển điện gió tại 
Hải Phòng; chương trình về tiết kiệm 
năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu 
quả tại Hà Nam; chuyến thăm các công 
ty Đan Mạch tại Việt Nam ở TP HCM 
và Bình Dương.

Thái tử Frederick tham dự lễ khởi 
công nhà máy Lego tại Bình Dương có 
tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. (Theo TTO)

 Báo chí Lào ngày 1.11 đưa tin 
Nga và Lào đã mở đường bay thẳng 
trực tiếp kết nối giữa hai nước. Chuyến 
bay đầu tiên do hãng hàng không 
Ural Airlines khai thác đã bay thẳng từ 
Vladivostok, Nga, và hạ cánh xuống 
sân bay quốc tế Wattay tại thủ đô 
Viêng Chăn của Lào tối 30.10.
 Bộ Tài chính Pakistan ngày 

31.10 thông báo Ủy ban Điều phối 
kinh tế của nước này đã phê chuẩn kế 
hoạch do Bộ Thương mại đề xuất nhằm 
mua 300 nghìn tấn ngũ cốc từ Nga.
 9 người bị bắt giữ sau vụ sập cây 

cầu treo lịch sử bắc qua sông Machchhu 
ở thị trấn Morbi, bang Gujarat - Ấn Độ 
khiến 134 người thiệt mạng.
 Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy 

Lạp ngày 1.11 cho biết đã cứu được 
9 người di cư sau khi chiếc thuyền chở 
họ bị đắm ở gần đảo Evia của nước này 
vào rạng sáng cùng ngày, trong khi vẫn 
còn gần 60 người khác bị mất tích.
 Ngày 31.10, Bộ Nội vụ Iraq cho 

biết các LLVT nước này đã bắt giữ 3 kẻ 
khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi 
giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Kirkuk, miền 
Bắc nước này.
 Cơ quan an ninh Argentina 

ngày 31.10 thông báo cảnh sát nước 
này vừa bắt giữ Carmine Alfonso 
Maiorano, 68 tuổi, người Italy. Đây là 
tên tội phạm khét tiếng bị nhiều nước 
cáo buộc tội buôn lậu ma túy và vũ khí.

(Theo TTXVN)
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