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Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), hỗ trợ nhà ở 
cho đối tượng chính sách cần sát thực tiễn hơn

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHẠM ANH TUẤN LÀM VIỆC VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG:

Cần thay đổi phương thức và tư duy làm việc
 u2

l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u8
l

l Quyết tâm không cam chịu đói nghèo

Ngăn chặn nhiều vụ gian lận, 
lừa đảo khách hàng

BẢO VỆ CÁC DI TÍCH, PHẾ TÍCH SAU KHAI QUẬT: 

Còn nhiều khó khăn 
l Chủ động ứng phó, khắc phục 

kịp thời sạt lở đê sông
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AN NHƠN CẦN SỚM 
HOÀN THÀNH CÁC TIÊU CHÍ 

để trở thành thành phố
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Nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường dịp tết 
Nguyên đán 2023, hiện hầu hết cơ sở chăn nuôi trên địa 

bàn tỉnh đang tập trung tái đàn. Cùng với sự chủ động 
của người dân, ngành nông nghiệp cũng tích cực hướng 

dẫn việc phòng, chống dịch bệnh, chuyển hướng chăn 
nuôi an toàn để vật nuôi phát triển ổn định.

Đảm bảo cung ứng thịt heo 
phục vụ dịp tết

Ðó là chỉ đạo của 
đồng chí Hồ Quốc 
Dũng - Ủy viên 
Trung ương Ðảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HÐND tỉnh - khi 
làm việc với Ban 
Thường vụ Thị ủy An 
Nhơn ngày 3.11 về 
tình hình thực hiện 
nhiệm vụ phát triển 
KT-XH 10 tháng 
đầu năm 2022 và 
phương hướng, 
nhiệm vụ trong thời 
gian đến.

Một góc Trung tâm 
TX An Nhơn. 

Ảnh: NGUYỄN DŨNG
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 3.11, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có 
buổi làm việc với Sở Công Thương 
để nắm bắt tình hình, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ của ngành Công 
Thương 10 tháng đầu năm 2022 và 
việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp 
những tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Sở Công 
Thương, chỉ số sản xuất công 
nghiệp (SXCN) 10 tháng  
năm 2022 tăng 7,02%. Toàn tỉnh 
hiện có 12/62 cụm công nghiệp 
(CCN) hoàn thành đầu tư hạ 
tầng kỹ thuật. Tổng vốn đầu 
tư hạ tầng kỹ thuật của 53/62 
CCN đã thành lập khoảng 4.017 
tỷ đồng, vốn thực hiện 1.641 
tỷ đồng, đạt 40,8%. Toàn tỉnh 
có 34 dự án SXCN trọng điểm 
đang triển khai đầu tư xây dựng 
với tổng vốn đăng ký 76.816,1 
tỷ đồng và đã thực hiện khoảng  
5.582,2 tỷ đồng, tổng diện tích 
1.301,9 ha. Tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
xã hội 10 tháng đầu năm 2022 
ước đạt 77.548,2 tỷ đồng, tăng 
19,1% so với cùng kỳ, đạt 88,5% 
so với kế hoạch năm 2022. Kim 
ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng  
1.332,3 triệu USD, tăng 20,1% 
so với cùng kỳ, đạt 98,7% kế 
hoạch năm 2022 (kế hoạch 1.350 
triệu USD).

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHẠM ANH TUẤN LÀM VIỆC VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG: 

CẦN THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC VÀ TƯ DUY LÀM VIỆC 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 
Sở Công Thương đã đề xuất, 
kiến nghị UBND tỉnh một số 
vấn đề: Đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành 
liên quan công nhận ngày vận 
hành thương mại đối với dự 
án Nhà máy điện mặt trời Phù 
Mỹ giai đoạn 2 (công suất  
114 MWp), Nhà máy điện gió 
Nhơn Hội giai đoạn 2 (công suất 
30 MW); đề nghị Bộ Y tế sớm giải 
quyết thủ tục cấp phép để dự án 
Nhà máy sản xuất dược phẩm 
Bidiphar Công nghệ cao của 
Công ty TNHH Bidiphar Công 
nghệ cao hoàn thành đầu tư xây 
dựng; xem xét, chỉ đạo UBND 

TX Hoài Nhơn và các huyện An 
Lão, Hoài Ân hỗ trợ, tạo điều 
kiện cho nhà đầu tư trong công 
tác bồi thường, giải phóng mặt 
bằng để thi công đường dây  
35 KV đấu nối từ Nhà máy Thủy 
điện Đồng Mít về TX Hoài Nhơn, 
sớm đưa Nhà máy vào vận hành 
phát điện. UBND tỉnh sớm bố 
trí quỹ đất và kinh phí để xây 
dựng Trung tâm Hội chợ triển 
lãm của tỉnh có quy mô cấp vùng 
phục vụ các hoạt động xúc tiến 
thương mại của tỉnh. Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo để 
các sở, ngành phối hợp đề xuất 
tạo điều kiện cho Hiệp hội Gỗ và 
Lâm sản Bình Định tổ chức Hội 

chợ triển lãm quốc tế tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành Quy 
Nhơn, một phần bãi biển liền kề 
và các cung đường bao quanh 
Quảng trường. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 
đánh giá cao kết quả thực hiện 
nhiệm vụ của Sở Công Thương. 
Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu Sở Công 
Thương cần phải đổi mới phương 
thức, tư duy làm việc. Cụ thể là 
công tác chỉ đạo, quản lý phải 
thống nhất, nhất quán từ lãnh 
đạo đến các cấp; phân cấp, phân 
quyền nhưng phải có nguyên tắc 
và định hướng, có quản lý, kiểm 

tra giám sát. Cần dành 50% thời 
gian để triển khai các chương 
trình phát triển các lĩnh vực bằng 
những kế hoạch chi tiết, cụ thể; 
chuyển bị động sang chủ động 
trong gặp gỡ DN, thương lái để 
mở rộng thị trường cho nông 
sản của tỉnh. Ngoài ra, Sở Công 
Thương phải có kế hoạch định 
hướng, chiến lược hành động dài 
hơi, tạo dư địa trong các lĩnh vực 
công nghiệp, thương mại dịch vụ 
nhằm thu hút đầu tư, lấp đầy các 
CCN, khu công nghiệp, ưu tiên 
DN công nghệ cao, môi trường 
xanh; hỗ trợ DN tháo gỡ vướng 
mắc về cơ chế chính sách…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn cũng chỉ đạo Sở 
Công Thương báo cáo Phương 
án hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho 
nông dân; có kế hoạch gặp gỡ, 
trao đổi với DN định kỳ; kế 
hoạch chi tiết phát triển làng 
nghề, đưa hàng hóa thiết yếu 
tới người dân vào dịp lễ. Có kế 
hoạch phát triển công nghiệp, 
năng lượng điện gió, thủy điện 
từ hồ thủy lợi theo công nghệ 
mới. Riêng mảng thị trường, Sở 
Công Thương phải có kế hoạch 
đầy đủ, chi tiết việc quản lý 
thị trường sản xuất, phân phối 
hàng hóa trên địa bàn trước các 
mùa vụ…                          HẢI YẾN 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở Công Thương.                                                                     Ảnh: HẢI YẾN

(BĐ) - Tiếp tục chương trình 
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, 
sáng 3.11, Quốc hội thảo luận ở tổ 
về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). 
Đại biểu (ĐB) Lý Tiết Hạnh, Phó 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đề 
nghị cần quan tâm đến việc tính 
toán giá đất. Đối với nguyên tắc 
bồi thường về đất khi Nhà nước 
thu hồi đất (Điều 97 Chương VII), 
đề nghị quy định “Việc bồi thường 
khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo 
đảm người có đất bị thu hồi có chỗ 
ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện 
sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” 
phải được cụ thể hóa bằng những 
điều luật cụ thể hơn. 

Về căn cứ, thời điểm tính tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất (Điều 
160 Chương XI), ĐB Hạnh nêu 
vấn đề trong trường hợp đấu 
thầu dự án có sử dụng đất là giá 
trúng đấu thầu thì cần phân tích, 
đánh giá kỹ lưỡng hơn. Điều này 
xuất phát từ thực tiễn thời điểm 
này đất chưa giải phóng mặt 

bằng, chưa có cơ sở đầy đủ, chính 
xác để xác định giá khởi điểm 
trong phương án đấu thầu sau 
khi đấu thầu thành công, nhiều 
dự án có thời gian bồi thường 
giải phóng mặt bằng kéo dài 
nhiều năm. Thời điểm bàn giao 
mặt bằng sạch cho nhà đầu tư 
có thể có nhiều yếu tố thay đổi  
so với phương án đấu thầu ban 
đầu, nên trong dự thảo Luật cần 
có quy định cụ thể để đảm bảo 
thu đúng, thu đủ tiền thuê đất, 
tiền sử dụng đất cho ngân sách 
Nhà nước, đồng thời cũng đảm 
bảo cho các nhà đầu tư thuận lợi 
thực hiện dự án.

ĐB Hạnh còn đóng góp ý 
kiến về nguyên tắc sử dụng đất 
có hiệu quả, bảo vệ đất, bảo vệ 
môi trường cần có các điều luật 
quy định rõ hơn; về phân loại đất 
cần được bổ sung, quy định cụ thể 
hơn về các loại hình đất đai mà 
trong dự thảo Luật còn chưa đề 
cập; cùng những khó khăn trong 

việc tách thửa đất, hợp thửa đất 
chưa phù hợp với điều kiện thực 
tế của người dân ở các địa phương 
cũng cần được xem xét...

Chiều 3.11, Quốc hội tiến 
hành Phiên họp Chất vấn và 
trả lời chất vấn vấn đề thứ nhất 
thuộc lĩnh vực xây dựng. Tham 
gia chất vấn, ĐB Nguyễn Văn 
Cảnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, nhấn 
mạnh hỗ trợ phát triển nhà ở 
cho các đối tượng chính sách 
là chính sách ưu việt của Đảng, 
Nhà nước ta, được cụ thể hóa 
bằng nhiều chương trình hỗ trợ 
phát triển nhà trong những năm 
qua. Tuy nhiên, với tình trạng 
tăng giá vật liệu xây dựng, nhân 
công như hiện nay, mức hỗ trợ 
của các chương trình phát triển 
nhà ở cho các đối tượng chính 
sách sẽ nhanh chóng bị lỗi thời, 
khó đáp ứng phù hợp, hiệu quả 
nhu cầu và đề nghị Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị 
cho biết hướng giải quyết vấn đề 

này trong thời gian tới?
Trả lời ĐB Cảnh, Bộ trưởng 

Nguyễn Thanh Nghị cho biết, 
Bộ Xây dựng đã tổng hợp từ 
các địa phương tổng kết những 
chương trình hỗ trợ nhà ở cho 
các đối tượng chính sách báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ. Qua 
đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ 
đạo giao Bộ Xây dựng tiếp thu ý 
kiến các bộ, ngành, địa phương 
để xây dựng chính sách hỗ trợ 
nhà ở cho các đối tượng người 
có công, người nghèo đảm bảo 
đáp ứng yêu cầu. Bộ Xây dựng 
đang hoàn thiện dự thảo chính 
sách, theo hướng tăng mức hỗ trợ 
cho các đối tượng này so với giai 
đoạn trước, cụ thể là tăng mức 
hỗ trợ xây mới nhà ở cho người 
có công là 60 triệu/hộ (trước đây 
là 40 triệu), sửa chữa, cải tạo nhà 
ở là 30 triệu/hộ (trước đây là  
20 triệu), sẽ trình Thủ tướng 
Chính phủ xem xét phê duyệt 
trong giai đoạn tới.          HOÀI THU

(BĐ) - Chiều 3.11, Ban 
Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn 
long trọng tổ chức Lễ trao tặng, 
truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 
kỷ niệm 105 năm Cách mạng 
Tháng Mười Nga (7.11) cho 132 
đảng viên (ĐV) thuộc Đảng 
bộ TP Quy Nhơn. Trong đó, 
14 ĐV được tặng Huy hiệu 
75 năm tuổi Đảng, 1 ĐV được 
tặng Huy hiệu 70 năm tuổi 

Đảng, 9 ĐV 60 năm tuổi Đảng, 
22 ĐV 55 năm tuổi Đảng,  
24 ĐV 50 năm tuổi Đảng,  
6 ĐV 45 năm tuổi Đảng, 26 ĐV  
40 năm tuổi Đảng, 25 ĐV  
30 năm tuổi Đảng. Truy tặng 
Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho  
1 ĐV, 55 năm tuổi Đảng cho 
2 ĐV, 45 năm tuổi Đảng cho  
1 ĐV và  40 năm tuổi Đảng cho 
1 ĐV.

l  Thị ủy Hoài Nhơn trao 
tặng Huy hiệu Đảng cho 5 ĐV 
75 năm tuổi đảng, 1 ĐV 65 năm 
tuổi Đảng, 1 ĐV 60 năm, 10 ĐV 
55 năm, 21 ĐV 50 năm, 1 ĐV  
45 năm, 9 ĐV 40 năm và 20 ĐV 
30 năm tuổi Đảng. 
l  Huyện ủy Vĩnh Thạnh 

có 4 ĐV được nhận Huy hiệu 
Đảng, trong đó có 3 ĐV nhận 
Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng,  

1 ĐV được truy tặng Huy hiệu 
60 năm tuổi Đảng. 
l Huyện ủy Phù Mỹ tổ chức 

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 
29 ĐV từ 50 năm tuổi Đảng trở lên; 
trong đó, có 8 ĐV nhận huy hiệu 
75 năm tuổi đảng; 1 ĐV 70 năm; 2 
ĐV 60 năm; 4 ĐV 55 năm và 14 ĐV 
nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.   

MAI THƯ - ÁNH NGUYỆT - 
XUÂN DŨNG - VIỆT LỢI

(BĐ) - Ngày 3.11, Sở Xây 
dựng công bố thông tin dự 
án Khu du lịch cao cấp Thiên 
Đường Xanh và dự án tại khu 
đất số 01 đường Ngô Mây,  
TP Quy Nhơn. Cả hai dự án chưa 
đảm bảo điều kiện của bất động 
sản có sẵn đưa vào kinh doanh 
theo quy định của pháp luật.

Theo đó, dự án Khu du lịch 
cao cấp Thiên Đường Xanh 
được đầu tư tại điểm du lịch  
số 3, tuyến du lịch biển Nhơn 
Lý - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn  
Hội (TP Quy Nhơn), do Công 
ty CP Bất động sản Thành Châu 
làm chủ đầu tư. Khu du lịch cao 
cấp Thiên Đường Xanh có quy 
mô diện tích mặt đất 112,95 ha, 
tổng vốn đầu tư 1.365 tỷ đồng. 
Mục tiêu dự án đầu tư xây dựng 
khu du lịch biển, resort cao cấp 
bao gồm khu khách sạn, nhà 
hàng, khu vui chơi giải trí, nhà 
điều hành; khu biệt thự nghỉ 
dưỡng; khu bungalow, nhà nghỉ 
dưỡng; bãi biển nội bộ, bãi tắm, 
công trình du lịch, khu dịch vụ 
hồ bơi; các khu dịch vụ phụ trợ.

Dự án tại khu đất số 01 đường 
Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tên 
thương mại là Cadia Quy Nhơn; 
quy mô diện tích 8.109,16 m2, 
đầu tư xây dựng công trình 
trung tâm thương mại dịch vụ 
khách sạn cao cấp (khách sạn 5 
sao); tổng vốn đầu tư khoảng  
1.126 tỷ đồng.             MAI HOÀNG

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), hỗ trợ nhà ở cho đối tượng 
chính sách cần sát thực tiễn hơn

Thành ủy Quy Nhơn, Thị ủy Hoài Nhơn và các huyện ủy Phù Mỹ, 
Vĩnh Thạnh tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên   

2 dự án 
chưa đủ điều 
kiện kinh doanh 
bất động sản
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Bình Định

TIN VẮN

Cùng tham dự buổi làm 
việc có các đồng chí trong Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn 
Giờ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy; Trần Văn Thọ, Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần 
Cang, Trưởng Ban Nội chính 
Tỉnh ủy; Huỳnh Thanh Xuân, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy; Võ Đức Nguyện, Giám đốc 
CA tỉnh; Nguyễn Thị Phong 
Vũ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh 
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh; cùng đại diện lãnh 
đạo UBND tỉnh và các sở, ban, 
ngành chức năng của tỉnh.

Kinh tế phục hồi, 
tăng trưởng nhanh

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó 
Bí thư Thường trực Thị ủy An 
Nhơn Đào Xuân Huy cho biết, 
trong 10 tháng đầu năm 2022, 
mặc dù còn gặp không ít khó 
khăn nhưng Đảng bộ, chính 
quyền thị xã đã phát huy tinh 
thần đoàn kết, tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, tổ chức 
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
của Ban Chấp hành Đảng bộ thị 
xã về phát triển KT-XH và đạt 
nhiều kết quả tích cực. 

Kinh tế thị xã tiếp tục đạt 
mức tăng trưởng cao, với tổng 
giá trị sản xuất hơn 17.734 tỷ 
đồng, đạt 82,2% kế hoạch năm, 
tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 
2021. Hạ tầng kỹ thuật đô thị 
được tăng cường đầu tư, nâng 
cấp để sớm hoàn thành các tiêu 
chí đô thị loại 3; các lĩnh vực 
văn hóa - xã hội được quan 
tâm; an sinh xã hội được đảm 
bảo, đời sống nhân dân tiếp tục 

An Nhơn cần sớm hoàn thành các tiêu chí
để trở thành thành phố 

Ðó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh - khi làm 
việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn ngày 3.11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 10 tháng đầu  
năm 2022 và các phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến.

được cải thiện; quốc phòng - an 
ninh được giữ vững; hệ thống 
chính trị tiếp tục được củng cố, 
kiện toàn.

Bên cạnh đó, theo Phó Bí thư 
Thị ủy, Chủ tịch UBND TX An 
Nhơn Lê Thanh Tùng, sau khi 
dịch Covid-19 được khống chế 
thành công, chính quyền thị xã 
tập trung tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc, tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho các DN khôi phục, 
phát triển. Nhờ vậy, giá trị sản 
xuất công nghiệp trên địa bàn thị 
xã có tốc độ tăng trưởng khá, đạt 
hơn 12.261 tỷ đồng, đạt 81,8% kế 
hoạch năm, tăng 20,5% so với 
cùng kỳ. Hiện nay, để đẩy mạnh 
thu hút đầu tư, thị xã đang tập 
trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng 
kỹ thuật tại các cụm công nghiệp 

trên địa bàn.
Về phương hướng, nhiệm vụ 

thời gian đến, theo Thị ủy An 
Nhơn, để tập trung lãnh đạo 
xây dựng thị xã trở thành thành 
phố trực thuộc tỉnh trước năm 
2025, Ban Chấp hành Đảng bộ 
thị xã đã ban hành Nghị quyết 
chuyên đề số 08-NQ/TU ngày 
15.7.2022, với mục tiêu phấn 
đấu đưa thị xã trở thành thành 
phố trực thuộc tỉnh vào năm 
2024, sớm hơn 1 năm so với kế 
hoạch đề ra. UBND thị xã xây 
dựng và ban hành Kế hoạch số 
113/KH-UBND ngày 27.7.2022 
về triển khai các bước để thành 
lập các phường thuộc thị xã và 
thành lập thành phố. Đến nay, 
các xã dự kiến lên phường đang 
khẩn trương hoàn thành các tiêu 

chuẩn theo kế hoạch. Trong 
đó, xã Nhơn Lộc đạt 18/18 tiêu 
chuẩn; xã Nhơn An đạt 17/18 
tiêu chuẩn; các xã Nhơn Phúc, 
Nhơn Hậu và Nhơn Thọ đạt 
16/18 tiêu chuẩn; xã Nhơn Phong 
đạt 15/18 tiêu chuẩn. 

Theo kế hoạch đề ra, từ nay 
đến năm 2024, Đảng bộ thị xã An 
Nhơn tập trung ưu tiên nguồn 
lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu 
hạ tầng KT-XH đồng bộ. Tiếp tục 
tranh thủ các cơ chế, chính sách 
hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, ưu 
tiên nguồn lực tập trung đầu tư 
có trọng tâm, trọng điểm các tiêu 
chuẩn đô thị còn thiếu và yếu, 
để sớm được công nhận là thành 
phố trực thuộc tỉnh. 

Tập trung tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc 
để An Nhơn sớm về đích

Tại buổi làm việc, Ban 
Thường vụ Thị ủy An Nhơn đề 
xuất, kiến nghị tỉnh quan tâm 
hỗ trợ các cơ chế, chính sách để 
địa phương có điều kiện đầu tư 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát 
triển, mở rộng không gian đô 
thị, sớm trở thành thành phố 
vào năm 2024. 

Cụ thể, đề nghị tỉnh ưu tiên 
phân khai chuyển đổi đất lúa 
giai đoạn 2021 - 2025 để địa 
phương đầu tư hoàn thiện hạ 
tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 
theo các tiêu chuẩn đô thị loại 
3. Tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư 
dự án hệ thống thu gom và xử 
lý nước thải sinh hoạt tập trung 
cho các phường nội thị và vùng 
phụ cận; đồng thời xem xét, hỗ 
trợ một phần kinh phí để thị xã 

đầu tư mở rộng Dự án TTYT 
An Nhơn... 

Phát biểu kết luận tại buổi 
làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ 
Quốc Dũng nhấn mạnh: An 
Nhơn có nhiều tiềm năng, lợi 
thế để trở thành thành phố phát 
triển năng động trong giai đoạn 
sắp đến. Để An Nhơn về đích 
đúng hẹn, Bí thư Tỉnh ủy yêu 
cầu Ban chấp hành Đảng bộ thị 
xã rà soát tất cả tiêu chí, tiêu 
chuẩn về phát triển đô thị đã và 
chưa đạt. Trên cơ sở đó đề ra lộ 
trình, thời gian thực hiện thật 
cụ thể, gắn với trách nhiệm của 
từng cấp, từng ngành, từng cán 
bộ, đề ra giải pháp khả thi. 

Bên cạnh đó, đồng chí cũng 
yêu cầu chính quyền thị xã cần 
quan tâm đến công tác quy 
hoạch đô thị và quản lý quy 
hoạch, đẩy mạnh phát triển các 
loại hình dịch vụ, thương mại, 
đô thị, công nghiệp, logistics dọc 
theo các tuyến quốc lộ, tuyến cao 
tốc Bắc - Nam và khu vực gần 
Cảng hàng không Phù Cát. Tập 
trung huy động nguồn lực đầu 
tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, 
nhất là hạ tầng giao thông mang 
tính kết nối, hạ tầng cấp, thoát 
nước đô thị, xử lý rác thải, chất 
thải đô thị, trồng cây xanh khu 
vực nội thị. Ưu tiên mời gọi, 
thu hút đầu tư vào các khu, 
cụm công nghiệp, phát triển 
các làng nghề truyền thống gắn 
với du lịch…

Với các đề xuất, kiến nghị 
của Thị ủy An Nhơn, Bí thư Tỉnh 
ủy cơ bản đồng tình và giao Ban 
Cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở, 
ban, ngành chức năng theo chức 
năng, nhiệm vụ xem xét, giải 
quyết, tạo điều kiện thuận lợi 
nhất để An Nhơn sớm lên thành 
phố trong thời gian đến.         

NGUYỄN HÂN 

(BĐ) - Chiều 3.11, Sở LĐ-
TB&XH phối hợp với Trường 
CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông 
lâm Trung Bộ tổ chức Ngày hội 
Khởi nghiệp và tư vấn giới thiệu 
việc làm năm 2022. 

Tại Ngày hội, thông qua Hội 
thảo khởi nghiệp, giới thiệu 
việc làm, ban tổ chức, các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp, DN, cá 
nhân khởi nghiệp thành công 

đã truyền thông đến học sinh, 
sinh viên giáo dục nghề nghiệp 
về: Định hướng nghề nghiệp 
cho học sinh, sinh viên; nhận 
diện giai đoạn phát triển hệ 
sinh thái khởi nghiệp và các 
giải pháp phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo trong nhà trường; đào tạo 
và cung ứng nhân lực ngành 
hàng không; phương pháp đổi 

mới, khởi nghiệp sáng tạo... Học 
sinh, sinh viên, các đại biểu cũng 
đã tham quan các gian trưng 
bày, giới thiệu sản phẩm khởi 
nghiệp, thông tin tuyển dụng 
lao động của 13 đơn vị, DN, cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp. 

Từ các tham luận, trao đổi 
tại Ngày hội, các cơ quan liên 
quan, các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 

cường nâng cao năng lực, tư vấn 
khởi nghiệp và giới thiệu việc 
làm cho học sinh, sinh viên. Học 
sinh, sinh viên giáo dục nghề 
nghiệp từng bước hình dung 
về khởi nghiệp, có định hướng 
trang bị các kiến thức, kỹ năng 
để có thể tự tin, chủ động, sáng 
tạo hoạt động khởi nghiệp trong 
thời gian đến. 

NGUYỄN MUỘI

(BĐ) - Chiều 3.11, CA TP 
Quy Nhơn đã ra lệnh bắt giữ 
người trong trường hợp khẩn 
cấp đối với đối tượng Nguyễn 
Hoàng Minh (SN 1990, trú 
quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh) về hành vi lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 2.11, CA 
phường Hải Cảng, TP Quy 
Nhơn tiếp nhận tin tố giác 
tội phạm từ anh N.Đ.C. (SN 
1969 ,  phường Hải  Cảng) 

trình báo về việc con gái anh 
là N.T.N.H. (SN 1996) vì tin 
theo lời đối tượng hoạt động 
bói toán, giải hạn đã bị chiếm 
đoạt 2,2 tỷ đồng.

Qua xác minh, nắm thông 
tin đối tượng Minh đang ở  
TP Quy Nhơn, CA phường đã 
sử dụng các biện pháp nghiệp 
vụ mời Minh đến trụ sở làm 
việc. Tại đây, Minh thừa nhận 
đã cùng các đối tượng khác thực 
hiện hành vi lừa đảo bằng hình 

thức bói bài Tarot, xem tướng 
và giải hạn cho nhiều người, 
trong đó có H. Bằng lời “tiên 
tri” từ những lá bài, Minh cùng 
các đối tượng tự tạo nên những 
đại hạn mà H. và gia đình sẽ 
gặp phải trong tương lai gần, 
sau đó đưa ra các hình thức 
giải hạn khác nhau theo từng 
mức độ và giá tiền. Nếu chị 
H. muốn giải hết hạn phải 
thỉnh một bức tranh vẽ tay 
hình Đức Phật với giá 2,2 tỷ 

đồng. Tin lời, đầu tháng 10 
vừa qua, chị H. đã chuyển đủ 
2,2 tỷ đồng cho Minh và dự 
định sẽ chuyển thêm trong 
tháng 11.

Làm việc với cơ quan chức 
năng, đối tượng Minh khai 
nhận, bằng thủ đoạn tương 
tự, nhóm đã lừa nhiều người 
và số tiền chiếm đoạt, chủ 
yếu tiêu dùng cá nhân. Hiện 
chị H. đã nhận lại được số tiền  
2,2 tỷ đồng.                          K.A

Ngày hội khởi nghiệp và tư vấn, giới thiệu việc làm

Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo bằng hình thức bói bài Tarot

l Ông Nguyễn Văn Cang tái 
đắc cử Chủ tịch Hội Đông y tỉnh 
Bình Định tại Đại hội đại biểu Hội 
Đông y tỉnh lần thứ VIII - nhiệm 
kỳ 2022 - 2027 diễn ra ngày 3.11. 
Trong nhiệm kỳ này, Hội Đông y 
tỉnh tiếp tục củng cố các cấp hội, 
kết nạp hội viên mới; tăng cường 
bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
chuyên môn cho cán bộ hội viên; 
phối hợp tốt với ngành y tế củng 
cố, phát triển mạng lưới y tế, tổ 
chức hội cơ sở, góp phần chăm 
sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, 
nhân dân...                   THẢO KHUY
l Chiều 3.11, Hội đồng 

KH&CN tỉnh tổ chức nghiệm 
thu kết quả thực hiện đề tài 
“Nghiên cứu phát triển hệ thống 
mô hình hóa và quản lý hiện vật, 
bảo tàng, di tích lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Bình Định”, do cử nhân 
Nguyễn Lâm Sinh - Viện Nghiên 
cứu ứng dụng KH&CN (Trường 
ĐH Quy Nhơn) làm chủ nhiệm. 
Kết quả, Hội đồng nghiệm thu bỏ 
phiếu nghiệm thu đề tài loại Đạt.                 

AN NHIÊN

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.        Ảnh: N. HÂN
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Chủ động ứng phó,  
khắc phục kịp thời sạt lở đê sông

Nhờ chủ động phòng, chống thiên tai, nhất là chống sạt lở đê sông theo phương châm “4 tại chỗ”, thiệt 
hại do mưa lũ gây ra đã được giảm thiểu trên địa bàn huyện Tây Sơn. Tuy nhiên, bối cảnh thiên tai ngày 
càng phức tạp và khó lường đòi hỏi chính quyền địa phương phải chủ động hơn nữa trong công tác này 
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Theo ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch 
UBND huyện Tây Sơn, trước mùa mưa 
lũ hằng năm, huyện đều chủ động kiểm 
tra, đánh giá an toàn các công trình thủy 
lợi. Đồng thời, bố trí trước địa điểm di 
dời dân trong các trường hợp cần thiết; 
cắm biển báo vùng có nguy cơ sạt lở 
để người dân chủ động phòng ngừa. 
Bên cạnh đó, huyện cũng bố trí kinh 
phí, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo 
phương châm “4 tại chỗ”; xây dựng kế 
hoạch và phương án phòng, chống chi 
tiết cho những vùng trọng điểm, vùng 
xung yếu về sạt lở đê sông.

Với địa hình tự nhiên có sông Côn 
chảy qua hàng chục cây số, cùng nhiều 
nhánh sông, suối, trong mùa mưa lũ năm 
nay đã xảy ra tình trạng sụt lún, sạt lở ở 
một số vị trí. Ông Đào Văn Sang, Bí thư 
Đảng ủy xã Bình Hòa, cho biết: “Ðê sông 
Quéo đóng vai trò rất quan trọng trong 
việc tiêu, thoát lũ và dẫn nước phục vụ 
tưới tiêu, đồng thời cũng là “tấm lá chắn” 
ngăn nước tràn vào khu dân cư. Trong các 
đợt mưa lũ từ năm 2021 đến nay, bờ sông 
Quéo (bờ hữu, phía hạ lưu cầu Cao, thuộc 
thôn Trường Định 1) đã sạt lở với chiều 
dài hơn 40 m. Tuy đã được gia cố tạm thời, 
nhưng chính quyền và người dân rất lo 
lắng nếu có lũ lớn, đê sông không đảm 
bảo thoát lũ, gây ngập lụt trên diện rộng”.

Theo ông Lê Hà An, Trưởng Phòng 
NN&PTNT huyện Tây Sơn, ngoài vị trí 
bờ sông Quéo ở xã Bình Hòa, các vị trí 
như mương tiêu Suối Đục đồng Chà Gi 
(xã Bình Thuận) và kè sông Côn (xã Tây 
Vinh) cũng xảy ra hiện tượng sạt lở, sụt 
lún mái. Ngay khi phát hiện các vụ việc 
này, huyện đã cấp kinh phí để mua sắm 
vật tư và gia cố để phòng, tránh hiện 
tượng sạt lở, sụt lún tiếp diễn. 

“Dự án Khắc phục hậu quả thiên tai 

Bờ hữu sông Quéo (phía hạ lưu cầu Cao, thuộc thôn Trường Định 1, xã Bình Hòa) đã được gia cố để phòng, 
tránh hiện tượng sạt lở tiếp diễn.                                                                                                                                                    Ảnh: H.P

năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Sơn, 
Vĩnh Thạnh và Vân Canh đã khởi công 
sẽ tiến hành xây kè kiên cố ở bờ hữu sông 
Côn với tổng chiều dài hơn 1,9 km tại hai 
xã Tây Thuận và Bình Tường. Khi công 
trình này được hoàn thành vào năm 2023 
sẽ góp phần giảm thiểu nỗi lo về sạt lở 
đê sông Côn của chính quyền và người 
dân hai địa phương này”, ông An nói.

Hiện tượng bờ các sông trên địa bàn 
huyện Tây Sơn sạt lở lâu nay đã trở 
thành nỗi lo thường xuyên của người 
dân, nhất là vào mùa mưa bão. Mặc dù 
huyện đã có nhiều nỗ lực trong việc kiên 
cố hóa các tuyến đê sông, nhưng nguồn 
kinh phí có hạn nên xây dựng chỗ này 
thì chỗ khác hư hỏng. Theo thống kê 
của Phòng NN&PTNT huyện Tây Sơn, 
không kể các đoạn sông, suối nhỏ, riêng 

hệ thống đê sông Côn, tỷ lệ kè được kiên 
cố hóa chỉ đạt khoảng 30%. Ở các khu 
vực chưa có kinh phí đầu tư xây dựng, 
chính quyền và người dân đã tiến hành 
các giải pháp gia cố và trồng cây để giữ 
đất, hạn chế nạn xâm thực, xói lở và di 
dời dân lên khu vực an toàn mỗi khi lũ 
lớn đổ về. Tuy nhiên, đó chỉ là những 
giải pháp tạm thời.

Nói về giải pháp lâu dài, Chủ tịch 
UBND huyện Tây Sơn Phan Chí Hùng 
cho biết thêm: “Huyện sẽ chỉ đạo các 
phòng, ban liên quan xem xét, tính toán 
phương án hỗ trợ người dân di dời đến 
nơi ở mới an toàn. Đồng thời, nỗ lực tìm 
kiếm kinh phí để xây dựng các tuyến đê 
kè theo hướng kiên cố nhằm bảo vệ an 
toàn tính mạng và tài sản người dân”.

HỒNG PHÚC

Gửi đơn tới Báo Bình Định, người 
dân ở khu phố 6 (phường Đống Đa,  
TP Quy Nhơn) phản ánh: Gần đây, ông 
Nguyễn Văn Thuận (ở khu phố 6) tự ý 
xây dựng công trình trên phạm vi đất 
công ích do UBND phường Đống Đa 
quản lý. Khu vực đất này trước kia sử 
dụng vào mục đích trồng rau muống, 
sau khi Nhà nước đầu tư mở rộng hẻm 
28 đường Trần Quốc Toản (phường 
Đống Đa) thì ông Thuận rào chắn, chiếm 
đất công, sau đó xây dựng công trình.

Đáng nói, trước kia, việc xây dựng 
công trình của ông Thuận đã bị chính 
quyền địa phương kiểm tra, ngăn chặn. 
Gần đây, ông Thuận tiếp tục xây dựng 
nhà ở và một số hạng mục khác. Ngày 
24.8 và 5.9 vừa qua, người dân ở khu 
phố 6 đã làm đơn gửi tới các cơ quan 
chức năng tố cáo việc này. Tuy nhiên, 
UBND phường Đống Đa và ngành chức 
năng liên quan không kịp thời ngăn 
chặn, xử lý; đến nay công trình đã hoàn 
thiện, đưa vào sử dụng.

Liên quan việc này, theo xác định 
của UBND phường Đống Đa, ông Thuận 
xây dựng công trình tại thửa đất số 

Xây dựng công trình khi chưa có giấy phép xây dựng

123, tờ bản đồ số 52, thuộc tổ 29a, khu  
phố 6. Thửa đất này gia đình ông Thuận 
sử dụng không phải đất công ích do 
UBND phường quản lý.

Tuy nhiên, ông Thuận xây dựng 
công trình nhà ở riêng lẻ tại đô thị khi 
chưa được cấp thẩm quyền cấp phép 
xây dựng. Các hạng mục vi phạm gồm: 
Móng đá chẻ, tường xây gạch, dựng 2 

trụ cổng bằng gạch, 
diện tích 6,15 m2; công 
trình nhà ở có kết cấu 
móng đá chẻ, tường 
xây gạch, mái tôn, diện 
tích 36,9 m2. UBND 
phường Đống Đa đã 
lập biên bản vi phạm 
hành chính về hoạt 
động đầu tư xây dựng 
đối với ông Thuận. 
Đồng thời, lập hồ sơ 
trình UBND TP Quy 
Nhơn xử phạt vi phạm 
hành chính theo đúng 
quy định pháp luật.

Đến nay, UBND TP 
Quy Nhơn đã ban hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
đối với ông Thuận với số tiền 35 triệu 
đồng; biện pháp khắc phục hậu quả buộc 
ông Thuận làm thủ tục đề nghị cơ quan 
có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. 
Sau khi được cấp phép, ông Thuận phải 
tháo dỡ phần công trình không phù hợp 
với giấy phép được cấp thì mới được tiếp 
tục thi công xây dựng.                M.NHÂN

      

Khu đất người dân khu phố 6 cho rằng trước kia trồng rau muống, thuộc 
đất công ích và phần công trình xây dựng vi phạm của ông Thuận. Ảnh: M.N

(BĐ) - Ngày 1.11, Chủ tịch UBND 
tỉnh có công văn yêu cầu CA tỉnh chủ 
trì, phối hợp với các cấp, các ngành 
và chính quyền địa phương tổ chức 
rà soát, lập danh sách 100% các cơ 
sở thuộc diện quản lý về PCCC theo 
lĩnh vực, địa bàn khu công nghiệp, 
khu kinh tế, cụm công nghiệp và các 
cơ sở còn lại theo đơn vị hành chính 
cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo CA các cấp 
chủ động tham mưu UBND cùng 
cấp tổ chức tổng kiểm tra an toàn 
về PCCC&CNCH đối với 100% cơ sở 
thuộc diện quản lý; tập trung kiểm tra 
kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện 
về ANTT, cơ sở có quy mô lớn, tập 
trung đông người, có tính chất nguy 
hiểm cháy, nổ cao như: Khách sạn, 
nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, 
quán bar, vũ trường; chung cư, nhà 
cao tầng; chợ, trung tâm thương mại; 
kho chứa, công trình chế biến sản 
phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh các loại hàng, hóa 
chất nguy hiểm về cháy; nhà kho, 
xưởng sản xuất...

Tăng cường kiểm tra, kiên quyết 
xử lý các hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực PCCC&CNCH. Tham 
mưu tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 
đối với cơ sở không đảm bảo các 
điều kiện an toàn về PCCC&CNCH 
theo quy định, nhất là các trường 
hợp chưa được thẩm duyệt thiết kế, 
nghiệm thu về PCCC đã đưa vào  
hoạt động.

UBND các huyện, thị xã, thành 
phố xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các 
cơ quan, tổ chức có liên quan và 
chính quyền địa phương phối hợp lực 
lượng CA trong tổ chức tổng rà soát, 
kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH 
đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền, 
phạm vi quản lý.

Tăng cường kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về PCCC đối với 
các cơ sở thuộc thẩm quyền, phạm 
vi quản lý, kịp thời phát hiện, chấn 
chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định 
pháp luật đối với các cơ sở không 
đủ điều kiện về PCCC&CNCH. Quá 
trình kiểm tra, kết hợp hướng dẫn 
chủ hộ, các thành viên sinh sống, làm 
việc trong hộ gia đình, nhà ở kết hợp 
sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao 
hiệu quả việc “tự phòng, tự quản”.

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn 
tỉnh xảy ra 29 vụ cháy, gây thiệt hại 
118,96 tỷ đồng, trong đó cháy lớn 
xảy ra 4 vụ, thiệt hại 111,2 tỷ đồng. 
Qua rà soát có 15 cơ sở bị cháy thuộc 
UBND cấp xã quản lý, 13 cơ sở bị 
cháy thuộc lực lượng CA quản lý và 
1 vụ cháy rừng do lực lượng Kiểm 
lâm quản lý. 

Qua kiểm tra công tác PCCC trên 
địa bản tỉnh, các lực lượng chức năng 
kịp thời phát hiện, xử lý 17 trường 
hợp vi phạm về an toàn PCCC, phạt 
tiền 338,1 triệu đồng. CA cấp huyện 
kiểm tra, lập biên bản kiểm tra đối 
với 305 cơ sở karaoke, quán bar, 
vũ trường đang hoạt động; qua đó 
lập biên bản xử lý 16 trường hợp, 
phạt tiền 317,3 triệu đồng, ra quyết 
định tạm đình chỉ hoạt động 10  
trường hợp.

H.NHÂN

Tổng rà soát,  
kiểm tra an toàn  
về PCCC&CNCH  
trên địa bàn tỉnh
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Bình Định

Đảm bảo cung ứng thịt heo  
phục vụ dịp tết

Nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường dịp tết Nguyên đán 2023, hiện hầu hết cơ sở chăn nuôi trên địa bàn 
tỉnh đang tập trung tái đàn. Cùng với sự chủ động của người dân, ngành nông nghiệp cũng tích cực hướng dẫn việc 
phòng, chống dịch bệnh, chuyển hướng chăn nuôi an toàn để vật nuôi phát triển ổn định.

Theo nhận định của ngành 
nông nghiệp, công tác tái đàn 
heo dịp cuối năm có nhiều 
điều kiện thuận lợi. Điều này 
được thể hiện ở việc cung ứng 
con giống, giá heo hơi tăng, 
giá nguyên liệu đầu vào giảm 
dần, dịch bệnh được kiểm 
soát và khống chế hiệu quả… 

Đối với Bình Định, chăn 
nuôi chiếm tỷ lệ tăng trưởng 
lớn trong cơ cấu ngành nông 
nghiệp. Hiện, tổng đàn heo 
toàn tỉnh hơn 660 nghìn con, 
tăng 5% so với cùng kỳ năm 
2021. Theo Đề án tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp giai đoạn 
2021 - 2025, heo là một trong 
3 nhóm vật nuôi chủ lực (gồm 
heo, bò thịt và gà) của ngành 
chăn nuôi. 

Theo đó, Hoài Ân được 
xây dựng là vùng nuôi chủ 
lực (hiện tổng đàn heo Hoài 
Ân chiếm 1/3 tổng đàn heo 
trong tỉnh) theo hướng vùng 
chăn nuôi heo an toàn dịch 
bệnh để đảm bảo nguồn cung 
cho thị trường trong và ngoài 
tỉnh. Đến nay, Hoài Ân có 32 
trang trại chăn nuôi quy mô 
lớn, trong đó có 5 trang trại 
áp dụng công nghệ cao khép 

Để phục vụ thị trường dịp tết Nguyên đán 2023, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã tập trung tái đàn heo.              Ảnh: THU DỊU

Trong tình hình ngành chăn nuôi đang đối mặt với nguy 
cơ dịch bệnh khá cao, giá thức ăn tăng nhanh, nhưng so với nhiều 
cơ sở khác, điểm thuận lợi lớn trong tái đàn của chúng tôi là chủ 
động được con giống, nhờ đó giảm được một phần chi phí đầu 
vào; thêm vào đó, dù giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng nhưng 
nhờ mua hàng với số lượng lớn nên chúng tôi được tính giá tốt 
hơn so với các hộ gia đình. Đặc biệt, nhờ sớm áp dụng quy trình 
khép kín với sự hỗ trợ của công nghệ, chúng tôi rất yên tâm trong 
phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo cung cấp cho thị trường sản phẩm 
đạt chất lượng an toàn. Hiện trang trại duy trì 7.000 con heo thịt 
thương phẩm và 1.200 heo nái” - Ông NGUYỄN HẢI ĐẢO, chủ trang trại 
heo Hải Đảo (Ân Tường Đông, Hoài Ân).

Với quy mô chuồng trại rộng 1.200 m2, nhờ áp dụng quy 

trình chăn nuôi an toàn sử dụng đệm lót sinh học, tôi duy trì thường 
xuyên được đàn heo từ 250 - 400 heo thịt tùy thời điểm. Nuôi theo 
hướng an toàn sinh học, mình bớt lo chuyện dịch bệnh, hơn nữa 
chất lượng thịt cao hơn bình thường. Hiện nay, tôi đang tập trung 
chăm sóc heo để xuất bán đúng dịp tết” - Bà TRẦN THỊ LỆ, chủ một cơ 
sở chăn nuôi tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước.

Để giúp người chăn nuôi giảm chi phí do thức ăn công 
nghiệp tăng lên, Trung tâm Khuyến nông phối với Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y, trung tâm dịch vụ nông nghiệp triển khai các 
mô hình chăn nuôi an toàn kết hợp sử dụng thức ăn từ các phế 
phẩm nông nghiệp, phối trội rau, chuối, cám… Các mô hình này 
cho thấy hiệu quả tốt trong thời gian qua” - Ông HUỲNH VIỆT HÙNG,  
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông.

“

“
“

kín, 1.090 trang trại nhỏ và 
vừa theo mô hình chăn nuôi 
an toàn sinh học. Huyện có 50 
cơ sở chăn nuôi được chứng 
nhận chăn nuôi an toàn dịch 
bệnh. Với tổng đàn hơn 250 
nghìn con, hằng năm Hoài Ân 

cung ứng ra thị trường hơn 
80%  tỷ lệ heo trong tổng đàn.

Ông Võ Duy Tín, Trưởng 
Phòng NN&PTNT Hoài Ân 
cho hay, công tác tái đàn heo 
hiện nay có nhiều thuận lợi. 
Do giá heo hơi đang tăng lên, 

người chăn nuôi có lãi khá, 
việc tái đàn diễn ra khá trôi 
chảy. Cùng với đó, ngành 
nông nghiệp triển khai nhiều 
giải pháp hỗ trợ người chăn 
nuôi, đặc biệt là phòng ngừa 
dịch bệnh để đảm bảo đàn 

heo phát triển ổn định.
Theo Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y, toàn tỉnh có 12 DN sản 
xuất con giống quy mô lớn, 
đảm bảo cung ứng đủ nhu 
cầu tái đàn của người chăn 
nuôi. Hiện Chi cục đang phối 
hợp  với Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh, các trung tâm dịch 
vụ nông nghiệp triển khai 
nhiều giải pháp kỹ thuật 
trong chăn nuôi để hạn chế 
dịch bệnh; hướng dẫn các giải 
pháp tận dụng nguồn thức ăn 
sẵn có, giảm chi phí mua thức 
ăn công nghiệp trong chăn  
nuôi heo.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, 
Chi cục trưởng Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y, nhận định, với 
tình hình này, công tác tái đàn 
heo trên địa bàn tỉnh tăng và 
ổn định, đảm bảo nguồn cung 
thịt heo trong dịp tết Nguyên 
đán 2023. Hiện giá thịt heo 
hơi tăng nhẹ 3.000 đồng/kg, 
lên mức 63.000 đồng/kg so 
với các tháng trước, đồng thời 
dự báo từ nay đến tết Nguyên 
đán giá sẽ còn cao hơn…, tất 
cả đã tác động tích cực đến 
người chăn nuôi, kết quả là 
tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh 
đã tăng thêm tương đối khá. 

Về lâu dài, với tình hình 
giá thức ăn chăn nuôi đang ở 
mức cao, chi phí phòng ngừa 
dịch bệnh, vật tư các loại 
đều tăng cao, Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y tham mưu Sở 
NN&PTNT triển khai nhiều 
giải pháp để thúc đẩy chăn 
nuôi bền vững và duy trì 
đàn heo ổn định, cùng với 
hoạt động chuyên môn, công 
tác phòng dịch. Đồng thời, 
Chi cục phối hợp với UBND 
các huyện, thị xã, thành phố 
hướng dẫn nông dân thực 
hiện các giải pháp để phát 
triển chăn nuôi trên địa bàn. 
Đẩy mạnh phát triển chăn 
nuôi quy mô trang trại, gia 
trại, ứng dụng công nghệ 
cao, chăn nuôi theo hướng an 
toàn sinh học để giảm thiểu  
dịch bệnh.                THU DỊU

Hội đồng đánh giá xếp 
hạng sản phẩm Chương 
trình “Mỗi xã một sản phẩm” 
(OCOP) TX An Nhơn vừa tổ 
chức đánh giá, xếp hạng sản 
phẩm OCOP TX An Nhơn  
đợt 1 năm 2022.

Tham gia đánh giá, xếp 
loại đợt này có 21 sản phẩm 
đạt  yêu  cầu ,  như:  Bánh 
tráng gạo Trường Cửu; Bún 
song thằn Hưng Đắt -  Lý 
Thị Hương; Dưa lê vỏ vàng 
(Kim cô nương); Nước mắm 
Bốn Phương; Yến sào Sáu 

Hồng và các sản phẩm Rượu 
Bàu Đá - Gạo; Rượu Bàu Đá - 
Đậu xanh; rượu Bàu Đá - 
Nếp… 

Được  b iế t ,  g ia i  đoạn  
2018 - 2020, An Nhơn có 8 
sản phẩm đạt chuẩn OCOP 
cấp tỉnh, trong đó có 3 sản 
phẩm đạt 4 sao; 5 sản phẩm 
đạt 3 sao.  Năm 2021,  An 
Nhơn có 7 sản phẩm đạt sản 
phẩm OCOP, trong đó có 4 
sản phẩm đạt 4 sao; 3 sản 
phẩm đạt 3 sao.       

                           THANH MINH

An Nhơn đánh giá, xếp hạng  
sản phẩm OCOP(BĐ) - Ngày 3.11, Chi cục 

Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT) 
tổ chức Hội thảo khoa học góp 
ý dự thảo Báo cáo tổng kết 
nhiệm vụ “Kế hoạch quản lý 
chất lượng môi trường không 
khí tỉnh Bình Định giai đoạn 
2022 - 2025, định hướng đến 
năm 2030”.

Kết quả quan trắc cho thấy 
chất lượng môi trường không 
khí trên địa bàn tỉnh còn khá 
tốt. Tuy nhiên, tỷ lệ nồng độ 
bụi của các nguồn phát thải 
chính ở nhiều vị trí tại các nút 
giao thông ngã 5 Đống Đa, giao  
QL 19B và khu Trung tâm 
thương mại Bắc sông Hà Thanh, 
ngã 3 Cầu Gành huyện Tuy 

Phước… có tổng bụi lơ lửng 
vượt từ 1 - 1,6 lần so với Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 
lượng không khí xung quanh - 
QCVN 05:2013/BTNMT; cụm 
công nghiệp Gò Đá Trắng (TX 
An Nhơn) có hàm lượng bụi 
cao hơn QCVN đến 1,34 lần; 
khu vực khai thác đá núi Sơn 
Triều (TX An Nhơn) phát thải 
bụi vào không khí ở mức tương 
đối cao… Điều đáng mừng là 
sự hiện diện của một số khí 
như: CO, NO2, SO2 ở mức giá 
trị tương đối nhỏ và thấp hơn 
rất nhiều so với QCVN.

Tại hội thảo, các đại biểu 
thảo luận, cho ý kiến về dự thảo 
nội dung kế hoạch quản lý chất 

lượng môi trường không khí, 
nội dung trọng tâm, danh mục 
dự án cần thực hiện trong thời 
gian tới… Trên cơ sở góp ý, Sở 
TN&MT cùng đơn vị tư vấn 
sẽ hoàn thiện báo cáo và trình 
UBND tỉnh xem xét phê duyệt 
ban hành Kế hoạch quản lý 
chất lượng môi trường không 
khí tỉnh Bình Định giai đoạn 
2022 - 2025, định hướng đến 
năm 2030 để tạo cơ sở pháp lý 
cho việc triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa 
các nội dung trong Kế hoạch 
quốc gia về quản lý chất lượng 
môi trường không khí giai đoạn 
2021 - 2025.

 NGỌC NHUẬN

Chất lượng không khí tỉnh Bình Định còn khá tốt
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Các nhà khảo cổ học khảo sát, 
thống kê tỉnh Bình Định hiện có 43 
điểm di tích, phế tích có giá trị khảo 
cổ học. Nhiều năm qua, tỉnh ta đã 
tổ chức nhiều đợt khai quật khảo cổ 
tại các di tích, phế tích, như: Động 
Cườm, lò gốm cổ Gò Sành, Thành 
Hoàng Đế (thành Đồ Bàn); các phế 
tích tháp Chăm, như: Tháp Mẫm, Lai 
Nghi, Xuân Mỹ… Gần đây nhất là 
3 lần khai quật khảo cổ tại phế tích 
Châu Thành được tiến hành từ năm 
2020 - 2022. Các đợt khai quật khảo 
cổ học đã phát hiện được nhiều hiện 
vật có giá trị, góp phần làm sáng rõ 
hơn về lịch sử hình thành, phát triển 
của các giai đoạn lịch sử, văn hóa Sa 
Huỳnh, Champa trên đất Bình Định. 

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng 
tỉnh, chia sẻ: “Do nhiều nguyên nhân, 
điều kiện còn hạn hẹp nên phần lớn 
các di tích, phế tích sau khai quật 
khảo cổ chưa được quản lý, bảo vệ 
tương xứng với giá trị, chưa phát 
huy được nhiều giá trị của các phát 
hiện vào thực tế. Ở tỉnh ta, mới chỉ 
có 1 điểm khai quật khảo cổ có mái 
che bảo vệ, đó là hồ bán nguyệt trong 
Tử Cấm Thành trong di tích Thành 
Hoàng Đế. Còn lại sau khai quật khảo 
cổ học đều phải lấp hố khai quật, trừ 
một vài trường hợp cần giữ nguyên 
hiện trạng hố khai quật để phục vụ 
cho giai đoạn nghiên cứu kế tiếp như 
phế tích Châu Thành”. 

Theo các chuyên gia khảo cổ học, 
việc bảo vệ các di tích, phế tích khảo 
cổ học trước và sau khai quật như thế 
nào vẫn là vấn đề nan giải. Giải pháp 
đầu tiên được áp dụng phổ biến là lấp 
hố khai quật sẽ bảo tồn nguyên vẹn 
được di tích, phế tích dưới lòng đất, 
tránh được tác động của môi trường 
và con người, nhưng hạn chế lớn là 
không có điều kiện trưng bày, quảng 
bá giá trị di tích, phế tích. 

TS Lê Đình Phụng, Ủy viên Hội 
Khảo cổ học Việt Nam - người gắn 
bó trực tiếp, chủ trì nhiều cuộc khai 
quật khảo cổ tại các di tích, phế tích 

(BĐ) - Thực hiện chủ trương của 
UBND tỉnh, Sở VH&TT đã xây dựng 
Kế hoạch phối hợp tổ chức Tọa đàm 
“Phát huy các di tích tháp Chăm trên 
địa bàn tỉnh Bình Định trong phát 
triển du lịch” (dự kiến sẽ tổ chức tại 
TP Quy Nhơn vào ngày 22.11). 

Theo Sở VH&TT, chương trình 
tọa đàm sẽ ghi nhận ý kiến góp ý 
của các sở, ngành, địa phương có di 
tích tháp Chăm, các chuyên gia trên 
lĩnh vực văn hóa, du lịch, các DN 
du lịch để đề xuất các giải pháp tổ 
chức các loại hình dịch vụ tại các di 
tích tháp Chăm, như: Biểu diễn nghệ 
thuật Chăm, bán hàng lưu niệm, dịch 
vụ giải khát… phục vụ du khách đến 
tham quan tại các cụm tháp Chăm của 
Bình Định. Từ đó, ngành văn hóa sẽ 
tham mưu UBND tỉnh các giải pháp 
đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá 
giá trị độc đáo các di tích tháp Chăm 
gắn với phát triển du lịch; trong đó, 
đặc biệt chú trọng đến việc số hóa 
di tích tháp Chăm.       BẢO MINH

(BĐ - Ông Nguyễn Ngọc Tiến, 
Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT 
TP Quy Nhơn, cho biết,  đơn vị đã 
có kế hoạch trình UBND TP Quy 
Nhơn tổ chức các hoạt động văn 
hóa, thể thao “Mừng Đảng, mừng 
xuân Quý Mão 2023” phục vụ nhân 
dân và du khách. 

Theo đó, ngoài công tác cổ động 
trực quan, tuyên truyền lưu động 
bằng xe loa nội dung mừng Đảng, 
mừng xuân Quý Mão 2023, Trung 
tâm VH-TT&TT TP Quy Nhơn sẽ 
tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 
thao, như: Hội thi làm bánh chưng, 
bánh tét,  dựng cây nêu (ngày 25 
-  26  tháng Chạp) ;  chương tr ình 
nghệ thuật  đường phố biểu diễn 
hòa tấu một  số  tác  phẩm âm nhạc 
sôi  động tạ i  Quảng trường Chiến 
Thắng và xã  Nhơn Hải  (ngày 28 
-  29  tháng Chạp) ;  ra  quân diễu 

hành hoạt  náo đầu xuân trên 
đường phố,  đồng diễn thể  dục, 
b iểu diễn võ thuật ,  múa lân,  sư, 
rồng (mùng 1  tết  Nguyên đán Quý 
Mão) ;  lễ  khai  ấn,  ban ấn tạ i  Đền 
thờ Đức Thánh Trần (mùng 2  tết ) ; 
hội  đánh bài  chòi  dân gian ( từ 
mùng 2  tết  đến rằm tháng Giêng) ; 
g iả i  cờ  tướng,  b iểu diễn cờ người , 
l iên hoan múa lân,  sư rồng thành 
phố lần thứ XI  -  năm 2023 (mùng 
3  -  6  tế t ) ;  hội  thi  diễn xướng bài 
chòi  dân gian (mùng 6  -  7  tế t ) .

Đặc  biệt ,  chương tr ình nghệ 
thuật  Chào mừng kỷ niệm 93 năm 
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam (3.2.1930 - 3.2.3023) sẽ được 
Trung tâm VH-TT&TT TP Quy 
Nhơn tổ chức tại Quảng trường 
Chiến thắng vào tối 29.1.2023 (tức 
mùng 8 tháng Giêng). 

ĐOAN NGỌC

 Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam 
sẽ cho ra mắt chương trình đại hợp 
xướng “Vì hòa bình - A Mass for Peace” 
với sự tham gia của 200 nghệ sĩ, diễn 
viên của Việt Nam và các dàn hợp 
xướng quốc tế. Chương trình diễn ra 
lúc 20 giờ ngày 12 và 13.11, tại Nhà 
hát Lớn Hà Nội. (Theo HNM)
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tác phẩm sơn mài và lụa khắc họa vẻ 
đẹp hình thể của phụ nữ của hai họa 
sĩ Ngô Thành Nhân và Lê Thị Hường sẽ 
kéo dài từ ngày 1 đến 7.11 tại Nhà triển 
lãm 29 Hàng Bài, TP Hà Nội. (Theo VnE)

Nhà văn Vũ Hùng, tác giả của 
những tập truyện thiếu nhi về muông 
thú và thiên nhiên, đã từ trần ngày 
2.11.2022, tại Trung tâm điều dưỡng 
Tuyết Thái ,  Đông Anh, Hà Nội, 
hưởng thọ 92 tuổi.

Nhà văn Vũ Hùng (SN 1931, TP Hà 
Nội) có một sự nghiệp văn chương 
đồ sộ với nhiều cuốn sách xoay quay 

BẢO VỆ CÁC DI TÍCH, PHẾ TÍCH SAU KHAI QUẬT: 

Còn nhiều khó khăn 
Bình Định rất quan tâm đến công tác khai quật khảo cổ học tại nhiều di tích, phế tích. Nhờ đó, đã phát 

hiện nhiều di vật, hiện vật có giá trị phục vụ nghiên cứu, bảo tồn. Tuy nhiên, công tác bảo vệ và phát huy 
giá trị các di tích, phế tích sau khai quật khảo cổ còn gặp nhiều khó khăn.

Di tích khảo cổ hồ bán nguyệt trong Thành Hoàng Đế được xây dựng mái che.     Ảnh: NGỌC NHUẬN

TP Quy Nhơn sẽ tổ chức nhiều hoạt động 
đón xuân Quý Mão 2023

Nhà văn Vũ Hùng, nhà văn 
của thiếu nhi qua đời

ở Bình Định, tiếc rẻ: Những di tích, 
phế tích sau khai quật khảo cổ là “tài 
nguyên nằm dưới lòng đất”; là những 
nhà khoa học đã có nhiều năm gắn 
bó với tỉnh Bình Định, chúng tôi tha 
thiết đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa 
vấn đề bảo vệ và phát huy giá trị lịch 
sử, văn hóa của các di tích, phế tích 
này. Nếu các di tích, phế tích sau khai 
quật khảo cổ được đầu tư xây dựng 
bằng mái che để bảo vệ quần thể di 
tích, phế tích nằm dưới lòng đất sẽ 
phát huy giá trị lâu dài, những nơi 
này có thể trở thành điểm du lịch, 
động viên các thế hệ kế tiếp tiếp nối 
việc tìm hiểu, nghiên cứu các trầm 
tích văn hóa, lịch sử của quê hương 
Bình Định.

Theo quy định về thăm dò, khai 
quật khảo cổ do Bộ VH-TT&DL ban 
hành, cơ quan quản lý trực tiếp địa 
điểm khảo cổ chịu trách nhiệm xây 
dựng phương án bảo vệ, quản lý, 
phát huy giá trị địa điểm khảo cổ 
đã được thăm dò, khai quật. Nếu xét 

thấy địa điểm khảo cổ có đủ điều 
kiện lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di 
tích lịch sử, văn hóa thì tổ chức lập 
hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền xếp hạng di tích khảo 
cổ theo quy định. Theo đó đến nay, 
tỉnh ta có một số di tích, phế tích 
khai quật khảo cổ được xếp hạng 
di tích, như: Động Cườm (TX Hoài 
Nhơn), Thành Cha, lò gốm cổ Gò 
Sành (TX An Nhơn), khu lò gốm cổ 
Gò Hời (huyện Tây Sơn)… 

Ông Bùi Tĩnh cho biết thêm: Cùng 
với việc rà soát để lập hồ sơ đề nghị 
xếp hạng di  t ích khảo cổ,  tuyên 
truyền nâng cao nhận thức người dân 
bảo vệ các di tích, phế tích sau khai 
quật khảo cổ, chúng tôi sẽ có kế hoạch 
đề nghị khai quật khảo cổ nghiên cứu 
các phế tích liên quan trong nền văn 
hóa Champa ở Bình Định, trong năm 
2023 sẽ đề nghị khai quật khảo cổ 
học phế tích Đại Hữu (xã Cát Nhơn, 
huyện Phù Cát)... 

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

thiên nhiên và động vật hoang dã. 
Trong đó, tác phẩm Sao Sao và Sống 
giữa bầy voi  đã được Hội Nhà văn 
Việt Nam lần lượt trao giải vào năm 
1982 và 1986. Cuối năm 2014, NXB 
Kim Đồng đã ký hợp đồng độc quyền 
phát hành 18 tác phẩm của nhà văn 
Vũ Hùng. Nhiều tác phẩm từng là 
sách gối đầu giường của bao lớp thế 
hệ thiếu nhi như Sao Sao, Mùa săn 
trên núi, Sống giữa bầy voi, Con culi 
của tôi…

Từ năm 1989, ông định cư tại Pháp 
và tháng 5.2014 về nước sống những 
năm cuối đời. Năm 2016, ông được 
trao giải Vàng hạng mục Sách Hay 
giải thưởng Sách Việt Nam cho 12 
cuốn sách viết  về thiên nhiên và 
động vật dành cho thiếu nhi.  Năm 
2018, nhà văn Vũ Hùng được Hội 
Nhà văn Việt  Nam trao giải “Sự 
nghiệp Văn học”.               (Theo SGGP)

Nhà văn Vũ Hùng.           Ảnh: VnExpress

Không gian Triển lãm “Vẽ phái đẹp” của Ngô 
Thành Nhân và Lê Hường.           Ảnh: congluan.vn

Tìm giải pháp 
phát huy giá trị các 
tháp Chăm trong 
phát triển du lịch
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Bình Định

AN LÃO:

Tập trung giải ngân cho 
vay chính sách tín dụng 
ưu đãi vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số 

(BĐ) - Ngân hàng CSXH huyện  An 
Lão đang tập trung triển khai thực hiện Nghị 
định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26.4.2022 của 
Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi tại các xã: An Tân, An Hưng, An 
Trung, An Quang, An Vinh, An Nghĩa và thị 
trấn An Lão.

Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng 
CSXH huyện đã giải ngân tổng số tiền 9,4 tỷ 
đồng, 226 hộ vay. Theo kế hoạch, từ nay đến 
cuối năm 2022, dự kiến sẽ giải ngân thêm 
2,6 tỷ đồng. 

Đối tượng được vay gồm: Hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, DN, HTX có sử dụng lao động là 
người dân tộc thiểu số. Các hộ được vay vốn 
sử dụng vào việc trang trải chi phí để có đất 
ở, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà 
ở; học nghề, chuyển đổi nghề và phát triển 
sản xuất theo chuỗi giá trị…        G.N 

Đảm bảo 100% xã có 
điều kiện KT-XH đặc biệt 
khó khăn có điểm cung 
cấp thông tin công cộng 

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 
Thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 6; Dự án 7 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 
nghèo bền vững và Tiểu dự án 1 - Dự án 10 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 
2022 và giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu chính đặt ra là hỗ trợ hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người 
dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, 
xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn (xã 
khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg 
ngày 4.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ) sử 
dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin, 
giảm nghèo về thông tin. Đảm bảo 100% 
xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn có 
điểm cung cấp thông tin công cộng phục vụ 
người dân sử dụng dịch vụ thông tin thiết 
yếu, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH ở 
các khu vực này.

Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên 
truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông 
tin thiết yếu cho xã hội, nhất là cung cấp 
thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng 
xa, thông tin cho người dân sinh sống trên 
địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số.                    M.LÂM

Theo Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đinh 
Văn Lung, phong trào nông dân thi 
đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn 
kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững ở vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số trong những năm qua đã có 
bước phát triển mạnh mẽ và lan tỏa 
sâu rộng. Từ đó, trở thành động lực 
quan trọng để khai thác tiềm năng, thế 
mạnh của từng địa phương, góp phần 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, 
ngành nghề. Phát huy tinh thần sáng 
tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó 
khăn, thi đua lao động sản xuất, kinh 
doanh vươn lên thoát nghèo và làm 
giàu trong nhân dân.

Tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh, từ 
năm 2017 đến nay, toàn huyện có 6.790 
lượt hội viên nông dân đăng ký thi đua 
sản xuất, kinh doanh giỏi; kết quả bình 
xét có 4.465 hộ được công nhận nông 
dân sản xuất giỏi các cấp (chiếm hơn 
65,7%). Kết quả này góp phần rất lớn 
vào việc giảm nghèo, làm giàu chính 
đáng, động viên nông dân sáng tạo, nuôi 
dưỡng động lực vươn lên thoát nghèo.

Ở làng 8 (xã Vĩnh Thuận, huyện 
Vĩnh Thạnh), ông Đinh Dun dám nghĩ, 
dám làm, vượt khó vươn lên, làm giàu 
cho gia đình và tạo nhiều việc làm cho 
lao động địa phương. Ông Dun chia sẻ: 
“Tôi luôn nhận thức rằng muốn thành 
công trong phát triển sản xuất thì bản 
thân người nông dân phải biết đổi mới 
cách thức làm ăn, mạnh dạn ứng dụng 
các tiến bộ KHKT vào đầu tư thâm 
canh, đa dạng hóa các loại cây trồng 
vật nuôi”.

Với nhận thức như vậy, từ năm 2017 
đến nay, với mô hình nuôi bò lai sinh 
sản,  trồng thâm canh cây bí đỏ, kết hợp 
với các loại cây trồng khác như: Điều, 
đậu phụng, đậu nành, ớt, dưa hấu…, 
mỗi năm ông Dun có lợi nhuận bình 
quân 150 - 200 triệu đồng.

Quyết tâm 
không cam chịu đói nghèo

Tại các huyện miền núi, trung du 
trên địa bàn tỉnh ngày càng có 
nhiều tấm gương người dân tộc 
thiểu số vượt khó, vươn lên sản 
xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu 
cho bản thân và gia đình, góp 
phần tạo nhiều việc làm cho lao 
động tại địa phương. 

Hay như bà Đinh Thị Boi (ở thôn K3, 
xã Vĩnh Sơn) đã tận dụng điều kiện khí 
hậu, đất đai, thổ nhưỡng thuận lợi tại 
địa phương để trồng rau an toàn theo 
tiêu chuẩn VietGAP, tăng thu nhập cho 
gia đình. Bà Boi cho hay: “Từ khi dự án 
trồng rau an toàn được triển khai trên 
địa bàn thôn, tôi trực tiếp tham gia các 
lớp tập huấn, được các chuyên gia nông 
nghiệp “cầm tay chỉ việc”, có điều kiện 
tiếp cận tiến bộ KHKT để áp dụng vào 
sản xuất. Từ đó, giúp sản xuất mang 
lại hiệu quả cao. Hiện, với 3.000 m2 đất 
thường xuyên trồng đủ các loại rau 
xanh, trung bình mỗi năm tôi có thu 
nhập ổn định 180 - 200 triệu đồng”. 

Ông Lê Văn Xinh, Phó Chủ tịch Hội 
Nông dân huyện Vĩnh Thạnh, nhận 
xét: Hiệu quả của phong trào nông dân 
khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh giỏi 
ngày càng lan tỏa. Người có vốn giúp 
người thiếu vốn sản xuất, chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng vật nuôi, cùng nhau 
áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, 
chia sẻ về những kỹ thuật mới trong 
trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, 
chăm sóc các loại cây, vật nuôi, giới 
thiệu cho nhau những mô hình sản xuất 
đạt hiệu quả kinh tế cao để áp dụng ở 
địa phương.

Còn ở huyện miền núi An Lão, trong 

giai đoạn 2017 - 2022, toàn huyện có 
đến 1.727 hộ đạt danh hiệu nông dân 
sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp 
(tăng 525 hộ so với giai đoạn 2012 - 
2016). Trong đó, đáng chú ý có 66 hộ 
đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh 
doanh giỏi cấp tỉnh, 335 hộ sản xuất 
giỏi cấp huyện. 

Ông Đinh Văn Hùng, Phó Chủ 
tịch Hội Nông dân huyện An Lão, cho 
biết: “Các cấp Hội nông dân huyện xác 
định hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm 
giàu là một trong những hoạt động 
trọng tâm. Qua đó đã thu hút hàng 
nghìn hộ nông dân tham gia và trở 
thành động lực quan trọng trong phát 
triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới 
ở địa phương”.

Theo ông Đinh Văn Lung, giai đoạn 
2022 - 2025, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh việc hỗ trợ nông dân khởi 
nghiệp, thi đua sản xuất, kinh doanh 
giỏi thông qua Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai thực hiện và chuyển giao các mô 
hình trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, 
thủy sản… góp phần giải quyết việc 
làm, cải thiện đời sống cho nông dân.

NGUYỄN HÂN  

Ở thôn 7 (thị trấn An Lão, huyện An Lão), chị 
Đinh Thị Nái (SN 1980) không chỉ là một tấm 
gương tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi, 
mà còn năng nổ, nhiệt tình tham gia công tác hội 
nông dân ở địa phương.

Trước đây, gia đình chị Nái thuộc diện khó 
khăn. Để thoát nghèo, chị luôn trăn trở tìm hướng 
phát triển kinh tế, với mong muốn có được cuộc 
sống gia đình ổn định hơn. Với bản tính cần cù, 
siêng năng, chịu khó tìm tòi, học hỏi và tích cực 
tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ 
KHKT, chị đã có thêm nhiều kiến thức để áp dụng 
vào sản xuất mang lại hiệu quả.

Qua nhiều năm phấn đấu tăng gia sản xuất, 
phát triển kinh tế gia đình, đến nay, chị Nái đã 
trở thành nông dân sản xuất giỏi của địa phương. 

NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP

Chi hội trưởng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Với mô hình trồng keo lai kết hợp chăn nuôi bò, heo, 
gà, chị có lợi nhuận mỗi năm khoảng 350 triệu đồng. 

Chị Nái chia sẻ: “Xuất thân từ gia đình thuần 
nông, bản thân tôi luôn xác định để có cuộc sống 
ổn định, nuôi dưỡng con cái học hành đến nơi đến 
chốn thì phải nỗ lực vươn lên. Tôi chọn phát triển 
trồng trọt kết hợp chăn nuôi để làm giàu cho bản 
thân và gia đình”.

Không chỉ làm giàu cho mình, với vai trò Chi 
hội trưởng nông dân thôn, chị Nái còn nhiệt tình 
hướng dẫn kỹ thuật và phổ biến kiến thức, kinh 
nghiệm làm ăn cho các gia đình nông dân ở địa 
phương; thường xuyên giúp đỡ 5 lao động có việc 
làm ổn định, giúp đỡ nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn 
phát triển sản xuất.

Với sự nỗ lực của mình, chị Nái vừa vinh dự được 
Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen nông dân sản 
xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2022.   N.QUÍ    

Chị Đinh Thị Nái chăm sóc đàn bò.              Ảnh: D.T.D

Nông dân thôn K3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.
Ảnh: TRẦN NGỌC SỸ
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Ngăn chặn nhiều vụ gian lận, 
lừa đảo khách hàng

Thời gian qua, ở tỉnh ta xảy ra một số vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chuyển tiền qua mạng đánh vào tâm lý cả tin, 
ít quan tâm đến vấn đề bảo mật tài khoản của người dân. Trước thực trạng đó, các ngân hàng đã chủ động hỗ trợ 
khách hàng nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều hành vi lừa đảo.

Agribank chi nhánh Phù Cát tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện các giao dịch tín dụng.                      Ảnh: TIẾN SỸ

Giao dịch viên Ngân hàng 
NN&PTNT Việt Nam - chi 
nhánh TP Quy Nhơn (Agribank 
Quy Nhơn) Trương Thị Thùy 
Phương kể: Cách đây không 
lâu, chị B.T.H.T. ở TP Quy 
Nhơn đến ngân hàng yêu cầu 
tất toán trước kỳ hạn 4 sổ tiết 
kiệm trị giá 320 triệu đồng để 
chuyển cho một đối tượng lạ 
có tài khoản tại một ngân hàng 
khác. Thấy khách hàng yêu cầu 
tất toán cùng lúc nhiều sổ tiết 
kiệm trước kỳ hạn trong tâm 
trạng buồn phiền, lo lắng, tôi 
đã trao đổi, dò hỏi. Chị T. cho 
biết, có một người xưng là cán 
bộ của Bộ CA đang điều tra 
một vụ việc quan trọng, liên 
tục điện thoại yêu cầu chị khai 
báo số căn cước công dân, các 
sổ tiết kiệm và phải chuyển 
toàn bộ số tiền theo yêu cầu để 
phục vụ công tác điều tra. Ngay 
khi chị Phương đang hỏi thăm 
chị T., đối tượng lạ tiếp tục gọi 
điện hối thúc. Nghi ngờ đây 
là chiêu thức lừa đảo, chiếm 
đoạt tài sản, tôi xin được nghe 
điện thoại của chị T., và nói với 
người phía đầu dây bên kia 
rằng, đang trực tiếp báo cáo vụ 
việc cho CA tỉnh, đối tượng lập 
tức cúp máy. Nhận diện được 
mình bị lừa, may mắn không bị 
mất tài sản, chị T. thở phào cảm 
ơn chúng tôi rất nhiều. 

Trưa 21.10.2022, bà T.T.Y. 
(xã Ân Tường Đông, huyện 
Hoài Ân) đến Agirbank Hoài 
Ân để chuyển 10 triệu đồng 
cho con đang sinh sống, học 
tập ở nước ngoài. Trong quá 
trình giao dịch, nhân viên ngân 
hàng Bùi Hoàng Ly có trao đổi, 
hỏi thăm và được biết khách 
hàng chuyển tiền cho con 
trai tên H.V.N., nhưng người 

nhận tiền lại là N.V.H và có 
tài khoản tại VietBank. Đáng 
chú ý là thời điểm nói trên, đối 
tượng nghi lừa đảo sử dụng tài 
khoản Facebook của con trai bà 
Y. liên tục nhắn tin hối thúc bà 
Y. chuyển tiền. Nghi ngờ đây là 
một vụ chiếm quyền sử dụng 
tài khoản Facebook để lừa đảo, 
nhân viên ngân hàng đã thuyết 
phục bà Y. ngừng chuyển tiền, 
đồng thời xin phép sử dụng 
tài khoản facebook của khách 
hàng để gọi điện nhưng không 
nhận được phản hồi từ bên tài 
khoản đó. Từ những dấu hiệu 
bất thường nói trên, bà Y. đã từ 
bỏ ý định chuyển tiền và vui 
mừng cảm ơn ngân hàng.

Tình trạng lừa đảo, chiếm 
đoạt tài sản đang có xu hướng 
gia tăng. Đối tượng lừa đảo 
thường giả danh CA, cán bộ 
viện kiểm sát gọi điện thông 
báo vi phạm, yêu cầu khách 

hàng chuyển tiền theo hướng 
dẫn để chiếm đoạt. 

Có trường hợp giả danh 
doanh nhân thành đạt đang 
sống độc thân ở nước ngoài, 
kết bạn với phụ nữ trên mạng 
xã hội. Khi biết đối phương đã 
“cắn câu”, đối tượng nhắn tin 
thông báo gửi tặng một món 
quà có giá trị lớn, nhưng bị cơ 
quan Hải quan chặn lại, cần 
một số tiền để “lót tay”, để 
chiếm đoạt tài sản. Cũng có 
nhiều đối tượng gửi đường dẫn 
thanh toán giả mạo và yêu cầu 
chuyển cọc trước sau đó chiếm 
đoạt tiền cọc. 

Một chiêu thức khác là đối 
tượng lừa đảo chiếm quyền sử 
dụng tài khoản Facebook, Zalo 
sau đó nhắn tin hỏi mượn tiền 
bạn bè qua số tài khoản không 
chính chủ… Tất cả thủ đoạn nói 
trên đã được ngân hàng thông 
tin đến khách hàng và đã giúp 

nhiều khách hàng tránh được 
những rủi ro không đáng có. 
Tuy nhiên, vẫn có không ít 
người bị sập bẫy, khi nhờ ngân 
hàng hủy lệnh chuyển tiền thì 
đã muộn.  

Ông Nguyễn Xuân Hùng, 
Giám đốc Agribank Bình Định, 
cho biết: Ngân hàng tiếp tục gia 
tăng các dịch vụ ngân hàng số 
với nhiều tiện ích, tăng cường 
quản trị rủi ro, bảo vệ thông 
tin của khách hàng; đồng thời 
nâng cao chất lượng phục vụ, 
khen thưởng kịp thời cho cán 
bộ, nhân viên ngăn chặn được 
các vụ gian lận, lừa đảo khách 
hàng. Agribank Bình Định cũng 
khuyến cáo khách hàng nâng 
cao cảnh giác, không nạp tiền, 
chuyển khoản cho người lạ; 
không cung cấp mật khẩu, số 
thẻ, mã PIN, mã OTP cho bất 
kỳ ai, kể cả cán bộ ngân hàng.  

PHẠM TIẾN SỸ 

DỰ ÁN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 
KHU KINH TẾ NHƠN HỘI:

Halcom Việt Nam 
ứng tiền bồi thường, 
hỗ trợ giải phóng 
mặt bằng

(BĐ) - Theo phương án 
bồi thường, hỗ trợ cho một 
số hộ dân bị ảnh hưởng do 
giải phóng mặt bằng (GPMB) 
thực hiện Dự án hệ thống cấp 
nước Khu kinh tế Nhơn Hội 
(giai đoạn 1) đã được UBND 
tỉnh phê duyệt vào ngày 
27.10.2022, chủ đầu tư ứng 
hơn 527 triệu đồng để chi trả 
bồi thường, hỗ trợ các hộ dân 
bị ảnh hưởng, phục vụ công 
tác GPMB.

Dự án hệ thống cấp nước 
Khu kinh tế Nhơn Hội, do 
Công ty CP Halcom Việt Nam 
làm chủ đầu tư, với tổng mức 
đầu tư 1.140 tỷ đồng. Dự án 
này được thực hiện trên diện 
tích hơn 25 ha, bao gồm ba giai 
đoạn: Giai đoạn 1 được triển 
khai từ năm 2022 - 2023 đảm 
bảo công suất 10.000 m3/ngày, 
dự kiến vận hành khai thác từ 
quý I năm 2023; giai đoạn 2 từ 
năm 2023 - 2025, nâng công 
suất lên 20.000 m3/ngày, và giai 
đoạn 3, từ năm 2026 - 2030 nâng 
công suất lên 50.000 m3/ngày. 

TIẾN SỸ

 Theo Cục Thuế tỉnh, 
đến nay toàn tỉnh có 23.842 
người nộp thuế (NNT) đã thực 
hiện nghĩa vụ nộp thuế qua 
ứng dụng eTax Mobile. Với 
eTax Mobile, NNT có thể thực 
hiện giao dịch điện tử với cơ 
quan thuế mọi lúc, mọi nơi 
mà không phải đến kho bạc 
hay ngân hàng. Qua đó, giảm 
thiểu tối đa các thủ tục hành 
chính, tiết kiệm nhiều loại chi 
phí, dễ dàng quản lý tài khoản. 
Với cơ quan thuế, ứng dụng 
góp phần nâng cao chất lượng 
công tác quản lý thuế. 

MINH HẰNG
 UBND tỉnh vừa ban 

hành quyết định phê duyệt 
phương án bồi thường, hỗ 
trợ đất nông nghiệp cho 41 
hộ dân bị ảnh hưởng do giải 
phóng mặt bằng thực hiện 
Dự án mở rộng Trường CĐ Kỹ 
thuật Công nghệ Quy Nhơn, 
thuộc địa bàn phường Nhơn 
Phú (TP Quy Nhơn) với tổng 
giá trị hơn 16,6 tỷ đồng. Dự 
án trên thực hiện trong giai 
đoạn 2021 - 2025, tổng vốn 
đầu tư hơn 346 tỷ đồng. 

TIẾN SỸ
 UBND tỉnh vừa phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng 
khu tái định cư phục vụ dự án 
xây dựng tuyến đường ven biển 
(ĐT 639), đoạn từ QL 1D đến 
QL 19 mới có tổng vốn đầu tư 
hơn 103,621 tỷ đồng. Dự án này 
thực hiện từ năm 2022 - 2024, 
đầu tư xây dựng hoàn thiện 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên 
diện tích hơn 42.452 m2, tại khu 
vực 8, phường Nhơn Phú (TP 
Quy Nhơn). 

MINH HẢI

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH THUẾ

Nội dung mới của Nghị định 91/2022
Câu hỏi: Đề nghị Cục Thuế 

cho biết những nội dung mới 
của Nghị định 91/2022/NĐ-CP 
ngày 30.10.2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 
126/2020/NĐ-CP của Chính 
phủ về quản lý thuế?

Trả lời: Nghị định 91/2022 
ngày 30.10.2022 của Chính 
phủ về quản lý thuế có nhiều 
nội dung mới, cụ thể như sau: 

1. Về thời hạn nộp hồ sơ 
và nộp thuế, thời hạn cơ quan 
quản lý thuế giải quyết hồ sơ, 
thời hạn hiệu lực của quyết 
định cưỡng chế thi hành 
quyết định hành chính về 
quản lý thuế được thực hiện 
theo quy định tại Luật Quản 
lý thuế và Nghị định này. 

Trường hợp ngày cuối cùng của 
thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, 
thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ 
quan quản lý thuế giải quyết hồ 
sơ, thời hạn hiệu lực của quyết 
định cưỡng chế trùng với ngày 
nghỉ theo quy định thì ngày cuối 
cùng của thời hạn được tính là 
ngày làm việc liền kề sau ngày 
nghỉ đó.

2. Đối với việc không nộp 
tờ khai thuế thu nhập cá nhân 
(TNCN): Tổ chức chi trả thu nhập, 
nếu không phát sinh việc khấu 
trừ thuế TNCN thì không phải 
nộp tờ khai thuế TNCN.

3. Về mức tạm nộp thuế thu 
nhập DN (áp dụng từ 2021):

- Thuế thu nhập DN tạm nộp 
4 quý không thấp hơn 80% số 
phải nộp theo quyết toán năm. 

Nếu 2021 thấp hơn, phải tính tiền 
chậm nộp trên số thiếu từ ngày 
1.2.2022 đến ngày liền kề trước 
ngày nộp số thiếu vào ngân sách.

- Quy định này cũng áp dụng 
đối với DN do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ, nộp lợi 
nhuận sau thuế còn lại sau khi 
trích lập các quỹ; hãng vận tải 
nước ngoài tạm nộp quý và khai 
quyết toán năm.

4. Về cung cấp thông tin của 
sàn thương mại điện tử:

Chủ sàn thương mại điện tử 
có trách nhiệm cung cấp thông 
tin định kỳ hàng quý, chậm nhất 
là ngày cuối cùng của tháng đầu 
quý sau, bằng phương thức điện 
tử theo nội dung: Tên người bán, 
mã số thuế hoặc số định danh/
CMND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ, số 

điện thoại, doanh thu bán hàng.
5. Về việc khai nộp thay 

nhận cổ tức bằng chứng khoán 
của cá nhân:

Việc khai nộp thay nhận cổ 
tức bằng chứng khoán của cá 
nhân quy định tại NĐ126/2020 
áp dụng từ ngày 1.1.2023. Nếu 
cổ tức bằng chứng khoán của 
cá nhân từ 31.12.2022 về trước 
chưa được các Công ty chứng 
khoán, Ngân hàng thương mại 
khai nộp thay thì cá nhân thực 
hiện khai và không bị xử phạt 
vi phạm hành chính, không 
tính tiền chậm nộp.

6. Việc ban hành thông báo 
ngừng sử dụng hóa đơn theo 
mẫu 04-1/CC thay thế mẫu 
04-1/CC của NĐ126/2020 của 
Chính phủ.

TIN VẮN
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Bình Định

NGÀY VÀ ĐÊM 4.11.2022
I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây 

thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc 
nắng, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài 
nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; 
nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.  

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây 
thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc 
nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc 
cấp 2 - 3.

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. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Bắc 
đến Đông Bắc cấp 4 - 5. Sóng cao 1,5- 
2,5 m.   (Nguồn: Đài KTTV Bình Định)    

Dự báo 
THỜI TIẾT

Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) xây nhà máy 
lớn nhất thế giới tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng Thái tử kế vị Hoàng gia Đan Mạch Frederik tham quan 
mô hình nhà máy LEGO.                          Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 3.11, Tập đoàn LEGO của Đan 
Mạch tổ chức động thổ dự án xây dựng 
nhà máy tại Khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore III (VSIP III) ở TX 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với giá trị 
đầu tư hơn 1 tỷ USD, diện tích 44 ha. 
Đây là dự án đầu tư lớn nhất từ trước 
tới nay của LEGO và là một phần trong 
chiến lược mở rộng mạng lưới chuỗi 
cung ứng của tập đoàn này. Phó Thủ 
tướng Thường trực Phạm Bình Minh 
và Thái tử kế vị Hoàng gia Đan Mạch 
Frederik dự lễ động thổ.

Trước đó, vào tháng 3.2022, Tập 
đoàn LEGO đã chính thức được tỉnh 
Bình Dương cấp giấy phép đầu tư dự 
án. Đây là nhà máy thứ 6 của Tập đoàn 
LEGO trên toàn cầu, thứ 2 tại châu Á, 
là dự án có số vốn đầu tư lớn nhất do 
một DN Đan Mạch thực hiện tại Việt 
Nam và cũng là nhà máy lớn nhất được 
đầu tư ở nước ta trong năm 2022.

Đại diện Tập đoàn LEGO chia sẻ, 
nhà máy tại Việt Nam sẽ là nhà máy 
bền vững nhất của tập đoàn trên thế 
giới về mặt thiết kế, xây dựng với 
trang thiết bị hiện đại và tuân theo 
tiêu chuẩn cao nhất của Hội đồng Xây 
dựng xanh Mỹ. Việc lựa chọn tỉnh Bình 
Dương và Công ty Liên doanh TNHH 
KCN VSIP được lãnh đạo Tập đoàn 
đánh giá cao, vì các bên đều có cùng 
định hướng phát triển mang tính bền 
vững, từ việc sử dụng năng lượng, 
nước, xử lý chất thải đến quản lý giao 
thông và an ninh… 

Xây dựng trên khu đất rộng 44 ha, 
kích thước tương đương 62 sân bóng 

đá, nhà máy được giới thiệu là nơi áp 
dụng các công nghệ tân tiến nhất để 
tạo khuôn, xử lý và đóng gói các sản 
phẩm của LEGO. Đây là nhà máy đầu 
tiên của LEGO được thiết kế thành cơ 
sở trung hòa carbon. Ngoài các tấm 
pin năng lượng mặt trời trên mái, nhà 
máy còn có một trang trại điện mặt 
trời được xây dựng trên khu đất lân 
cận, đáp ứng tổng nhu cầu sử dụng 
năng lượng hằng năm. Nhà máy cũng 
sử dụng các thiết bị sản xuất tiết kiệm 
năng lượng hiện đại và được xây dựng 
đáp ứng mức tiêu chuẩn tối thiểu của 

LEED Gold - chứng chỉ công trình 
xây dựng xanh được công nhận trên  
toàn cầu.

LEGO dự kiến hoạt động sản xuất 
sẽ bắt đầu vào năm 2024. Nguồn lao 
động là nhân công địa phương có tay 
nghề cao được đào tạo để vận hành 
các thiết bị công nghệ hiện đại nhằm 
đảm bảo mỗi viên LEGO được sản xuất 
có độ chính xác bằng 1/10 độ dày của 
một sợi tóc. Dự kiến nhà máy sẽ tạo 
việc làm cho 4.000 người trong vòng 
15 năm tới.

 (Theo Tuổi Trẻ, Tiền Phong)

Cảnh sát biển Việt Nam 
và Trung Quốc thực 
hiện tuần tra liên hợp

Sáng 3.11, Cảnh sát biển Việt Nam và 
Cảnh sát biển Trung Quốc bắt đầu thực 
hiện tuần tra liên hợp trên vùng biển lân 
cận đường phân định vịnh Bắc Bộ lần thứ 
hai năm 2022.

Tham gia chuyến tuần tra liên hợp lần 
này, về phía Cảnh sát biển Việt Nam có 
biên đội tàu 8004 và 8003 do đại tá Lương 
Cao Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng 
Vùng Cảnh sát biển 1 làm trưởng đoàn. 
Về phía Cảnh sát biển Trung Quốc có biên 
đội tàu 4304 và 4302 do đồng chí Hoàng 
Mẫn, Vụ trưởng Vụ Chấp pháp, Cục trực 
thuộc thứ tư, Cảnh sát biển Trung Quốc 
làm trưởng đoàn.

Hoạt động tuần tra liên hợp thể hiện 
sự hợp tác chặt chẽ của lực lượng thực thi 
pháp luật trên biển hai nước trong vịnh 
Bắc Bộ, là điểm sáng hợp tác thực thi pháp 
luật trên biển trong khu vực, có ý nghĩa rất 
lớn đối với người dân hai nước hoạt động 
trên biển, cùng nhau xây dựng vùng biển 
vịnh Bắc Bộ thành vùng biển hòa bình, ổn 
định, tôn trọng pháp luật.    (Theo QĐND)

Tháng 11 có khả năng 
xuất hiện 2 cơn bão, 
áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng 
thủy văn quốc gia, các dự báo cập nhật 
mới nhất cho thấy lượng mưa nửa đầu 
tháng 11.2022 ở mức thấp hơn trung bình 
nhiều năm và chưa có dấu hiệu xảy ra mưa 
cực đoan ở khu vực Trung bộ, tuy nhiên 
nửa cuối tháng 11.2022 dự báo mưa có xu 
hướng cao hơn trung bình nhiều năm, nên 
cần đề phòng khả năng xảy ra mưa lớn ở 
khu vực Trung và Nam Trung bộ.

Trong tháng 11.2022, có khả năng xuất 
hiện 1 hoặc 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới 
trên Biển Đông. Tổng lượng mưa trong 
tháng ở khu vực Trung và Nam Trung 
bộ ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình 
nhiều năm khoảng 5 - 10%. Sang tháng 
12.2022, bão/áp thấp nhiệt đới vẫn có khả 
năng xuất hiện trên Biển Đông.

Thống kê số liệu trung bình nhiều 
năm, tổng lượng mưa tháng 11 ở khu vực 
Trung Trung bộ phổ biến 500 - 700 mm, 
cá biệt tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi có nơi 800 - 1.000 mm.

Tổng lượng mưa 10 tháng đầu năm 
2022, tại khu vực Trung bộ ở mức cao hơn 
so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 
từ 20 - 50%, riêng tại khu vực Thừa Thiên 
Huế và Đà Nẵng cao hơn từ 50 - 80% so 
với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

 (Theo Tuổi Trẻ)

Hàng loạt lãnh đạo công an, tòa án, viện kiểm sát 
tỉnh An Giang bị kỷ luật

Tại kỳ họp thứ 22 (ngày 1 - 2.11), 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết 
định cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng 
ủy CA tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015 - 
2020. Bốn cá nhân bị cảnh cáo gồm đại 
tá Bùi Bé Năm (Ủy viên Ban Thường 
vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc) và ba 
nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy, nguyên Phó Giám đốc, gồm đại tá 
Lê Văn Tiền, đại tá Nguyễn Tấn Phước 
và đại tá Lâm Thành Sol (đang là Giám 
đốc CA tỉnh Sóc Trăng).

Đại tá Nguyễn Nhật Trường (Phó 
Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT 
Đảng ủy, Phó Giám đốc CA tỉnh An 
Giang) và đại tá Lâm Minh Hồng (Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc CA tỉnh Long 
An, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc CA 
tỉnh An Giang) bị khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh 
cáo Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh 
An Giang các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
2020 - 2025 và ông Lê Xuân Hải (Bí 
thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng), 
Trần Văn Thìn (Phó Bí thư Ban cán sự 
đảng, Phó viện trưởng), Nguyễn Văn 
Thạnh (Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó 
viện trưởng), Lê Hồng Bào (nguyên 
Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên 
Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh  
An Giang).

Ban cán sự đảng TAND tỉnh An 
Giang các nhiệm kỳ 2015 - 2020,  
2020 - 2025 và các ông La Hồng (Bí 
thư Ban cán sự đảng, Chánh án), Lý 
Ngọc Sơn (Ủy viên Ban cán sự đảng, 

Đại tá Lâm Thành Sol tại buổi họp báo, chiều 30.9.

Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang) 
bị cảnh cáo.

Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh 
An Giang các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
2020 - 2025 và đại tá Phạm Văn Phong 
(Bí thư Đảng ủy, Chính ủy), đại tá 
Lý Kế Tùng (Đảng ủy viên, Phó Chỉ 
huy trưởng), bị cảnh cáo. Đại tá Bùi 
Trung Dũng (Đảng ủy viên, Phó chỉ 
huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang) bị  
khiển trách.

Ban Thường vụ Đảng ủy Cục 
Quản lý thị trường tỉnh An Giang các 
nhiệm kỳ 2019 - 2020, 2020 - 2025; Chi 
ủy Văn phòng Chi Cục Quản lý thị 
trường tỉnh các nhiệm kỳ 2015 - 2017, 
2017 - 2019 và các ông, bà Huỳnh Ngọc 
Hồ (Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng 
phụ trách), Trần Thị Thu Thanh Thủy 
(Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng), 
Phan Lợi (nguyên Phó Bí thư Đảng 
ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Công 
Thương, nguyên Chi Cục trưởng Chi 
Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang) 

bị cảnh cáo.
Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải 

quan tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015- 
2020, 2020 - 2025 và ông Trần Quốc 
Hoàn (Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng) 
bị khiển trách. Ông Đinh Văn Tươi 
(Phó Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng); 
Nguyễn Tấn Bửu (Ủy viên Ban Thường 
vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải 
quan tỉnh An Giang) bị cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề 
nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật thiếu 
tướng Bùi Bé Tư (nguyên Bí thư Đảng 
ủy, nguyên Giám đốc CA tỉnh), đại tá 
Nguyễn Thượng Lễ (nguyên Phó Bí 
thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng 
BĐBP tỉnh An Giang).

Trước đó, tại kỳ họp thứ 20 hồi 
tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương kết luận, các Ban cán sự đảng 
Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh; các Ban 
Thường vụ Đảng ủy CA, BĐBP, Cục 
Hải quan, Đảng ủy Cục Quản lý thị 
trường tỉnh An Giang đã vi phạm 
nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy 
chế làm việc; không thực hiện nghiêm 
chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương 
về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 
buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu 
kiểm tra, giám sát, để nhiều tổ chức 
đảng cấp dưới và đảng viên vi phạm 
quy định của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ 
được giao, nhất là các vụ án, vụ việc 
nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội  
quan tâm.

(Theo VnE)
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Bình Định

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

    

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
Hội Cựu tù chính trị cách mạng Tuy Phước có nhu cầu in tập Kỷ yếu: “Ghi 

danh chiến sĩ Cách mạng huyện Tuy Phước bị địch bắt tù đày trong 
kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giai đoạn 1930 - 1975”.

Số lượng: 550 quyển, dày 540 trang; Khổ giấy 19 x 27 cm.
Quy cách: In màu, bìa cứng, cán láng.
Trân trọng kính mời các Công ty in, các cơ sở in trên địa bàn tỉnh Bình 

Định có nhu cầu tham gia chào giá cạnh tranh xin gửi hồ sơ chào giá trực 
tiếp hoặc qua Bưu điện trước ngày 9.11.2022.

Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 
HỘI CỰU TÙ CHÍNH TRỊ CÁCH MẠNG HUYỆN TUY PHƯỚC

Địa chỉ: 238 Đào Tấn, TT Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 
Điện thoại: 0913 429 651 gặp anh Đỗ Nhật Tân

Xin trân trọng!

    

THỨ BA, NGÀY 8.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-12h15: TBA Chương 
Dương. 7h15-9h45: Lộ 2 TBA TĐC Xóm Cổng 2, Lộ 2 TBA TĐC Xóm Cổng 
3. 6h45-11h45: Các TBA Bơm nước Hưng Thịnh, Hải Minh trong, Hải 
Minh ngoài 1, Hải Minh ngoài 3, Biên phòng Hải Minh. 14h-15h30: TBA 
Ga Công nghiệp - phường Bùi Thị Xuân. 15h30-17h30: TBA Bơm PS10 - 
phường Trần Quang Diệu. H. Tuy Phước: 8h45-10h15: TBA Công ty Long 
Việt - xã Phước An. 10h30-11h30: TBA Nghĩa Tín - xã Phước An. 7h15-
9h45: TBA TC cầu Sông Cạn - xã Phước Hiệp. TX An Nhơn: 7h20-9h20: 
TBA Nguyễn Văn Hồng. 10h-11h30: TBA Nguyễn Minh Thành. 13h30-
15h: TBA Bột nhang Nguyễn Duy Phương. 15h20-16h50: TBA Bao bì 
doanh nghiệp Tám Cồ. H. Phù Cát: 13h20-17h: TBA Gò Dê. H. Phù Mỹ: 
7h30-9h30: TBA Gò Đất Đỏ - xã Mỹ Lộc. 7h15-10h30: TBA Thạnh An - xã 
Mỹ Hiệp. 8h15-10h30: TBA Phù Mỹ 6 - thị trấn Phù Mỹ. 13h30-16h: TBA 
Hoàng Phiên - xã Mỹ Hiệp. 14h15-16h15: TBA Thạnh An Nam - xã Mỹ Hiệp.  
TX Hoài Nhơn: 7h15-13h: Khách hàng đá sản xuất Đá Trường Thịnh, Đá 
Hoài Mỹ; Thôn Hy Thế, Chương Hòa Đông - xã Hoài Châu Bắc. 7h15-12h45: 
TBA UBND Hoài Châu Bắc - xã Hoài Châu Bắc. 9h30-15h30: Khu phố Mỹ 
An - phường Hoài Thanh.

THỨ TƯ, NGÀY 9.11.2022: H. Tuy Phước: 14h-15h30: TBA G9 - xã 
Phước An. TX An Nhơn: 7h-10h45: TBA Thôn Vân Sơn - xã Nhơn Hậu. H. 
Phù Mỹ: 7h30-10h15: TBA UBND Mỹ Châu 2 - xã Mỹ Châu. 7h15-10h45: 
TBA Vạn Lương 2 - xã Mỹ Châu. TX Hoài Nhơn: 7h15-8h45: Khu phố Giao 
Hội 2 - phường Hoài Tân. H. Tây Sơn: 13h-17h: Các TBA Giang Thành Đạt, 
Nhật Khánh 2, Huy Hoàng Thiện, Sông Kôn Granite, Tiên Thuận 3, T1.10,  
TD 3.1, Thành Ngân 1, Thành Ngân 2 - xã Tây Thuận.

THỨ NĂM, NGÀY 10.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-12h15: TBA Phố 
Núi. H. Tuy Phước: 11h30-18h: Khu vực xã Phước Thành và thôn An Sơn - 
xã Phước An. H. Phù Mỹ: 7h15-10h30: Lộ Đông TBA Tân Thành - xã Mỹ Thọ. 
16h15-17h45: TBA TTCN Bình Dương 3. H. Tây Sơn: 7h30-8h45: TBA An 
Vinh 4 - xã Tây Vinh.

THỨ SÁU, NGÀY 11.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-14h15: TBA Ỷ 
Lan. H. Tây Sơn: 6h30-8h: Các TBA Cầu Nước Xanh, LuckyStar, Hai Mai, 
Đồng Tiến, TBA Gạch Trung Tín, Gạch Trung Tín 2, Minh Tâm, VLXD Tuấn 

Hùng, Long Vũ, Hiệp Hưng, Hải Cảnh, Hóc Bợm 1, Hóc Bợm 2, Thành 
Đạt, Thành Đạt 2, Gạch ngói An Phú, Gò Đo 2, Cây Xoài 2 - xã Bình Nghi. 
6h30-17h30: Các TBA Mỹ Cúc, Hùng Vương 2, Cơ khí Hùng Vương, Bình 
Nghi 5, Hoàng Mai và Chiếu sáng 1 - xã Bình Nghi. 8h30-13h30: Các TBA 
KSH Phú Tài 1, Minh Tài, Hiệp Tiến Thành, Đồng Cẩm trên, Đồng Cẩm 
dưới và Phân Sinh Hóa - xã Bình Nghi. 16h-17h30: Các TBA cầu Nước 
Xanh, LuckyStar, Hai Mai, Đồng Tiến, TBA Gạch Trung Tín, Gạch Trung Tín 
2, Minh Tâm, VLXD Tuấn Hùng, Long Vũ, Hiệp Hưng, Hải Cảnh, Hóc Bợm 
1, Hóc Bợm 2, Thành Đạt, Thành Đạt 2, Gạch ngói An Phú, Gò Đo 2, Cây  
Xoài 2 - xã Bình Nghi. 7h45-12h: Các TBA Xử lý Bom mìn T1, Xử lý Bom mìn  
T2 - xã Bình Thành.

THỨ BẢY, NGÀY 12.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-12h15: Lộ 3 TBA Liên 
cơ Ngô Mây. 7h45-10h15: TBA Kho lạnh Nhơn Phú 1, 2. H. Tây Sơn: 7h30-
9h30: Các TBA An Dõng - xã Bình Thành; Các TBA UBND Bình Hòa, UBND 
Bình Hòa 2, Bình Hòa 3, Trường Định, Trường Định 2, Vân Tường, Vân Tường 2, 
KTM Trường Định, KTM Trường Định 2, Hiền Nhân, Việt Đức, Văn Việt, Hai Tây, 
Thu Ba, Linh Chi - xã Bình Hòa; Thuận Hòa 1, Thuận Hòa 2 - xã Bình Tân; Khu 
vực TBA Dương Long, Dương Long 2, UBND Tây Bình, An Chánh, An Chánh 2, 
xóm Nam và Gò Gai - xã Tây Bình.

CHỦ NHẬT, NGÀY 13.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-13h30: TBA Phan 
Chu Trinh 2. H. Tuy Phước: 6h-16h: Thôn Cảnh An - xã Phước Thành. H. Vân 
Canh: 6h-16h: Khu vực huyện Vân Canh.

THỨ HAI, NGÀY 14.11.2022: TP Quy Nhơn: 5h-17h: Các TBA Kho lạnh 
Nhơn Phú 1, 2, cầu Đôi, Đập dân Phú Hòa, Phúc Lộc HT5, chợ Dinh, Cơ khí 
Phương Đông, UBND Nhơn Phú, KDC Đông UBND Nhơn Phú 1, 2. 5h-17h: 
Một phần KCN Phú Tài; Đường Hùng Vương từ Ngã 3 Phú Tài đến rào chắn 
đường sắt thuộc phường Trần Quang Diệu và phường Nhơn Phú. TX Hoài 
Nhơn: 7h30-16h15: Thôn Kim Giao Thiện - xã Hoài Hải.

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng 
điện trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù 
hợp. Đối với các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì 
Công ty Điện lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. 

Trung tâm CSKH:  19001909

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 45/2022 từ ngày 8.11.2022 đến ngày 14.11.2022
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Bình Định

THÔNG BÁO
Tổ chức buổi bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của 

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn số 295/GCN- UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15.9.2022)

I. Giới thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu
1. Tên tổ chức chào bán: 

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP
2. Tên viết tắt: PEG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu,  

quận 3, TP Hồ Chí Minh.
4. Số điện thoại: 028.39303299 - 028.39303633
Số Fax:  028.39305686 - 028.39305991; Website: www.petec.com.vn
5. Vốn điều lệ: 2.600.000.000.000 đồng (Hai nghìn sáu trăm tỷ đồng).
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 

0300649476 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 
30.7.2010, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 30.3.2021.

II. Giới thiệu về Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán
1. Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: CTCP Petec Bình Định
2. Tên viết tắt: PETEC BIDICO
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 389 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng 

Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 
4. Số điện thoại: 0256.3822233;     Số Fax: 0256.3823 863    
5. Website: www.petecbidico.com.vn
6. Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng.
7. Mã cổ phiếu: GCB
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 4100406219 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 15.5.2001, cấp thay 
đổi lần thứ 14 ngày 5.7.2022. 

9. Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các 
sản phẩm liên quan. Mã ngành: 4661. 

10. Sản phẩm/dịch vụ chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 
phẩm liên quan. 

III. Phương án chào bán
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần PETEC Bình Định
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.274.064 cổ phiếu (tương ứng 1 lô cổ phiếu).

4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: 100%.
5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang 

lưu hành của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: 31,54 %.
6. Giá chào bán: 33.138.404.640 đồng (Ba mươi ba tỷ một trăm ba mươi 

tám triệu bốn trăm lẻ bốn nghìn sáu trăm bốn mươi đồng)/một lô cổ 
phiếu, tương ứng giá khởi điểm: 26.010 đồng/cổ phiếu). 

7. Phương thức phân phối: Đấu giá công khai theo lô cổ phiếu cho nhà 
đầu tư trong nước thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1 lô cổ phiếu (tương ứng 1.274.064 
cổ phiếu).

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 7.11.2022 đến 
16 giờ ngày 28.11.2022.

10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Tại các đại lý đấu giá. 
11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 15 giờ ngày 

2.12.2022 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
12. Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ ngày 6.12.2022 tại Sở Giao dịch Chứng 

khoán TP HCM. 
13. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM - Số 

16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
14. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phiếu của các nhà đầu tư 

theo kết quả đấu giá bán: Từ ngày 7.12.2022 đến ngày 16.12.2022.
15. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà 

không được mua: Từ ngày 7.12.2022 đến ngày 13.12.2022.
Thông tin về Quy chế đấu giá và Bảng công bố thông tin đợt chào bán 

được đăng tải trên các website của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu 
tư - CTCP; Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt  
Nam - CN TP HCM; Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (http://www.hsx.vn) và 
các đại lý đấu giá.

    

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

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP
(đã ký)

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

TIN VẮN

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng 
Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, ngày 1.11 
(theo giờ New York) đã tham gia thảo 
luận về vấn đề gìn giữ hòa bình tại 
Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực 
dân hóa (Ủy ban 4), Đại hội đồng LHQ 
Khóa 77.

Chia sẻ mối quan tâm chung của 
cộng đồng quốc tế, Đại sứ Đặng Hoàng 
Giang nhấn mạnh: Hoạt động gìn giữ 
hòa bình tiếp tục là công cụ quan trọng 
và hiệu quả của LHQ trong tiến trình 
duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. 
Đồng thời, Đại sứ cũng bày tỏ sự tri ân 
đối với những đóng góp đầy nỗ lực và 
dũng cảm của lực lượng gìn giữ hòa 
bình LHQ trong suốt hơn 70 năm qua.

Để các hoạt động gìn giữ hòa bình 
của LHQ được thực hiện một cách hiệu 
quả trên thực tế, Đại sứ Đặng Hoàng 
Giang cho rằng cần đáp ứng lời kêu gọi 
của các nước, đặc biệt là các nước tiếp 
nhận lực lượng gìn giữ hòa bình, về việc 
hoạch định các sứ mệnh của lực lượng 
này một cách rõ ràng và phù hợp.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn 
cho lực lượng gìn giữ hòa bình, đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại 
trong triển khai hoạt động và bảo đảm 
nguồn lực dành cho các phái bộ cần 
được chú trọng.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang cũng nhắc 
lại yêu cầu bảo đảm đầy đủ các quyền, 
lợi ích và nhu cầu của phụ nữ trong việc 
tham gia các tiến trình hòa bình.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác 
trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Bên cạnh đó, Đại sứ Đặng Hoàng 
Giang còn nêu bật những ưu tiên của 
Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa 
bình và cập nhật về những hoạt động, 
đóng góp mới nhất của Việt Nam tại 
các phái bộ LHQ ở Cộng hòa Trung Phi 
và Nam Sudan, trong đó có tỷ lệ nữ sĩ 
quan đạt 20%, cao hơn mức trung bình 
và mục tiêu về giới của LHQ.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng 

định Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích 
cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình của 
LHQ và sẵn sàng hợp tác với các quốc 
gia thành viên LHQ trong lĩnh vực quan 
trọng này.

Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực 
dân hóa (Ủy ban 4) là một trong 6 ủy ban 
chính của Đại hội đồng LHQ, có nhiệm 
vụ xem xét một số vấn đề chính trị đặc 
biệt và gìn giữ hòa bình.     (Theo TTXVN)

Các sĩ quan Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa 
bình LHQ.                                                                                                                                                                                       Ảnh: TTXVN

 Ngày 2.11, Quỹ Tiền tệ Quốc tế 
(IMF) đưa ra báo cáo, trong đó nhận 
định hoạt động kinh tế tại khu vực Mỹ 
Latinh có thể sẽ suy giảm trong giai đoạn 
từ cuối năm 2022 đến hết năm 2023, chủ 
yếu do chính sách thắt chặt tiền tệ và tài 
chính quốc tế.

 Chính phủ Philippines ngày 3.11 
thông báo số người thiệt mạng do 
bão nhiệt đới Nalgae đã lên ít nhất 
150 người, trong khi vẫn còn 36 người 
mất tích.

 Cơ quan Khí tượng Pháp ngày 
2.11 cho biết tháng 10 năm nay được 
ghi nhận là tháng 10 nóng nhất tại Pháp 
kể từ năm 1945, với nhiệt độ trung bình 
17,2 0C.

 Ấn Độ ngày 2.11 đã thử nghiệm 
một tên lửa đánh chặn tầm thấp và 
tiêu diệt thành công một tên lửa đạn đạo 
đang bay tới trên Vịnh Bengal.

 Nhật báo Nikkei ngày 3.11 đưa 
tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang cân 
nhắc triển khai tên lửa siêu vượt âm 
vào năm 2030 để tăng cường khả năng 
răn đe bằng cách đẩy mạnh năng lực 
phản công.

 Ngày 2.11, cảnh sát Nigeria cho 
biết một nhóm tội phạm đã bắt cóc 
39 trẻ em đang thu hoạch mùa vụ tại 
trang trại ở miền Tây Bắc nước này và 
đòi tiền chuộc.                        (Theo TTXVN)

Nga kêu gọi ngăn 
chặn chiến tranh 
hạt nhân

Chính phủ Thụy Sĩ ngày 2.11 đã 
nhất trí viện trợ 100 triệu USD cho 
Ukraine nhằm giúp cung cấp nước 
uống và khôi phục cơ sở hạ tầng năng 
lượng của nước này trong bối cảnh sắp 
đến mùa Đông.

Trong một tuyên bố, Chính phủ 
Thụy Sĩ cho biết đã thông qua kế hoạch 
hành động nhằm giảm thiểu tác động 
của mùa Đông sắp tới đối với người 

Đại hội đồng LHQ ngày 2.11 đã bắt 
đầu phiên thảo luận hai ngày về dự thảo 
nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh 
cấm vận đối với Cuba.

Dự thảo nghị quyết được thảo luận 
có tên gọi “Sự cần thiết của việc chấm 
dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại 
và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. 

Đại diện các nước Venezuela, Nga, Trung 
Quốc và Bolivia cũng như các tổ chức 
chính trị và xã hội bao gồm Phong trào 
không liên kết, ASEAN, Tổ chức hợp tác 
Hồi giáo, Cộng đồng Caribe và Nhóm 
G77 và Trung Quốc (G77+China) đã phát 
biểu ủng hộ Cuba và người dân nước này.  

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel 

nhấn mạnh, Cuba sẽ không từ bỏ cuộc 
chiến chống lại lệnh cấm vận vì điều 
này là bất hợp pháp, không công bằng 
và vô nhân đạo. Theo Chủ tịch Cuba, 
lệnh cấm vận đe dọa sự phát triển của 
Cuba và đi ngược lại tinh thần của Hiến 
chương LHQ.

(Theo VOV.VN)

LHQ thảo luận dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ 
chấm dứt cấm vận Cuba

Ngày 3.11, Triều Tiên tiếp tục bắn 
nhiều tên lửa đạn đạo, trong đó có một 
quả đã kích hoạt cảnh báo ở các khu vực 
miền Trung và miền Bắc Nhật Bản. Đây 
là đợt phóng mới nhất trong một năm 
thử tên lửa kỷ lục của Triều Tiên.

Theo Hãng tin Reuters, quân đội Hàn 
Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn ba tên 

lửa đạn đạo về phía bờ biển phía Đông 
của bán đảo Triều Tiên trong ngày 3.11, 
bao gồm 1 tên lửa tầm xa từ thủ đô Bình 
Nhưỡng và 2 tên lửa tầm ngắn từ TP 
Kaechon, nằm ở phía Bắc Bình Nhưỡng.

Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi 
Triều Tiên bắn ít nhất 23 tên lửa vào 
ngày 2.11, trong đó có một tên lửa lần 

đầu tiên hạ cánh ngoài khơi bờ biển Hàn 
Quốc. Đợt phóng hôm 2.11 có số tên lửa 
được phóng nhiều nhất trong một ngày 
của Triều Tiên.

Ngày 3.11, cư dân các tỉnh Miyagi, 
Yamagata và Niigata ở miền Bắc Nhật Bản 
đã được cảnh báo tìm nơi trú ẩn trong nhà 
vì vụ phóng thử tên lửa.           (Theo TTO)

Triều Tiên tiếp tục bắn tên lửa tầm xa, tầm ngắn 

Thụy Sĩ viện trợ 100 triệu USD cho Ukraine đối phó với mùa Đông
dân Ukraine.

Tuyên bố nêu rõ ngoài những hoạt 
động nhân đạo hiện nay của Thụy Sĩ 
ở Ukraine và khu vực, nước này dành 
khoản viện trợ 100 triệu francs Thụy 
Sĩ (100 triệu USD) cho các dự án hỗ trợ 
khôi phục gấp rút cơ sở hạ tầng năng 
lượng cũng như các hoạt động nhân 
đạo khác tại Ukraine.

(Theo Vietnam+)
Tòa nhà bị hư hại do xung đột tại Mariupol, Ukraine. 

Ảnh: THX/TTXVN

“Nga tin rằng ưu tiên hàng đầu là 
ngăn chặn bất kỳ cuộc đụng độ quân 
sự nào giữa các cường quốc hạt nhân, 
trong tình hình khó khăn và hỗn loạn 
hiện nay”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết 
ngày 2.11, khẳng định Moskva “nghiêm 
túc và nhất quán” với nguyên tắc “chiến 
tranh hạt nhân không có bên chiến thắng 
và không bao giờ được nổ ra”.

Bộ Ngoại giao Nga đồng thời kêu gọi 
các cường quốc hạt nhân khác có cam 
kết thực tế với vấn đề này, “từ bỏ những 
nỗ lực nguy hiểm nhằm xâm phạm lợi 
ích quan trọng của nhau, tránh nguy cơ 
xung đột vũ trang trực tiếp và các hành 
động khiêu khích với vũ khí hạt nhân 
hủy diệt hàng loạt”.

Trước đó, ngày 3.1, Nga đã ký tuyên 
bố chung với các nhà lãnh đạo của  
4 cường quốc hạt nhân khác gồm Mỹ, 
Anh, Pháp, Trung Quốc nhằm ngăn 
chặn chiến tranh hạt nhân và không 
chấp nhận chạy đua vũ trang hạt nhân. 
5 quốc gia này đồng thời là 5 thành viên 
thường trực Hội đồng Bảo an LHQ.

(Theo VnExpress.net)

Oanh tạc cơ B-52 của Mỹ bay cùng các tiêm kích 
Oman tại bầu trời nước này, ngày 29.3. 

Ảnh: Reuters


