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Từ chỗ nắm bắt được tâm lý nhẹ dạ, cả 
tin, hám lợi của nạn nhân, tội phạm lừa 
đảo dùng nhiều cách tiếp cận, dẫn dụ 
rồi chiếm đoạt tài sản. 

Bị lừa bởi nhẹ dạ, 
cả tin, hám lợi

Khai thác tốt cơ sở 
dữ liệu, nâng cao 
hiệu quả chăm sóc 
sức khỏe nhân dân 

Nhờ sớm chủ động xây dựng, đến nay tỉnh 
Bình Định đã bao phủ hồ sơ sức khỏe điện 
tử trong nhân dân đạt tỷ lệ khoảng 97%. 
Để khai thác tốt cơ sở dữ liệu này và nâng 
cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân, 
ngành Y tế tỉnh tiếp tục thực hiện các bước 
liên quan và cao hơn. u 6

Chợ trung tâm xã Canh Hiệp dự kiến 
hoàn thành trong năm 2023

u 7
Công ty TNHH MTV đá thạch anh Phú Tài 
Bình Định đang sản xuất bột đá thạch anh.                                                                                                                                         
Ảnh: HẢI YẾN 

Hỗ trợ doanh nghiệp 

ượt khóV u5

Chủ động phát triển và đổi mới 
các lĩnh vực quản lý, xem doanh nghiệp
như khách hàng của chính quyền

Theo phản ánh của nhiều DN, thời gian qua, họ chịu tác động 
từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng các sản phẩm nguyên phụ liệu, 
giá cả đầu vào tăng cao, không có đơn hàng hoặc đơn hàng bị 
hủy… Điều này khiến cho DN đứng trước nhiều khó khăn.

Bám sát thực tiễn, quan tâm 
giải quyết khó khăn, tạo điều kiện 
thuận lợi hơn cho người dân    
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DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG 
CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI - 
TIỂU DỰ ÁN TP QUY NHƠN: 

Tháo gỡ vướng mắc, 
đẩy nhanh tiến độ

Vui lây khi giúp được 
người khó khăn
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TIN VẮN

Bám sát thực tiễn, quan tâm giải quyết khó khăn, 
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân    

(BĐ) - Ngày 9.11, đồng chí 
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri 
tại phường Lê Lợi và xã Nhơn 
Hải, TP Quy Nhơn. Cùng tham 
dự có các đại biểu HĐND tỉnh, 
HĐND TP Quy Nhơn, lãnh đạo 
thành phố và các sở, ban, ngành 
của tỉnh. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 
nghe thông báo về dự kiến nội 
dung, thời gian kỳ họp thứ 9 
HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ  
2021 - 2026; kỳ họp thứ 8 HĐND 
TP Quy Nhơn khóa XII, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026. 

Cử tri phường Lê Lợi kiến 
nghị: Trên địa bàn phường còn 
có điểm họp chợ tự phát lấn 
chiếm lòng lề đường, mất vệ 
sinh môi trường; có các dự án 
đầu tư dịch vụ du lịch, thương 
mại triển khai đã lâu chưa hoàn 
thành… gây tác động xấu đến 
trật tự, mỹ quan đô thị. Chế độ 
chính sách đối với những người 
hoạt động không chuyên trách 
ở tổ dân phố còn rất thấp; xem 
xét lại quy định để có thêm chức 
danh phó khu phố. Giải quyết 
những vấn đề khó khăn như chế 
độ đối với nhân viên y tế cơ sở, 
việc thiếu thuốc, vật tư y tế... 

Sau khi lắng nghe ý kiến cử 

tri, đồng chí Hồ Quốc Dũng 
đề nghị UBND TP Quy Nhơn, 
UBND phường Lê Lợi phải nỗ 
lực hơn nữa, đưa ra các giải pháp 
phối hợp cụ thể, hiệu quả lâu 
dài, bám sát thực tiễn đời sống 
của người dân để giải quyết, 
chấn chỉnh về trật tự đô thị, làm 
cho thành phố, phường sạch, 
đẹp hơn. 

Chia sẻ với những khó khăn 
của ngành Y tế, nhân viên y tế 
cơ sở thời gian qua, đồng chí 
Hồ Quốc Dũng cho biết tỉnh đã 
có những kiến nghị Chính phủ 
cùng các bộ, ngành liên quan 

sớm có giải pháp tháo gỡ; đồng 
thời tỉnh quan tâm chỉ đạo các 
đơn vị trong ngành Y tế nỗ lực 
đảm bảo thuốc, vật tư y tế phục 
vụ nhân dân. Về chế độ, chính 
sách, thêm chức danh đối với 
những người hoạt động không 
chuyên trách ở khu phố, tổ dân 
phố, tỉnh tiếp tục quan tâm xem 
xét, chỉ đạo rà soát lại để giải 
quyết một cách linh hoạt, phù 
hợp thực tiễn, trên cơ sở đảm bảo 
theo đúng quy định. 

Cử tri xã Nhơn Hải kiến 
nghị xem xét, giải quyết chỗ ở 
cho một số hộ dân có hoàn cảnh 

khó khăn sau khi nhà nước thu 
hồi đất, trong khi theo quy định, 
họ không đáp ứng đủ các điều 
kiện được đền bù đất tái định 
cư; quan tâm hỗ trợ hơn đối với 
một số trường hợp hộ dân, người 
dân gặp khó khăn khi làm giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, 
căn cước công dân; tạo điều kiện 
thuận lợi để người dân tham 
gia phát triển du lịch cộng đồng 
thông qua các bè nổi phục vụ  
du khách...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng 
khẳng định tỉnh tiếp tục quan 

 Phiên giao dịch việc làm 
lưu động tại TX An Nhơn ngày 
9.11 đã thu hút hơn 100 ĐVTN 
và đại diện hội, đoàn thể các 
xã, phường trên địa bàn thị xã 
tham dự. Hoạt động do Trung 
tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối 
hợp với Phòng LĐ-TB&XH thị 
xã tổ chức. Tại phiên giao dịch 
việc làm, người lao động được 
thông tin các chính sách hỗ 
trợ, nhu cầu tuyển dụng việc 
làm trong và ngoài nước; nhóm 
ngành nghề xã hội có nhu cầu 
cao; các hoạt động đào tạo 
nghề, tuyển dụng lao động và 

xuất khẩu lao động... LÊ NGÂN
 500 suất quà (trị giá 950 

nghìn đồng/suất) đã được 
trao cho phụ nữ có hoàn cảnh 
khó khăn tại xã Canh Liên 
(huyện Vân Canh), xã Ân Phong 
(huyện Hoài Ân) và xã Mỹ Thọ 
(huyện Phù Mỹ). Chương trình 
do Hội LHPN tỉnh phối hợp 
cùng Hội Nữ doanh nhân tỉnh, 
Công ty Du lịch Hòa Bình, Quỹ 
Doanh nhân vì cộng đồng, 
NSND Lệ Thủy và các nhà hảo 
tâm tổ chức trong 2 ngày 8 - 
9.11. DƯƠNG LINH
 Đi câu cá, một thanh niên 

bị sóng cuốn trôi. Khoảng 12 
giờ ngày 8.11, có 2 thanh niên ở 
xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) là 
P.H.T. (27 tuổi) và N.T.Tr. (24 tuổi) 
đến khu vực mũi Rồng, thuộc bãi 
biển thôn Tân Phụng 2, xã Mỹ 
Thọ (huyện Phù Mỹ) để câu cá. 
Trong lúc đang ngồi trên tảng 
đá câu cá thì cả hai bị sóng đánh 
rơi xuống nước. Anh Tr. bơi được 
vào bờ, còn anh T. thì bị sóng 
biển cuốn trôi. Dù chính quyền 
địa phương và gia đình đã nỗ 
lực tìm kiếm nhưng đến đầu giờ 
chiều 9.11 vẫn chưa tìm được thi 
thể anh T. HẰNG NGA

Ngày 9.11, HĐND huyện Phù 
Cát khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 
2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề 
để xem xét, thảo luận, thông 
qua đề án thành lập thị trấn Cát 
Khánh thuộc huyện Phù Cát và 
đề án quy hoạch sử dụng đất giai 
đoạn 2021 - 2030 của huyện.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu 
HĐND huyện biểu quyết thống 
nhất thông qua các nghị quyết 
về đề án thành lập thị trấn Cát 
Khánh và quy hoạch sử dụng đất 
giai đoạn 2021 - 2030 của huyện. 

Theo đó, thành lập thị trấn 
Cát Khánh trên cơ sở nguyên 
trạng toàn bộ 30,74 km2 diện 
tích tự nhiên, quy mô dân số trên 
13.390 người và 8 thôn của xã Cát 
Khánh. Việc thành lập thị trấn 
Cát Khánh sẽ tạo điều kiện phát 
huy tối đa các tiềm năng, lợi thế 
sẵn có, thu hút đầu tư phát triển 
địa phương, tạo thuận lợi trong 
phát triển đô thị tỉnh Bình Định 
đến năm 2035; góp phần thúc 

đẩy phát triển KT-XH và tăng 
cường củng cố quốc phòng, an 
ninh trên địa bàn tỉnh nói chung, 
huyện Phù Cát nói riêng. Hiện 
xã Cát Khánh đã đạt 4/4 tiêu chí 
về quy mô dân số, diện tích tự 
nhiên, phân loại đô thị, cơ cấu 
và trình độ phát triển KT-XH 
theo quy định tại Nghị quyết số 
1211/2016/UBTVQH của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội và đảm bảo 
5/5 điều kiện theo quy định tại 
Điều 128 của Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương. 

Trước đó, xã Cát Khánh được 
UBND tỉnh công nhận đạt tiêu 
chuẩn đô thị loại V tại Quyết 
định số 5094/QĐ-UBND ngày 
21.12.2021. Qua lấy ý kiến cử tri 
địa phương, có 99,43% cử tri tán 
thành với đề án thành lập thị 
trấn Cát Khánh. 

Được biết, đến cuối năm 
2021, tổng giá trị sản xuất trên 
địa bàn xã đạt 780,34 tỷ đồng, 
tăng 12,38% so với cùng kỳ; tỷ 

trọng thương mại, dịch vụ và 
công nghiệp, xây dựng chiếm 
60,48% trong cơ cấu kinh tế; thu 
nhập bình quân đạt 51,1 triệu 
đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 
còn 2,8%; tỷ lệ lao động phi nông 
nghiệp chiếm 68,51%.

Về quy hoạch sử dụng đất 
giai đoạn 2021 - 2030 của huyện, 
tổng diện tích quy hoạch là 
3.802,3 ha. Trong đó, đất sử 
dụng cho mục đích nông nghiệp 
là 638,7 ha; đất sử dụng cho 
mục đích phi nông nghiệp là  
3.163,6 ha.

Cũng tại kỳ họp này, 100% 
đại biểu HĐND huyện đã biểu 
quyết thống nhất thông qua tờ 
trình về việc đề nghị cho thôi 
làm đại biểu HĐND huyện khóa 
XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 
ông Nguyễn Trung Kiên, nguyên 
Chủ tịch UBND huyện, với lý do 
chuyển công tác theo quyết định 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

TRƯỜNG GIANG

Thông qua đề án thành lập thị trấn Cát Khánh Phản biện xã hội quy định vùng 
nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thị Kim Thu chủ trì hội nghị.  
Ảnh: N.M

(BĐ) - Chiều 9.11, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 
Hội nghị phản biện xã hội về Dự 
thảo quy định khu vực thuộc nội 
thành của TP Quy Nhơn, thị xã, 
thị trấn, khu dân cư không được 
phép chăn nuôi; quy định vùng 
nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. 

Sau khi nghiên cứu dự 
thảo, đại diện các sở, ngành, 
các chuyên gia, UBND một số 
phường, thị trấn đã có nhiều đề 
xuất, phân tích, trao đổi để cùng 
làm rõ quy định, tăng tính hiệu 
quả, khả thi của chính sách. 

Các đại biểu đề xuất cần có 
một số cơ chế chính sách hỗ 
trợ người nuôi chim yến như: 
Hỗ trợ về đất để làm nhà nuôi 
yến, quy hoạch làng nuôi chim 
yến tập trung; hỗ trợ pháp lý; 
hỗ trợ về KHKT, kinh doanh, 
xuất khẩu tổ yến, xây dựng  
thương hiệu… 

Đối với vùng không được 
phép chăn nuôi, cần khảo sát 
tổng thể một lần nữa, làm rõ các 

tiêu chí xác định vùng không 
được phép chăn nuôi để đảm 
bảo phù hợp với các quy định 
hiện hành, đảm bảo công bằng 
giữa các thị trấn, khu dân cư. 
Cần bổ sung lộ trình di dời cụ 
thể cho từng loại hình chăn 
nuôi, chăn nuôi chim yến khi 
không thuộc vùng được phép 
chăn nuôi, nuôi chim yến; có 
chính sách hỗ trợ di dời, chính 
sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 
người dân. Mặt khác, cần làm rõ 
chế tài xử phạt khi có vi phạm 
xảy ra…

Sở NN&PTNT - cơ quan chủ 
trì soạn thảo dự thảo, đã giải 
trình, làm rõ một số vấn đề, 
tiếp thu các kiến nghị của các 
đại biểu. 

Sau hội nghị, lãnh đạo Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu 
cầu bộ phận chuyên môn khẩn 
trương tổng hợp ý kiến góp ý 
của đại biểu gửi cơ quan chủ trì 
soạn thảo theo đúng quy định. 

NGUYỄN MUỘI

tâm đầu tư nhiều về cơ sở hạ 
tầng cho xã Nhơn Hải để hướng 
đến đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao, đưa địa phương trở 
thành điểm sáng phát triển du 
lịch. Đồng thời đồng chí mong 
muốn cử tri, người dân chia sẻ, 
ủng hộ định hướng đầu tư phát 
triển du lịch xã Nhơn Hải của 
tỉnh, thành phố, trên cơ sở lãnh 
đạo hết sức cân nhắc để đảm bảo 
hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và 
người dân cùng tham gia khai 
thác phục vụ du lịch, phát triển 
KT-XH địa phương. 

Đồng chí Hồ Quốc Dũng chỉ 
đạo phải quan tâm hơn nữa đến 
việc giải quyết nhu cầu về chỗ 
ở của người dân Nhơn Hải còn 
khó khăn, nhất là những gia đình 
có đông người. Đối với những 
bức xúc, kiến nghị của người dân 
về đất tái định cư, đồng chí đánh 
giá việc giải quyết của các cấp, 
ngành, địa phương là đúng quy 
định, nhưng cũng cần rà soát lại, 
xem xét có thêm cách giải quyết 
để vừa có lý vừa có tình. Đối 
với việc làm giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, căn cước 
công dân còn gặp khó khăn, xã 
Nhơn Hải cần tập trung tháo gỡ 
theo hướng bám sát thực tiễn, 
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 
người dân.                    HOÀI THU 

Đồng chí Hồ Quốc Dũng (thứ ba từ phải sang) cùng các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND TP Quy Nhơn tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: H.THU
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(BĐ) - Chiều 9.11, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng chủ trì buổi làm 
việc với Đoàn công tác Ngân 
hàng Thế giới (WB) về chuyến 
giám sát hỗ trợ thực hiện Dự 
án môi trường bền vững các 
thành phố duyên hải - Tiểu dự 
án TP Quy Nhơn. Cùng tham 
dự buổi làm việc có đại diện các 
sở, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Quản 
lý dự án dân dụng và công 
nghiệp tỉnh (chủ đầu tư Dự án 
môi trường bền vững các thành 
phố duyên hải - Tiểu dự án TP 
Quy Nhơn), tổng vốn đầu tư 
ban đầu của dự án là hơn 55,304 
triệu USD; trong đó, vốn ODA 
hơn 50,083 triệu USD, vốn đối 
ứng hơn 5,22 triệu USD. Tổng 
vốn dự án sau điều chỉnh theo 
Quyết định số 3205/QĐ-UBND 
ngày 3.10.2022 của UBND tỉnh 
là hơn 33,236 triệu USD; trong 
đó, vốn ODA hơn 30,6 triệu 
USD, vốn đối ứng hơn 2,618 
triệu USD. 

Tính đến ngày 30.10.2022, 
tổng giá trị hợp đồng đã ký kết 
là 23,465 triệu USD; tổng vốn 
ODA đã giải ngân theo các 
hợp đồng là 15,974 triệu USD, 
tương ứng 68,08%. Chủ đầu tư 
dự án đã hoàn thành công tác 
đấu thầu, các thủ tục đấu thầu, 
ký kết hợp đồng tuân thủ các 
quy định. Đến nay, dự án đạt 
tiến độ tốt với 8 hợp đồng xây 
lắp đã hoàn thành đưa vào sử 
dụng, như: Cải tạo cống thoát 
nước thượng lưu hồ Bàu Sen 
và đường Bạch Đằng; xây dựng 
các tuyến cống hộp tại khu vực 
Hóc Bà Bếp; xây dựng các tuyến 
cống cấp 3... 

Hiện dự án còn các hợp 
đồng xây lắp đang thực hiện, 
nhà thầu nỗ lực đảm bảo hoàn 
thành trước ngày 31.12.2022, 
gồm: Mở rộng, nâng công 
suất Nhà máy xử lý nước 

thải Nhơn Bình lên 28.000 m3/
ngày đêm; mở rộng khu chôn 
lấp chất thải rắn Long Mỹ; 
cung cấp và lắp đặt thiết bị 
tự động khử mùi và vận hành 
các trạm bơm, nhà máy xử lý  
nước thải… 

Do nhiều nguyên nhân 
khách quan, gói thầu mở rộng, 
nâng công suất nhà máy xử lý 
nước thải Nhơn Bình và mở 
rộng khu chôn lấp chất thải rắn 
Long Mỹ chưa thể hoàn thành 
vào cuối năm nay, nên phải đề 
nghị gia hạn. 

Tại buổi làm việc, Đoàn 
công tác của WB cùng lãnh 
đạo tỉnh, các sở, ngành của tỉnh 
thảo luận các giải pháp để tháo 
gỡ những vướng mắc, khó khăn 
trong thực hiện dự án, nhằm 
sử dụng hiệu quả nguồn vốn 
của dự án.

Phát biểu kết luận buổi 
làm việc, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
cảm ơn Đoàn công tác WB đã 
hỗ trợ, tạo điều kiện để tỉnh 
Bình Định triển khai các dự 
án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
mong muốn tiếp tục nhận 
được sự hỗ trợ của WB nhằm 
triển khai hiệu quả dự án thời 
gian tới. Về phía tỉnh, UBND 
t ỉnh sẽ  phối  hợp các  bộ, 
ngành Trung ương thẩm định 
và trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, phê duyệt các 
báo cáo, đề xuất điều chỉnh 
triển khai các hạng mục dự 
án đáp ứng theo yêu cầu  
của WB.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng cũng 
thẳng thắn nhìn nhận những 
thiếu sót và hạn chế trong 
tiến độ triển khai dự án; đề 
nghị chủ đầu tư dự án, các sở, 
ngành liên quan đẩy nhanh 
tiến độ, đảm bảo hoàn thành 
các gói thầu theo đúng tiến độ.

ĐỖ THẢO

(BĐ) - Ngày 9.11, tại Trại giam 
Kim Sơn (thuộc Bộ CA, đóng tại 
xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân), 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban 
Thư ký Hội LHTN Việt Nam 
tỉnh, Trung tâm Hướng nghiệp 
TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ 
chức chương trình Hành trình 
của niềm tin năm 2022. Tham dự 
chương trình có hơn 600 phạm 
nhân trong độ tuổi thanh niên 
đang chấp hành án phạt tù tại 

Phân trại 1, Trại giam Kim Sơn.
Tại chương trình, tiến sĩ tâm 

lý Huỳnh An Bình, Giám đốc 
Trung tâm Hướng nghiệp TP Hồ 
Chí Minh, giao lưu, trò chuyện 
với các phạm nhân, nhằm giúp 
họ tự giác nỗ lực học tập, lao 
động; sẻ chia, giúp đỡ nhau cùng 
tiến bộ trong thời gian cải tạo; 
đồng thời tiếp thêm niềm tin để 
các phạm nhân có thêm động lực 
phấn đấu, cải tạo tốt để trở thành 

những công dân có ích cho xã hội 
khi chấp hành xong án phạt tù, 
tái hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra, trong khuôn khổ 
chương trình, CLB Thầy thuốc 
trẻ tỉnh tổ chức khám bệnh, 
cấp phát thuốc cho 100 phạm 
nhân. Hội LHTN Việt Nam 
tỉnh trao tặng 20 suất quà cho 
các phạm nhân cải tạo tốt, chấp 
hành nghiêm quy định, điều lệ  
của trại.                  CHƯƠNG HIẾU

Hành trình của niềm tin

Ngày 9.11, ông Nguyễn 
Phương Nam, Phó Chủ tịch 
UBND TP Quy Nhơn xác nhận 
đã chỉ đạo lực lượng CA phối 
hợp với UBND phường Lê Lợi 
mời gặp phụ huynh và các em 
học sinh liên quan đến clip 
đánh một nữ sinh lớp 8 của 
Trường THCS Ngô Văn Sở  
(TP Quy Nhơn) để làm rõ thông 
tin, xem xét xử lý. Đồng thời, 
giao cho nhà trường phối hợp 
với gia đình học sinh để làm 
việc, giáo dục học sinh nhận 
thức rõ vấn đề sai phạm.

Trước đó, sáng 8.11, mạng 
xã hội facebook xuất hiện clip 
dài hơn 1 phút  ghi lại cảnh 
một nữ sinh bị một nhóm nữ 
sinh khoảng 3 người dồn vào 
tường của một căn phòng. 
Được sự cổ vũ của 2 người 
đứng quay clip, nữ sinh mặc 

áo thun đen, tay trắng lao 
vào túm tóc rồi đánh nữ sinh 
lớp 8. Clip nói trên được chia 
sẻ trên mạng xã hội, thu hút 
nhiều lượt chia sẻ, bình luận; 
đến chiều cùng ngày thì đoạn 
clip đã bị gỡ xuống.

Theo xác minh ban đầu của 
cơ quan chức năng, nữ sinh bị 
đánh tên P.T.T.V., đang học lớp 
8 tại Trường THCS Ngô Văn 
Sở. 2 nữ sinh quay clip cũng 
là học sinh lớp 8 cùng trường, 
còn người đánh V. từng học 
tại trường này nhưng hiện đã  
nghỉ học. 

Được biết, V. sống cùng cha 
mẹ tại phường Lê Lợi. 

Sau khi sự việc xảy ra, 
Phòng GD&ĐT TP Quy Nhơn 
đã báo cáo Sở GD&ĐT và UBND  
TP Quy Nhơn.

MAI HOÀNG

Làm rõ việc một nữ sinh lớp 8  
ở TP Quy Nhơn bị bạn đánh

Chủ động phát triển và đổi mới 
các lĩnh vực quản lý, xem doanh nghiệp
như khách hàng của chính quyền

 (BĐ) - Đây là chỉ đạo của 
đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh, tại buổi làm việc với Sở 
KH&ĐT về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 
2022 và công tác trọng tâm thời 
gian tới, vào chiều 9.11. Dự buổi 
làm việc còn có đại diện các sở, 
ngành của tỉnh. 

Báo cáo của Sở KH&ĐT và 
ý kiến của các sở, ngành cho 
thấy, các nhiệm vụ chính trong 
năm 2022 đã và đang được Sở 
KH&ĐT triển khai bài bản, 
hiệu quả. Nổi bật là Sở đã tham 
mưu kịp thời cho UBND tỉnh 
xây dựng các chỉ tiêu phát triển  
KT-XH của tỉnh; tham mưu về 
đầu tư công; tham mưu triển 
khai các chương trình mục tiêu 
quốc gia và chương trình phục 
hồi và phát triển KT-XH.., làm 
cơ sở để tỉnh chỉ đạo điều hành 
phát triển KT-XH, an sinh xã hội, 
phòng chống dịch bệnh, đảm 
bảo an ninh, quốc phòng. 

Sở KH&ĐT cũng đã đẩy 
mạnh công tác cải cách thủ tục 
hành chính, tạo điều kiện thuận 
lợi cho DN đăng ký đầu tư và 
thực hiện các dự án. Hoạt động 
xúc tiến, thu hút đầu tư diễn ra 
sôi động và đạt kết quả tích cực. 
10 tháng đầu năm 2022, toàn 
tỉnh thu hút mới 63 dự án đầu 
tư trong nước với tổng vốn đăng 
ký trên 15.728 tỷ đồng, có 15 dự 
án thêm vốn hơn 19.455 tỷ đồng 
so với trước. Ngoài ra, có 4 dự 
án FDI điều chỉnh tăng vốn thêm 
13,84 triệu USD. 

Công tác đấu thầu, thẩm định 
và giám sát đầu tư, quản lý DN... 
cũng được thực hiện chặt chẽ, 
đúng quy định. Sở KH&ĐT cũng 
đã tích cực đôn đốc các chủ đầu 

tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân 
vốn đầu tư công. Đến cuối tháng 
10.2022, toàn tỉnh thực hiện giải 
ngân hơn 5.167 tỷ đồng, đạt 
55,27% kế hoạch vốn được giao. 

Để đảm bảo hoàn thành tốt 
nhiệm vụ năm 2022, Sở KH&ĐT 
đề ra 18 giải pháp, trong đó có 
việc chủ trì phối hợp với các sở, 
ngành báo cáo đề xuất những 
nhiệm vụ, giải pháp đột phá 
nhằm thực hiện đạt và vượt các 
chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND 
tỉnh đề ra trong năm 2022. Xây 
dựng chỉ tiêu và giải pháp chỉ 
đạo, điều hành kế hoạch phát 
triển KT-XH của tỉnh năm 2023 - 
2025 đảm bảo hoàn thành các 
chỉ tiêu kế hoạch 5 năm theo 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết  
HĐND tỉnh. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm 
việc, đồng chí Phạm Anh Tuấn 
yêu cầu Sở KH&ĐT phải chủ 
động phát triển, đổi mới các lĩnh 
vực mình quản lý; thay đổi quan 
điểm, cách làm việc theo hướng 
lấy DN là đối tượng phục vụ; 
thu hút DN mới và chăm sóc, hỗ 
trợ DN cũ mở rộng quy mô sản 
xuất. Sở KH&ĐT và Ban quản lý 
Khu kinh tế tỉnh cũng phải làm 
rõ, đánh giá đúng nguyên nhân 
thực trạng DN không muốn vào 
trong khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp để đầu tư phát 
triển. Cùng với đó, đẩy mạnh cải 
cách hành chính, không nhũng 
nhiễu DN, xem DN như khách 
hàng của chính quyền…

Đối với công tác tham mưu 
điều hành chỉ số phát triển của 
tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn 
chỉ đạo Sở KH&ĐT xây dựng 
hoàn thiện chỉ số phát triển kinh 
tế đến cấp xã, trước mắt đến cấp 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.                                                Ảnh: TIẾN SỸ

huyện, ứng dụng công nghệ 
thông tin để hoàn thành báo cáo 
của tỉnh. Quan trọng nhất đối 
với công tác này là phân tích, 
đánh giá, đề xuất trên cơ sở chỉ 
số và phải phối hợp với các sở, 
ngành, địa phương để thực hiện. 
Bên cạnh đó, chuẩn bị xây dựng 
các chỉ số giai đoạn 2026 - 2030. 

Đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm Xúc 
tiến đầu tư tỉnh và Ban quản lý 
Khu kinh tế tỉnh phải phối hợp 
xây dựng kế hoạch thu hút đầu 
tư trên từng lĩnh vực của tỉnh 
trong 3 năm tới. Từ đó, tổ chức 
xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình 
thức khác nhau. 

Đối với công tác quản lý DN, 
đồng chí chỉ đạo Sở KH&ĐT 
phải đổi mới công tác đăng ký 
DN đầu vào theo hướng nắm bắt 
định hướng và tư vấn cho DN. 
Tổng rà soát lại các DN trên địa 
bàn tỉnh, phối hợp với Cục Thuế 
tỉnh, Cục Thống kê tỉnh thống 
nhất số liệu, xác định các số liệu, 
dữ liệu cần quản lý và chuẩn hóa 
số liệu, từ đó biết được DN có 
khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ, 
tháo gỡ. Sở KH&ĐT cũng phải 
rà soát, triển khai 3 chương trình 
mục tiêu quốc gia; tổ chức quản 
lý đầu tư công đúng quy định, 
chất lượng và thanh quyết toán 
kịp thời, đảm bảo tỷ lệ giải ngân 
đã đề ra. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn còn 
lưu ý đến công tác quản lý các 
vấn đề kinh tế; chuyển đổi số của 
Sở KH&ĐT và việc hỗ trợ chuyển 
đổi số DN; yêu cầu các sở, ngành 
của tỉnh phải chủ động cộng tác 
với Sở KH&ĐT vì sự phát triển 
chung của tỉnh… 

TIẾN SỸ

DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ  
DUYÊN HẢI - TIỂU DỰ ÁN TP QUY NHƠN: 

Tháo gỡ  vướng mắc, đẩy nhanh 
tiến độ
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Bình Định

Người dân và tiểu thương ở xã Canh 
Hiệp (huyện Vân Canh) mong muốn có 
được một ngôi chợ khang trang phục 
vụ đời sống dân sinh. Trong khi đó, 
công trình chợ trung tâm xã Canh Hiệp 
lại xây dựng dở dang, kéo dài. Không 
có chợ kiên cố, người dân nơi đây phải 
họp chợ, mua bán ở các ngả đường, 
tại các thôn, làng trong điều kiện tạm 
bợ, mất ATGT, không đảm bảo vệ sinh  
môi trường. 

Bà Lê Thị Hồng, ở làng Hiệp 
Hưng, cho biết: “Hằng ngày, chúng 
tôi phải đi đến chợ thị trấn Vân Canh 
hoặc chợ xã Canh Hiển để mua lương 
thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng… 
Còn đi chợ tại các làng trong xã vào 
mùa mưa rất cực, quầy hàng che chắn 
tạm bợ trên nền đất ẩm thấp, hàng 
hóa bày bán lộn xộn, mất vệ sinh. 
Vì vậy, người dân mong muốn chợ 
trung tâm xã Canh Hiệp sớm hoàn 
thành để được đi chợ gần hơn, sạch  
sẽ hơn”.

Theo ông Đinh Văn Thành, Chủ 
tịch UBND xã Canh Hiệp, chợ trung 
tâm xã Canh Hiệp hiện đã xây dựng 
xong một số ki ốt, bê tông hóa khu vực 
sân phía trước chợ, xây dựng bồn hoa 
dọc tuyến QL 19C và một số hạng mục 
hạ tầng kỹ thuật khác. Thời gian qua, 
cả người dân, tiểu thương và chính 
quyền địa phương đã nhiều lần kiến 
nghị các cấp quan tâm tiếp tục đầu tư 
xây dựng hoàn thiện chợ nhưng đến 
nay chưa được giải quyết.

Theo ông Nguyễn Quốc Thành, 
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện 
Vân Canh, dự án xây dựng chợ trung 

Chợ trung tâm xã Canh Hiệp  
dự kiến hoàn thành trong năm 2023

tâm xã Canh Hiệp khởi công năm 
2020, được chia làm 2 giai đoạn. Giai 
đoạn 1 gồm các hạng mục: San nền 
với diện tích hơn 12.000 m2; xây dựng 
bờ kè, xây dựng nhà ki ốt; nhà để xe; 
bể nước ngầm; mương thoát nước; 
lắp đặt đầy đủ hệ thống điện, nước 
và PCCC cho công trình… Còn giai 
đoạn 2 của dự án này đang xin chủ 
trương đầu tư. 

Về vấn đề này, ông Lương Đình 
Tiên, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, 
cho hay: Việc triển khai giai đoạn 2 
của dự án xây dựng chợ trung tâm xã 
Canh Hiệp không có sự chậm trễ, mà 
phải thực hiện theo quy trình. Trước 

đây, giai đoạn 1 của dự án sử dụng 
nguồn vốn của Chương trình 135. Với 
giai đoạn 2, UBND huyện đang phê 
duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định 
nguồn vốn và phải được HĐND huyện 
thông qua... Dự kiến, đầu tháng 1.2023 
bắt đầu xây dựng giai đoạn 2 và hoàn 
thành sau đó 8 tháng với kinh phí 
khoảng 12 tỷ đồng. 

“Chúng tôi cũng rất trăn trở, mong 
muốn sớm đưa chợ trung tâm xã Canh 
Hiệp đi vào hoạt động, góp phần 
giải tỏa sự bức bách về nơi mua bán 
cho tiểu thương và người dân”, ông  
Tiên nói.

VĂN LƯU

Chợ trung tâm xã Canh Hiệp đã xây dựng xong giai đoạn 1, đang chờ triển khai giai đoạn 2.        Ảnh: V.LƯU

Phản ảnh tới Báo Bình Định, người 
dân thôn Nam Tượng 3 (xã Nhơn 
Tân, TX An Nhơn), trình bày: Đợt 
mưa lớn cuối năm 2021, nước lũ từ 
thượng nguồn núi An Trường (thôn 
Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân) ào ạt đổ 
xuống hạ nguồn tại khu vực tràn số 
2 bắc qua tuyến kênh chính hồ Núi 
Một. Sau đó, nước lũ tiếp tục chảy theo 
tuyến kênh dẫn dòng cho hạ lưu tràn 
số 2 (chạy song song với tuyến kênh 
chính hồ Núi Một), đổ vào cánh đồng 
Phúc Hậu thuộc thôn Nam Tượng 3. 
Lượng nước đổ vào cánh đồng quá 
lớn gây tình trạng sa bồi, thủy phá; 
hư hỏng ruộng lúa, ảnh hưởng đến  
canh tác.

Theo nhiều người dân ở thôn Nam 
Tượng 3, từ năm 2020, một công ty sản 
xuất giống gia cầm xây dựng tường rào 
khu chăn nuôi chạy dọc tuyến kênh 
chính hồ Núi Một thì hướng thoát 
lũ tự nhiên bị cản trở. Khi trời mưa 
lớn, nước lũ từ thượng nguồn núi An 
Trường đổ xuống khu vực tràn số 2 
không thể thoát; toàn bộ chảy theo 
tuyến kênh dẫn dòng hạ lưu tràn số 2. 
Do toàn bộ nước lũ chảy theo hướng 
này nên khối lượng nước đổ vào cánh 
đồng Phúc Hậu rất lớn, đây là nguyên 
nhân chính gây tình trạng sa bồi, 
thủy phá.

Đến nay, UBND xã Nhơn Tân đã nạo 
vét tuyến mương nằm ở phía Nam cánh 
đồng Phúc Hậu, gia cố bờ bao bằng đất 
tại đoạn đối diện với hướng chảy vào 

Cánh đồng Phúc Hậu bị sa bồi, thủy phá

của tuyến kênh dẫn dòng hạ lưu tràn  
số 2. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp 
tạm thời, nếu có mưa lớn kéo dài thì 
nguy cơ nước lũ làm vỡ bờ bao rất cao. 
Do đó, người dân ở thôn Nam Tượng 3 
mong muốn chính quyền địa phương 
và các cơ quan, đơn vị liên quan xây bờ 
bao kiên cố bằng bê tông xi măng tại 
đoạn phía Tây Nam cánh đồng Phúc 
Hậu để ngăn nạn sa bồi, thủy phá.

Ông Lương Huyết Giang, Phó Chủ 
tịch UBND xã Nhơn Tân, xác nhận: 
Phản ảnh của người dân ở thôn Nam 
Tượng 3 là đúng thực tế. Nạn sa bồi, 
thủy phá không chỉ ảnh hưởng trực 
tiếp tới 8 ha đất nông nghiệp thuộc 

cánh đồng Phúc Hậu; 
mà còn ảnh hưởng tới 
nhiều diện tích thuộc 
các cánh đồng lân cận. 
Sau đợt sa bồi, thủy 
phá cuối năm 2021, 
UBND xã Nhơn Tân 
cho nạo vét mương 
tiêu thoát lũ và gia cố 
bờ bao khu vực phía 
Tây Nam cánh đồng 
Phúc Hậu. Tuy nhiên, 
đây chỉ là giải pháp 
tạm thời, về lâu dài 
cần khoản kinh phí 
lớn xây dựng bờ bao 
kiên cố bằng bê tông  
xi măng.

Ông Giang cho 
hay: “UBND xã đã 

phối hợp với Công ty TNHH Khai 
thác công trình thủy lợi Bình Định 
làm việc với Công ty TNHH Giống 
gia cầm Minh Dư (đơn vị xây dựng 
tường rào khu chăn nuôi chạy dọc 
tuyến kênh chính hồ Núi Một - 
PV) để bàn phương hướng khắc phục 
nạn sa bồi, thủy phá. Theo đó, Công ty 
TNHH Giống gia cầm Minh Dư đồng 
ý xây bờ bao kiên cố bằng bê tông  
xi măng tại đoạn phía Tây Nam cánh 
đồng Phúc Hậu. Tới đây, đơn vị này 
sẽ triển khai thực hiện, giúp người dân 
thuận lợi, an tâm sản xuất vụ Đông Xuân  
2022 - 2023”.

VĂN LỰC

Vị trí bờ bao đoạn phía Tây Nam cánh đồng cần xây dựng kiên cố bằng 
bê tông xi măng.                                                                                                  Ảnh: V.LỰC

Hằng năm, cứ vào mùa mưa, các 
tuyến đường lớn trên địa bàn tỉnh như 
QL 1, QL 19, QL 19B, QL 19 mới… lại 
xuống cấp, hư hỏng. Tại nhiều đoạn 
đường, bề mặt chi chít “ổ gà”, “ổ voi” 
và hầm, hố lớn, nhỏ. Thậm chí, một số 
nơi, lớp nhựa thảm trên mặt đường bong 
tróc gần như toàn bộ, chẳng khác nào 
đường đất.

Tình trạng này gây nhiều khó khăn, 
nguy hiểm cho người tham gia giao 
thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT, 
nhất là lúc ban đêm, trời mưa. Người 
dân liên tục ta thán, còn các đơn vị hữu 
trách cũng nhiều lần khắc phục, sửa 
đường nhưng đâu lại vào đấy. 

Các tuyến quốc lộ hư hỏng theo 
đúng “lộ trình” và lặp đi lặp lại hằng 
năm. Trong khi đó, người tham gia giao 
thông vẫn phải nộp đủ phí khi qua các 
trạm thu phí đóng trên địa bàn tỉnh. 
Thực trạng này khiến rất nhiều người 
bức xúc, kiến nghị các cấp, các ngành có 
giải pháp can thiệp. Thế nhưng, dường 
như kiến nghị của người dân chưa được 
các cấp, các ngành quan tâm giải quyết 
hiệu quả, triệt để.

Để giải quyết vấn đề này, thiết nghĩ 
các cấp, các ngành cần quan tâm đầu 
tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông 
theo kịp tốc độ phát triển của xã hội. Đặc 
biệt, phải tăng cường kiểm tra, giám sát 
chất lượng khi thi công đường; có chế 
tài xử lý nghiêm đối với các đơn vị thi 
công không đảm bảo chất lượng. 

Các đơn vị đầu tư, xây dựng đường 
theo hình thức BOT cần nêu cao trách 
nhiệm trong quản lý, bảo trì; việc khắc 
phục, sửa chữa các đoạn đường hư hỏng 
phải kịp thời và đảm bảo chất lượng. Mặt 
khác, các lực lượng chức năng liên quan 
như CSGT, thanh tra giao thông tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe, 
xử lý theo đúng quy định pháp luật đối 
với các trường hợp vi phạm tải trọng - 
một trong những nguyên nhân khiến 
đường mau hỏng.                MINH NHÂN

Đến hẹn lại… hỏng

(BĐ) - CA huyện Phù Cát đang phối 
hợp với các cơ quan chức năng điều tra, 
làm rõ vụ TNGT đường sắt làm 2 người 
tử vong xảy ra trên địa bàn huyện.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút 
ngày 8.11, tại đoạn đường giao nhau 
giữa tuyến đường sắt Bắc - Nam và 
đường dân sinh thuộc thôn Kiều An, xã 
Cát Tân, huyện Phù Cát đã xảy ra TNGT 
đường sắt nghiêm trọng. 

Vào thời điểm trên, tàu mang số 
hiệu D20E-006 do lái tàu Nguyễn Huy 
Hoàng (SN 1985, ở quận Thanh Khê,  
TP Đà Nẵng) điều khiển chạy theo 
hướng Nam - Bắc đã xảy ra tai nạn với 
xe mô tô do chị Nguyễn Thị Thơm (SN 
1991) trú ở xã Xuân Sơn Nam, huyện 
Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) điều khiển 
lưu thông theo hướng Đông - Tây chở 
theo con ruột là Nguyễn Ngọc Khánh 
An (SN 2018). 

Hậu quả vụ tai nạn làm chị Thơm 
tử vong tại chỗ, cháu An tử vong trên 
đường đưa đi cấp cứu.                      G.N

Tai nạn giao thông 
đường sắt, 2 người 
tử vong

PHÙ CÁT:
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Bình Định

Quá nhiều khó khăn 
Theo báo cáo từ Sở Công 

Thương, sản xuất công nghiệp 
trong 10 tháng năm 2022 tăng 
trưởng khá, giá trị tăng thêm 
ước đạt 7,02% so với cùng 
kỳ năm trước. Kim ngạch 
xuất khẩu (KNXK) 10 tháng 
năm 2022 ước đạt khoảng  
1,33 tỷ USD, tăng 20,1% so với  
cùng kỳ. 

Ông Ngô Văn Tổng, Giám 
đốc Sở Công Thương, cho biết: 
KNXK tuy có xu hướng tăng 
nhưng phần lớn ở các sản 
phẩm xuất khẩu thô, gia công, 
như nông sản (mì lát), lâm 
sản (dăm gỗ)... KNXK ngành 
chế biến dăm gỗ tăng cao do 
xuất khẩu của sản phẩm dăm 
gỗ, viên nén gỗ tăng, nhất là 
viên nén gỗ phục vụ nhu cầu 
năng lượng… 

Theo ông Ngô Văn Tổng, 
trong những tháng cuối  
năm 2022, kinh tế thế giới còn 
nhiều khó khăn, thậm chí một 
số nền kinh tế lớn có thể suy 
thoái. Lạm phát tiếp tục tăng 
cao ở nhiều quốc gia, khu vực, 
ảnh hưởng tới tiêu dùng hàng 
hóa không thiết yếu, làm giảm 
cầu hàng hóa nhập khẩu từ các 
nước Mỹ, EU…

Thực tế là từ tháng 10.2022, 
nhiều DN ở Bình Định bắt đầu 
gặp khó khăn: Thiếu đơn hàng, 
lãi suất và tỷ giá hối đoái tăng 
vọt. Một số DN không có đơn 
đặt hàng hoặc đơn đặt hàng 
bị hủy giữa chừng các tháng 
cuối năm 2022 và năm 2023 
như: Công ty CP Phú Tài, Công 
ty TNNN TM Hoàng Giang, 
Công ty Tân Ánh Dương, Công 
ty May Tam Quan, Công ty 
Nhật Nam Hưng, Công ty CP 
Đông lạnh Quy Nhơn, Công ty 
TNHH MTV Hoa Sen - Nhơn 

(BĐ) - Từ ngày  
8 đến 9.11, Hội đồng 
bồi thường giải phóng 
mặt bằng (GPMB) 
huyện Tuy Phước đã 
chi trả hơn 21 tỷ đồng 
tiền bồi thường (đất, 
cây cối, hoa màu, vật 
kiến trúc...) cho 192 
trường hợp bị ảnh 
hưởng do triển khai 
dự án thành phần 
đoạn Quy Nhơn - 
Chí Thạnh thuộc Dự 
án xây dựng công 
trình đường bộ cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông, giai 
đoạn 2021 - 2025 đoạn đi qua xã 
Phước An, huyện Tuy Phước. 

Hiện nay, UBND huyện 
Phù Cát đã kiểm đếm xác định  
953 hộ bị ảnh hưởng; diện tích 
bị ảnh hưởng khoảng 57,6 ha;  

(BĐ) - Từ ngày 9 đến 15.11, 
Sở Công Thương phối hợp 
với một số sở, ban, ngành có 
liên quan tổ chức đoàn công 
tác làm việc với UBND các 
huyện, thị xã, DN, cơ sở mua 
gom nông sản, cung cấp vật 
tư nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh. Mục đích của các buổi 

làm việc là hỗ trợ nông dân 
tiêu thụ nông sản thuận lợi 
trong tháng 11 - 12.2022 và 
tháng 1.2023, nghiên cứu xây 
dựng và triển khai các giải 
pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ 
nông sản.

Đoàn công tác đã làm việc 
trực tiếp với một số thương lái 

chuyên mua gom nông sản với 
số lượng lớn để trao đổi nhu 
cầu, kế hoạch mua gom; thống 
kê đơn vị cung ứng vật tư nông 
nghiệp tại từng địa phương, 
nắm tình hình về nguồn cung, 
giá cả các loại vật tư phục vụ 
sản xuất nông nghiệp.

BÙI NGHĨA 

Hưởng ứng cam kết của Việt 
Nam tại Hội nghị lần thứ 26 
các bên tham gia Công ước 
khung của Liên hợp quốc về 
biến đổi khí hậu (gọi tắt là 
COP26), Ngân hàng HSBC 
Việt Nam đã cam kết thu xếp 
đến 12 tỷ USD tài trợ phát 
triển bền vững tại Việt Nam 
cho đến năm 2030.

Theo đó, HSBC Việt Nam 
sẽ hỗ trợ Bộ TN&MT xây 
dựng phương pháp tiếp cận 
thực tế trong việc hiện thực 
hóa các chiến lược cho phù 
hợp với mục tiêu phát thải 
ròng bằng “0” của Việt Nam 
cũng như xây dựng cơ cấu 
để mở ra các nguồn tài chính 
quốc tế nhằm hỗ trợ mục tiêu 

này. Ngân hàng sẽ chịu trách 
nhiệm huy động nguồn vốn 
từ thị trường tài chính trong 
nước và quốc tế để có thể cung 
cấp đa dạng các giải pháp bền 
vững của mình, bao gồm tín 
dụng xanh, tài trợ nợ, chuỗi 
cung ứng, thương mại, tiền gửi 
xanh và các sản phẩm đầu tư.        

(Theo kinhte&dubao)

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó
Theo phản ánh của nhiều DN, thời gian qua, họ chịu tác động từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng các sản phẩm nguyên 

phụ liệu, giá cả đầu vào tăng cao, không có đơn hàng hoặc đơn hàng bị hủy… Điều này khiến cho DN đứng trước 
nhiều khó khăn. 

Tìm giải pháp tiêu thụ nông sản thuận lợi

HSBC hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu 
phát thải ròng bằng “0”

DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC - NAM:

Khẩn trương chi trả tiền bồi thường 
giải phóng mặt bằng cho dân

97 ngôi nhà bị giải tỏa trắng 
và 93 hộ bị ảnh hưởng một 
phần đất ở; 745 ngôi mộ bị 
ảnh hưởng phải di dời. UBND 
huyện đã phê duyệt phương 
án bồi thường, GPMB 2 đợt cho  
512 hộ bị ảnh hưởng với số tiền 
56 tỷ đồng.                 CÔNG HIẾU 

Hội đồng bồi thường GPMB huyện Tuy Phước chi 
trả tiền bồi thường cho người dân xã Phước An, 
huyện Tuy Phước.                                         Ảnh: CÔNG HIẾU

Hội Bình Định… 
Ông Lê Văn Luận, Giám 

đốc Công ty TNHH MTV đá 
thạch anh Phú Tài Bình Định, 
cho biết: Hiện nay, giá vật tư, 
nguyên liệu, máy móc, thiết bị, 
phí vận chuyển, nhất là xăng 
dầu tăng cao. Công ty đang 
phải mua nguyên liệu đá thạch 
anh tại mỏ đá ở tỉnh Quảng 
Nam, nhà cung cấp cũng có 
những khó khăn tương tự nên 
họ liên tục điều chỉnh tăng 
giá dẫn đến giá sản phẩm của 
mình phải tăng theo, giá cao 
thì khó cạnh tranh. Do đó, công 
ty kiến nghị Sở Công Thương 
và các sở, ngành liên quan hỗ 
trợ hoàn tất các thủ tục hành 
chính, hồ sơ pháp lý cấp phép 
để có thể sớm khai thác mỏ đá 
thạch anh tại tỉnh để DN chủ 
động trong sản xuất. 

Thời gian qua, nhiều khó 

khăn tương tự như trên đến 
cùng lúc khiến chi phí sản xuất 
tăng, hệ quả là năng lực cạnh 
tranh của DN bị giảm. Thêm 
vào đó, các chính sách hỗ trợ 
tín dụng, vay vốn dành cho DN 
sản xuất của nhà nước gần như 
không thể tiếp cận; trong bối 
cảnh đó môi trường đầu tư, 
kinh doanh cần phải cải thiện 
mạnh mẽ hơn nữa…

Linh hoạt tháo gỡ, 
vượt qua khó khăn

Để vượt qua khó khăn, các 
DN đã tìm tòi sáng tạo trong 
cách thức tháo gỡ, linh hoạt 
liên kết và chuyển hướng thích 
ứng với điều kiện sản xuất, 
kinh doanh, thị trường. 

Ông Hồ Liên Nam, Trưởng 
phòng Kinh doanh Công ty 
CP Cảng Quy Nhơn (QNP) 
cho biết: Để khắc phục khó 

khăn, từ ngày 5.10, chúng tôi 
mở tuyến dịch vụ container 
China South East Asia (CSE) 
kết nối trực tiếp hàng hóa nông 
sản ở các tỉnh Tây Nguyên, các 
nước Lào, Campuchia xuất 
nhập khẩu thông qua Cảng 
Quy Nhơn với các thị trường 
Trung Quốc (các cảng Dalian, 
Ningbo, Sanghai), Hàn Quốc 
(các cảng Busan, Incheon), 
Thái Lan (các cảng Bangkok, 
Laem Chabang), Philippines 
(cảng Manila). QNP chủ động 
phối hợp với các hãng tàu, đơn 
vị thu xếp dịch vụ vận tải cho 
DN xuất nhập khẩu hàng hóa, 
tổ chức hội nghị nhóm khách 
hàng may mặc - nhóm khách 
hàng có lượng đơn hàng lớn, 
giá trị cao… đề xuất giải pháp 
logictics các sản phẩm may 
mặc đi Trung Quốc, Mỹ, châu 
Âu sao cho tiết kiệm nhất để 

tất cả các bên cùng có lợi. Thu 
hút thành công để Tập đoàn 
PACORINI xuất khẩu cà phê 
mà họ gom được ở khu vực 
Tây Nguyên qua Cảng Quy 
Nhơn, qua đó bước đầu hình 
thành chợ cà phê tại Cảng 
Quy Nhơn. 

Còn bà Trần Thị Tiến, Giám 
đốc Công ty CP Sản xuất và 
Xuất nhập khẩu Thành Hưng, 
cho biết: Kinh doanh phân bón 
khó khăn, công ty chúng tôi 
linh hoạt chuyển hướng kinh 
doanh đa ngành, trước tiên là 
tham gia xuất khẩu mì, bắp 
sang các nước Philippines, 
Hàn Quốc và may mắn gặt hái 
thành công. Dự kiến cuối năm, 
doanh thu công ty đạt 800 tỷ 
đồng, đúng kế hoạch đề ra.

Để hỗ trợ cho DN trong 
những tháng cuối năm, Sở 
Công Thương đã làm việc với 
18 DN kinh doanh sản xuất các 
mặt hàng gỗ, đá, thủy sản, may 
mặc, phân bón…, để nắm bắt 
khó khăn, cùng nhau tháo gỡ. 
Từ đó Sở Công Thương đưa ra 
giải pháp cơ bản như: Tiếp tục 
triển khai công tác phổ biến 
các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới như: CPTPP, 
EVFTA, Hiệp định Đối tác Kinh 
tế Toàn diện Khu vực (RCEP); 
cập nhật các thông tin về thị 
trường xuất khẩu, các cơ hội 
giao thương từ các thương vụ 
Việt Nam tại nước ngoài. Hướng 
dẫn Hiệp hội Gỗ và lâm sản Bình 
Định xây dựng đề án xúc tiến 
thương mại năm 2023, đăng ký 
tham gia Hội chợ Đồ gỗ quốc tế 
Úc nhằm quảng bá sản phẩm gỗ 
Bình Định, giữ vững thị trường 
và đẩy mạnh xuất khẩu vào thị 
trường Úc. 

Đồng thời, Sở Công Thương 
gởi các kiến nghị đến UBND 
tỉnh, các sở, ngành liên quan 
hỗ trợ DN thuận lợi đầu tư, phát 
triển kinh doanh sản xuất, tạo 
giá trị gia tăng trong sản xuất 
công nghiệp.                 HẢI YẾN 

Đoàn công tác của Sở Công Thương làm việc tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn.                                                                                      Ảnh: HẢI YẾN
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Bình Định

TIN VẮN

CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Từ năm 2018, Bình Định đã triển 
khai thí điểm việc xây dựng hồ sơ sức 
khỏe điện tử (HSSKĐT) cho toàn dân 
ở 11 huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, 
các địa phương đã tổ chức đoàn khám 
sức khỏe với đầy đủ chuyên khoa để 
khám tại các xã, phường, thị trấn. Trạm 
y tế xã cập nhật thông tin từ kết quả 
khám sức khỏe lên phần mềm HSSKĐT. 
Các cơ sở khám chữa bệnh tham gia 
phối hợp trong việc lập hồ sơ sức khỏe 
cá nhân bằng cách cập nhật đầy đủ, 
kịp thời thông tin người bệnh lên phần 
mềm quản lý khám chữa bệnh của 
đơn vị, thông tin báo cáo bệnh truyền 
nhiễm, tiêm chủng... để thực hiện liên 
thông, kết nối giữa các phần mềm. 

Ông Lê Thái Bình, Giám đốc TTYT 
TX An Nhơn, chia sẻ: Chúng tôi đã triển 
khai ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ 
sức khỏe cá nhân ở tất cả 15 xã, phường. 
Hiện tại, phần mềm quản lý y tế cơ sở 
tại trạm y tế, phần mềm quản lý bệnh 
viện tại TTYT, phần mềm quản lý hồ 
sơ sức khỏe, chúng tôi đều sử dụng 
của Viettel nên việc liên thông dễ dàng.

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc 
Sở Y tế, đánh giá: Toàn tỉnh hiện có 
khoảng 97% dân số được quản lý bằng 
HSSKĐT. Đây là nền tảng quan trọng 
tạo thuận lợi rất lớn để ngành Y tế tiếp 
tục thực hiện chuyển đổi số.

Về việc xây dựng kế hoạch triển 
khai các nền tảng số y tế trong quản lý, 
chăm sóc sức khỏe người dân và hình 
thành cơ sở dữ liệu quản lý HSSKĐT 

Ứng dụng công nghệ sinh học để 
tạo men sinh học, chế biến thành thức 
ăn thay thế sữa bò mẹ để nuôi bê đực 
sữa tách mẹ từ 10 ngày tuổi đến 4 tháng 
tuổi. Đây là mô hình chăn nuôi mới 
đang được một số hộ triển khai thí điểm 
tại TX An Nhơn và huyện Phù Mỹ.

Nguồn thức ăn nuôi bê con phổ biến 
ở tỉnh ta hiện nay là sữa bò mẹ, hoặc 
sữa dành riêng cho bê với chi phí cao. 
Vì thế, đa số người dân chỉ chọn giữ lại 
bê cái nuôi để trở thành bò sữa hậu bị. 
Bê đực mới sinh ra thường được đem 
bán đi rất sớm với giá rẻ để giết thịt. 
Đây cũng là một rào cản cho sự phát 
triển của ngành chăn nuôi bò sữa ở 
tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung.

Tại Trại bò sữa Vinamilk ở xã Nhơn 
Tân, TX An Nhơn, hầu hết bê đực sữa 
đều được bán ra ngoài từ khi mới 10 - 
30 ngày tuổi. Cũng có một số hộ dân 
trong tỉnh mua bê đực sữa về nuôi thâm 
canh lấy thịt nhưng gặp khó khăn trong 

Hơn 9.000 tổ công nghệ 
số cộng đồng hỗ trợ đồng 
bào dân tộc thiểu số

Bộ TT&TT đã phối hợp với Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển 
khai thí điểm thiết lập mạng lưới tổ 
công nghệ số cộng đồng, hướng tới 
mỗi thôn, bản có một tổ công nghệ số 
cộng đồng. 

Theo thống kê của Bộ TT&TT, trong 
số 61.633 tổ công nghệ số cộng đồng 
được tổ chức đến tận thôn, xóm, có 
9.060 tổ với khoảng 72.365 thành viên 
tham gia thuộc vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số. Bộ TT&TT đã tổ chức bồi 
dưỡng, tập huấn phát triển kỹ năng 
số cho lực lượng tổ công nghệ số cộng 
đồng và thông qua hoạt động của các 
tổ này, để hướng dẫn trực tiếp người 
dân sử dụng các dịch vụ số trên các 
nền tảng số.

Đến đầu tháng 10.2022, tổ công 
nghệ số cộng đồng tại 59 địa phương 
đã được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng 
số qua 2 hình thức trực tiếp và trực 
tuyến qua nền tảng số. Ngoài ra, việc 
bồi dưỡng kỹ năng cho lực lượng cán 
bộ, công chức, lãnh đạo tại các xã, 
phường, thị trấn để lực lượng này cùng 
tổ công nghệ số cộng đồng sẽ là 2 lực 
lượng nòng cốt hướng dẫn, bồi dưỡng 
kỹ năng cho người dân. 

(Theo VNN)

Khai thác tốt cơ sở dữ liệu, nâng cao 
hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Nhờ sớm chủ động xây dựng, đến nay tỉnh Bình Định đã bao phủ hồ sơ sức khỏe điện tử trong nhân dân 
đạt tỷ lệ khoảng 97%. Để khai thác tốt cơ sở dữ liệu này và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân, 
ngành Y tế tỉnh tiếp tục thực hiện các bước liên quan và cao hơn.

Hồ sơ sức khỏe điện tử là cơ sở dữ liệu về sức khỏe giúp người dân biết và 
tự quản lý thông tin, sức khỏe cá nhân liên tục, suốt đời, từ đó chủ động phòng 
bệnh và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp đầy đủ 
cho thầy thuốc thông tin về sức khỏe, tiền sử bệnh, các yếu tố nguy cơ; đảm 
bảo liên thông dữ liệu người dân tại các cơ sở y tế; giúp ngành Y tế có dữ liệu 
về sức khỏe người dây đầy đủ, chính xác, kịp thời, từ đó tổng hợp, phân tích dữ 
liệu, thông tin, có các dự báo, hoạch định chính sách, chỉ đạo kịp thời về công 
tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Khi hoàn thiện và triển khai tốt HSSKĐT, người dân có thể biết bản thân đã khám chữa bệnh ở đâu, loại 
thuốc điều trị, thời gian tái khám và các hướng dẫn của bác sĩ. 
- Trong ảnh: Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định.                        Ảnh: Đ. THẢO

tại tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang đã chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, 
phối hợp với Sở TT&TT, Sở Tài chính, 
Sở KH&ĐT, BHXH tỉnh và các cơ quan, 
đơn vị, địa phương tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành kế hoạch trong 
toàn tỉnh trước ngày 31.12.2022. 

Ông Lê Quang Hùng cho biết thêm: 
HSSKĐT công dân đã bao phủ khoảng 
97%, việc tiếp theo là khai thác tốt các 

dữ liệu đã tích hợp tại HSSKĐT. Và 
quan trọng là phải đưa ứng dụng (app) 
HSSKĐT đó đến tay người dân, truyền 
thông để người dân biết lợi ích của nó, 
từ đó hợp tác, phát huy lợi ích. Ví dụ, 
với app này, người dân dễ dàng tìm lại 
các thông tin như mình đã khám bệnh 
ở đâu, kết quả thế nào, dùng thuốc gì, 
tái khám ra sao... Đồng thời, tại cơ sở y 
tế phải đầu tư thêm một số trang thiết 
bị như: Máy X-quang kỹ thuật số, máy 
CT... để tích hợp vào phần mềm PACS 
(hệ thống quản lý thông tin lưu trữ và 
thu giữ hình ảnh - bệnh án điện tử) và 
cập nhật vào HSSKĐT. Tuy nhiên vấn 
đề này liên quan đến bảo mật thông 
tin, cho nên để phát triển thêm cần kế 
hoạch bài bản, chu đáo, trong đó cần 
chuẩn bị về tài chính, đặc biệt là thể 
chế, quy định.    

ĐỖ THẢO

Sản xuất thức ăn thay thế sữa bò mẹ

việc chăm sóc, vì thế hiệu quả kinh tế 
mang lại không cao.

Ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc 
Trung tâm Giống nông nghiệp Bình 
Định, cho biết: Trung tâm đã nghiên 

cứu triển khai thí điểm 3 
mô hình sử dụng thức ăn 
thay thế sữa bò mẹ cho bê 
đực sữa 10 ngày tuổi đến 
4 tháng tuổi tại các địa 
phương ở TX An Nhơn và 
huyện Phù Mỹ. 

Từ giữa năm 2022, 
ông Nguyễn Thành Hiếu 
(xã Nhơn Khánh, TX An 
Nhơn) bắt đầu nuôi 10 
bê đực sữa bằng thức ăn 
sản xuất từ việc ứng dụng 
công nghệ sinh học. Sau 
4 tháng nuôi dưỡng, bước 
đầu đã có kết quả khả 
quan, tỷ lệ bê sống đạt từ 
70 - 80%; trọng lượng bê 

đạt trung bình 105 kg/con, tăng trọng 
bình quân đạt 12,8 kg/tháng. 

Ông Hiếu cho biết: Thức ăn nuôi 
bê chế biến bằng cách thủy phân đậu 
nành, bắp nếp để hóa lỏng thức ăn, 

phối trộn với chế phẩm vi sinh. Thành 
phần thức ăn của bê gồm thức ăn 
thay thế và sữa Lactomilk EKO của 
Vinamilk pha theo công thức, cho ăn 
3 bữa mỗi ngày. Tùy theo từng giai 
đoạn phát triển của bê mà bổ sung 
thức ăn tinh và thức ăn xanh. Kết quả 
rất khả quan.

Theo ông Trần Văn Hạnh, việc ứng 
dụng công nghệ sinh học sản xuất 
thức ăn thay thế sữa bò mẹ góp phần 
quan trọng trong việc tạo ra một loại 
thức ăn thay thế sữa bò mẹ với giá 
thành thấp, nhưng vẫn đảm bảo giá 
trị dinh dưỡng cho bê tách mẹ sớm. 
Sử dụng thức ăn thay thế sữa bò mẹ 
còn giúp cai sữa sớm cho bê, qua 
đó tăng hệ số lứa đẻ của bò. Thành 
công của mô hình được kỳ vọng mở ra 
ngành nghề mới cho người chăn nuôi 
từ nguồn bê đực tách mẹ sớm, mang lại 
thu nhập cao hơn cho nông dân.

NAM SƠN

Ông Nguyễn Thành Hiếu, xã Nhơn Khánh, TX An Nhơn chăm sóc 
đàn bê được nuôi bằng thức ăn thay thế sữa mẹ từ khi mới 10 
ngày tuổi.                  Ảnh: N.S

 Tập đoàn BKAV đã được Tổ chức 
Công nghiệp Điện toán châu Á - châu 
Đại Dương (ASOCIO) vinh danh với giải 
thưởng Bảo mật thông tin - ASOCIO 
2022. BKAV là DN Việt Nam duy nhất 
được vinh danh ở hạng mục này. ASOCIO 
là giải thưởng uy tín trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin, thu hút sự tham dự của 
các DN, đơn vị đến từ 24 quốc gia và nền 
kinh tế tại 2 châu lục. (Theo NLĐ)

 Hai bệnh nhân ở Anh đã nhận 
được một lượng nhỏ máu nuôi cấy trong 
phòng thí nghiệm. Đây là thử nghiệm 
đầu tiên trên thế giới để xem loại máu 
nhân tạo này hoạt động như thế nào 
bên trong cơ thể người. Các nhà nghiên 
cứu Anh cho biết nếu thành công, công 
nghệ này có thể cải thiện đáng kể việc 
điều trị cho những người bị rối loạn máu 
và nhóm máu hiếm. Cho đến nay người 
ta vẫn chưa điều chế được máu vì thế 
đây được xem là một bước tiến dài trong 
nghiên cứu chế tạo máu. (Theo TTO)
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Vui lây khi giúp được 
người khó khăn

Bằng nhiều hoạt động thiết 
thực, phù hợp với điều kiện 
thực tế, thời gian qua, chị 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Chủ 
tịch Hội CTĐ xã Ân Hảo Tây 
(huyện Hoài Ân) có nhiều 
đóng góp tích cực cho các 
hoạt động từ thiện, nhân đạo 
ở địa phương. 

Ðể hỗ trợ đúng đối tượng, 
đúng địa chỉ, kịp thời cho 
người dân, chị Thủy đã cùng 
Ban Chấp hành Hội CTÐ xã 
thường xuyên khảo sát, rà 
soát, phân loại các đối tượng 
có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn; từ đó chủ động tìm 
các phương thức vận động 
xây dựng quỹ, tạo nguồn lực 
nhằm giúp Hội làm tốt công 
tác nhân đạo. Các hoạt động 
thiết thực được chị và Hội chú 
trọng như: Hỗ trợ xây nhà, 
trao học bổng, tặng bò, vận 
động hiến máu tình nguyện, 
tham gia cứu trợ người dân 
bị thiệt hại do thiên tai, thảm 
họa, cấp xe lăn, xe lắc cho 
người khuyết tật... 

Chỉ tính trong 9 tháng đầu 
năm 2022, Hội CTĐ xã phối 
hợp với các ngành, đoàn thể 
đã vận động và trao gần 300 
suất quà với tổng trị giá hơn 
100 triệu đồng; tổ chức phiên 
chợ nhân đạo tại thôn Tân 
Sơn, tặng 50 suất quà (500 
nghìn đồng/suất) cho người 
dân khó khăn.

Ngoài ra, chị Thủy cùng 

Chị Thủy 
thăm và 
tặng quà cho 
người neo 
đơn ở địa 
phương.  
Ảnh: N.Q

(BĐ) - Ngày 8.11, Sở LĐ-TB&XH 
tổ chức Hội nghị Tập huấn 
hướng dẫn nghiệp vụ điều 
tra, khảo sát, thống kê nhu 
cầu học nghề của người lao 
động trên địa bàn tỉnh năm 
2022; hướng dẫn nghiệp vụ 
xây dựng các chương trình, 
kế hoạch thuộc lĩnh vực việc 
làm - giáo dục nghề nghiệp giai 
đoạn 2021 - 2025 cho các địa 
phương trên địa bàn tỉnh. Đối 
tượng tập huấn là cán bộ của 
phòng LĐ-TB&XH, trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp - giáo 
dục thường xuyên các huyện, 
thị xã, thành phố.

Trong giai đoạn 2014 - 
2020, Bình Định đã tổ chức 2 
cuộc điều tra, khảo sát nhu cầu 
học nghề. Tuy nhiên, việc điều 
tra chỉ mới dừng lại ở điều 
tra chọn mẫu, tập trung vào 
các địa phương có xã chuẩn 
bị hoàn thành xây dựng nông 
thôn mới, chưa tổ chức điều 
tra toàn diện trên toàn tỉnh. 
Bên cạnh đó, hiện nay, nhiều 
địa phương chưa xây dựng 
các chương trình, kế hoạch 
thuộc l ĩnh vực việc làm - 
giáo dục nghề nghiệp giai 
đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 
huyện; chưa xác định được 
các mục tiêu, nhiệm vụ cần 
phải thực hiện để tổ chức triển 
khai nhằm phấn đấu hoàn 
thành chỉ tiêu về lĩnh vực việc 
làm - giáo dục nghề nghiệp do 
HĐND các cấp đề ra.  

AN PHƯƠNG

Hướng dẫn 
nghiệp vụ điều tra, 
khảo sát, thống kê 
nhu cầu học nghề 

“Sập bẫy” tặng quà, 
trả lại tiền

Đầu tháng 11.2022, trên địa bàn xã Ân 
Tường Đông, Ân Phong, Ân Nghĩa (huyện 
Hoài Ân) xuất hiện nhóm bán hàng lưu 
động bán các sản phẩm gia dụng. Nhóm 
này thường đến các chợ gửi giấy mời 
người dân (chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi) 
tham dự chương trình “Quà tặng người 
nội trợ”, ai đến đúng giờ ghi trong giấy 
mời được tặng chai dầu ăn 4 lít.

Tại địa điểm tổ chức, các đối tượng 
chuẩn bị bánh kẹo, nước uống và dàn 
nhạc để người đến dự ăn uống, ca hát. 
Người dân khi mua hàng được tặng các 
sản phẩm như dầu ăn, bọt ngọt, nước 
rửa chén. 

Vào đầu buổi sáng, nhóm đối tượng 
giới thiệu các mặt hàng có giá trị thấp 
như đèn pin, xoong, dầu xoa bóp... Sau 
khi người dân đưa tiền, họ giao sản phẩm 
nhưng trả lại tiền với lý do đây là hàng 
tặng. Điều này làm người dân phấn khởi, 
tiếp tục đăng ký mua các sản phẩm có giá 
trị cao hơn như nồi cơm điện, chảo chống 
dính, nồi lẩu, nồi áp suất… 

Lần này các đối tượng nhận tiền, giao 
sản phẩm và hẹn đầu giờ chiều cùng 
ngày sẽ trả lại. Thế nhưng, đến giờ hẹn 
thì chúng đã “cao chạy xa bay”; còn người 

Lừa đảo từ bán hàng khuyến mãi “nở rộ” ở nông thôn
Thời gian qua, tại nhiều vùng nông thôn trong tỉnh xuất hiện các nhóm đối 

tượng bán hàng lưu động có dấu hiệu lừa đảo. Nhiều người dân vì nhẹ dạ cả tin 
nên rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”. Còn chính quyền địa phương và ngành 
chức năng liên quan chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Giấy mời tham dự chương trình “Quà tặng 
người nội trợ” và người dân tham dự chương 
trình ở Hoài Ân.         Ảnh: Người dân cung cấp

Ban Chấp hành Hội còn nhân 
rộng nhiều mô hình, thu hút 
sự tham gia của hội viên. 
Đáng chú ý là mô hình “Góp 
vốn xoay vòng mua BHYT”, 
mỗi hội viên góp 100 nghìn 
đồng/tháng để hỗ trợ cho 
những người chưa có điều 
kiện mua BHYT. Với mô hình 
này, những hội viên có hoàn 
cảnh khó khăn sẽ không mặc 
cảm và hoàn toàn yên tâm 
tham gia.

Triển khai thực hiện cuộc 
vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá 
nhân gắn với một địa chỉ nhân 
đạo”, Hội CTĐ xã Ân Hảo Tây 
đã tích cực vận động các tổ 
chức, cá nhân, các trường 
học trong toàn xã giúp đỡ các 

đối tượng có hoàn cảnh khó 
khăn, tai nạn đột xuất; đặc 
biệt quan tâm, duy trì quỹ 
hỗ trợ bệnh nhân nghèo của 
Hội để hỗ trợ kịp thời hỗ trợ 
cho các đối tượng. 

Hội đã hỗ trợ cho em Đoàn 
Duy Tân (lớp 6, Trường THCS 
Ân Hảo Tây) 4 triệu đồng 
để em mua đồ dùng học tập 
trong năm học mới. Từ nguồn 
vận động, Hội đã hỗ trợ anh 
Nguyễn Văn Đổi (SN 1981, ở 
thôn Vạn Trung) 50 triệu đồng 
để xây nhà. Hiện nay, có 5 địa 
chỉ nhân đạo được Hội CTĐ xã 
Ân Hảo Tây quan tâm, giúp 
đỡ thường xuyên.

Chị Thủy chia sẻ: “Từ trước 
tới giờ, tôi rất thích các hoạt 

động xã hội. Khi nhận nhiệm 
vụ ở Hội CTĐ xã từ năm 2018, 
tôi luôn cố gắng hết mình 
để làm tốt vai trò “cầu nối” 
trong mọi hoạt động CTĐ. 
Khi giúp đỡ được cho những 
người có hoàn cảnh khó khăn 
vươn lên trong cuộc sống, 
thấy họ vui, mình cũng lấy 
đó làm niềm vui”.

Chị Thủy nhiều năm liền 
được nhận bằng khen của 
Trung ương Hội CTÐ Việt 
Nam, Hội CTĐ tỉnh... Nhưng 
có lẽ, với chị, phần thưởng 
lớn nhất chính là tình cảm yêu 
mến của người nghèo, người 
có hoàn cảnh khó khăn ở địa 
phương.               

    NGÂN QUỲNH

dân “dài cổ” chờ đợi.
Đáng nói, sau khi mua hàng, nhiều 

người kiểm tra giá qua mạng internet và 
tham khảo từ một số cửa hàng thì phát 
hiện giá các sản phẩm được nhóm này 
bán cao hơn nhiều so với giá thị trường; 
thậm chí có mặt hàng không rõ nguồn 
gốc xuất xứ.

Cần cảnh giác 
Theo Chủ tịch UBND xã Ân Phong 

Hồ Văn Đương, nhóm đối tượng từ nơi 
khác tới địa bàn xã tự dựng rạp bày bán 
hàng, không liên hệ với chính quyền địa 
phương. UBND xã nghĩ đây là hoạt động 

bán hàng bình thường nên không kiểm 
tra. Khi nghe người dân phản ảnh có dấu 
hiệu lừa đảo, xã cử cán bộ tới địa điểm 
tổ chức bán hàng, nhưng các đối tượng 
đã rời đi.

Còn Chủ tịch UBND xã Ân Tường 
Đông Trương Văn Khẩn cho rằng: 
“Những người này bán hàng có thêm 
chương trình tặng quà, khuyến mãi; còn 
người dân có nhu cầu thì đăng ký mua. 
Do đó, UBND xã không thể ngăn cấm. 
UBND xã đã thông báo trên đài truyền 
thanh các phương thức, thủ đoạn của 
những đối tượng bán hàng lừa đảo để 
cảnh báo”.

Với cách lý giải này có thể thấy chính 
quyền các địa phương chưa thật sâu sát, 
chặt chẽ trong kiểm tra, quản lý việc bán 
hàng của các đối tượng; dù hoạt động này 
diễn ra rầm rộ, được phát hành giấy mời 
rộng rãi. Chỉ khi người dân “sập bẫy”, 
chính quyền địa phương mới vào cuộc, 
nhưng chưa quyết liệt. 

Đáng nói, hình thức bán hàng lừa đảo 
kiểu kèm quà tặng, trả lại tiền đã diễn 
ra khá nhiều và không ít người dân bị 
mắc lừa. Đơn cử, đầu tháng 8.2022, với 
chiêu thức này, một số đối tượng lạ mặt 
lừa bán các loại thuốc không rõ nguồn 
gốc với giá cao hơn nhiều lần so với giá 
thị trường cho hàng chục người dân ở 
xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Thạnh). Tại 
xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ), đầu tháng 
10.2022, hàng trăm người cũng “dính bẫy” 
mua hàng xong được trả lại tiền và kèm 
quà tặng. 

Có thể thấy, dù chiêu trò không mới, 
nhưng các nhóm đối tượng bán hàng lưu 
động vẫn dễ dàng phỉnh dụ nhiều người 
dân. Người dân cần nâng cao ý thức cảnh 
giác, tỉnh táo trước các chiêu trò bán hàng 
khuyến mãi, mua hàng xong được trả 
lại tiền. Chính quyền các địa phương 
và ngành chức năng liên quan cần tăng 
cường tuyên truyền, giúp người dân nhận 
diện thủ đoạn bán hàng lừa đảo. Đồng 
thời, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và 
xử lý nghiêm hành vi bán hàng không 
đúng quy định, góp phần ổn định đời 
sống xã hội ở vùng nông thôn.          

      MINH NHÂN
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Sau vài lần gặp gỡ và trao đổi về 
tướng số, khả năng tiên tri qua các lá bài, 
chị N.T.N.H. (SN 1996, ở TP Quy Nhơn) 
hoàn toàn tin tưởng vào khả năng xem bài 
Tarot của Nguyễn Hoàng Minh (SN 1990, 
trú quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). 
Khi nghe Minh “tiên tri” rằng gia đình 
mình sẽ gặp đại hạn, sắp tới gần như cả 
gia đình sẽ bị tai nạn chết hết, chị H. vội 
vàng nhờ “thầy” Minh giải hạn. 

“Khi nghe những dự báo xấu về bản 
thân và gia đình, tôi hoang mang, lo 
lắng. Lúc đó, Minh nói tôi phải thỉnh 
một bức tranh vẽ tay hình đức Phật trị 
giá 2,2 tỷ đồng để giải hạn. Vì u mê nên 
tôi đã đòi sống đòi chết yêu cầu gia đình 
phải đưa 2,2 tỷ đồng để tôi chuyển cho 
Minh, dự tính sẽ chuyển thêm... May 
mắn là ba tôi báo cơ quan chức năng, 
gia đình tôi đã nhận lại được đủ số tiền 
này. Tuy nhiên, đây cũng là bài học lớn 
cho cá nhân tôi về sự mê tín của mình”, 
chị H. chia sẻ.

Làm việc với cơ quan chức năng, 
Minh thừa nhận ban đầu chỉ tạo ra cuộc 
gặp tình cờ, dùng vài lời vu vơ về tướng 
số để gây chú ý. Khi nạn nhân bắt đầu 
quan tâm, hắn sẽ dần dẫn dắt họ tin khả 
năng xem bài Tarot của mình. Sau khi 
tạo được lòng tin, hắn dẫn dụ nạn nhân 
thực hiện “giải hạn”, số tiền bỏ ra tương 
ứng với mức độ “hạn”. 

Với chiêu trò này, chỉ riêng tại địa 
bàn TP Quy Nhơn, Minh đã lừa được 
gần 5 tỷ đồng của các nạn nhân. Cơ quan 
chức năng đã tạm giữ Minh để tiếp tục 
điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản.

Không may mắn như chị H., anh 
N.V.Đ. (ở phường Đống Đa, TP Quy 
Nhơn) đã mất trắng hơn 800 triệu đồng 
dành dụm chuẩn bị mua nhà, khi tin lời 

Nâng cao kỹ năng, 
kiến thức cho người 
thực hiện trợ giúp pháp lý

(BĐ) - Ngày 9.11, tại TP Quy Nhơn, 
Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ 
giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động 
tố tụng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn 
nâng cao kỹ năng và kiến thức pháp luật 
cho người thực hiện TGPL. Tham gia 
Hội nghị có gần 150 đại biểu là đại diện 
các cơ quan CA, TAND, viện KSND; các 
trợ giúp viên pháp lý, luật sư, cộng tác 
viên pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán 
triệt Thông tư liên tịch số 10/2018 của Bộ 
Tư pháp - Bộ CA - Bộ Quốc phòng - Bộ 
Tài chính - TAND Tối cao - Viện KSND 
Tối cao về phối hợp thực hiện TGPL 
trong hoạt động tố tụng tập huấn; tập 
huấn một số kỹ năng của trợ giúp viên 
trong các vụ án hình sự, dân sự, như: 
Nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị câu hỏi; 
chuẩn bị luận cứ bào chữa, bảo vệ; tham 
gia bào chữa, bảo vệ người được TGPL 
tại phiên tòa; TGPL cho người khuyết 
tật, người cao tuổi khó khăn về tài chính. 

VĂN LỰC 

Tọa đàm, nói chuyện 
chuyên đề pháp luật 
tại xã Hoài Mỹ

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 
9.11, ngày 9.11, Hội Luật gia tỉnh phối hợp 
với UBND xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn) tổ 
chức tọa đàm ngày Pháp luật Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Hội Luật 
gia tỉnh thông tin cho người dân biết về 
ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam 
9.11 - ngày bản hiến pháp đầu tiên được 
thông qua, Hiến pháp 1946.

Dịp này, lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh 
và UBND xã Hoài Mỹ thông tin cho 
người dân một số quy định của pháp 
luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, thừa 
kế, hôn nhân và gia đình…; giải đáp một 
số thắc mắc về pháp luật của người dân.

Được biết, từ đầu năm đến nay tình hình 
đơn thư yêu cầu, khiếu nại, kiến nghị phản 
ảnh của công dân trên địa bàn xã Hoài Mỹ 
phát sinh ngày càng nhiều, chủ yếu trong 
lĩnh vực đất đai. Tổng số đơn thư xã tiếp 
nhận từ đầu năm đến nay là 47 đơn, UBND 
xã đã trả lời và giải quyết 33 đơn, đang tiếp 
tục giải quyết các đơn thư còn lại.                        

ÁNH NGUYỆT

“Mừng lắm, bất ngờ lắm, chỉ biết nói 
cảm ơn các đồng chí CA đã nhanh chóng 
tìm được bộ cồng chiêng gắn bó với gia 
đình tôi hơn 50 năm qua. Qua vụ việc 
này, gia đình tôi sẽ cẩn trọng hơn trong 
việc quản lý tài sản để không bị kẻ gian 
lấy trộm nữa”. Đó là chia sẻ của ông 
Đoàn Văn Tuấn (làng Hà Lũy, xã Canh 
Thuận, huyện Vân Canh) khi được CA 
huyện Vân Canh thông báo đã thu hồi 
được tang vật trong vụ trộm xảy ra tại 
nhà ông ngày 5.11. 

Trước đó, ngày 26.10, CA huyện 
Vân Canh nhận tin tại nhà rông làng 
Canh Phước (xã Canh Hòa) có kẻ gian 
đột nhập, phá khóa rồi lấy đi bộ cồng 
chiêng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, 
CA huyện Vân Canh nhanh chóng 
khoanh vùng, rà soát đối tượng. Qua 

Làm rõ đối tượng gây ra 
nhiều vụ trộm cắp tài sản 

Ngày 9.11, CA huyện Tuy Phước tạm 
giữ hình sự đối tượng Hồ Thanh Quy 
(SN 1996, trú khu phố Phong Thạnh, thị 
trấn Tuy Phước) để điều tra làm rõ hành 
vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 4, 5 và 6.11, Hồ Thanh 
Quy thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm cắp tài 
sản trên địa bàn khu phố Phong Thạnh, 
thị trấn Tuy Phước. Quy vào nhà bà 
T.T.H. lấy trộm 14 triệu đồng và một số 
giấy tùy thân, sau đó tiếp tục đột nhập 
vào nhà bà N.T.C. lấy trộm 1 bàn inox trị 
giá 1,5 triệu đồng, rồi đến nhà chị M.T.L. 
lấy trộm 1 xe đạp trị giá 2,5 triệu đồng. 
Quy bị CA thị trấn Tuy Phước phát hiện, 
giao cho CA huyện Tuy Phước.

Đối tượng Hồ Thanh Quy từng có  
1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, chấp 
hành án 1 năm 6 tháng tù. 

Vụ việc Cơ quan CSĐT CA huyện 
Tuy Phước tiếp tục điều tra làm rõ xử lý 
theo quy định.                             N.GIANG

Bị lừa bởi nhẹ dạ, cả tin, hám lợi
Từ chỗ nắm bắt được tâm lý nhẹ dạ, cả tin, hám 
lợi của nạn nhân, tội phạm lừa đảo dùng nhiều 
cách tiếp cận, dẫn dụ rồi chiếm đoạt tài sản. 

mời làm “việc nhẹ, tiền nhanh” chỉ sau 
2 ngày làm việc. Anh Đ. cho biết, sau 
khi vào một trang web kiếm tiền online, 
anh được tư vấn công việc chốt đơn, 
ứng tiền để nhận hoa hồng. Cụ thể, anh 
Đ. ứng tiền của mình để thanh toán các 
đơn hàng chưa được trả trên gian hàng 
của trang web này và nhận hoa hồng 
10 - 35% từ số tiền đã ứng đó.  

“Ban đầu, họ yêu cầu tôi chốt và ứng 
2 đơn hàng với tổng tiền thanh toán  
13 triệu đồng; tôi làm theo và chỉ 5 phút 
sau tài khoản của tôi đã nhận được hơn 
16 triệu đồng. Sau đó, họ yêu cầu tôi 
chốt, chuyển hàng chục đơn hàng, số 
tiền ứng cũng tăng lên. Nhìn số tiền 
mình sẽ nhận được trên hệ thống hơn 
133 triệu đồng, cứ thế tôi bị cuốn vào 
cho tới khi số tiền thực trong tài khoản 
của mình cạn dần, tôi mới ý thức được 
mình đã bị lừa”, anh Đ. kể. 

Theo các cơ quan chức năng, các 

chiêu thức, thủ đoạn lừa đảo gần đây 
không mới, nhưng vẫn là cái bẫy khiến 
nhiều người sa chân. Từ đầu năm 2022 
đến nay, toàn tỉnh xảy ra 69 vụ/46 bị 
can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
(tăng 30 vụ/6 bị can so cùng kỳ), trong 
đó gần 30 vụ lừa đảo do tội phạm sử 
dụng công nghệ cao, chiếm đoạt trên 
chục tỷ đồng. 

Theo trung tá Nguyễn Thanh Bình, 
Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh 
và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng 
công nghệ cao có yếu tố nước ngoài 
(Phòng Cảnh sát hình sự, CA tỉnh), bên 
cạnh sự tinh vi của tội phạm, chính sự 
cả tin, hám lợi của bị hại là điều kiện 
thuận lợi để loại tội phạm này hoạt động 
và ngày càng phức tạp. Đáng nói, nhiều 
nạn nhân khi nghi ngờ bản thân bị lừa 
nhưng vẫn mang tâm lý muốn lấy lại 
được phần nào số tiền đã mất, nên tiếp 
tục bị lừa thêm tiền.                 KIỀU ANH

Đối tượng 
Nguyễn 
Hoàng 
Minh khai 
nhận hành 
vi lừa đảo 
tại cơ quan 
CA. 
Ảnh: Cơ quan 
CA cung cấp

Nhanh chóng làm rõ vụ trộm cồng chiêng 

Trộm nắp cống bán lấy tiền mua ma túy
CA TP Quy Nhơn cho biết đã điều 

tra, làm rõ thủ phạm thực hiện vụ cạy 
trộm nắp cống khu vực QL 19 mới thuộc 
phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn). 
Đó là các đối tượng: Võ Ngọc Long  
(SN 1984, ở phường Đống Đa), Hồ Văn 
Võ (SN 1979, ở phường Hải Cảng) và Lê 
Phúc Đại (SN 1986, ở phường Ngô Mây). 
Cả 3 đối tượng đều nghiện ma túy nặng.

Theo điều tra của CA TP Quy Nhơn, 

Đại rủ Long và Võ đến công viên gần 
cầu Hà Thanh 1 để sử dụng ma túy. Giữa 
chừng hết ma túy mà không có tiền mua, 
các đối tượng nghĩ ngay đến việc trộm cắp. 
Cả 3 đi vòng qua nhiều khu vực ở phường 
Đống Đa để trộm, nhưng không tìm được 
gì nên cạy nắp cống, bán được 300 nghìn 
đồng, tiếp tục mua ma túy để dùng. CA 
TP Quy Nhơn đang đấu tranh mở rộng 
điều tra nhóm đối tượng này.        T.LONG

Các đối tượng Long, Võ, Đại (từ trái qua). Ảnh: T.L

CA huyện Vân Canh làm việc với đối tượng Bình. 
Ảnh: N.LINH

đó, nổi lên đối tượng Huỳnh Phan Lưu 
Bình (SN 1983, ở xã Vĩnh Hảo, huyện 
Vĩnh Thạnh), vừa ra tù về tội trộm cắp 
và cướp giật tài sản. 

Theo đại úy Nguyễn Hoàng Linh, 

Đội phó Đội CSĐT tội phạm về hình sự, 
kinh tế và ma túy (CA huyện Vân Canh), 
ngay khi xác định được Bình chính là 
thủ phạm lấy trộm bộ cồng chiêng tại 
nhà rông làng Canh Phước, đơn vị bố trí 
trinh sát theo dõi. Khoảng 23 giờ ngày 
5.11, Bình bị bắt gọn cùng tang vật trên 
đường 639 (phường Bùi Thị Xuân, TP 
Quy Nhơn), khi đang mang đồ trộm 
được đi bán. Tuy nhiên, đây là tang vật 
của vụ trộm tại nhà ông Đoàn Văn Tuấn 
ngày 5.11. 

Qua đấu tranh, Bình thừa nhận 
đã thực hiện 2 vụ trộm cồng chiêng 
tại huyện Vân Canh. CA huyện Vân 
Canh đã tạm giữ Bình về hành vi 
trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra, 
xử lý theo quy định pháp luật.                            

 N.LINH
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Bình Định

Hình thành 
3 trung tâm đô thị 
lớn ở Hà Tĩnh

Theo quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến 2050, Hà Tĩnh sẽ trở thành 
tỉnh khá, hình thành 4 ngành công 
nghiệp trọng điểm cùng 3 trung tâm 
đô thị lớn.

Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh 
Hà Tĩnh do Phó thủ tướng Lê Văn Thành 
ký ngày 8.11. Đây là bản quy hoạch tỉnh 
thứ hai trên toàn quốc được xây dựng, 
phê duyệt theo Luật Quy hoạch.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030 
Hà Tĩnh trở thành một trong những cực 
phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và 
duyên hải miền Trung, phấn đấu trở 
thành tỉnh khá của cả nước. 

4 ngành trọng điểm để tạo đột phá 
cho Hà Tĩnh gồm công nghiệp luyện 
thép, công nghiệp hỗ trợ, chế tạo thép và 
sản xuất điện; nông lâm nghiệp và thủy 
sản; dịch vụ logistics; du lịch.

Trong định hướng tạo đột phá còn 
có 3 trung tâm đô thị lớn, gồm đô thị 
xung quanh TP Hà Tĩnh, kết nối với thị 
trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà), thị 
trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên) 
và thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà). 
Trung tâm đô thị phía Bắc là TX Hồng 
Lĩnh gắn với thị trấn Tiên Điền, thị 
trấn Xuân An, đô thị mới Nghi Xuân 
(huyện Nghi Xuân) và vùng phụ cận. 
Trung tâm đô thị phía Nam với hạt 
nhân là TX Kỳ Anh gắn với khu kinh 
tế Vũng Áng.

Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh 
tế bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt trên 
9%/năm. GRDP bình quân đầu người 
đạt 170 triệu đồng. Giá trị xuất khẩu đạt 
khoảng 4 tỷ USD.  

        (Theo VnE)

Bộ GTVT vừa có công văn hỏa tốc 
gửi sở GTVT, GTVT - Xây dựng các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
về việc tổ chức giao thông trên địa bàn 
tỉnh, thành phố hỗ trợ công tác bảo đảm 
nguồn cung xăng dầu trên thị trường 
nội địa.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các sở 
GTVT, GTVT - Xây dựng các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương phối hợp với 
sở, ngành, địa phương trên địa bàn tham 
mưu cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, 

lực lượng chức năng của địa phương 
trong công tác phân luồng, hướng dẫn 
giao thông tạo điều kiện cho các phương 
tiện vận chuyển xăng dầu.

Bộ GTVT lưu ý cơ quan chuyên môn 
tại địa phương cần tăng cường công tác 
phối hợp đảm bảo an toàn, phòng chống 
cháy nổ khi tham gia giao thông trong 
khung giờ cao điểm.

Những yêu cầu này được đưa ra sau 
khi Bộ Công Thương có công văn đề nghị 
Bộ GTVT hỗ trợ công tác bảo đảm nguồn 

Bộ GTVT chỉ đạo tạo điều kiện cho 
vận chuyển xăng dầu đi các địa phương 

cung xăng dầu trên thị trường nội địa, 
trong đó kiến nghị xem xét phân luồng, 
tạo điều kiện cho các phương tiện chở 
xăng dầu tiếp cận, cung ứng xăng dầu 
cho các cửa hàng bán lẻ, đặc biệt là trong 
các khung giờ cao điểm.

Trước đó, nhiều DN ở Hà Nội, 
TP.HCM và một số địa phương khác cho 
rằng, ngoài các khó khăn do nguồn hàng 
khan hiếm, giá chiết khấu thấp khiến việc 
kinh doanh bị lỗ, nhiều DN kinh doanh 
xăng dầu còn phản ánh, xe téc chở hàng 
vào nội thành đang gặp khó khăn vì phải 
xin giấy phép vào phố cấm.

Tại Công điện số 1039/CĐ-TTg ngày 
2.11, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương 
chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các 
cơ quan liên quan sớm khắc phục tình 
trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ; đồng 
thời chỉ đạo các DN đầu mối kinh doanh 
xăng dầu, DN phân phối kinh doanh 
xăng dầu chủ động phối hợp, cân đối 
từ nguồn sản xuất trong nước và nguồn 
nhập khẩu nhằm bảo đảm duy trì nguồn 
cung xăng dầu liên tục cho thị trường 
trong nước.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ 
Công Thương và Bộ Tài chính phối hợp 
với các đơn vị liên quan khẩn trương 
rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các 
quy định tại Nghị định số 95; thống 
nhất đầu mối quản lý nhà nước về kinh 
doanh xăng dầu.      

    (Theo VOV)

Bộ GTVT chỉ đạo tạo thuận lợi cho vận chuyển xăng dầu đi các địa phương.

Đã thu nhận hơn 
13,8 triệu hồ sơ 
đăng ký tài khoản 
định danh điện tử

Ngày 9.11, Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội (Bộ CA) thông 
tin bước đầu về kết quả tiếp nhận và 
phê duyệt hồ sơ cấp tài khoản định 
danh điện tử. 

Theo đó, tính tới ngày 7.11, tổng số 
hồ sơ (gồm hồ sơ cấp cùng căn cước 
công dân, hồ sơ cho công dân đã có căn 
cước công dân và hồ sơ đăng ký trực 
tuyến) đã được truyền lên Trung ương 
là hơn 13,8 triệu hồ sơ. 

Cục Cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội cho hay, hiện nay số 
lượng hồ sơ được phê duyệt trên hệ 
thống định danh điện tử đạt hơn 12,5 
triệu hồ sơ (đạt 90% tổng số hồ sơ được 
thu nhận). Tổng số tài khoản định danh 
được kích hoạt thành công là hơn 1,4 
triệu tài khoản. 

Cũng theo Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, lợi ích của 
việc đăng ký tài khoản định danh điện 
tử là công dân có thể sử dụng thay thế 
căn cước công dân vật lý và nhiều loại 
giấy tờ khác; nhanh chóng hơn trong 
việc chia sẻ thông tin với các cơ quan, 
đơn vị và cao hơn là thực hiện tất cả 
các giao dịch tài chính với duy nhất 1 
tài khoản, 1 ứng dụng. 

Hiện nay, Trung tâm dữ liệu quốc 
gia về dân cư đã phối hợp với các đơn 
vị chuyên gia để tiến hành chạy thử 
nghiệm hệ thống định danh và xác thực 
điện tử.        (Theo SGGP)

Theo Tổng cục Du lịch (Bộ VH-
TT&DL), hiện nay, lượng tìm kiếm về du 
lịch Việt Nam của khách quốc tế đang 
tăng cao.

Trong đó, tốp 10 địa điểm được tìm 
kiếm nhiều nhất gồm: Hà Nội, TP Hồ 
Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc (tỉnh Kiên 
Giang), Hội An (tỉnh Quảng Nam), Nha 
Trang (tỉnh Khánh Hoà), Đà Lạt (tỉnh Lâm 
Đồng), Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Phan 
Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng 
du lịch Google Destination Insights cho 
thấy, lượng tìm kiếm quốc tế về cơ sở 
lưu trú du lịch tại Việt Nam trong tháng 
10.2022 tiếp tục có xu hướng gia tăng, cao 
hơn khoảng 20% so với tháng 9.2022 và 

Hà Nội nằm trong tốp điểm đến được khách quốc tế 
tìm kiếm nhiều nhất

cao gấp 11 lần so với tháng 3.2022.
Dự kiến tháng 11, lượng tìm kiếm này 

tiếp tục tăng. Trong đó, tốp 10 quốc gia 
tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam 

gồm Mỹ, Australia, Singapore, Ấn Độ, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Malaysia, Thái 
Lan, Đức.

Đáng chú ý, lượng tìm kiếm từ thị 
trường Ấn Độ đang có xu hướng tăng 
khá nhanh, trong tháng 10.2022 tăng gấp 
3 lần so với tháng 7.2022 và gấp 2 lần so 
với tháng 8.2022.

Các điểm đến của Việt Nam được du 
khách Ấn Độ tìm kiếm nhiều gồm: Hà 
Nội, TP Hồ Chí Minh, Phú Quốc (tỉnh 
Kiên Giang), Đà Nẵng, Quy Nhơn (tỉnh 
Bình Định)... Với việc tăng cường thêm 
các chuyến bay kết nối các thành phố lớn 
giữa hai nước, Ấn Độ sẽ là thị trường 
khách đầy tiềm năng của Việt Nam trong 
thời gian tới.                             (Theo HNM)

Tour đêm Hoàng thành Thăng Long ngày một 
hấp dẫn du khách.

Tổ chức giáo dục Quacquarelli 
Symonds (QS) vừa công bố kết quả xếp 
hạng các cơ sở giáo dục đại học tốt nhất 
châu Á năm 2023. Việt Nam có 11 đại diện 
góp mặt ở lần công bố này, trong đó có 

11 trường đại học Việt Nam có tên trong 
bảng xếp hạng châu Á

nhiều trường đại học đã thăng hạng trong 
bảng xếp hạng châu Á so với lần công bố 
trước đó.

Cụ thể, 11 cơ sở giáo dục đại học của 
Việt Nam được xếp hạng gồm:

Dẫn đầu là Trường ĐH Tôn Đức Thắng 
đạt 34,1 điểm, xếp vị trí 138, tăng 4 bậc so 
với vị trí 142 của năm ngoái. Trường này 
cũng xếp hạng 29 ở khu vực Đông Nam Á.

Kế tiếp là Trường ĐH Duy Tân đạt 
33,2 điểm, xếp vị trí 145, tăng 65 bậc so 
với vị trí 210 của năm ngoái và xếp hạng 
23 ở khu vực Đông Nam Á.

ĐH Quốc gia Hà Nội đạt 30,1 điểm, 
xếp vị trí thứ 162, tụt hạng so với vị trí 
147 của năm ngoái.

ĐH Quốc gia TP HCM đạt 29,7 điểm 
xếp vị trí 167 (năm 2022 vị trí 179).

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đạt 22,1 
điểm xếp vị trí 248, năm ngoái ở nhóm 
281 - 290.

Bên cạnh đó, ĐH Huế thuộc nhóm 
351 - 400; Trường ĐH Kinh tế TP HCM 
nhóm 401 - 450 (tăng 150 bậc); ĐH Đà 
Nẵng nhóm 501 - 550; ĐH Cần Thơ nhóm 
551 - 600; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 
nhóm 551 - 600; Trường ĐH Công nghiệp 
TP HCM nhóm 651 - 700.

Theo QS, với 760 trường đại học châu 
Á, đây là bảng xếp hạng lớn nhất cho đến 
nay. Các chỉ số chính được sử dụng để 
hình thành bảng xếp hạng năm nay bao 
gồm danh tiếng của nhà tuyển dụng và 
học thuật, số lượng nhân viên có bằng tiến 
sĩ và tỷ lệ sinh viên quốc tế.

(Theo Tiền Phong)

Trường ĐH Kinh tế TP HCM thuộc nhóm 401 - 450, 
tăng 150 bậc so với năm 2022.
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TIN VẮN

Tiếp tục chương trình thăm chính 
thức Campuchia và dự Hội nghị cấp cao 
ASEAN lần thứ 40, 41, sáng 9.11, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính đến thăm Bệnh 
viện Chợ Rẫy - Phnom Penh tại thủ đô 
Phnom Penh của Campuchia.

“Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh 
có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường 
củng cố tình hữu nghị đặc biệt giữa hai 
dân tộc Việt Nam và Campuchia, với tinh 
thần hai nước láng giềng tốt đẹp, hữu 
nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền 
vững lâu dài”, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính nhấn mạnh.

Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh 
tại quận Meanchey, Phnom Penh là 
công trình hợp tác giữa Việt Nam và 
Campuchia trong lĩnh vực y tế, được 
đưa vào hoạt động từ ngày 13.1.2014. 
Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cung cấp và 
đào tạo, huấn luyện nhân lực cho bệnh 
viện này.

Thủ tướng đề nghị bệnh viện tiếp tục 
đầu tư mở rộng 500 giường như kế hoạch 
đề ra, nỗ lực đầu tư xây dựng thương hiệu 
nhưng cũng cần “tập trung vào nhiệm vụ 
chữa bệnh cứu người theo đúng tinh thần 
cao cả của người thầy thuốc”.

Thủ tướng yêu cầu Bệnh viện Chợ 
Rẫy - Phnom Penh tăng cường kết nối với 
các bệnh viện ở Việt Nam và Campuchia, 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cao 
vai trò của Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh

tìm phương án giảm chi phí, hướng đến 
nâng cao khả năng cạnh tranh.

Thủ tướng sau đó đến thăm Công ty 
Viettel Cambodia (thương hiệu Metfone), 
biểu tượng cho hợp tác thành công giữa 
Việt Nam và Campuchia trong lĩnh vực 
viễn thông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh 

giá hoạt động của Metfone không chỉ 
mang lại hiệu quả kinh tế mà còn đóng 
“vai trò lịch sử” là phục vụ cho tình hữu 
nghị đặc biệt giữa hai đất nước, hai dân 
tộc, đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn, 
góp phần phát triển công nghệ 4.0 của hai 
nước, tạo sự cạnh tranh lành mạnh trên 
đất bạn.           (Theo TTO, VnExpress.net)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi bệnh nhân Campuchia gốc Việt đang được điều trị tại Bệnh 
viện Chợ Rẫy - Phnom Penh.                                                 Ảnh: VGP

Sáng 9.11, lễ mít tinh kỷ niệm 69 
năm Quốc khánh Campuchia (9.11.1953- 
9.11.2022) được tổ chức trọng thể tại Đài 
Độc lập ở thủ đô Phnom Penh, dưới 
sự chủ trì của Quốc vương Norodom 
Sihamoni.

Sau lễ chào cờ, Quốc vương Norodom 
Sihamoni thắp ngọn đuốc trên Đài Độc 
lập, biểu tượng cho chiến thắng, hòa bình 
và nền độc lập trọn vẹn của đất nước 
Campuchia.

69 năm trước, ngày 9.11.1953, nhân 
dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của 
Quốc vương Norodom Sihanouk đã 
giành lại nền độc lập, đưa đất nước thoát 
khỏi ách đô hộ gần một thế kỷ của thực 
dân Pháp.

Ngày nay dưới sự trị vì của Quốc 
vương và sự điều hành của Chính phủ 
Hoàng gia do Đảng Nhân dân Campuchia 
lãnh đạo, nhân dân Campuchia đã được 
hưởng hòa bình trọn vẹn, đời sống người 
dân không ngừng được nâng cao, vai trò 
Campuchia ngày càng được đánh giá cao 
trên trường quốc tế.   (Theo VOV.VN)

Đại diện các LLVT Campuchia dự lễ kỷ niệm. 
Ảnh: VOV

Campuchia kỷ niệm 
69 năm Quốc khánh

Sáng 9.11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng 
Việt Nam chủ trì khai mạc Hội nghị 
thường niên Hạ sĩ quan Lục quân các 
nước ASEAN lần thứ 10 (ASMAM-10).

Đây là sự kiện được tổ chức hằng năm 
với sự tham gia của đại diện hạ sĩ quan, 
quân nhân chuyên nghiệp của lực lượng 
lục quân 10 nước ASEAN; là diễn đàn 
để các nước gặp gỡ, giao lưu nhằm trao 

đổi kinh nghiệm, từ đó thúc đẩy các hoạt 
động hợp tác quốc phòng quân sự giữa 
lực lượng lục quân nói riêng và quân đội 
các nước ASEAN nói chung.

Với chủ đề “Lục quân ASEAN hợp 
tác gắn kết vì hòa bình”, Việt Nam muốn 
gửi đến các nước ASEAN sự mong muốn 
trong thúc đẩy hợp tác, hướng tới mục 
tiêu tạo dựng môi trường hòa bình bền 

vững ở khu vực.
Tại ASMAM-10, đại biểu hạ sĩ quan 

Lục quân các nước ASEAN đã cùng nhau 
thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về vai trò 
và đóng góp của lực lượng hạ sĩ quan, 
quân nhân chuyên nghiệp trong ứng phó 
với các thách thức an ninh phi truyền 
thống ở khu vực, đặc biệt là dịch bệnh 
Covid-19 vừa qua...    (Theo SGGPO)

Tăng cường hợp tác, gắn kết lực lượng lục quân 
các nước ASEAN

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9.11 cho biết 
Mỹ và Nga đã đồng ý nối lại đàm phán 
về Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược 
mới (New START) trong tương lai gần.

Hiệp ước New START, có hiệu lực vào 
năm 2011, là hiệp ước có tính ràng buộc 
pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ 
khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ.

Hiệp ước này đã được gia hạn thêm 
5 năm hồi tháng 2.2021 trong tuần đầu 

tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ Biden.
Theo hiệp ước này, cả hai nước đều 

phải cho phép nhau thanh sát trên thực 
địa các cơ sở liên quan tới vũ khí hạt nhân 
của mình. Các hoạt động thanh sát này đã 
bị đình chỉ hồi tháng 3.2020 do đại dịch 
Covid-19 và việc nối lại hoạt động này 
dự kiến sẽ là chủ đề thảo luận trong các 
cuộc gặp sắp tới giữa quan chức hai nước.

(Theo VOV.VN)

Mỹ - Nga đồng ý nối lại đàm phán về Hiệp ước 
Cắt giảm vũ khí chiến lược mới

 Theo kết quả sơ bộ của cuộc 
bầu cử giữa kỳ Mỹ, lãnh đạo phe thiểu 
số tại Hạ viện Kevin McCarthy đã tuyên 
bố chiến thắng ngày 8.11 (giờ Mỹ) 
khi nói rằng đảng Cộng hòa đã đảm 
bảo đủ số ghế để giành quyền kiểm 
soát Hạ viện. Theo CNN, đảng Cộng 
hòa hiện giành được 195 ghế trong 
khi đảng Dân chủ giành được 176 ghế 
trong Hạ viện.
 Ngày 8.11, Cục Nhập cư Thái 

Lan (IB) đã công bố dịch vụ Gia hạn 
tạm trú điện tử (e-Extension) để giúp 
người nước ngoài thuận tiện hơn trong 
việc xin gia hạn thị thực.
 Lực lượng phòng vệ biển Nhật 

Bản cho biết cuộc tập trận hải quân 
chung Malabar của nhóm Đối thoại an 
ninh Bộ tứ (QUAD) gồm Mỹ, Nhật Bản, 
Australia và Ấn Độ đã bắt đầu ngày 
8.11 ngoài khơi bờ biển Nhật Bản ở 
khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

 Lực lượng phòng không Nga đã 
bắn hạ 1 máy bay tấn công Su-25 và 
đánh chặn 17 tên lửa sử dụng cho hệ 
thống HIMARS và Olkha của Kiev trong 
chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, 
người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga 
Igor Konashenkov cho hay ngày 8.11.
 1 người chết và 4 người khác bị 

thương trong vụ tai nạn trực thăng Mi-2 
ở TP Kostroma, Nga hôm 8.11.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên 
quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên 
phóng ít nhất một tên lửa ra vùng biển 
phía Đông bán đảo ngày 9.11, nhưng 
chưa công bố thông số của quả đạn.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản 
Yasukazu Hamada thông báo tên lửa 
bay xa 250 km và đạt độ cao tối đa 50 km, 
rơi xuống biển vài phút sau khi rời bệ 
phóng. Chính phủ Nhật lên án động thái 
này và đã gửi thông điệp phản đối đến 
Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao 
tại Bắc Kinh

Giới chức Triều Tiên chưa bình luận 
về thông tin.

Vụ phóng diễn ra cùng ngày Mỹ tổ 
chức bầu cử giữa kỳ để bầu lại toàn bộ 
Hạ viện và một phần ba Thượng viện. 

(Theo VnExpress.net)

Đồ họa về tên lửa trên bệ phóng. Ảnh: Daily Digest

Triều Tiên 
phóng tên lửa 
đạn đạo tầm ngắn

Truyền thông Hàn Quốc tại Seoul đưa tin về vụ 
phóng tên lửa của Triều Tiên, ngày 3.11.2022.

Ảnh: AFP/TTXVN


