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Quyết tâm phát triển vùng 
Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ 
bền vững, mạnh về kinh tế biển

Khẩn trương đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện các dự án, 
công trình trọng điểm

BÀN GIAO MẶT BẰNG PHỤC VỤ DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM THEO TIẾN ĐỘ:

Phấn đấu bàn giao 70% mặt bằng phục vụ dự án đường bộ cao tốc 
Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 cho chủ đầu tư trước ngày 
20.11.2022, những ngày qua, chính quyền các địa phương trong tỉnh 
đẩy nhanh việc chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng. 

Đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy 
có sử dụng vũ khí

l

l

l

Chăm lo an cư cho hộ nghèo

 u2

Đảm bảo về đích sớm 
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NÔNG NGHIỆP:

Tạo dữ liệu lớn cho sản xuất, minh bạch xuất xứ
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Thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Đức 
đầu tư vào Bình Định

u 5

Cùng với việc tạo điều kiện 
thuận lợi cho các DN thực hiện 
các dự án, tỉnh Bình Định tiếp 
tục đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư và chủ động 
linh hoạt các phương thức xúc 
tiến, thu hút các nhà đầu tư, 
DN đến từ CHLB Đức. u3

Tập đoàn Kurz đang xây dựng Nhà máy  
sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao tại 

KCN Becamex VSIP Bình Định.  Ảnh: DNCC

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (giữa) đón tiếp ông Andreas Hirschfelde, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Kurz (8.2022).  Ảnh: TIẾN SỸ
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Bình Định

TIN VẮN

(BĐ) - Đó là vấn đề quan 
trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng đặt ra khi phát biểu chỉ 
đạo tại Hội nghị toàn quốc quán 
triệt, triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 26-NQ/TW của Bộ 
Chính trị khóa XIII về phát triển 
KT-XH và bảo đảm quốc phòng, 
an ninh vùng Bắc Trung Bộ và 
Duyên hải Trung Bộ đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Hội nghị được tổ chức ngày 
16.11 theo hình thức trực tiếp kết 
hợp trực tuyến. Chủ trì Hội nghị 
tại điểm cầu Trung ương có các 
đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính, 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 
Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ 
Văn Thưởng. 

Dự Hội nghị có các đồng chí 
Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên 
Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, bộ, 
ngành, MTTQ Việt Nam, các tổ 
chức chính trị - xã hội...

Điểm cầu tại Bình Định do 
đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh, chủ trì. Cùng tham dự 
có các đồng chí nguyên lãnh 
đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 
trưởng, phó các sở, ban, ngành, 
các ban của HĐND tỉnh, MTTQ, 
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 
các cơ quan Trung ương đóng 
trên địa bàn tỉnh…

Hội nghị còn được kết nối 
trực tuyến đến điểm cầu các 
huyện, thị xã, thành phố và các 
xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng, phải nhận thức thật 
đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai 
trò, vị trí đặc biệt quan trọng 

Quyết tâm phát triển vùng Bắc Trung Bộ 
và Duyên hải Trung Bộ bền vững, mạnh về kinh tế biển

của vùng Bắc Trung Bộ và 
Duyên hải Trung Bộ; mục đích, 
ý nghĩa, tầm quan trọng của việc 
phát triển vùng, nắm thật vững 
những quan điểm, tư tưởng chỉ 
đạo, những công việc phải làm. 

Trên cơ sở đó, có sự thống 
nhất cao về ý chí và hành động, 
quyết tâm của toàn vùng, từng 
địa phương trong vùng, cũng như 
của cả nước, các cấp, các ngành từ 
Trung ương đến địa phương.

Tổng Bí thư cũng nhấn 
mạnh, đây là trách nhiệm của 
toàn hệ thống chính trị, không 
phải chỉ là nhiệm vụ riêng của 
vùng và các địa phương trong 
vùng. Do đó, cần tạo sự thống 
nhất cao trong nhận thức ở tất cả 
các cấp, các ngành về vai trò, vị 
trí và tầm quan trọng của vùng 
và liên kết vùng. 

“Liên kết vùng phải trở 
thành tư duy chủ đạo, dẫn dắt 
sự phát triển toàn vùng và từng 
địa phương trong vùng. Tập 

trung ưu tiên hoàn thiện thể chế, 
chính sách cho phát triển vùng 
và liên kết vùng về tổ chức, bộ 
máy, nguồn lực và cơ chế triển 
khai; tham gia có hiệu quả vào 
các hoạt động hội nhập quốc tế”, 
Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư đặt ra yêu cầu 
đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn 
thiện cơ chế, chính sách phát 
triển vùng. Chính phủ và các 
cơ quan ở Trung ương cần 
tăng cường phối hợp với các 
địa phương trong vùng khẩn 
trương xây dựng, hoàn thiện, 
ban hành và triển khai thực 
hiện luật pháp, cơ chế, chính 
sách ưu tiên, có tính đặc thù cho 
phát triển vùng. Xây dựng và 
tổ chức thực hiện thật tốt quy 
hoạch phát triển vùng giai đoạn 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 theo hướng xanh, bền vững 
và toàn diện, phù hợp với quy 
hoạch tổng thể quốc gia. 

Ưu tiên bố trí nguồn vốn 

ngân sách nhà nước, kết hợp với 
huy động các nguồn lực trong 
xã hội cho đầu tư phát triển các 
công trình trọng điểm có sức lan 
tỏa, giải quyết các vấn đề phát 
triển vùng và liên vùng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng yêu cầu phải khẩn trương 
xây dựng kế hoạch hành động, 
chương trình học tập, quán triệt 
và triển khai thực hiện nghiêm 
túc Nghị quyết gắn với việc tiếp 
tục đẩy mạnh thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng và 
nghị quyết đại hội đảng bộ các 
tỉnh. Ban Cán sự đảng Chính 
phủ khẩn trương xây dựng, 
ban hành chương trình hành 
động triển khai thực hiện 
Nghị quyết, giao nhiệm vụ cụ 
thể cho các bộ, ngành ở Trung 
ương và các địa phương trong 
vùng. Chương trình hành động 
phải bám sát các quan điểm, tư 
tưởng chỉ đạo và nội dung của 
Nghị quyết, bảo đảm sát hợp với 

từng địa phương trong vùng và 
tiểu vùng.

“Các ban, bộ, ngành Trung 
ương và các địa phương trong 
vùng cần cụ thể hóa Nghị quyết 
và chương trình hành động của 
Chính phủ bằng các cơ chế, 
chính sách, kế hoạch, đề án, dự 
án và nguồn lực cụ thể, có tính 
khả thi cao để triển khai thực 
hiện và thường xuyên có sự kiểm 
tra, đôn đốc; kiên quyết tránh 
“đánh trống bỏ dùi”, “đầu voi 
đuôi chuột”, hô hào rồi bỏ đó”, 
Tổng Bí thư nói.

Vùng Bắc Trung Bộ và 
Duyên hải Trung Bộ bao gồm 
14 tỉnh, thành phố ven biển trực 
thuộc Trung ương từ Thanh Hóa 
đến Bình Thuận, trong đó có 3 
tiểu vùng là: Bắc Trung Bộ (gồm 
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Quảng Trị); vùng 
kinh tế trọng điểm miền Trung 
(Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 
Định); vùng Nam Trung Bộ (Phú 
Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, 
Bình Thuận). 

Nghị quyết số 26-NQ/TW 
xác định mục tiêu phấn đấu 
đến năm 2045, Bắc Trung Bộ 
và Duyên hải Trung Bộ là vùng 
phát triển nhanh và bền vững, 
mạnh về kinh tế biển; có một 
số trung tâm công nghiệp, dịch 
vụ, hợp tác quốc tế lớn ngang 
tầm khu vực châu Á với các 
khu kinh tế ven biển hiện đại 
và hệ thống đô thị ven biển 
thông minh, bền vững, có bản 
sắc riêng, thân thiện với môi 
trường, có khả năng chống chịu 
cao trong phòng, chống thiên tai, 
dịch bệnh và thích ứng hiệu quả 
với biến đổi khí hậu...  

MAI LÂM

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Định.                              Ảnh: M.L

 Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TX Hoài Nhơn tổ chức bàn giao 
nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà 
Trần Thị Vân (ở thôn Diêu Quang, 
xã Hoài Hải) là hộ nghèo có hoàn 
cảnh khó khăn về nhà ở, ngày 
15.11. Ngôi nhà được xây dựng 
với kinh phí gần 170 triệu đồng, 
trong đó Quỹ Vì người nghèo của 
thị xã hỗ trợ 30 triệu đồng, Quỹ 
Vì người nghèo xã Hoài Hải hỗ 
trợ 20 triệu đồng, Hội LHPN xã và 
Hội CTĐ xã tặng một số vật dụng 
cần thiết trong gia đình. Dịp này, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đến 
thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 
3 triệu đồng cho hộ gia đình ông 
Huỳnh Văn Hải, ở khu phố Cửu Lợi 
Đông, phường Tam Quan Nam bị 
ngã tử vong khi hái dừa. 

THÁI NGÂN - TRUNG GIANG
 Ngày 15.11, Hội CTĐ tỉnh 

phối hợp với nhóm thiện nguyện 
bà Nguyễn Thị Thu Hà (ở TP Hồ 
Chí Minh) đến thăm và trao hỗ 
trợ tiền, quà, trang thiết bị trường 
học, bồn nước, sách vở, ti vi, các 
nhu yếu phẩm... cho học sinh, 
giáo viên, nhân viên y tế và đồng 
bào dân tộc thiểu số thuộc 3 xã: 
Canh Liên, Canh Hòa, Canh Thuận 
(huyện Vân Canh) với tổng trị giá 
hơn 630 triệu đồng. HỮU THANH

(BĐ) - Chiều 16.11, tại trụ sở 
Chính phủ, Thủ tướng Phạm 
Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ 
đạo Nhà nước các công trình, 
dự án quan trọng quốc gia, 
trọng điểm ngành GTVT, chủ 
trì phiên họp thứ ba của Ban 
Chỉ đạo. Cùng dự hội nghị có 
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, 
Phó Trưởng Ban Thường trực 
Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ 
GTVT Nguyễn Văn Thắng, Phó 
Trưởng Ban Chỉ đạo, cùng lãnh 
đạo các bộ, ngành, cơ quan 
Trung ương. 

Phiên họp được kết nối trực 
tuyến với các điểm cầu tại các 
tỉnh, thành phố có dự án đi 
qua. Tại điểm cầu Bình Định, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh 
Tuấn và Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
chủ trì.

Ban Chỉ đạo giúp Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ 
đạo triển khai thực hiện các 
công trình, dự án quan trọng 
quốc gia, trọng điểm gồm 70 dự 
án, dự án thành phần (63 dự án 

đường bộ, 5 dự án đường sắt, 2 
dự án cảng hàng không) đi qua 
40 tỉnh, thành phố. 

Tại phiên họp, lãnh đạo các 
địa phương, bộ, ngành, nhà 
thầu báo cáo tiến độ thực hiện 
các công trình, dự án quan trọng 
quốc gia, trọng điểm ngành 
GTVT; nêu những khó khăn, 
vướng mắc và giải pháp thúc 
đẩy tiến độ đầu tư các dự án.

Theo báo cáo của các đơn vị, 
hiện khối lượng công việc cần 
triển khai của các dự án quan 
trọng quốc gia là rất lớn, trong 
khi tiến độ triển khai gấp, đồng 
thời nhiều dự án liên quan đến 
nhiều bộ, ngành, địa phương 
nên tiến độ thực hiện còn chậm 
so với yêu cầu.

Tại Bình Định, dự án xây 
dựng đường bộ cao tốc Bắc - 
Nam phía Đông, giai đoạn 
2021 - 2025, các địa phương 
đã hoàn thành 100% công tác 
kiểm kê được 10.784 hộ. Xác 
nhận nguồn gốc đất đai được 
10.089/10.784 hộ ảnh hưởng, 
đạt 93,5% (có 3/8 địa phương 

đã hoàn thành 100%). 8/8 địa 
phương đã phê duyệt phương 
án bồi thường, giải phóng mặt 
bằng với 126 đợt cho 5.554 hộ, 
tổ chức bị ảnh hưởng với số tiền 
1.090,3 tỷ đồng…

Kết luận tại phiên họp, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính nhấn mạnh: Tình hình 
đất nước còn khó khăn, Chính 
phủ đẩy mạnh vốn đầu tư công 
để xây dựng các công trình, dự 
án quan trọng quốc gia, trọng 
điểm ngành GTVT, tạo việc làm, 
thu nhập cho người dân, tăng 
trưởng kinh tế, hỗ trợ an sinh xã 
hội, vì vậy bản thân mỗi cán bộ, 
đảng viên phải xem việc thực 
hiện các công trình, dự án trọng 
điểm là nhiệm vụ chính trị quan 
trọng, không lãng phí nguồn lực 
quốc gia. 

Thủ tướng Chính phủ yêu 
cầu, các bộ, ngành, địa phương 
phải phối hợp chặt chẽ, trách 
nhiệm trong triển khai các thủ 
tục đầu tư, lựa chọn tư vấn thiết 
kế, tư vấn giám sát, các nhà thầu 
bảo đảm chất lượng. Cùng với 

đó, lập dự án tái định cư, giải 
phóng mặt bằng; thiết kế, tư 
vấn, xây dựng để đẩy nhanh 
tiến độ; lập kế hoạch triển khai 
các dự án trên tinh thần khẩn 
trương, đảm bảo đúng tiến độ. 
Huy động cả hệ thống chính trị 
vào cuộc trong công tác hỗ trợ 
giải phóng mặt bằng. 

Công tác đấu thầu, đấu giá, 
thuê tư vấn thiết kế, giám sát 
phải được triển khai thực hiện 
trách nhiệm, nghiêm túc, công 
khai, minh bạch và Chính phủ 
sẽ tiến hành thanh tra ngay từ 
đầu để tránh sai phạm. Các 
thành viên Ban Chỉ đạo phải 
nêu cao tinh thần trách nhiệm 
của đảng viên, lòng yêu nước 
trong thực hiện nhiệm vụ, tăng 
cường kiểm tra, giám sát và 
theo dõi tiến độ 2 lần/tháng. 
Các bộ, ngành liên quan xử lý, 
điều chỉnh đúng quy trình thủ 
tục các dự án; rà soát từ Trung 
ương, địa phương, làm việc nào 
dứt việc đó, công trình cũ chưa 
hoàn thành thì không khởi công 
công trình mới.             HẢI YẾN

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, 
công trình trọng điểm
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Bình Định

Dự kiến ngày 21.11.2022, 
UBND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị 
xúc tiến đầu tư các DN Đức tại 
Bình Định. Đây là dịp để tỉnh 
Bình Định giới thiệu, quảng 
bá hình ảnh, con người, văn 
hóa, môi trường đầu tư… đến 
với các nhà đầu tư, đối tác đến 
từ CHLB Đức, tiến tới ký kết 
hợp tác đầu tư cùng phát triển, 
tạo động lực để thúc đẩy hoạt 
động thu hút đầu tư trong thời 
gian tới. 

Ấn tượng tốt về Bình Định  
Đánh giá cao tiềm năng, lợi 

thế và cơ hội đầu tư phát triển 
tại Bình Định, nhiều năm qua, 
lãnh đạo Tập đoàn PNE vẫn 
thường xuyên đến Bình Định 
với quyết tâm hoàn thành các 
thủ tục đăng ký đầu tư dự án 
điện gió ngoài khơi. Theo ông 
Thorsten Fastenau, Giám đốc 
phụ trách lĩnh vực điện gió 
ngoài khơi của Tập đoàn PNE, 
ngoài tiềm năng và lợi thế phát 
triển điện gió ngoài khơi thì 
sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh 
đạo tỉnh là những yếu tố quan 
trọng để PNE quyết định thực 
hiện dự án điện gió ngoài khơi 
với quy mô lớn tại Bình Định. 

Dự án mà PNE đăng ký 

Thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Đức 
đầu tư vào Bình Định 

Cùng với việc tạo điều kiện 
thuận lợi cho các DN thực 
hiện các dự án, tỉnh Bình 
Định tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính, 
cải thiện môi trường đầu tư 
và chủ động linh hoạt các 
phương thức xúc tiến, thu 
hút các nhà đầu tư, DN đến 
từ CHLB Đức. 

thực hiện sơ bộ có tổng mức 
đầu tư hơn 4,8 tỷ USD, mục tiêu 
xây dựng 154 - 166 tua bin gió 
với tổng công suất 2.000 MW. 
Dự kiến các tua bin gió sẽ được 
đặt tại một số đảo và vùng 
biển thuộc hai huyện Phù Cát 
và Phù Mỹ. Dự án hoàn thành 
không chỉ giúp tăng sản lượng 
điện khai thác, mà còn góp 
phần đầu tư, nâng cấp cơ sở 
hạ tầng cảng biển, đầu tư vào 
chuỗi cung ứng, phát triển 
công nghiệp và tạo việc làm 
cho người dân địa phương. 

Trước PNE, sau khi khảo sát 
rất nhiều khu kinh tế (KKT), 
khu công nghiệp (KCN) ở Việt 
Nam, Tập đoàn Kurz quyết 
định đầu tư 40 triệu USD thực 
hiện dự án Nhà máy sản xuất 
nhũ và màng mỏng công nghệ 
cao tại KCN Becamex VSIP 
Bình Định. 

Tại buổi làm việc với Bí 
thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng về 
tình hình thực hiện dự án, vào 

ngày 29.8.2022, ông Andreas 
Hirschfelder, Phó Tổng giám 
đốc Tập đoàn Kurz, chia sẻ: 
Tỉnh Bình Định hội tụ các yếu 
tố thuận lợi cho dự án như: 
Môi trường đầu tư, hạ tầng 
giao thông khá tốt, có đủ sân 
bay, nhà ga, cảng biển, khả 
năng cung ứng nguồn nhân lực 
công nghệ cao, lao động dồi 
dào và đặc biệt là lãnh đạo 
tỉnh rất thiện chí, chân thành. 
Từ lúc mới đến Bình Định để 
tìm hiểu môi trường đầu tư, 
chúng tôi đã được đón tiếp 
chu đáo, lãnh đạo tỉnh cùng 
các ngành chức năng hỗ trợ 
nhiệt tình. Đó là cơ sở quan 
trọng để tập đoàn đến Bình 
Định thực hiện dự án. 

Hiện Tập đoàn Kurz đang 
đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng khung nhà 
máy; đồng thời nhập thiết bị từ 
Đức về Bình Định, bắt đầu lắp 
đặt. Dự kiến đến quý II/2023, 
Nhà máy sản xuất nhũ và màng 

mỏng công nghệ cao, công 
suất 15 triệu m2/năm sẽ đi vào 
hoạt động. Trong tương lai, 
Kurz có thể sẽ nâng vốn đầu 
tư thực hiện dự án lên mức 
100 triệu USD. Cùng với đó, 
Tập đoàn Kurz cũng đang tích 
cực hỗ trợ tỉnh xúc tiến, thu hút 
các DN Đức đến Bình Định để 
tìm hiểu, đầu tư. 

Tiếp tục thu hút DN Đức 
đến Bình Định

Ngày 21.11 tới, UBND tỉnh 
sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến 
đầu tư các DN Đức tại tỉnh 
Bình Định bằng hình thức trực 
tuyến và trực tiếp. 

Tại Hội nghị, tỉnh Bình Định 
sẽ giới thiệu tổng quan tình 
hình KT-XH của địa phương, 
trong đó nhấn mạnh tiềm năng, 
lợi thế của tỉnh; định hướng 
thu hút đầu tư phát triển năm 
2023 và những năm tiếp theo. 
Trong khuôn khổ Hội nghị, 
lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành 

của tỉnh sẽ cùng trao đổi, giải 
đáp những vấn đề mà DN Đức 
quan tâm; tiếp đến là lễ ký 
kết bản ghi nhớ hợp tác giữa 
UBND tỉnh với Phòng Công 
nghiệp và Thương mại Đức tại 
Việt Nam; các DN Đức cam kết 
đăng ký đầu tư vào Bình Định. 

Trong khuôn khổ Hội nghị, 
tỉnh Bình Định tổ chức cho các 
hiệp hội, nhà đầu tư, DN Đức 
tham quan, khảo sát thực địa, 
giới thiệu quy hoạch hạ tầng, 
phân khu chức năng cũng 
như quy trình, thủ tục, các 
chính sách đầu tư… tại KCN 
Becamex VSIP Bình Định và 
KCN A thuộc KKT Nhơn Hội. 
Ngoài ra, tại Trung tâm Hội 
nghị tỉnh cũng sẽ có khu triển 
lãm với nhiều gian hàng trưng 
bày các sản phẩm công nghiệp 
nổi bật của Bình Định và sản 
phẩm của DN Đức tại tỉnh Bình 
Định. 

Hiện công tác chuẩn bị cho 
Hội nghị đang được các sở, 
ngành của tỉnh như Sở Ngoại 
vụ, Công Thương, KH&ĐT, Du 
lịch… triển khai khẩn trương. 
Chiều 14.11 vừa qua, UBND 
tỉnh tổ chức cuộc họp chỉ đạo 
công tác tổ chức Hội nghị xúc 
tiến đầu tư các DN Đức tại Bình 
Định. Tại cuộc họp, đồng chí 
Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 
yêu cầu các sở, ngành chuẩn 
bị chu đáo, kỹ lưỡng cả cách 
thức tổ chức và nội dung, tạo 
ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh, 
con người, văn hóa, môi trường 
thu hút đầu tư… của tỉnh Bình 
Định đối với các nhà đầu tư, 
đối tác đến từ CHLB Đức, làm 
cơ sở để mở rộng, nâng cao 
hiệu quả hoạt động thu hút đầu 
tư, phát triển kinh tế của tỉnh. 

PHẠM TIẾN SỸ

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (giữa) đón tiếp ông Andreas Hirschfelde, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Kurz (8.2022). 
Ảnh: TIẾN SỸ

(BĐ) - Sáng 16.11, tại trụ sở 
UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì buổi 
tiếp xã giao ông Souphanh 
Hadaoheuang, Tổng Lãnh sự 
nước Cộng hòa Dân chủ nhân 
dân Lào tại TP Đà Nẵng. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang chúc mừng tân Tổng Lãnh 
sự Souphanh Hadaoheuang, 
chúc ông hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ được giao. Đồng 
chí Lâm Hải Giang nhấn mạnh: 
Quan hệ Việt - Lào là quan hệ 
đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy 
chung, trong sáng và hiếm có 
trong quan hệ quốc tế, được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ 
tịch Kay-sỏn Phôm-vi-hản đặt 
nền móng, các thế hệ lãnh đạo 
hai Đảng, hai Nhà nước và nhân 
dân hai nước dày công vun đắp, 
trở thành tài sản vô giá không 
gì thay thế được giữa hai dân 
tộc. Trong rất nhiều năm qua, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân 

dân tỉnh Bình Định đã tích cực 
đóng góp xây dựng, bồi đắp, 
phát triển quan hệ đặc biệt này, 
thông qua những hợp tác cụ thể, hỗ 
trợ thiết thực giữa tỉnh Bình Định 
với 4 tỉnh Nam Lào (Champasak, 
Attapu, Salavan, Sekong).

Đồng chí Lâm Hải Giang 
cho biết kỷ niệm 60 năm Ngày 
thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 
Nam - Lào (5.9.1962 - 5.9.2022) 
và 45 năm Ngày ký Hiệp ước 
Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- 
Lào (18.7.1977 - 18.7.2022), tỉnh 
Bình Định đã tổ chức một số 
hoạt động kỷ niệm, dự kiến 
trong tháng 12.2022 sẽ tổ chức 
Hội nghị đánh giá kết quả hợp 
tác giai đoạn 2016 - 2020 và triển 
khai ký kết chương trình hợp 
tác giai đoạn 2021- 2025 giữa 
tỉnh Bình Định với 4 tỉnh Nam 
Lào. Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Định trân trọng mời Tổng 
Lãnh sự tham dự Hội nghị này 
tại TP Quy Nhơn, đồng thời 
mong muốn thời gian tới ông 

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xã giao Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng

Souphanh Hadaoheuang sẽ hỗ 
trợ tỉnh Bình Định trong việc 
đẩy mạnh hợp tác với 4 tỉnh 
Nam Lào để tiếp tục phát huy 
hiệu quả thiết thực hơn nữa…

Ông Souphanh Hadaoheuang 

bày tỏ ấn tượng về vẻ đẹp, sự 
phát triển của TP Quy Nhơn và 
tỉnh Bình Định nói chung, tin 
tưởng tỉnh sẽ tiếp tục có những 
bước phát triển nhanh, mạnh 
mẽ trong thời gian tới. Ông trân 

trọng cảm ơn và đánh giá cao 
kết quả hợp tác giữa tỉnh Bình 
Định và 4 tỉnh Nam Lào trên các 
lĩnh vực, đặc biệt là việc quan 
tâm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân 
lực cho Lào liên tục trong nhiều 
năm qua. Qua đó, góp phần hỗ 
trợ thiết thực cho phát triển KT-XH 
các tỉnh Nam Lào.

Ông Souphanh Hadaoheuang 
khẳng định, quan hệ giữa hai 
nước Việt Nam - Lào đã không 
ngừng được bồi đắp, phát triển, 
trở thành quan hệ hữu nghị vĩ 
đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác 
toàn diện. Thực hiện nhiệm vụ 
của tân Tổng Lãnh sự (phụ trách 
hoạt động ở 10 tỉnh, thành khu 
vực miền Trung - Tây Nguyên), 
ông sẽ không ngừng nỗ lực trong 
vai trò cầu nối giữa hai nước 
nói chung, 4 tỉnh Nam Lào và 
tỉnh Bình Định nói riêng, để có 
thêm nhiều hoạt động giao lưu, 
chương trình hợp tác theo mục 
tiêu phát triển bền vững chung.

HOÀI THU

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bên phải) tặng bức ảnh TP Quy Nhơn 
cho Tổng Lãnh sự Lào Souphanh Hadaoheuang.                    Ảnh: H.THU
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Bình Định

Đánh người 
vì bênh bạn gái

CA phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) 
cho biết đã chuyển giao các đối tượng 
Huỳnh Gia Thuận (SN 2004), Lâm Nguyễn 
Quang Hậu (SN 2007, đều ở phường Ngô 
Mây, TP Quy Nhơn), Nguyễn Toàn Anh 
Kiệt (SN 2006, ở phường Hải Cảng, TP 
Quy Nhơn) và Hồ Dương Vũ (SN 2006, ở 
xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân) cùng hồ sơ vụ 
cố ý gây thương tích để CA TP Quy Nhơn 
tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Theo điều tra ban đầu của CA 
phường Hải Cảng, khoảng 19 giờ ngày 
9.11, Thuận, Hậu, Vũ đến một quán cà 
phê trên đường Trần Hưng Đạo, TP Quy 
Nhơn uống nước cùng Nguyễn Tú Anh 
(SN 2003, ở phường Quang Trung, TP 
Quy Nhơn) là bạn gái của Thuận. Khoảng 
20 giờ cùng ngày, Trần Thái (SN 2002, ở 
phường Nhơn Bình) cũng đến quán. Vì 
có mâu thuẫn nợ nần từ trước, Thái và Tú 
Anh xảy ra cãi vã, Thuận bênh bạn gái, bị 
Thái dùng tay đánh vào đầu; cả hay hẹn 
nhau đến vòng xuyến Xuân Diệu (TP Quy 
Nhơn) “giải quyết”. 

Lúc này, Vũ rủ Kiệt đến giúp; Kiệt chở 
Thuận, Hậu, Vũ đến vòng xuyến Xuân 
Diệu. Vũ mở cốp xe lấy dao đưa cho 
Thuận giấu vào tay áo khoác. Khoảng 20 
giờ 40 phút cùng ngày, Thái điều khiển xe 
máy một mình đến điểm hẹn trên. Tại đây, 
Thái kình cãi và dùng tay đấm vào mặt 
Thuận làm rách môi. Thấy vậy, Kiệt, Hậu, 
Vũ đến dùng tay, chân đánh Thái; Thuận 
dùng dao đâm trúng mặt, ngực trái, tay 
phải của Thái. Thái được người dân đưa 
đến BVĐK tỉnh cấp cứu.                N.GIANG

Theo Phòng CSGT (CA tỉnh), trên 
các tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh 
có 66 đường ngang giao cắt đồng mức 
giữa đường sắt với đường bộ. Trong 
đó, có 23 điểm giao cắt có người gác; 
43 điểm được đầu tư trang bị hệ thống 
còi, đèn, thanh chắn cảnh báo tự động. 
Ngoài ra, còn có 124 lối đi đường bộ 
giao cắt với đường sắt người dân tự 
mở trái phép. Các lối đi này hầu hết 
đã được cơ quan chức năng rào, chắn 
đúng quy định, gắn biển báo “chú ý 
tàu hỏa”. 

Tuy vậy, thời gian qua vẫn còn tình 
trạng người dân lén lút tháo dỡ rào 
chắn để phương tiện cơ giới qua lại 
hằng ngày, nhưng việc kiểm soát, xử 
lý của chính quyền địa phương một số 
nơi khá lỏng lẻo. Cùng với đó, ý thức 
chấp hành pháp luật về trật tự ATGT 
đường sắt chưa cao, còn tình trạng 
chủ quan khi qua lại các điểm giao 
cắt. Tình trạng chăn thả gia súc trên 
đường sắt vẫn còn diễn ra. Đây chính 
là những yếu tố tiềm ẩn dẫn đến mất 
an toàn chạy tàu, là nguyên nhân trực 
tiếp phát sinh TNGT đường sắt.

Theo thống kê của Phòng CSGT 
(CA tỉnh), từ đầu năm 2022 đến nay, 
trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ 
TNGT đường sắt, làm chết 4 người; so 
với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn 
bằng nhưng tăng 1 người chết. Phần 
lớn các vụ tai nạn đều tập trung tại 
các điểm giao cắt giữa đường sắt với 
đường ngang dân sinh và các lối đi 
tự mở. 

Mới đây nhất, vào khoảng 10 giờ 
30 phút ngày 8.11, tại điểm giao cắt 
giữa tuyến đường sắt Bắc - Nam với 
đường ngang dân sinh thuộc thôn Kiều 
An (xã Cát Tân, huyện Phù Cát) đã xảy 
ra TNGT đường sắt nghiêm trọng làm 
chết 2 người. 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 va chạm với mô tô do chị N.T.T (SN 
1991, ở xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng 

GIẢM THIỂU TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT:

Ý thức của người dân 
là yếu tố quan trọng

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 tuyến đường sắt là tuyến đường sắt Bắc - Nam (đi qua địa bàn 6 huyện, 
thị xã, với chiều dài 136 km) và tuyến đường sắt nội thị Diêu Trì - Quy Nhơn (dài hơn 10 km). Thời gian 
qua, số vụ TNGT xảy ra tại các điểm giao cắt giữa đường sắt với các tuyến đường ngang dân sinh vẫn còn 
ở mức cao, gây lo lắng trong nhân dân.  

Xuân, tỉnh Phú Yên) điều khiển, chở 
theo con ruột là N.N.K.A (SN 2018). 
Hậu quả làm chị N.T.T tử vong tại chỗ, 
cháu N.N.K.A tử vong trên đường đi 
cấp cứu.

Theo trung tá Đỗ Thanh Bình, Đội 
trưởng Đội CSGT đường sắt, Phòng 
CSGT (CA tỉnh), qua phân tích các vụ 
TNGT đường sắt xảy ra trên địa bàn 
tỉnh, nguyên nhân chính xuất phát từ 
ý thức chủ quan của người dân khi 
tham gia giao thông, thiếu chú ý quan 
sát khi đi qua các điểm giao cắt. Thậm 
chí có tình trạng cố tình vượt đường 
sắt khi hệ thống đã cảnh báo có tàu 
hỏa đến gần.

Theo ông Nguyễn Văn Chiến, 
Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, 
trong thời gian tới, Ban sẽ tăng cường 
phối hợp trong công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT 
đường sắt cho nhân dân, đặc biệt là 
các quy tắc khi tham gia giao thông 
qua các đường ngang giao cắt với 
đường sắt. Đồng thời, thường xuyên 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm về tự ý mở các tuyến 
đường ngang dân sinh, vi phạm các 
quy định về điều khiển phương tiện 
giao thông vượt đường sắt khi có hệ 
thống cảnh báo, cần chắn, đèn, còi 
đã hoạt động.

Bên cạnh đó, Ban ATGT tỉnh yêu 
cầu Công ty CP Đường sắt Nghĩa 
Bình và Công ty CP Đường sắt Phú 
Khánh (2 DN quản lý, khai thác tuyến 
đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh) 
thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm 
hành vi tự ý mở đường ngang dân 
sinh qua đường sắt, tháo dỡ các rào 
chắn thu hẹp tại các lối đi dân sinh để 
phương tiện cơ giới qua lại. Thường 
xuyên kiểm tra, đảm bảo hoạt động 
tốt, an toàn của hệ thống hạ tầng 
đường sắt như chuông, đèn báo, cần 
chắn tự động... tại các đường ngang 
phòng vệ có gác và đường ngang 
cảnh báo tự động...

NGUYỄN HÂN 

Thông qua Quỹ Nhịp cầu nhân ái 
Báo Bình Định, nhiều nhà hảo tâm 
đã giúp đỡ các trường hợp bị bệnh 
nặng, có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể 
như sau:

Giúp cụ Nguyễn Thị Kỉnh (xã Cát 
Lâm, huyện Phù Cát) 11,1 triệu đồng, 
có các cá nhân, đơn vị: Nguyễn Thanh 
Tùng 10 triệu đồng; Hằng 300 nghìn 
đồng; Công ty Đại Hưng 200 nghìn 
đồng; Trần Thị Ái Loan 100 nghìn 
đồng và bạn đọc  Báo Bình Định 
500 nghìn đồng.

Giúp anh Huỳnh Ngọc Sáu 
(phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) 3,2 
triệu đồng có anh Nguyễn Hồng Minh 

(Báo Tuổi trẻ) 3 triệu đồng; chị Thanh 
Hương 200 nghìn đồng. 

Giúp anh Võ Phúc Lâm (xã Hoài 
Phú, TX Hoài Nhơn) 2,9 triệu đồng có 
các anh, chị: Cao Thị Thu Hà, Nguyễn 
Thị Bích Thủy (500 nghìn đồng/người); 
Nguyễn Đức Triển 300 nghìn đồng; 
Công ty Đại Hưng, Diệp, Nguyễn Ngọc 
Dung, Đinh Thị Hạnh Vy (200 nghìn 
đồng/người); Cao Trần Tiêu Ngân, Trần 
Thị Ái Loan, Lương Trà My (100 nghìn 
đồng/người) và bạn đọc Báo Bình Định 
500 nghìn đồng.

Cùng giúp gia đình Nguyễn Văn 
Bước (xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn) 300 
nghìn đồng có chị Nguyễn Đăng Doanh 

và một bạn đọc Báo Bình Định.
Chị Cao Thị Kim Lan giúp các trường 

hợp: Nguyễn Văn Bước (xã Nhơn Thọ, 
TX An Nhơn); Nguyễn Thị Kỉnh (xã Cát 
Lâm, huyện Phù Cát); Võ Phúc Lâm (xã 
Hoài Phú, TX Hoài Nhơn); Lê Võ Tuyết 
Đan (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước), 
mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng.

Bạn đọc T.H.H. giúp cụ Nguyễn Thị 
Kỉnh (xã Cát Lâm, huyện Phù Cát) 
3 triệu đồng; Nguyễn Văn Hoa (xã Phước 
Hưng, huyện Tuy Phước) 2 triệu đồng.

Quỹ Nhịp cầu nhân ái Báo Bình Định 
đã chuyển trao số tiền giúp đỡ đến các 
trường hợp nêu trên.

NHÂN ÁI

Trao tiền giúp đỡ các trường hợp bệnh tật, khó khăn

Lực lượng CSGT CA tỉnh kiểm tra tình trạng vi phạm hành lang ATGT đường sắt trên địa bàn huyện 
Phù Mỹ.                         Ảnh: N. HÂN

(BĐ) - Để khắc phục tình trạng ngập 
úng trên địa bàn TP Quy Nhơn, UBND 
tỉnh đã có văn bản giao Sở Xây dựng 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị có liên quan kiểm tra, rà soát tổng thể 
phương án quy hoạch xây dựng, quy 
hoạch hệ thống thoát nước toàn bộ 2 khu 
phố 3, 4 của phường Ghềnh Ráng; việc 
triển khai đầu tư xây dựng các công trình 
hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước, hồ 
điều hòa... Từ đó, đánh giá tổng thể khả 
năng thoát nước của khu vực, đề xuất 
phương án giải quyết, xử lý phù hợp. 

Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh, 
đơn vị đang triển khai dự án khu dân cư 
tại đây, cần khẩn trương triển khai đầu 
tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật, đặc biệt là các hồ điều hòa thuộc 
dự án Khu dân cư Hưng Thịnh theo đúng 
quy hoạch được duyệt. UBND TP Quy 
Nhơn tăng cường trách nhiệm, chủ động 
thực hiện các nhiệm vụ quản lý, vận hành, 
duy tu, bảo dưỡng, cải tạo, nâng cấp hệ 
thống thoát nước để giải quyết tốt thoát 
nước trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, sau 
các cơn mưa lớn, các khu vực bị ngập lụt 
gồm khu phố 3, 4 (phường Ghềnh Ráng), 
khu phố 7, 8 (phường Nhơn Phú). Bên 
cạnh đó, trong nội thị còn xảy ra ngập 
úng cục bộ tại một số vị trí như: Đường 
Diên Hồng - Trần Thị Kỷ; đường Hoàng 
Văn Thụ - Xuân Thủy; đường Nguyễn 
Tất Thành; khu vực Hoàng Hoa Thám 
(đoạn chợ Đầm). Các khu vực này ngập 
úng cục bộ với chiều sâu 0,3 - 0,5 m, thời 
gian ngập khoảng 30 phút.                  M.L

Đề xuất phương án 
khắc phục tình trạng 
ngập úng trên địa bàn  
TP Quy Nhơn
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BÀN GIAO MẶT BẰNG PHỤC VỤ DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM THEO TIẾN ĐỘ:

Đảm bảo về đích sớm 
Phấn đấu bàn giao 70% mặt bằng phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 

cho chủ đầu tư trước ngày 20.11.2022, những ngày qua, chính quyền các địa phương trong tỉnh đẩy nhanh việc 
chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng. 

Hội đồng bồi thường GPMB dự án huyện Hoài Ân chi trả cho người dân ảnh hưởng bởi dự án tại xã Ân Phong.        Ảnh: HẢI YẾN

Trong tháng 10 và 11.2022, 
Hội đồng bồi thường giải 
phóng mặt bằng (GPMB) dự 
án đường bộ cao tốc Bắc - 
Nam TX Hoài Nhơn đã chi 
trả hơn 302 tỷ đồng tiền đền 
bù GPMB cho 1.580 hộ có đất 
nông nghiệp nằm trong phạm 
vi ảnh hưởng dự án. 

Phó Chủ tịch UBND TX 
Hoài Nhơn Phạm Văn Chung 
cho biết: Thị xã đã trình thẩm 
định, phê duyệt và quyết 
định thu hồi đất 54 đợt với 
1.988 hộ ảnh hưởng, chi trả 
hơn 396,7 tỷ đồng. Trong quá 
trình chi trả tiền đền bù đất 
nông nghiệp, chúng tôi cũng 
đồng thời chi trả đền bù số mồ 
mả bị ảnh hưởng. Dự kiến đến 
ngày 19.11, TX Hoài Nhơn sẽ 
tổ chức lễ bàn giao 70% mặt 
bằng cho chủ đầu tư dự án. 

Tại cuộc họp ngày 10.11 
tại huyện Tây Sơn, ông Đỗ 
Quang Minh, Phó Giám đốc 
Ban Quản lý dự án (QLDA) 85 
(thuộc Bộ GTVT, chủ đầu tư) 
báo cáo, dù có nhiều tiến triển 
tốt nhưng vẫn còn một số địa 
phương triển khai chậm việc 
chi trả tiền bồi thường, đặc 
biệt dự án thành phần Hoài 
Nhơn - Quy Nhơn còn 27,7 tỷ 
đồng; dự án thành phần đoạn 
Quy Nhơn - Chí Thạnh chưa 
chi trả 50 tỷ đồng. 

Dù vậy, theo ý kiến của 
lãnh đạo các địa phương liên 
quan hai dự án thành phần 
vừa kể, số tiền trên không đủ 
chi trả cho các trường hợp 
trong đợt kế tiếp được phê 

duyệt, thẩm định nên các hội 
đồng bồi thường GPMB các 
huyện, thị, thành phố chờ chủ 
đầu tư cấp thêm kinh phí. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng chỉ 
đạo: 8/8 địa phương có dự án 
đi qua khẩn trương chi trả 
toàn bộ kinh phí mà chủ đầu 
tư đã chuyển. Đủ chi trả cho 
bao nhiêu trường hợp thì chi 
ngay và chi hết, số hộ còn lại 
tuyên truyền để người dân 
chờ đợi chi trả đợt sau theo 
tiến độ giải ngân của chủ đầu 
tư. Các địa phương không chờ 
đủ 100% tiền mới chi trả, mà 

có tới đâu chi trả tới đó bởi 
phía chủ đầu tư vin vào việc 
có tiền mà không giải ngân để 
ngừng cấp thêm kinh phí. 

Sau khi có ý kiến chỉ đạo 
của lãnh đạo tỉnh, chỉ trong 
vòng 5 ngày (11 đến 15.11), 
các địa phương liên quan đến 
hai dự án thành phần mà Ban 
QLDA 85 cho là  “triển khai 
chậm việc chi trả tiền bồi 
thường” đã chi trả toàn bộ 
kinh phí còn lại. 

Tại huyện Tây Sơn, ông 
Đỗ Thành Long, Giám đốc 
Ban QLDA đầu tư xây dựng 
và Phát triển quỹ đất huyện, 

cho biết: Huyện đã phê duyệt 
9 phương án đền bù, gồm có 
627 hộ, 1193 thửa đất với diện 
tích 65,5 ha, tổng số tiền trên 
124,3 tỷ đồng. Có quyết định 
là chúng tôi lập tức chi trả 
toàn bộ số tiền được cấp (trên 
34 tỷ đồng), đảm bảo 85% mặt 
bằng sẵn sàng bàn giao cho 
chủ đầu tư. Với những trường 
hợp chưa được nhận tiền 
chi trả dù ở trong cùng một 
phương án phê duyệt, chúng 
tôi đã giải thích rõ ràng với bà 
con và mong được thông cảm. 
Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị 
Ban QLDA 85 phải đẩy nhanh 

tiến độ cấp kinh phí để huyện 
chi trả cho dân. 

Còn ông Võ Văn Đức, 
Giám đốc Ban QLDA đầu tư 
xây dựng và Phát triển quỹ 
đất huyện Hoài Ân, cho biết: 
Tính tới ngày 15.11, huyện đã 
chi trả toàn bộ 58,8 tỷ đồng. 
Chúng tôi đang chờ Ban 
QLDA 85 giải ngân kinh phí 
đúng tiến độ như đã cam kết, 
để thực hiện tiếp các đợt chi 
trả trong thời gian tới như đã 
hẹn với bà con. 

Sau các cuộc họp liên tiếp 
mỗi tuần để kiểm tra tiến độ 
công tác bồi thường GPMB và 
tái định cư, UBND tỉnh kịp 
thời chỉ đạo các sở, ngành, 
địa phương phối hợp, hỗ trợ 
khắc phục vướng mắc, khó 
khăn thực hiện dự án. Đến 
nay, 8 huyện, thị xã, thành phố 
của tỉnh đều quyết tâm đến 
ngày 20.11.2022 sẽ bảo đảm 
bàn giao tối thiểu 70% mặt 
bằng, có địa phương trên 85%  
mặt bằng. 

Theo thông tin của Bộ 
GTVT, Bình Định và Hậu 
Giang là 2 địa phương về đích 
sớm theo cột mốc bàn giao 70% 
diện tích mặt bằng của các gói 
thầu xây lắp khởi công trước 
ngày 20.11.2022. Để bàn giao 
toàn bộ diện tích còn lại trong 
quý II/2023, lãnh đạo UBND 
tỉnh chỉ đạo các địa phương 
khẩn trương đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện kiểm đếm, áp 
giá, công khai phương án bồi 
thường, xây dựng kế hoạch 
giải ngân và hoàn thành các 
thủ tục để tiến hành chi trả 
đảm bảo tiến độ giải ngân, bàn 
giao mặt bằng theo kế hoạch 
theo từng tuần. 

HẢI YẾN 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án môi trường 
bền vững các thành phố duyên hải

(BĐ) - Đây là yêu cầu của 
Đoàn công tác Ngân hàng Thế 
giới (WB) với lãnh đạo 4 tỉnh 
Quảng Bình, Bình Định, Khánh 
Hòa và Ninh Thuận tại cuộc họp 
trực tuyến tổng kết với lãnh đạo 
các bộ, ngành Trung ương về 
thực hiện Dự án môi trường 
bền vững các thành phố duyên 
hải vào sáng 16.11. Tại điểm cầu 
Bình Định, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
cùng đại diện các sở, ngành của 
tỉnh tham dự.

Dự án được WB phê duyệt 
vào ngày 5.5.2017, có hiệu lực 
ngày 18.1.2018, triển khai thực 
hiện tại 4 tỉnh: Quảng Bình, Bình 
Định, Khánh Hòa và Ninh Thuận. 
Tổng vốn đầu tư Dự án 273 triệu 
USD; trong đó, vốn WB hỗ trợ 
236 triệu USD, vốn các tỉnh đối 
ứng là 37 triệu USD. Đến tháng 
10.2022, WB đã giải ngân vốn 73,6 
triệu USD; khối lượng Dự án đã 
hoàn thành trước tháng 10.2022 
là 68,3/180 triệu USD đã cam kết, 
đạt tỷ lệ 38%, tăng 13,6 triệu USD 

so với thời điểm tháng 5.2022.
Tại Bình Định, Dự án môi 

trường bền vững các thành phố 
duyên hải - Tiểu dự án TP Quy 
Nhơn được phê duyệt điều 
chỉnh tổng mức đầu tư ban đầu 
hơn 55,3 triệu USD; trong đó, 
vốn ODA hơn 50,083 triệu USD, 
vốn đối ứng hơn 5,2 triệu USD. 
Đến nay, Dự án đã hoàn thành 
8/12 gói thầu chính sử dụng 
vốn ODA, với số vốn giải ngân 
của Dự án là 17,493/33,236 triệu 
USD, đạt tỷ lệ 52,63%. Hiện còn 
gói thầu xây dựng mạng cống 
cấp 3 sẽ hoàn thành trước ngày 
31.12.2022; gói thầu xây dựng 
mở rộng khu chôn lấp chất thải 
rắn Long Mỹ và cung cấp, lắp đặt 
thiết bị tự động hóa, khử mùi, 
thiết bị vận hành cho các trạm 
bơm, nhà máy xử lý nước thải 
sẽ hoàn thành trong quý I/2023.

Riêng gói thầu xây dựng, mở 
rộng nâng công suất Nhà máy 
xử lý nước thải Nhơn Bình lên 
28.000 m3/ngày đêm sẽ hoàn 
thành lắp đặt thiết bị công nghệ 

trong quý I/2023 và tiến hành xử 
lý nước thải trước tháng 12.2023.

Theo đánh giá của WB, do các 
nguyên nhân chủ quan và khách 
quan nên một số hạng mục thực 
hiện Dự án tại các tỉnh chậm tiến 
độ. Để hoàn thành khối lượng 
Dự án còn lại theo phần vốn cam 
kết, cần phải thực hiện trong thời 
gian 41 tháng. Do đó, WB yêu 
cầu lãnh đạo các tỉnh tập trung 
tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn 
thành Dự án theo yêu cầu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 
UBND các tỉnh kiến nghị các bộ, 
ngành Trung ương và WB gia 
hạn thời gian thực hiện Dự án. 
Đại diện Đoàn công tác WB đồng 
ý gia hạn tiến độ thực hiện nếu 
các tỉnh cam kết đảm bảo tiến độ 
Dự án; đồng thời đề nghị các tỉnh 
sớm hoàn tất các thủ tục gia hạn 
gửi các bộ, ngành Trung ương 
thẩm định, trình Thủ tướng 
Chính phủ chấp thuận việc gia 
hạn theo Hiệp định.

NGỌC NHUẬN

Chấp thuận chủ trương đầu tư 
dự án gang thép 53.500 tỷ đồng 
tại TX Hoài Nhơn

(BĐ) - UBND tỉnh vừa chấp 
thuận chủ trương cho Công ty 
CP Gang thép Long Sơn Phù 
Mỹ đầu tư dự án Khu liên hợp 
gang thép Long Sơn, thuộc địa 
bàn thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, 
TX Hoài Nhơn. Dự kiến, dự án 
được xây dựng trên diện tích 
468 ha, công suất 5,4 triệu tấn 
sản phẩm thép chế tạo, thép 
xây dựng, thép cuộn/năm, 
với tổng vốn đầu tư khoảng 
53.500 tỷ đồng. Dự án được 
thực hiện từ quý II/2021 đến 
quý IV/2029.

Cùng với việc xúc tiến 
đầu tư Khu liên hợp Gang 
thép Long Sơn, nhà đầu tư 
cũng đang nghiên cứu đầu 
tư Khu bến cảng Hoài Nhơn 
trên tổng diện tích khoảng 
496,9 ha mặt đất và mặt biển 
với tổng vốn đầu tư khoảng 
10.000 tỷ đồng, để chuyên 
dùng phục vụ cho sản xuất 

của Khu liên hợp gang thép 
Long Sơn và hướng đến cảng 
tổng hợp trong tương lai. 
Khi cả 2 công trình dự án 
nói trên đi vào hoạt động, 
sẽ góp phần quan trọng vào 
việc phát triển công nghiệp, 
công nghiệp phụ trợ, dịch vụ 
cảng biển, tạo động lực tăng 
trưởng kinh tế của tỉnh và các 
tỉnh duyên hải miền Trung, 
Tây Nguyên; đồng thời có 
khả năng giải quyết việc làm 
cho hàng nghìn lao động tại  
địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ 
quan của tỉnh sớm xây dựng 
chính sách đặc biệt ưu đãi đối 
với các hộ dân bị ảnh hưởng 
trong quá trình giải phóng 
mặt bằng thực hiện dự án, 
nhất là tạo điều kiện về lao 
động, việc làm và các chính 
sách an sinh xã hội khác. 

TIẾN SỸ
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NÔNG NGHIỆP:

Tạo dữ liệu lớn cho sản xuất, minh bạch xuất xứ
Nhằm từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, minh bạch xuất xứ, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo 

hướng tiên tiến, ngành nông nghiệp bắt đầu triển khai chuyển đổi số. Chương trình này được kỳ vọng giúp nông 
nghiệp phát triển bền vững hơn.

Chuyển đổi số là tất yếu
Đến nay, tại Bình Định, 

nông dân đã áp dụng thiết bị 
hiện đại, công nghệ tiên tiến 
tại một số lĩnh vực, công đoạn 
trong sản xuất nông nghiệp 
như: Dùng máy bay không 
người lái (drone) để gieo sạ, 
phun thuốc, theo dõi diễn 
biến cây trồng; ứng dụng công 
nghệ blockchain vào hoạt động 
quản lý hệ thống chuồng trại 
chăn nuôi; cho phép truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm nông sản, 
sản phẩm OCOP qua mã QR và 
đặc biệt là trong quan trắc thủy 
văn, cảnh báo thiên tai… Dù 
mới ở bước đầu song điều có 
thể khẳng định là chuyển đổi 
số là tất yếu, nhằm nâng cao 
giá trị, chất lượng sản phẩm, 
bắt kịp xu thế thời đại.

Từ đầu năm đến nay, Sở 
NN&PTNT triển khai hàng 
loạt mục việc để phục vụ công 
tác chuyển đổi số của ngành. 
Đối với lĩnh vực trồng trọt, hiện 
toàn ngành triển khai thu thập 
thông tin truy xuất nguồn bằng 
mã QR cho rau an toàn hợp 
chuẩn VietGAP nhãn hiệu Lá 
lành của HTXNN Phước Hiệp 
và HTXNN Thuận Nghĩa; bưởi, 
chè Gò Loi Hoài Ân; tinh dầu 
dừa và bánh tráng nước dừa 
của HTXNN Hoài Thanh Tây… 

Cùng với đó, trong trồng 
trọt, ngành nông nghiệp sử 
dụng phần mềm trong quản lý 
dữ liệu về bảo vệ thực vật, quản 
lý dịch bệnh hại. Trong chăn 
nuôi, phần mềm quản lý dịch 
bệnh từ trang trại đến bàn ăn 
sử dụng công nghệ blockchain 
đã phát huy ngay hiệu quả tích 

Nông sản Bình Định truy xuất nguồn gốc bằng mã QR.                                                                                                                                 Ảnh: THU DỊU

cực. Các ứng dụng theo dõi diễn 
biến rừng FRMS, công nghệ GIS 
nhằm cập nhật báo cáo và đồng 
bộ dữ liệu, phát hiện nhanh 
các điểm cháy rừng trên địa 
bàn tỉnh đã hỗ trợ ngành lâm 
nghiệp quản lý, kiểm soát, tầm 
soát và giám sát diễn biến rừng 
trên toàn thời gian. 

Đặc biệt sau nhiều năm 
đầu tư, hiện ở lĩnh vực quan 
trắc thủy văn, cảnh báo thiên 
tai, hệ thống gần 70 trạm 
quan trắc mưa tự động, 32 
trạm quan trắc mực nước tự 
động trên các lưu vực sông, hồ 
chứa của tỉnh đã cung cấp dữ 
liệu liên tục, là cơ sở rất quan 
trọng để xây dựng các kịch 
bản ứng phó thiên tai. Hiện 
nay, Sở NN&PTNT đang phối 

hợp với Sở TT&TT và VNPT 
xây dựng phần mềm về phòng 
chống thiên tai của tỉnh. 

Ngoài ra,  Sở NN&PTNT 
phối hợp với Sở Công Thương 
và Sở TT&TT xây dựng kênh 
thông tin cho các sản phẩm 
được đánh giá, phân hạng 
sản phẩm OCOP cấp tỉnh; hỗ 
trợ đưa các sản phẩm OCOP 
lên sàn thương mại điện tử 
Postmart và Voso. Phối hợp 
với các đơn vị liên quan triển 
khai kết nối cơ sở dữ liệu phục 
vụ người dân, DN thực hiện 
các dịch vụ công và thanh toán 
không dùng tiền mặt. Phối hợp 
với Sở TT&TT cung cấp thông 
tin, số liệu thực hiện Đề án tổng 
thể về xây dựng kho cơ sở dữ 
liệu dùng chung của tỉnh.

Giúp nông nghiệp  
phát triển bền vững hơn

Hiện Sở NN&PTNT đang 
từng bước rà soát toàn bộ các 
ứng dụng, phần mềm chuyên 
dùng của ngành để xây dựng 
cơ sở dữ liệu chung của ngành, 
phục vụ cho hoạt động sản xuất 
nông nghiệp. 

Chẳng hạn, hiện nay trồng 
trọt của tỉnh gần như đã hết 
dư địa để mở rộng theo hướng 
diện tích, số lượng, vì vậy nâng 
chất lượng, phẩm cấp nông 
sản là hướng đi hiển nhiên. 
Chuyển đổi số trong trồng trọt 
giúp nông dân có thể làm chủ 
được dữ liệu để có tính toán 
đầu vào (phân bón, vật tư, thời 
tiết, thổ nhưỡng, vùng trồng, 
giống…), lựa chọn sản xuất sản 

phẩm phù hợp, bán sản phẩm 
thị trường cần (phân tích nhu 
cầu thị trường, tìm kiếm các 
kênh phân phối, kể câu chuyện 
sản xuất…). 

Trong khi đó, với chăn 
nuôi - lĩnh vực chiếm tỷ 
trọng lớn trong tăng trưởng 
nông nghiệp, chuyển đổi số 
giúp người chăn nuôi tiếp 
cận nhanh, chính xác để phát 
triển đàn vật nuôi; quản lý 
dịch bệnh (theo dõi diến biến 
của đàn vật nuôi, vệ sinh, tiêm 
phòng, phân phối thức ăn) 
theo quy trình nghiêm ngặt. 
Toàn bộ các thông tin này 
được cập nhật như một nhật 
ký chăn nuôi điện tử, mã hóa 
thành các thông tin thu gọn ở 
mã QR của sản phẩm để phục 
vụ truy xuất. Sản phẩm càng 
nhiều thông tin tham chiếu thì 
càng minh bạch, được người 
tiêu dùng đón nhận.

Theo ông Hồ Đắc Chương, 
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, 
hiện ngành nông nghiệp ở 
những bước đầu tiên của quá 
trình chuyển đổi số. Ở giai 
đoạn này, ngành rà soát các 
ứng dụng, phần mềm đang 
có để phân loại và số hóa, tạo 
thành dữ liệu chung; ở giai 
đoạn tiếp, sử dụng cơ sở dữ 
liệu của ngành để đánh giá, 
phân tích và dự báo hoạt động 
sản xuất nông nghiệp. Hiện 
nay, hoạt động phòng chống 
thiên tai là lĩnh vực đang thể 
hiện rất rõ tác động tích cực 
của chuyển đổi số. Đến nay, 
Sở đã số hóa và chuyển toàn 
bộ cơ sở dữ liệu (vị trí địa lý, 
nguy cơ thiên tai ở các cấp độ, 
kịch bản ứng phó…) để các 
đơn vị liên quan chuyển hóa 
thành các thông tin cho ứng 
dụng quản lý thiên tai.

                 THU DỊU

Trong vụ Đông Xuân 2021 - 2022 và 
vụ Hè Thu 2022, Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh đã tiếp tục mở rộng thực hiện 
mô hình thâm canh lúa cải tiến (SRI) 
theo hướng hữu cơ tại các huyện Vân 
Canh, Tây Sơn, Hoài Ân và TX Hoài 
Nhơn với quy mô 25 ha/5 điểm trình 
diễn. Kết quả cho thấy cả 5 điểm trình 
diễn đều đạt kết quả khá. 

Với lượng giống được gieo sạ 100 kg/
ha, nông dân được hướng dẫn kỹ thuật 
chăm sóc và sử dụng phân bón theo 
hướng hữu cơ giúp cây khỏe, đẻ nhánh 
mạnh. Ruộng mô hình áp dụng tốt các 
biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM nên 
lúa ít nhiễm sâu bệnh hại so với ruộng 
sản xuất theo tập quán ngoài mô hình. 
Lúa trong ruộng mô hình không nhiễm 
hoặc nhiễm bệnh nhẹ bệnh đạo ôn, khô 
vằn, lem lép hạt..., cây lúa sinh trưởng 
khá, cứng cây, chống chịu khá tốt với 
các đối tượng sâu bệnh. 

Ruộng lúa hữu cơ không sử dụng 
thuốc diệt cỏ, chỉ sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật sinh học nên nông sản thu 
hoạch thỏa mãn các điều kiện an toàn, 

Nâng cao năng suất bền vững và bảo vệ 
môi trường

Nghiệm thu Dự án bảo tồn đa dạng sinh học  
tại Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn

(BĐ) - Chiều 16.11, Sở TN&MT tổ 
chức nghiệm thu Dự án Điều tra, thống 
kê định kỳ các hệ sinh thái, các loài động 
vật, thực vật đặc hữu, có giá trị khoa 
học, kinh tế hoặc đang có nguy cơ tuyệt 
chủng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên An 
Toàn (xã An Toàn, huyện An Lão).

Dự án do Viện Sinh thái học miền 
Nam phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi 
trường (Sở TN&MT) thực hiện từ tháng 
11.2021 - 4.2022. Kết quả qua các đợt 
khảo sát, điều tra đã ghi nhận tại Khu 
Bảo tồn thiên nhiên An Toàn với hệ sinh 
thái rừng diện tích hơn 22.000 ha (chiếm 
88,6% tổng diện tích tự nhiên) có 739 loài 
thực vật thuộc 419 chi, 133 họ, bổ sung 
194 loài thực vật thuộc 156 chi và 84 
họ vào danh mục; 343 loài động vật có 
xương sống ở cạn (40 loài lưỡng cư, 54 
loài bò sát, 164 loài chim và 85 loài thú).

 Trong quá trình điều tra, nhóm 
nghiên cứu đã phát hiện, ghi nhận 
được 59 loài thực vật; 128 loài động vật  
(42 loài thú, 39 loài chim, 29 loài bò sát, 
11 loài lưỡng cư, 7 loài cá) nằm trong 
nhóm nguy cấp, quý hiếm thuộc danh lục 

trong Sách Đỏ Việt Nam, Sách Đỏ Liên 
minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế, Nghị 
định 84/2021/NĐ-CP và Công ước CITES. 
Ngoài 2 loài thực vật ngoại lai là cây mai 
dương, ngũ sắc, đã xác định thêm 5 loài 
thực vật, 3 loài cá ngoại lai xâm hại.

Ngoài ra, tại Khu Bảo tồn thiên nhiên 
An Toàn có ít nhất 120 loài thực vật 
được người dân địa phương bảo tồn, 
khai thác lâm sản dưới tán rừng mang 
lại hiệu quả kinh tế cao.

Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu 
thảo luận, trao đổi ý kiến, đề nghị đơn 
vị tư vấn là Viện Sinh thái học miền 
Nam điều chỉnh, trình bày lại phương 
pháp nghiên cứu, các danh mục chi tiết 
của báo cáo Dự án; cập nhật thêm các 
số liệu điều tra, nghiên cứu, đánh giá 
công tác bảo vệ rừng, những tác động 
ảnh hưởng đến đa dạng sinh học ở Khu 
Bảo tồn thiên nhiên An Toàn… để hoàn 
thiện báo cáo Dự án. Trên cơ sở đó, Sở 
TN&MT tham mưu UBND tỉnh xây 
dựng Đề án trình Trung ương thành lập 
Vườn quốc gia An Toàn trong tương lai.

NGỌC NHUẬN

Mô hình thâm canh lúa cải tiến theo hướng hữu 
cơ tại huyện Tây Sơn đạt kết quả tương đối tốt 
với năng suất 67 tạ/ha.              Ảnh: THÀNH NGUYÊN

không tồn dư hóa chất trong nông sản. 
Nhờ vậy, năng suất lúa trung bình đạt 
65,65 tạ/ha, lãi hơn 21 triệu đồng/ha, 
cao hơn so với ruộng đối chứng gần 6,9 
triệu đồng/ha.

Ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh, cho biết: 
Mô hình SRI theo hướng hữu cơ đã mang 
lại hiệu quả kinh tế khá tốt, hơn nữa bước 
đầu đã làm thay đổi sâu sắc nhận thức 
của nông dân trong vấn đề xây dựng, 
phát triển nền nông nghiệp hữu cơ theo 
hướng bền vững.           THÀNH NGUYÊN

MÔ HÌNH THÂM CANH LÚA CẢI TIẾN THEO HƯỚNG HỮU CƠ: 
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Bình Định

Gần 1 tháng nay, gia đình 
bà Lê Thị Dầu (ở thôn 8 Tây, xã 
Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) rất 
vui mừng vì được ở trong ngôi 
nhà kiên cố, khang trang. Bà 
Dầu năm nay đã 80 tuổi, thuộc 
hộ chính sách khó khăn; trước 
kia phải sống trong căn nhà ọp 
ẹp, thường xuyên thấp thỏm, 
lo lắng mỗi khi trời mưa to, 
gió lớn. Nay được tỉnh, huyện, 
xã hỗ trợ 50 triệu đồng; cùng 
với tiền tích góp của người 
cháu trai (bà Dầu không có 
con, ở với cháu trai) đã xây 
dựng được căn nhà tươm tất,  
rộng rãi. 

Bà Dầu thổ lộ: “Tôi đã lớn 
tuổi, mong ước lớn nhất là 
trước khi qua đời được ở trong 
căn nhà kiên cố, cao ráo. Nay 
thì mong ước đã thành sự thật. 
Tôi càng vui mừng và yên tâm 
hơn vì có căn nhà vững chắc, 
sau này các cháu không còn 
cảnh nơm nớp lo lắng mỗi khi 
trời mưa bão”.

Cùng có niềm vui được ở 
trong căn nhà mới rộng rãi, 

vững chắc là hộ bà Nguyễn 
Thị Tám (thôn Chánh Khoan 
Nam, xã Mỹ Lợi) và bà Nguyễn 
Thị Xí Sáu (khu phố Dương 
Liễu Nam, thị trấn Bình 
Dương, huyện Phù Mỹ). Với 
sự hỗ trợ kinh phí từ các cấp 
chính quyền và đoàn thể địa 
phương, bà Tám, bà Sáu đã xây 
dựng căn nhà vững chãi. Cuối 
tháng 10 vừa qua, 2 căn nhà đã 
hoàn thành đưa vào sử dụng, 
thay cho căn nhà cũ xập xệ  
trước kia.

Đây chỉ là 3 trong số nhiều 
hộ nghèo, khó khăn và gia đình 
chính sách khó khăn trên địa 
bàn huyện Phù Mỹ được Nhà 
nước, MTTQ, các đoàn thể hỗ 
trợ kinh phí để xây nhà. Theo 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
Phù Mỹ, năm 2022, trên địa 
bàn huyện có 38 hộ thuộc diện 
này được xét hỗ trợ, với tổng 
kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng. Đây 
là khoản kinh phí từ nguồn hỗ 
trợ của tỉnh, huyện, xã, thị trấn 
và một số DN, đơn vị. 

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Phù Mỹ, cho 
biết: Từ đầu năm, Ban Thường 
trực MTTQ Việt Nam huyện 
đưa nội dung vận động Quỹ 
Vì người nghèo vào chương 
trình phối hợp và thống nhất 
hành động để các tổ chức thành 
viên triển khai thực hiện đến cơ 
sở. Từ nguồn quỹ và huy động 
nguồn lực xã hội, Mặt trận và 
chính quyền các địa phương 
xem xét hỗ trợ sửa chữa, xây 
mới nhà cho các hộ nghèo, 
khó khăn, gia đình chính sách 
khó khăn về chỗ ở trên địa  
bàn huyện.

“Hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 
mới nhà ở không chỉ là san sẻ 
khó khăn với hộ nghèo, mà còn 
là nguồn động lực để họ vươn 
lên thoát nghèo bền vững. 
Qua đó cho thấy, công tác an 
sinh xã hội góp phần quan 
trọng vào mục tiêu phát triển 
bền vững, thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ phát triển KT-
XH địa phương”, bà Phượng  
cho hay.                      VĂN LỰC

Chăm lo an cư 
cho hộ nghèo

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Mỹ và chính quyền địa phương trao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn  
Thị Tám.                                                                                                    Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Mỹ

Không nề hà việc có ích cho cộng đồng

Ông Đính (giữa) thường xuyên thăm hỏi bà Tâm, đồng thời đôn đốc 
thợ xây sớm hoàn thành ngôi nhà cho bà.                                         Ảnh: Đ.N

Tuy mới chỉ làm Trưởng ban công 
tác Mặt trận thôn gần 2 năm, nhưng ông 
Nguyễn Kim Đính (thôn Thuận Hạnh, 
xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn) đã được 
nhiều người dân tin yêu, quý trọng bởi 
sự tận tụy và nhiệt tình với công việc.

Ông Đính cho biết: “Để làm tốt công 
việc của mình, tôi luôn cố gắng học hỏi 
kinh nghiệm của người đi trước, lắng 
nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm 
cho dân tin; luôn gần gũi từng hoàn 
cảnh để có những cách làm phù hợp, 
hiệu quả trong công tác Mặt trận”.

Từng là Chủ tịch Hội CTĐ xã Bình 
Thuận suốt 10 năm trước, nên ông hiểu 
rõ hoàn cảnh của những người khó 
khăn ở địa phương. Khi nhận nhiệm 
vụ Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, 
ông Đính dành thêm nhiều thời gian đến 
từng hộ trong thôn để tìm hiểu thêm về 
gia cảnh, từ đó trao đổi, bàn bạc, vận 
động hỗ trợ để giúp họ nỗ lực vươn lên, 

Chiều 15.11, khu phố 
Trường An 1, phường Hoài 
Thanh (TX Hoài Nhơn) và thôn 
Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa 
(huyện Tuy Phước) tổ chức 
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 
tộc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày 
truyền thống MTTQ Việt Nam 
(18.11.1930 - 18.11.2022). Đây 
là các khu dân cư được chọn tổ 
chức điểm Ngày hội cấp tỉnh.

Khu phố Trường An 1 có 375 
hộ. Trong những năm qua, cán 
bộ và nhân dân trong khu phố 
đã nỗ lực vượt qua khó khăn, 
thực hiện các nhiệm vụ phát 
triển KT-XH tại địa phương, nổi 
bật nhất là thực hiện tốt cuộc 
vận động Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh. Năm 2022, bà con 
nhân dân trong khu phố đã nỗ 
lực đoàn kết tham gia phát triển 
kinh tế, tích cực giúp nhau giảm 
nghèo bền vững, nâng cao đời 
sống, khuyến khích làm giàu 
chính đáng. Qua kết quả bình 
xét năm 2022, toàn khu phố có 
gần 97% gia đình đạt danh hiệu 
Gia đình văn hóa; trong đó tỷ 
lệ hộ gia đình văn hóa xuất sắc 
3 năm liền đạt gần 88%.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh đã tặng bằng khen 
cho khu phố Trường An 1 vì có 
thành tích xuất sắc trong thực 
hiện cuộc vận động Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh năm 2022; 
trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ 
xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết 
cho phường Hoài Thanh, trao 

20 suất quà (mỗi suất 500 nghìn 
đồng) cho hộ nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn khu 
phố Trường An 1; Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TX Hoài Nhơn tặng 
10 suất quà cho hộ nghèo, khó 
khăn ở khu dân cư.

Còn thôn Hưng Nghĩa hiện 
có 735 hộ gia đình với hơn 2.990 
nhân khẩu. Năm 2022, thực hiện 
Cuộc vận động xây dựng nông 
thôn mới nâng cao, cán bộ và 
người dân thôn Hưng Nghĩa đã 
thi đua hoàn thành xuất sắc các 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
KT-XH đề ra. Chất lượng các 
tiêu chí nông thôn mới nâng cao 
ngày càng được nâng lên rõ rệt. 
Tỷ lệ gia đình văn hóa, gia đình 
sức khỏe đạt 97,96%, thôn được 
công nhận là thôn văn hóa; làm 
tốt công tác vệ sinh môi trường, 
đảm bảo cảnh quan đường làng 
ngõ xóm xanh - sạch - đẹp; 100% 
số hộ được dùng nước hợp  
vệ sinh…

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh cũng trao bằng khen 
khu dân cư xuất sắc tiêu biểu 
cho thôn Hưng Nghĩa; trao 
tặng 2 nhà Đại đoàn kết cho xã 
Phước Nghĩa, trị giá 50 triệu 
đồng/nhà; 20 suất quà cho các 
hộ nghèo (500 nghìn đồng/suất). 
UBND huyện trao 10 suất quà 
(300 nghìn đồng/suất); UBND 
xã trao 4 suất quà (300 nghìn 
đồng/suất) cho các hộ gia đình 
khó khăn và tặng giấy khen cho 
10 hộ gia đình văn hóa xuất sắc 
tiêu biểu.

THÁI NGÂN - TẤN HÙNG

Ngày hội Đại đoàn kết tại khu phố 
Trường An 1 và thôn Hưng Nghĩa

có cuộc sống tốt hơn.
Trường hợp bà Nguyễn Thị Tâm 

(ở xóm 2, thôn Thuận Hạnh) là một ví 
dụ. Bà Tâm cho biết: “Nhà tôi đã xuống 
cấp nặng, dột nát nhưng bản thân tôi là 
người khuyết tật, ở một mình, lại đau 
ốm liên miên nên vẫn không có cách 

nào để sửa lại nhà ở. 
Nhờ ông Đính quan 
tâm, làm nhịp cầu kết 
nối mà tôi được bà Tạ 
Thị Vũ Vi (quê Thuận 
Hạnh, sống ở TP Hồ 
Chí Minh) hỗ trợ 80 
triệu đồng để xây dựng 
lại ngôi nhà kiên cố 
như ngày hôm nay”. 

Với trách nhiệm và 
uy tín của mình, chỉ 
trong 2 năm qua, ông 
Đính đã cùng với Ban 
nhân dân thôn Thuận 

Hạnh tuyên truyền, vận động các hộ 
dân trong thôn hiến đất, tham gia ngày 
công, cùng với kinh phí hỗ trợ của các 
cấp xây dựng, mở rộng 7 km đường 
thôn, xóm; tổng giá trị đất và ngày 
công đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng. Đồng 
thời, vận động bà con đóng góp 7 triệu 

đồng thực hiện thắp sáng hơn 1,5 km 
đường quê, làm đổi thay rõ rệt bộ mặt  
làng quê.

Bên cạnh đó, ông vận động bà con 
đóng góp quỹ Vì người nghèo, Đền 
ơn đáp nghĩa, ủng hộ xã Vĩnh An xây 
dựng nông thôn mới... Để người dân 
tin tưởng, tham gia đóng góp, ông Đính 
luôn cam kết trước dân về việc sử dụng 
đúng mục đích, công khai các khoản chi 
vào mỗi kỳ họp để dân biết.

“Không những làm nhiều việc có ích 
cho cộng đồng, ông Đính còn là một hòa 
giải viên giỏi, đã hòa giải thành nhiều 
vụ việc trong thôn. Những chuyện tranh 
chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, ông 
tìm hiểu kỹ càng, phân tích, giải quyết 
hợp tình, hợp lý, nhẹ nhàng, thấu đáo”, 
ông Nguyễn Nhưu, Phó Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thuận, 
cho biết thêm.                            

                                          ĐINH NGỌC

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết cho 
xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước.                                                         Ảnh: TẤN HÙNG
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Bình Định

Đấu tranh hiệu quả với tội phạm 
ma túy có sử dụng vũ khí 

Những năm gần đây, tình hình sử dụng ma túy và tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến 
phức tạp. Ðặc biệt, nhiều tội phạm ma túy còn tàng trữ, sử dụng hung khí, công cụ hỗ trợ, sẵn sàng 
chống đối quyết liệt khi bị truy bắt.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt giữ đối tượng Đinh Thanh Thảo.          Ảnh: Cơ quan CA cung cấp

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 9.11, 
tại khu phố An Lạc Đông (thị trấn Phù 
Mỹ, huyện Phù Mỹ), Phòng CSĐT tội 
phạm về ma túy (CA tỉnh) và CA huyện 
Phù Mỹ phối hợp bắt quả tang đối 
tượng Đinh Thanh Thảo (SN 1995, ở xã 
Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) về hành vi 
mua bán trái phép chất ma túy. 

Đáng nói, ngoài thu giữ 229,646 g 
ma túy các loại cùng phương tiện và 
vật dụng liên quan, lực lượng CA còn 
thu giữ tại nhà riêng của Thảo 1 khẩu 
súng có hình dạng súng Rulo, 22 viên 
đạn. Thảo là đối tượng có 4 tiền án, 
trong đó có 1 tiền án giết người và 3 
tiền án trộm cắp tài sản, nên rất ma 
mãnh và liều lĩnh. 

Khi bị các trinh sát áp sát, Thảo 
chống trả quyết liệt, liên tục la lớn 
hòng chối tội và tìm cách phi tang 
tang vật. Nhưng trước những chứng 
cứ cùng tang vật cụ thể mà lực lượng 
CA thu giữ tại hiện trường, Thảo phải 
thừa nhận hành vi phạm tội. Thảo mua 
ma túy từ TP Hồ Chí Minh về để cung 
cấp chủ yếu cho các đối tượng nghiện 
tại địa bàn huyện Phù Mỹ, Phù Cát, 
Tuy Phước và TP Quy Nhơn.

Trước đó, khoảng 10 giờ 45 phút 
ngày 7.11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
Cảng Quy Nhơn, Phòng Phòng chống 
ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) phối 
hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về 
ma túy (CA tỉnh) và CA TP Quy Nhơn 
bắt quả tang đối tượng Lê Minh Nhật 
(SN 1982, ở phường Hải Cảng, TP Quy 
Nhơn) tàng trữ 26,292 g ma túy đá. 
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhật, lực 
lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu 
súng tự chế, 8 viên đạn và hơn chục 
các loại hung khí như dao, đao, phảng, 

cung tên.
Khi thấy lực lượng chức năng xuất 

hiện, Nhật cố vùng ra để lấy hung khí 
hòng chống trả, nhưng đã bị khống 
chế. Hắn cho biết, số hung khí này cất 
sẵn trong nhà để phòng thân.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều 
vụ truy bắt tội phạm ma túy gần 
đây mà lực lượng CA thu giữ nhiều 
hung khí, công cụ hỗ trợ. Để ngăn 
chặn tội phạm ma túy, nhất là các đối 
tượng manh động, lực lượng CA tổ 
chức nhiều đợt ra quân, truy bắt tội 
phạm; đồng thời, tuyên truyền, tuần 
tra kiểm soát, kiểm tra cơ sở kinh 
doanh có điều kiện... 

Theo thượng tá Đặng Thanh Lộc, 
Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma 
túy (CA tỉnh), tội phạm ma túy không 
chỉ ma mãnh với nhiều thủ đoạn, hành 

vi để đối phó, gây khó khăn cho công 
tác phát hiện, bắt quả tang, điều tra, 
mà còn rất manh động và liều lĩnh. 
Khi bị bắt, chúng sẵn sàng chống trả 
tới cùng hòng thoát thân, giấu tội. 
Do đó, khi truy bắt tội phạm ma túy, 
ngoài việc vạch rõ kế hoạch bắt gọn 
tội phạm cùng tang vật, việc đảm bảo 
an toàn cho người dân, lực lượng chức 
năng và cả đối tượng cũng là yêu cầu  
quan trọng. 

Trong mỗi vụ án, chuyên án về ma 
túy, lực lượng CA đều lên phương án 
cụ thể, bài bản và hiệu quả. Đơn cử, 
việc bắt giữ đối tượng Đinh Thanh 
Thảo tuy chỉ diễn ra vài phút ngắn 
ngủi, nhưng để có kết quả này, các 
trinh sát đã mất hơn 1 tháng để sàng 
lọc, nắm bắt quy luật, lịch trình hoạt 
động của Thảo.                    KIỀU ANH

Trộm cắp quen tay, 
lãnh 3 năm tù giam

Ngày 15.11, TAND TX An Nhơn đã 
tuyên phạt Nguyễn Thị Loan (SN 1970, ở 
thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) 3 năm 
tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, lúc 8 giờ 20 phút ngày 
5.8, Loan đến chợ Bình Định (phường 
Bình Định, TX An Nhơn). Lợi dụng việc 
chị P.T.T.P (tiểu thương chợ Bình Định) 
treo túi xách tại ki ốt không người trông 
coi, Loan với tay lấy thì bị chị V.T.T (cũng 
là tiểu thương tại chợ) phát hiện, báo cho 
chị P. biết và CA phường tạm giữ người 
phạm tội quả tang. Bên trong túi xách của 
chị P. có gần 86 triệu đồng.

Đáng nói, “thành tích” trộm cắp của 
Loan ngày càng dài ra, mới ra tù lại tái 
phạm. Tính cả lần này, Loan đã bị xét 
xử 6 lần, lãnh tổng cộng 18 năm, 42 
tháng tù.                                XUÂN THỨC

Gian dối và trả giá
Ngày 15.11, Hội đồng xét xử TAND 

tỉnh tuyên phạt Từ Minh Thiên (SN 
1998, ở khu phố Hưng Nhơn, thị trấn 
An Lão, huyện An Lão) 13 năm 6 tháng 
tù giam với 2 tội danh “lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản” và “sử dụng tài liệu giả 
của cơ quan, tổ chức”.

Tại tòa, Thiên khai rằng, vì nợ nần, lại 
muốn nhanh chóng có tiền chi tiêu nên 
đã nghĩ ra cách thuê xe tự lái rồi đem 
đi cầm cố. Cụ thể, ngày 8.1, Thiên thuê 
xe tự lái của anh L.B.Q. (TP Quy Nhơn) 
với thỏa thuận 20 triệu đồng/tháng. Sau 
khi nhận được xe, Thiên lên mạng đặt 
làm giả chứng nhận đăng ký của xe ô 
tô này và ghi tên chủ xe là mình. Với 
giấy tờ giả, Thiên mang xe đi cầm cố lấy  
300 triệu đồng. 

Khi hết thời hạn cho thuê xe, anh 
Q. gọi điện đòi lại xe thì Thiên xin gia 
hạn thời hạn thuê xe 1 tháng; anh Q. 
đồng ý nhưng yêu cầu Thiên phải đưa 
xe về Quy Nhơn để kiểm tra và làm lại 
hợp đồng. Thiên lấy nhiều lý do để trốn 
tránh, rồi chuyển thêm 10 triệu đồng 
tiền thuê xe cho anh Q. “Vì Thiên liên 
tục né tránh, tôi nghi ngờ và tiến hành 
theo dõi định vị của xe, khi đó mới biết 
Thiên đã cầm xe cho người khác”, anh 

Q. cho biết.
Cũng thủ đoạn như trên, Thiên 

thuê thêm 1 xe ô tô khác và cầm cố, 
lấy 160 triệu đồng tiêu xài. 

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi 
của bị cáo Thiên gây nguy hiểm cho 
xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu 
tài sản của người khác; đồng thời xâm 
phạm trật tự quản lý hành chính của 
Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến 

tình hình trật tự trị an 
tại địa phương. 

Thiên đã phạm vào 
các tội “lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản” với tình tiết 
“chiếm đoạt tài sản trị giá 
trên 500 triệu đồng”, “sử 
dụng tài liệu giả của cơ 
quan, tổ chức” với tình 
tiết “sử dụng con dấu, 
tài liệu hoặc giấy tờ khác 
thực hiện tội phạm rất 
nghiêm trọng hoặc tội 
đặc biệt nghiêm trọng” 
được quy định tại điểm 
a khoản 4 Điều 174 và 
điểm b khoản 3 Điều 341 
Bộ luật Hình sự. 

Mức án 10 năm tù 
giam cho hành vi “lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản” và 3 năm 6 tháng cho hành vi 
“sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ 
chức” không chỉ là bài học cho Thiên, 
mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho 
những ai có ý định kiếm tiền phi pháp. 
Vụ án cũng là bài học về việc quản lý 
tài sản cho những cá nhân, tổ chức 
đang kinh doanh ngành nghề cho thuê 
xe tự lái.              N.LINH

Tại phiên tòa, Từ Minh Thiên thừa nhận toàn bộ hành vi 
phạm tội.                      Ảnh N.L

BỘ PHÁP ĐIỂN VIỆT NAM:

Kênh tra cứu và 
áp dụng pháp luật 
hiệu quả

Sở Tư pháp vừa ban hành công văn số 
1193/STP-VP ngày 11.11 về việc giới thiệu 
và tổ chức triển khai Bộ pháp điển Việt 
Nam, tới các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
UBND và phòng tư pháp các huyện, thị 
xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bộ pháp điển Việt Nam do Bộ Tư 
pháp cùng các bộ, ngành thực hiện và 
được Chính phủ thông qua; đến nay đã 
xây dựng được 92% khối lượng. Bộ pháp 
điển điện tử được đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử pháp điển, tại địa chỉ: 
https://phapdien.moj.gov.vn.

Theo ông Phạm Dân, Phó Giám đốc 
Sở Tư pháp, Bộ pháp điển gồm 45 chủ 
đề được sắp xếp theo trật tự abc, trong 
đó chứa đựng các quy phạm pháp luật 
(QPPL) điều chỉnh các nhóm quan hệ xã 
hội nhất định, xác định theo lĩnh vực. 
Trong 45 chủ đề có 265 đề mục chứa 
đựng các QPPL điều chỉnh một nhóm 
quan hệ xã hội nhất định; gồm các phần, 
chương, mục, tiểu mục, điều và nội dung 
của các điều. 

Cấu trúc của Bộ pháp điển được thiết 
kế theo hình cây từ chủ đề đến đề mục, 
phần, chương, mục, tiểu mục, điều. 
Khi người dùng nhấp chuột vào chủ đề 
nào, trên màn hình hiển thị của Bộ pháp 
điển điện tử sẽ xuất hiện tên các đề mục 
thuộc chủ đề đó. 

Ngoài ra, Bộ pháp điển điện tử còn 
một số tính năng khác, như: Xem theo 
chủ đề; xem theo đề mục; tìm kiếm theo 
từ khóa…

“Khi sử dụng Bộ pháp điển Việt 
Nam, cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận, 
tra cứu các văn bản QPPL một cách hệ 
thống; đảm bảo các văn bản còn hiệu 
lực; là sản phẩm chính thức của Nhà 
nước được khai thác và sử dụng miễn 
phí. Bộ pháp điển là kênh tra cứu và áp 
dụng pháp luật hiệu quả trong thời gian 
tới”, ông Dân cho biết thêm.    VĂN LỰC

Hướng dẫn tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển 
điện tử.                                                                Ảnh: V.L
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Bình Định

Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 
“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” 
(1972 - 2022), sáng 16.11, Quân chủng 
Phòng không - Không quân (PK-KQ) 
tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề 
“Điện Biên Phủ trên không: Ý chí và 
niềm tin tất thắng”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung 
tướng Vũ Văn Kha, Quyền Tư lệnh Quân 
chủng PK-KQ, nêu rõ, ngày 18.12.1972, 
đế quốc Mỹ bắt đầu cuộc tập kích đường 
không chiến lược bằng máy bay B-52 
vào Hà Nội, Hải Phòng và một số khu 
vực lân cận trên địa bàn miền Bắc. Dưới 
sự lãnh đạo và chỉ đạo của Trung ương 
Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, 
Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu 
QĐND Việt Nam, quân và dân miền 
Bắc, nòng cốt là lực lượng PK-KQ đã lập 
nên chiến công vô cùng oanh liệt, góp 
phần quyết định buộc Mỹ phải ký Hiệp 
định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập 
lại hòa bình ở Việt Nam. 

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên 
Phủ trên không” là một trong những 
chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc ta 
trong thế kỷ XX, mốc son chói lọi trên 
bước đường trưởng thành và chiến 
thắng của QĐND Việt Nam nói chung, 
Quân chủng PK-KQ nói riêng trong thời 
đại Hồ Chí Minh.

Trình bày tham luận tại hội thảo, 
các đại biểu đã luận giải, khẳng định 
và làm sáng tỏ quan điểm, đường lối 
của Đảng về lãnh đạo nhân dân ta 

Hội thảo khoa học  “Điện Biên Phủ trên không: 
Ý chí và niềm tin tất thắng”

Các tướng lĩnh, anh hùng LLVT, nhân chứng lịch sử, phi công và pháo thủ từng tham gia Chiến dịch Điện 
Biên Phủ trên không tháng 12.1972 tại hội thảo.                                                                                                 Ảnh: TTXVN

tiến hành 2 cuộc chống chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền 
Bắc. Làm rõ sự lãnh đạo và thực hành 
chiến dịch của Bộ Tổng tư lệnh, Bộ 
Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đối 
với quân và dân miền Bắc, trực tiếp 
là Quân chủng PK-KQ. Đây là vấn 
đề quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa 
quyết định thắng lợi của quân và dân 
miền Bắc trong đánh bại cuộc tập kích 
đường không chiến lược của đế quốc 
Mỹ tháng 12.1972. Luận giải sâu sắc 
nét độc đáo của nghệ thuật tác chiến 
PK-KQ, nghệ thuật xây dựng thế trận 

phòng không nhân dân, nòng cốt là 
Quân chủng PK-KQ.

Các tham luận cũng khẳng định giá 
trị lịch sử, mang tầm vóc thời đại của 
Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ 
trên không”; đồng thời, rút ra những bài 
học kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ 
đạo tiến hành chiến tranh nhân dân trên 
mặt trận đối không, gợi mở những giải 
pháp hiệu quả để phát huy giá trị của 
Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ 
trên không” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ 
quốc hiện nay.

(Theo QĐND)

Theo Bộ Y tế, báo cáo từ các địa 
phương gửi về, trong tuần vừa qua, cả 
nước ghi nhận hơn 10.000 ca mắc sốt 
xuất huyết mới, tương đương với tuần 
trước đó.

Tích luỹ từ đầu năm đến nay, cả 
nước ghi nhận 303.637 ca mắc sốt xuất 
huyết, 112 trường hợp tử vong. So với 
cùng kỳ năm 2021, số mắc tăng 4,9 lần, 
tử vong tăng 88 trường hợp. Tại nhiều 
địa phương, số ca mắc sốt xuất huyết 
đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước, 
trong đó, tỷ lệ ca nặng và tử vong cũng 
đều tăng đáng lo ngại.

Hà Nội vẫn là địa phương có số ca 
mắc sốt xuất huyết tăng mạnh. Tuần 
qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 
1.343 ca mắc, tăng 2,3% so với tuần 
trước đó. 

Như vậy cộng dồn từ đầu năm 2022 
đến nay, Hà Nội đã có 12.059 ca mắc sốt 
xuất huyết (tăng gấp 3,8 lần so với cùng 
kỳ năm 2021), trong đó có 12 ca tử vong. 

Bộ Y tế nhận định nguy cơ sốt xuất 
huyết vẫn còn diễn biến hết sức phức 
tạp, nguy cơ lây lan trong cộng đồng 
và gây bệnh là rất lớn. Do vậy, Bộ Y tế 
đã liên tục đưa ra những khuyến cáo 
phòng, chống sốt xuất huyết.

(Theo QĐND)

Sốt xuất huyết  
cả nước đã vượt mốc 
300 nghìn ca

Cán bộ y tế kiểm tra các dụng cụ chứa nước có bọ 
gậy để phòng bệnh sốt xuất huyết.      Ảnh: Sở YTHN

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam 
cho biết đã tiếp nhận, lưu giữ, hoàn 
thiện hồ sơ khoa học và tiếp tục nghiên 
cứu, lập kế hoạch phát huy giá trị của 
10 hiện vật do phía Hoa Kỳ trao trả vào 
tháng 10 vừa qua.

Thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia Việt Nam, năm 2013, trong cuộc điều 
tra tại bang Indiana, Cục Điều tra Liên 
bang Hoa Kỳ (FBI) đã phát hiện công 
dân Donald Miller (hiện đã qua đời), 
tự xưng là nhà từ thiện và nhà khảo cổ 
nghiệp dư, đã lưu giữ trái phép bộ sưu 
tập lớn cổ vật và hài cốt của gần 500 
người Mỹ bản địa và của nước ngoài.

Năm 2014, FBI đã thu hồi hơn 7.000 
đồ vật/hiện vật, Donald Miller sau đó 
từ bỏ quyền sở hữu với các đồ vật này, 
hợp tác với FBI, mong muốn các đồ vật 
được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.

Việt Nam tiếp nhận 10 cổ vật do Hoa Kỳ trao trả

Hiện vật do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trao 
trả cho Việt Nam.

Ngày 27.2.2019, FBI công bố mong 
muốn trao trả các tác phẩm nghệ thuật 
bị đánh cắp về với cộng đồng mà chúng 
thuộc về.

Ngày 5.8.2022, được sự đồng ý và ủy 
quyền của Bộ VH-TT&DL, Đại sứ quán 

Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tiếp nhận số cổ 
vật từ FBI.

Ngày 31.8.2022 tại Washington DC 
(Hoa Kỳ), đại diện Đại sứ quán Việt 
Nam tại Hoa Kỳ đã bàn giao cho Vụ 
Châu Mỹ (Bộ Ngoại giao) trực tiếp mang 
về Việt Nam để bàn giao cho Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia.

Ngày 4.10.2022 tại Vụ Châu Mỹ (Bộ 
Ngoại giao), đại diện Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia cùng thành viên Hội đồng 
Giám định cổ vật của Bộ VH-TT&DL 
đã xem xét, giám định hiện vật và nhận 
bàn giao tổng số 10 cổ vật trên từ Vụ 
Châu Mỹ (Bộ Ngoại giao) gồm: 1 rìu đá 
hậu kỳ đá mới, 4 hiện vật (3 rìu đồng, 
1 nồi gốm) văn hóa Đông Sơn, 3 tượng 
cá sấu đá thế kỷ I - II và 2 tẩu đồng thế 
kỷ XVII - XVIII.

(Theo SGGP)

Ngày 16.11, Công ty CP Vận tải 
đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ chạy 
thêm 15 đoàn tàu từ ga Sài Gòn đi Nha 
Trang, Diêu Trì, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế 
và ngược lại trong thời gian nghỉ tết 
Nguyên đán từ ngày 20 đến 25.1.2023 
(tức ngày 29 tháng Chạp đến 4 tháng 
Giêng). Các đoàn tàu đáp ứng thêm 
khoảng 8.000 chỗ.

Sau 20 ngày mở bán vé tàu Tết, 
đến thời điểm này còn khoảng 73.000 
chỗ, trong đó giai đoạn trước Tết chiều 
từ TP HCM đi Hà Nội còn khoảng 19.000 
vé (khoảng 13.000 vé chính và 6.000 vé 
ghế phụ). Còn giai đoạn sau Tết, chiều 
từ Hà Nội đi TP HCM còn khoảng 54.000 
vé có thời gian đi tàu từ ngày 22.1 đến 
5.2.2023.

Kể từ ngày 18.11, tàu SE21/22 trên 
tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng và ngược lại 
sẽ được tổ chức chạy lại và có khoảng 
10% số chỗ để bán giảm 30% giá vé trong 
tháng này. 

Ngoài ra, các chính sách giảm giá cho 
tàu SE21/22 đang được áp dụng cho các 
đối tượng chính sách xã hội; giảm từ 5 - 
40% khi mua vé khứ hồi, tập thể, mua 
xa ngày; khách mua vé trọn phòng, trọn 
toa cũng được giảm từ 10 - 15% giá vé.

(Theo Tuổi Trẻ)

Thêm 8.000 vé tàu 
đi trong những ngày 
nghỉ tết Quý Mão

Do mất việc, bị giảm giờ làm vào dịp 
cuối năm, nhiều công nhân ở các khu 
công nghiệp tại tỉnh Bình Dương - một 
trong những địa phương có số lượng 
công nhân tập trung đông nhất cả nước - 
phải tìm đường về quê sớm. 

Hình ảnh dòng người đứng chờ 
đón xe về quê tại thời điểm này trên 
các tuyến đường ở Bình Dương khiến 
nhiều người bất ngờ, bởi lẽ trước đây 
cảnh này chỉ xuất hiện vào dịp cận Tết.

Theo ngành chức năng, hiện nay 
nhiều DN đang gặp khó do đơn hàng 
bị giảm sút, chỉ duy trì hoạt động từ 30 - 
50% so với trước đây. Để giảm gánh 

nặng chi phí, DN phải cắt giảm lao 
động. Có DN không tăng ca, nghỉ ngày 
thứ Bảy hoặc 1 tuần làm 3 ngày.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình 
Dương cho biết, từ đầu năm 2022 đến 
nay, số lao động bị tạm ngưng hợp đồng 
khoảng 28.000 người, khoảng 240 nghìn 
lao động bị giảm giờ làm. Riêng số lao 
động thất nghiệp được hưởng bảo hiểm 
thất nghiệp tính đến hết tháng 9.2022 là 
khoảng 70.000 người. Người lao động 
bị tạm dừng hợp đồng hoặc cắt giảm 
giờ làm chủ yếu thuộc khối dệt may, da 
giày, ngành sản xuất đồ gỗ xuất khẩu.

(Theo Vietnamnet)

Công nhân mất việc làm, rời khu công nghiệp về quê

Nhiều người đứng chờ đón xe về quê sớm do  
mất việc.
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THÔNG BÁO
Bán đấu giá rừng trồng năm 2022

Diện tích 5,06 ha; sản lượng gỗ 483,32 m3 giá khởi điểm 
550.000.000 đồng.

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 17.11.2022 đến ngày 18.11.2022.
Mọi chi tiết liên hệ:

Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Nam Trung bộ
Địa chỉ: Tổ 49, khu vực 5, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0905 382 889 chị Yến

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 17.11.2022

  

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

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

Liên hệ: 0941 289 717 - 0983 455 927

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, 
đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, 

đêm có mưa rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, 

có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng 
xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 
4 - 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5. Sóng cao 1 - 2 m.

     (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

thuật và pháp luật hiện hành liên quan.
2. Hình thức gửi tác phẩm dự thi: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo 2 hình thức:
2.1. Hình thức thứ nhất: Tác giả gửi qua thư điện tử (Email), cụ thể:
- Mỗi tác phẩm dự thi là 1 file dạng kỹ thuật số, định dạng JPG, đảm bảo in kích thước 

54 cm  x  79 cm trở lên, chất lượng rõ nét, dung lượng từ 5 - 12 MB, độ phân giải 300 dpi.
- Họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả ghi trên mặt trước phía 

dưới, bên phải của tác phẩm dự thi.
- Địa chỉ email nhận file: nguyenhadesign86@gmail.com
2.2. Hình thức thứ hai: Tác giả gửi tác phẩm trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, cụ thể:
- Phía sau mỗi tác phẩm dự thi ghi rõ họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email của 

tác giả và gửi Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ. 
3. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi:
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ sau ngày Ban Tổ chức ra thông báo phát động Cuộc 

thi đến 17 giờ, ngày 30.11.2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ông ĐẶNG HIẾU THÀNH - Phó trưởng phòng - Phòng Nghiệp vụ Văn hoá
 Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Bình Định - ĐT: 0914434112
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 VietinBank hiện đang nắm giữ vai trò chủ đạo, chủ lực của một ngân 

hàng hàng đầu nền kinh tế với hệ thống mạng lưới rộng khắp gồm 155 chi 
nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 ngân hàng con tại Lào.

VietinBank vinh dự 11 năm liên tiếp nằm trong Top 2000 Doanh nghiệp 
lớn nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes; Top 200 thương hiệu ngân 
hàng giá trị nhất thế giới theo Brand Finance; 6 năm liên tiếp đạt thương 
hiệu Quốc gia Việt Nam, Top dẫn đầu thương hiệu mạnh Việt Nam,... Đặc 
biệt, VietinBank luôn nằm trong top Ngân hàng về quy mô, thương hiệu, 
hiệu quả hoạt động và tốc độ tăng trưởng. 

Hiện nay, VietinBank - chi nhánh Bình Định có nhu cầu tuyển dụng cán bộ. 
I. CHỈ TIÊU: 02 chỉ tiêu. 
- Nhân viên Kiểm ngân:   01 chỉ tiêu.
- Nhân viên Lái xe           :  01 chỉ tiêu. 
II. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ ĐỘ TUỔI
1.Yêu cầu về kinh nghiệm:  
1.1.  Đối với vị trí nhân viên Kiểm ngân:
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các trường Cao đẳng/Đại học. Chuyên 

ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán.
- Ngoại hình: Ưa nhìn.
- Giao tiếp: Nhanh nhẹn, hoạt bát.
- Ưu tiên cho các ứng viên đã làm việc trong môi trường liên quan đến 

hoạt động ngân hàng.
1.2.  Đối với vị trí nhân viên Lái xe:
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.
- Có Giấy phép lái xe theo quy định của Nhà nước, hạng B2 trở lên. 
- Ưu tiên cho các ứng viên đã có kinh nghiệm lái xe cho các ngân hàng.
2. Yêu cầu về độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
3. Quy trình tuyển dụng: Phỏng vấn tập trung do VietinBank - Chi 

nhánh Bình Định thực hiện.
III. TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG:
1. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:
- Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank có chữ ký của ứng viên.
- Bản photo Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, Giấy phép 

lại xe còn hạn sử dụng (phù hợp nhất với vị trí dự tuyển); các văn bằng/
chứng chỉ khác (nếu có).

- Mẫu phiếu thông tin ứng viên có thể download từ website của VietinBank: 
http://tuyendung.vietinbank.vn mục Trợ giúp/Download.

2. Thời gian, địa điểm và phương thức nộp hồ sơ:
2.1. Thời gian: Từ ngày 14.11 đến hết ngày 18.11.2022.
2.2. Phương thức ứng tuyển: Ứng viên nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp 

tại phòng Tổ chức Hành chính VietinBank - Chi  nhánh Bình Định.
2.3. Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính VietinBank - Chi nhánh 

Bình Định: Tầng 5, 66A Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định. 

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

1. Quyền sử dụng đất ở: 13 lô đất ở tại khu Thương mại, dịch vụ và dân cư 
Đồng Bàu; 1 lô đất ở tại điểm dân cư thôn Xuân Phong Bắc, xã An Hòa, huyện 
An Lão, tỉnh Bình Định (kèm theo sơ đồ phân lô chi tiết).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.
- Hình thức giao đất: Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất thông qua hình 

thức đấu giá.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Hạ tầng kỹ thuật: Đã hoàn thiện.  
Diện tích: Từ 104 m2/lô đến 238,8 m2/lô. 
Giá khởi điểm: Từ 342.368.000 đồng/lô đến 1.178.501.500 đồng/lô.
2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện An Lão.
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu 

gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức 
trả giá lên, bán riêng từng lô đất.

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

5. Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ 
tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất; Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, 
đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá, tổ 
chức cuộc đấu giá: Theo Thông báo đấu giá tài sản số 711/TBĐGTS-ĐD ngày 
12.11.2022.  

6. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng của 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

7. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức 
cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được 

Nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 
có nhu cầu để xây dựng nhà ở theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt.

- Người tham gia đấu giá phải nộp 1 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ của 
một lô đất 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
Thông báo này cũng đồng thời đính chính thông báo đăng báo ngày 14.11.2022

THỨ BA, NGÀY 22.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Nhà 
hàng Trầu Cau 2. 13h45-16h45: Lộ 2 TBA Hoàng Hoa Thám 2. 7h15-11h46:  
Lộ 2 TBA Hưng Thạnh 5. 7h45-10h15: TBA Tân Trường An 2. H. Phù Cát: 7h15-
10h45: TBA An Kiều 3. 13h15-14h45: Thôn Sơn Qui - xã Cát Sơn. 7h50-10h10: 
Thôn Long Hậu - xã Cát Thắng. 7h45-9h45: TBA Mỏ Khai thác đá Cát Tường 3. 
10h-11h45: TBA Cấp nước sinh hoạt. 13h45-15h15: TBA Mỏ đá Cát Nhơn 2. 
15h15-17h15: TBA Thắng Lợi 3. H. Phù Mỹ: 7h15-8h45: TBA Phù Mỹ 7. 7h15-
17h: Các TBA Tôm Giống CP 4, 5, 6. TX Hoài Nhơn: 7h15-10h45: TBA Lương 
Thọ 4. 7h45-9h45: TBA Lương Thọ 1. H. Hoài Ân: 9h-10h15: Thôn Hội Long - xã 
Ân Hảo Đông. 13h-16h15: Thôn T1, T2 - xã Bok Tới.

THỨ TƯ, NGÀY 23.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Cục Thuế 
Bình Định. 5h-6h15: Các TBA Armo, ĐTX Vũng Chua, Chiếu sáng 7, Hồ Văn 
Hưng, ĐTH Vũng Chua, Fir Vũng Chua, Rada thời tiết Quy Nhơn, Rada thứ cấp 
Quy Nhơn. 5h-18h: Các TBA DV Du lịch số 3, TMA, Hạt Quản lý QL 1D, Chiếu 
sáng QL 1D, Resort Thanh Linh 1, 2, Nguyễn Ngọc Huy, Life Resort, KDL Lương 
Sơn Bãi Dài, Nguyễn Lai, Chiếu sáng QL 1D số 2, Phan Diệu Thúy, Thành Đô, 
DC Bãi Xép, Casa Marina, Bãi xép, Công ty Nguyễn Hoàng, Bãi Dài, Resort Ami, 
Anatara Resort, Sài Gòn Max. 16h15-18h: Các TBA Armo, ĐTX Vũng Chua, Chiếu 
sáng 7, Hồ Văn Hưng, ĐTH Vũng Chua, Fir Vũng Chua, Rada thời tiết Quy Nhơn, 
Rada thứ cấp Quy Nhơn. TX An Nhơn: 6h30-9h20: Các TBA Bả Canh 3, 4, 5. 
6h30-15h20: Các TBA Bả Canh 2, Khách sạn Đặng Gia. 12h30-15h20: Các TBA 
Bả Canh 3, 4, 5. H. Phù Cát: 7h15-9h15: TBA Trung An. 13h40-15h45: TBA An  
Quang 3. H. An Lão: 9h-11h: Thôn 4  - xã An Quang; xã An Nghĩa; xã An Toàn.  
H. Tây Sơn: 7h15-9h: TBA Quang Trung 2.

THỨ NĂM, NGÀY 24.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA KĐT An 
Phú Thịnh T15 - 1. TX An Nhơn: 7h-11h20: Lộ 3 TBA Chánh Thạnh. H. Tây Sơn: 
7h-9h: TBA Thuận Hòa 2. 10h-11h: TBA Mỹ Đức 1. 13h30-15h30: TBA Mỹ Đức 2.

THỨ SÁU, NGÀY 25.11.2022: TP Quy Nhơn: 5h-6h30: Các TBA Marubeni 
Lumber VN, Đức Toàn, Đại Dương 1, Mavin Austfeed 1, 2, CS Nhơn Hội 2. 

6h-16h30: Các CS Nhơn Hội 3, 4, An Phú Gia, TC Hạ tầng FLC, Fujiwara, Nước 
Giải khát FLC, Vườn Thanh Long, TC Phân Khu 9 - 2, TC Phân khu 9 - 3, Cửa hàng 
xăng dầu Nhơn Hội, Thi công PK4, Thi công, Laimian, Thiên Đường Xanh, Hoàng 
Đạt, Thủy liệu pháp Kỳ Co, KDC Lý Hưng, Lý Hưng 1, 2, Chợ Nhơn Lý 1, 2, UBND 
xã Nhơn Lý, Lý Chánh, Trường tiểu học Nhơn Lý, Lý Hòa, Dốc cá Nhơn Lý, Cảng 
cá Nhơn Lý, Khu FLC, Vườn Thú FLC, Luxcity T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Thi công NTR, 
PK4-T1-1, PK4-T1-2, PK4-T2-1, PK4-T2-2, PK4-T3-1, PK4-T3-2, PK4-T4-1, PK4-T4-2. 
16h-18h: Các TBA Marubeni Lumber VN, Đức Toàn, Đại Dương 1, Mavin 
Austfeed 1, 2, CS Nhơn Hội 2. TX An Nhơn: 7h-12h15: TBA Tân Lập. H. Phù 
Cát: 13h30-15h15: Các TBA Tùng Chánh 5, ĐMT DESMAC, ĐMT RESMAC. H. Tây 
Sơn: 7h-10h30: Các TBA Tây Sơn 3, Văn Phong 2 - Khối 1A, TBA Thuận Nghĩa, 
Bơm Thuận Nghĩa, Phú Hưng - Hà Nội - Khối Thuận Nghĩa - thị trấn Phú Phong; 
Các TBA Dõng Hòa, Dõng Hòa 2, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc 2, Kiên Thạnh - xã Bình Hòa. 
H. Vĩnh  Thạnh: 14h-16h: TBA Định Tố.

THỨ BẢY, NGÀY 26.11.2022: TP Quy Nhơn: 6h30-11h30: Các TBA Trần 
Hưng Đạo 6, Hàm Tử, Cảng cá Quy Nhơn 1, 2, Nhà máy SX nước đá Quy Nhơn, 
Vận tải biển, Nguyễn Văn Lãnh, Hải Đoàn BP 48, Cảng Quân sự Thị Nại. H. Tuy 
Phước: 7h-14h30: Các TBA Định Thiện, Lộc Ngãi. TX Hoài Nhơn: 7h-18h: Khu 
phố Định Bình Tây, Định Bình, Định Bình Nam - phường Hoài Đức; Thôn Định 
Trị - xã Hoài Mỹ.

CHỦ NHẬT, NGÀY 27.11.2022: H. Tuy Phước: 7h-14h30: Các TBA Định 
Thiện 2, TBA Tri Thiện.

THỨ HAI, NGÀY 28.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Nhà khách 
Bình Dương. TX An Nhơn: 7h30-13h: TBA BIGRFEED.

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 47/2022 từ ngày 22.11.2022 đến ngày 28.11.2022
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Bình Định

Trưa 16.11 (theo giờ địa phương), 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và 
Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao 
Việt Nam đã tới Sân bay Không quân 
Hoàng gia Thái Lan Don Mueang, Thủ 
đô Bangkok, bắt đầu thăm chính thức 
Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội 
nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn 
đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương (APEC) lần thứ 29.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha 
và Phu nhân ra tận sân bay đón Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân. 

Lễ đón tại sân bay có Đội tiêu binh 
danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan 
đứng hai bên thảm đỏ. Cùng lúc, 21 phát 
đại bác vang lên chào mừng.

Đây là nghi thức đặc biệt, thể hiện sự 
coi trọng của Thái Lan đối với chuyến 
thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao 
của Việt Nam - đối tác quan trọng hàng 
đầu của Thái Lan trong khu vực ASEAN, 
khuôn khổ hợp tác Mekong; đồng thời 
cũng cho thấy vai trò chủ nhà Thái Lan - 
đối tác trách nhiệm, tin cậy, uy tín của 
Việt Nam trong Diễn đàn Hợp tác kinh 
tế châu Á - Thái Bình Dương.

Chuyến thăm chính thức Thái Lan 
của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh hai 
nước vừa kỷ niệm 45 năm thiết lập quan 
hệ ngoại giao vào năm 2021 và đang 
hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan 
hệ Đối tác chiến lược năm 2023. Chuyến 
thăm được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc hơn 
nữa quan hệ giữa hai nước.

Theo chương trình, trong thời gian 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm  
chính thức Thái Lan và dự Hội nghị APEC 29

chuyến thăm từ ngày 16 - 19.11, Chủ 
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu 
nhân có cuộc hội kiến Nhà vua Thái Lan 
và Hoàng hậu; hội đàm với Thủ tướng 
Thái Lan, chứng kiến lễ ký kết trao đổi 
một số văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước cũng có các cuộc gặp 
các nhà lãnh đạo Thái Lan; tiếp một số 
tổ chức hữu nghị và đại diện tập đoàn, 
DN lớn của Thái Lan.

Trong dịp này, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Diễn 
đàn DN Việt Nam - Thái Lan và một số 
hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư 

giữa hai nước.
Cũng theo chương trình, trong khuôn 

khổ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần 
thứ 29, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc sẽ dự Hội nghị CEO Summit; dẫn 
đầu Đoàn Việt Nam dự các phiên họp 
quan trọng của Hội nghị cấp cao APEC 
và có các cuộc gặp song phương với các 
nhà Lãnh đạo APEC và các khách mời.

Đoàn Việt Nam cũng tham dự tất cả 
các hoạt động lớn của Tuần lễ Cấp cao, 
tiếp xúc rộng rãi các đối tác quan trọng 
trong APEC và các tập đoàn DN lớn ở 
khu vực.                              (Theo TTXVN)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Sân bay Không quân 
Hoàng gia Thái Lan.                                                                                                                                                          Ảnh: TTXVN

Đó là thông điệp được nhiều đại 
biểu, diễn giả nhắc tới trong phiên khai 
mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển 
Đông lần thứ 14 do Học viện Ngoại giao 
phối hợp cùng các đối tác trong và ngoài 
nước tổ chức ở TP Đà Nẵng ngày 16.11. 

Đây là hội thảo có sự góp mặt của 
hơn 220 đại biểu tham dự trực tiếp và 
hơn 250 đại biểu đăng ký tham dự trực 
tuyến đến từ 20 quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ 
Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho biết 
chủ đề “Biển hòa bình - Phục hồi bền 
vững” được chọn để chia sẻ bởi trong 
bối cảnh hiện nay, việc đi lại tự do, an 
bình trên biển là điều kiện tiên quyết để 
phục hồi bền vững sau đại dịch.

Trong chương trình, các đại biểu sẽ 
thảo luận về cách thức giải quyết các 
thách thức bất ổn ở Biển Đông và đưa 
ra các sáng kiến, đề xuất cụ thể để thúc 
đẩy các hoạt động hợp tác và duy trì 
phục hồi sau đại dịch. 

Hội thảo diễn ra trong hai ngày  
16 - 17.11 với 8 phiên về các chủ đề  
đa dạng.                                  (Theo TTO)

Biển Đông yên bình  
là điều kiện để  
phục hồi kinh tế  
bền vững sau dịch

 Các diễn giả, chuyên gia thảo luận tại Hội thảo. 
Ảnh: TTXVN

“Hầu hết các thành viên lên án 
mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraine” và 
yêu cầu Moskva rút quân vô điều kiện, 
theo tuyên bố chung được đưa ra ngày 
16.11, ngày làm việc cuối cùng của 
Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, 
Indonesia. Ngôn ngữ của tuyên bố 
chung cho thấy Nga, quốc gia thành 
viên G20, nhiều khả năng phản đối 
động thái trên.

Tuyên bố chung thừa nhận “có những 
quan điểm và đánh giá khác biệt về 
tình hình Ukraine cũng như biện pháp 
trừng phạt”. Hiện chưa rõ lập trường 
của Trung Quốc và Ấn Độ trong tuyên 
bố chung của G20. Hai nước này từng 
bỏ phiếu trắng tại LHQ hồi tháng 3 đối 
với nghị quyết lên án chiến dịch quân 
sự của Nga.

(Theo VnExpress.net)

G20 ra tuyên bố chung, yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine

Các lãnh đạo G20 tại Bali, Indonesia ngày 16.11. 
Ảnh: AFP

 Ngày 15.11, các nước phát triển đã 
cam kết sẽ gây quỹ ít nhất 20 tỷ USD để 
hỗ trợ Indonesia dần từ bỏ than đá và đạt 
mục tiêu trung hòa khí carbon vào năm 
2050, sớm hơn 10 năm so với dự kiến.
 Ngày 15.11, Cuba đã tiếp nhận 

nhà máy điện nổi thứ 7 gia nhập đội tàu 
phát điện của mình, giải quyết khủng 
hoảng năng lượng.
 Trong nửa đầu năm 2023, quân 

đội Pháp dự kiến sẽ tiến hành cuộc tập 
trận lớn nhất từ trước đến nay, với sự 
tham gia của 12.000 binh sĩ, bao gồm cả 
các đồng minh trong NATO.
 Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, 

tên lửa do Nga sản xuất đã rơi vào một 
ngôi làng sát biên giới với Ukraine vào 
ngày 15.11, khiến 2 thường dân tại đây 
thiệt mạng. (Theo TTXVN)

Đại diện cấp cao phụ trách chính 
sách an ninh và đối ngoại của Liên minh 
châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 15.11 
thông báo các quốc gia thành viên trong 
khối sẽ phân bổ thêm 72 tỷ USD cho chi 
tiêu quốc phòng đến năm 2025.

Phát biểu họp báo, quan chức cấp cao 
EU cho biết mục đích của gói ngân sách 
bổ sung này là bù vào khoản cắt giảm 
chi tiêu quốc phòng do khủng hoảng tài 
chính trước đây.

Ông Borrell nêu rõ: “Đây là kế hoạch 
phục hồi sau nhiều năm cắt giảm chi 
tiêu quốc phòng do khủng hoảng tài 
chính và kế hoạch này là nhằm bảo đảm 
các LLVT của chúng tôi thực sự có đủ 
khả năng sẵn sàng đối mặt với những 
thách thức”.

(Theo Vietnam+)

EU bổ sung 72 tỷ USD 
cho chi tiêu quốc phòng 
đến năm 2025

EU bổ sung 72 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng đến 
năm 2025.                                                  Nguồn: dw.com

Ngày 15.11, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 
50 nghi phạm liên quan tới vụ đánh 
bom khủng bố ngày 13.11 ở TP Istanbul, 
khiến 6 người thiệt mạng và 81 người 
bị thương.

Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Tư 
pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết, 
trong số những đối tượng bị bắt có một 
phụ nữ Syria, bị tình nghi cài bom trên 
phố đi bộ Istiklal ở Istanbul.

Theo Sở cảnh sát Istanbul, đối tượng 
này hành động theo lệnh của tổ chức 
Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và 
chi nhánh của tổ chức này là nhóm tự 
xưng Các đơn vị bảo vệ nhân dân (YPG) 
ở Syria. Cả hai nhóm này đều bị Thổ 

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 50 nghi phạm  
liên quan vụ đánh bom khủng bố

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ điều tra tại hiện trường vụ 
nổ ở khu phố đi bộ Istiklal của Istanbul, ngày  
13.11.                                                                Ảnh: AFP/TTXVN

Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức  
khủng bố.                                (Theo TTXVN) 


