
«

THỨ BA

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

SỐ 8428

22.11.2022
(29.10 Nhâm Dần)

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

0966.490.490  

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Bình Định cam kết hỗ trợ 
nhà đầu tư Đức phát triển bền vững

l

l
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Nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Già làng góp phần 
giữ bình yên tuyến núi

Tuy Phước phát huy giá trị 
di sản lịch sử, văn hóa

Dịp cuối năm cũng là thời điểm các loại tội phạm gia 
tăng hoạt động, lượng phương tiện tham gia giao 
thông tăng. Do đó, Công an tỉnh đã phát động đợt 
cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023 trên toàn tỉnh nhằm đảm bảo 
an ninh trật tự, an toàn giao thông, ngăn ngừa các 
hành vi vi phạm pháp luật. u8

Cao điểm đảm bảo an ninh 
trật tự dịp cuối năm

u5

. . . . . . . . . . . .u6

. . . . . . . . . .u7

Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại Bình Định diễn ra ngày 21.11 được xem là 
cơ hội để thu hút làn sóng đầu tư từ nước Đức chất lượng hơn và bền vững hơn. Tại Hội nghị, lãnh đạo 

tỉnh Bình Định tiếp tục khẳng định cam kết tạo mọi thuận lợi để nhà đầu tư Đức 
thực hiện dự án thành công và phát triển bền vững.

 u2&3

Lãnh đạo tỉnh giới thiệu đến các nhà 
đầu tư Đức về sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu

thế mạnh của Bình Định.



2 THỜI SỰ THỨ BA, 22.11.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định     3THỨ BA, 22.11.2022 THỜI SỰ
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

           Bình Định  cam kết hỗ trợ  
             nhà đầu tư Đức   phát triển bền vững 

Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại Bình Định diễn ra ngày 21.11 được xem là cơ hội để thu hút làn sóng đầu tư từ nước Đức chất 
lượng hơn và bền vững hơn. Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Bình Định tiếp tục khẳng định cam kết tạo mọi thuận lợi để nhà đầu tư Đức thực hiện dự 
án thành công và phát triển bền vững.

Hội nghị do UBND tỉnh 
Bình Định phối hợp với Phòng 
Công nghiệp và Thương mại 
Đức tại Việt Nam (AHK Việt 
Nam) tổ chức bằng hình thức 
trực tiếp, kết hợp trực tuyến. 

Dự Hội nghị, về phía Trung 
ương có ông Nguyễn Minh Vũ - 
Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao, nguyên Đại sứ Việt Nam 
tại CHLB Đức; ông Nguyễn 
Như Hiếu - Phó Cục trưởng 
Phụ trách Cục Ngoại vụ, 
Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn 
Quang Anh - Phó Giám đốc 
Trung tâm Xúc tiến đầu tư 
miền Trung, Bộ KH&ĐT. 

Về phía CHLB Đức, có ông 
Simon Kreye - Phó Đại sứ 
CHLB Đức tại Việt Nam, tham 
dự trực tuyến tại điểm cầu 
Hà Nội; ông Marko Walde - 
Trưởng đại diện AHK Việt 
Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội 
DN Đức; ông Daniel Marek - 
Giám đốc Khu vực ASEAN 
của Hiệp hội DN Đức tại 
châu Á - Thái Bình Dương; 
ông Peter Buerstedde - Giám 
đốc quốc gia Việt Nam, Cục 
Xúc tiến Thương mại và Đầu 
tư Đức tại Việt Nam.

Về phía lãnh đạo tỉnh, có 
các  đồng chí :  Hồ Quốc 
Dũng - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh 
Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn 
Tuấn Thanh - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh; 
Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí 
thư Thành ủy Quy Nhơn; 
Nguyễn Tự Công Hoàng - 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 
Hội tụ nguồn lực,  
chung tay phát triển

Phát biểu tại Hội nghị, Bí 
thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
nhấn mạnh, trải qua chặng 
đường 47 năm kể từ ngày 
thiết lập quan hệ ngoại giao, 
vượt qua nhiều khó khăn, thử 
thách, Việt Nam và CHLB Đức 
đã trở thành đối tác hết sức 
quan trọng của nhau. Tỉnh 
Bình Định cũng rất coi trọng 
và đã có những bước đi mạnh 
mẽ, nhằm thúc đẩy quan hệ 
hợp tác giữa tỉnh với các cấp 
chính quyền, các tổ chức, cá 
nhân, DN, đối tác CHLB Đức. 
Hội nghị là dịp để cùng nhìn 
lại chặng đường, mối quan 
hệ hợp tác giữa tỉnh với các 

Quang cảnh Hội nghị.

DN Đức thời gian qua; đồng 
thời là cơ hội để Bình Định 
tiếp tục giới thiệu về hình 
ảnh, tiềm năng, lợi thế, định 
hướng phát triển, tạo tiền đề 
quan trọng để hai bên đẩy 
mạnh hơn nữa quan hệ hợp 
tác trong tương lai.

Theo Chủ tịch UBND Phạm 
Anh Tuấn, những năm qua, 
mối quan hệ hợp tác thương 
mại, đầu tư giữa tỉnh Bình 
Định và cộng đồng DN của 
Đức ngày càng mở rộng, sâu 
sắc. Tuy nhiên, kết quả thu hút 
đầu tư các DN Đức trên địa 
bàn tỉnh còn khá khiêm tốn, 
chưa tương xứng với tiềm 
năng hợp tác giữa hai bên. 
Đến nay, toàn tỉnh mới chỉ 
có 4 dự án của các nhà đầu 
tư Đức với tổng vốn đăng ký 
đầu tư là 55,09 triệu USD, chủ 
yếu thuộc lĩnh vực sản xuất 
công nghiệp. Đặc biệt là dự án 
Nhà máy sản xuất màng mỏng 
của Công ty TNHH Kurz Việt 
Nam, vốn đầu tư 40 triệu USD, 
được kỳ vọng là dự án tiêu 
biểu cho sản xuất công nghệ 
cao, góp phần thu hút các dự 
án khác tương tự đầu tư vào  
Bình Định.

Chủ t ị ch  UBND t ỉnh 
Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, 
trong chiến lược phát triển, 
Bình Định đang hoàn thiện 
quy hoạch tỉnh, mục tiêu 
đến năm 2030 phấn đấu trở 
thành tỉnh phát triển thuộc 
nhóm dẫn đầu khu vực miền 

Bình Định phấn đấu trở thành 
“điểm đến lý tưởng” 

Với quan điểm không ngừng cải thiện, nâng 
cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh để 
phấn đấu trở thành “điểm đến lý tưởng” đối với các 
nhà đầu tư trong và ngoài nước; với những kết quả 
tích cực đã đạt được trong phát triển KT-XH thời 
gian qua và những cải thiện vượt bậc về kết cấu hạ 
tầng giao thông, kết nối hạ tầng kỹ thuật các khu 
công nghiệp, khu kinh tế, môi trường đầu tư kinh 
doanh, tỷ lệ đô thị hóa…, hy vọng các nhà đầu tư, 
nhất là các DN Đức sẽ có những dự án tốt, hiệu 
quả tại tỉnh Bình Định. 
                     Chủ tịch UBND tỉnh PHẠM ANH TUẤN

Việt Nam được nhắc đến là một đích đến 
đầu tư hấp dẫn

Cách đây 1 tuần, chúng tôi có hội nghị lớn 
của DN Đức tại Singapore với chủ đề về đa dạng 
hóa và Trung Quốc+1, và Việt Nam được nhắc đến 
là một đích đến đầu tư hấp dẫn. Tôi đánh giá cao 
Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện khung 
pháp lý hỗ trợ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong 
việc hoàn thiện khung pháp lý và các vấn đề liên 
quan, Việt Nam còn nhiều dư địa để cải thiện, học 
hỏi và hoàn thiện.
Với các nhà đầu tư của Đức, khi quyết định lựa 
chọn đầu tư, chúng tôi quan tâm đến các vấn 
đề: Thông tin minh bạch, đáng tin cậy về dữ liệu; 
thông tin kinh tế, môi trường kinh doanh; tính 
ổn định về mặt kinh tế và chính trị. Việt Nam đang làm tốt mục số 3, tuy nhiên tính minh 
bạch về dữ liệu và chia sẻ thông tin vẫn cần lưu ý. 

Ông DANIEL MARKEK - Giám đốc khu vực ASEAN,  
Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại châu Á - Thái Bình Dương

Tôi chọn Bình Định!
Nói về quyết định mở một DN về phần mềm 

tại Bình Định, tôi đã tìm hiểu môi trường đầu tư, cơ hội 
phát triển tại Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều tỉnh, thành 
trong nước, cuối cùng tôi chọn Bình Định. Chỉ một thời 
gian ngắn, chúng tôi đã phát triển từ vài nhân viên lên 
đến 500 nhân viên, đều là lao động có kỹ năng, trình 
độ cao như những gì mà tỉnh Bình Định cam kết hỗ trợ 
nhà đầu tư. Bây giờ tôi tự tin nói rằng, lựa chọn đầu tư 
tại Bình Định là một quyết định đúng đắn, tuyệt vời và 
chúng tôi rất tự hào về điều này!
TS NGUYỄN HỮU LỆ - Chủ tịch HĐQT TMA SolutionTrung. Các nhà đầu tư của 

Đức tham dự Hội nghị đang 
đầu tư các lĩnh vực: Điện 
tử, kim loại công nghệ cao, 
logist ics ,  năng lượng tái 
tạo, công nghệ thông tin,  
high-tech, dệt may. Đây chính 
là những lĩnh vực rất phù hợp 
với định hướng thu hút đầu 
tư của tỉnh. 

Biết đến Bình Định từ 2 
năm trước thông qua sự kết 
nối của TS Nguyễn Hữu Lệ - 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 
TMA Solution, sau đó ông 
Marko Walde - Trưởng đại 
diện AHK Việt Nam, Phó Chủ 
tịch Hiệp hội DN Đức, đã tới 
Bình Định nhiều lần, và đều 
rất hài lòng với khung hỗ trợ 
đầu tư, kinh doanh của tỉnh. 

“Tỉnh Bình Định có cơ sở 
hạ tầng tốt, phát triển nhân 
lực tốt. Đáng chú ý, có cảng 
biển Quy Nhơn - một cảng 
biển lớn với hệ thống logistics 

tốt; có Trường ĐH Quy Nhơn 
đào tạo nguồn nhân lực công 
nghệ cao và dồi dào. Tất cả 
những yếu tố trên là điều kiện 
quan trọng để các DN Đức lựa 
chọn đầu tư tại Bình Định”, 
ông Marko Walde nhấn mạnh.

Tạo điều kiện tốt nhất 
cho DN Đức phát triển 
bền vững

Tại Hội nghị, diễn đàn 
trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh 

 Lãnh đạo tỉnh chào đón nhà đầu tư Đức dự Hội nghị.

Bình Định với các đối tác đến 
từ CHLB Đức xoay quanh các 
vấn đề về môi trường đầu tư, 
chính sách thu hút và thủ tục 
đầu tư.

Theo ông Marko Walde, 
Việt Nam đang có điều kiện 
cần, để các nhà đầu tư Đức 
lựa chọn là điểm đến phù 
hợp. Tuy nhiên, lựa chọn 
tỉnh, thành phố nào của Việt 
Nam có đủ điều kiện để đầu 
tư phát triển bền vững là vấn 
đề đang được các DN Đức 
quan tâm. Các DN Đức mong 
muốn hợp tác với DN tại địa 
phương, để cùng phát triển 
trong các lĩnh vực: Cơ khí, 
điện tử, các ngành kỹ thuật 
áp dụng công nghệ cao; đồng 
thời tìm kiếm nguồn nhân lực, 
nhà phân phối địa phương đủ 
tiềm lực để hợp tác phát triển. 
Chính vì thế, Bình Định nên 
tận dụng cơ hội này. 

Ông Thorsten Fastenau - 
Phó Chủ tịch điều hành, Giám 
đốc phụ trách điện gió ngoài 
khơi, Tập đoàn PNE AG, cho 
rằng, trong lĩnh vực phát triển 
năng lượng tái tạo, Bình Định 
có lợi thế rất lớn, đặc biệt là 
nguồn năng lượng tại chỗ 
trong tương lai và năng lượng 
xanh phục vụ cho sản xuất và 
tiêu dùng. “Bình Định đang 
cho thấy là một điểm đến hấp 
dẫn, nhưng để thu hút các 
nhà đầu tư thực hiện các dự 
án điện gió, Bình Định cần có 
khung pháp lý chặt chẽ, đảm 
bảo an toàn cho nhà đầu tư. 
Bên cạnh đó, địa phương cần 
đầu tư nâng cấp hạ tầng, nhất 
là hạ tầng mạng lưới điện đủ 
năng lực tiếp nhận và kết nối 
với các dự án điện gió”, ông 
Fastenau gợi mở.

Từng hỗ trợ, tư vấn nhiều 
DN FDI vào Bình Định, luật 
sư Michael Wekezer - Công 
ty Luật TNHH ROEDL & 
PARTNER tại TP Hồ Chí 
Minh, chia sẻ: Quy trình đầu 
tư vào Việt Nam nói chung, 
Bình Định nói riêng rõ ràng 
và linh hoạt, tạo điều kiện 
thuận lợi để nhà đầu tư phát 
triển bền vững. Đó là điều 
kiện mà các DN vốn đầu tư 
nước ngoài rất thích khi đến 
Bình Định đầu tư. 

Điều này được Giám đốc 
Sở KH&ĐT Nguyễn Thành 
Hải làm rõ hơn. Khi đầu tư 
vào Bình Định nói chung và 
Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội 
nói riêng, đặc biệt là Khu 
công nghiệp (KCN) Becamex 
VSIP Bình Định, nhà đầu tư 
sẽ được áp dụng chính sách 
ưu đãi đầu tư cao nhất của 
Chính phủ Việt Nam và ưu 
đãi bổ sung của tỉnh Bình 
Định. Tỉnh cam kết mạnh 
mẽ sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư 
từ việc hình thành ý tưởng, 
tìm kiếm cơ hội đầu tư, đến 
triển khai xây dựng dự án 
và nhanh chóng đưa dự án 
đi vào hoạt động, bất kể dự 
án ở trong hay ngoài KKT và 
KCN, cụm công nghiệp. 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng  cũng  khẳng  đ ị nh 
những năm gần đây, Bình 
Định đặc biệt quan tâm đầu 
tư về hạ tầng và hiện là một 
trong những địa phương 
có hạ tầng đồng bộ và phát 
triển, đặc biệt là giao thông. 
Tỉnh cũng đã quy hoạch xây 
dựng 7 KCN, trong đó KKT 
Nhơn Hội với diện tích trên 
14.000 ha đã hoàn thiện và 
có mặt bằng sạch để giao cho 

nhà đầu tư. Với những vấn 
đề mà các nhà đầu tư quan 
tâm, Bình Định cam kết tiếp 
tục đồng hành, hỗ trợ để nhà 
đầu tư an tâm đầu tư phát 
triển. Về nhân lực, Bình Định 
quan tâm đầu tư nguồn nhân 
lực tại chỗ. Trên địa bàn tỉnh 
có Trường ĐH Quy Nhơn và 

Trường CĐ Kỹ thuật công 
nghệ Quy Nhơn là nơi đào 
tạo được nguồn nhân lực 
chất lượng cao, lực lượng lao 
động có tay nghề, kỹ thuật. 

“Trong môi trường đầu 
tư, chính sách đối với các nhà 
đầu tư, chúng tôi cam kết tạo 
mọi điều kiện tốt nhất cho 

nhà đầu tư. Thực tế có 4 DN 
Đức đã và đang đầu tư thành 
công tại  Bình Định được 
chúng tôi đồng hành, hỗ trợ 
từ những vấn đề nhỏ nhất”, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
nhấn mạnh.

NHÓM PHÓNG VIÊN 
 KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư các DN Đức tại tỉnh Bình Định, đã diễn ra lễ ký 
kết bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại 
Việt Nam (ảnh) và ghi nhớ hợp tác phát triển dự án trang trại điện gió ngoài khơi tại tỉnh 
Bình Định với Tập đoàn PNE AG.

“

“

“

Bình Định ký kết ghi nhớ hợp tác với AHK Việt Nam và PNE AG
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 21.11, tại  
TP Quy Nhơn, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy phối hợp với Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh tổ chức khai giảng Lớp 
bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 
cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 
thuộc diện Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy quản lý năm 2022 
(đối tượng 3, lớp thứ nhất). 
Dự lễ khai giảng có các đồng 
chí: PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - 
Phó Giám đốc Học viện Chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê 
Kim Toàn - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong 5 ngày, 193 học 
viên được các chuyên gia đầu 
ngành của Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội 
đồng Lý luận Trung ương 
truyền đạt 10 chuyên đề: Cục 
diện thế giới hiện nay và 
đường lối đối ngoại của Việt 
Nam; Xây dựng và phát huy 
giá trị văn hóa, sức mạnh con 
người Việt Nam theo tinh thần 
Đại hội XIII của Đảng; Quá 
trình chuyển đổi số quốc gia 
và thực tiễn ở địa phương; 
Tầm nhìn, mục tiêu và định 

hướng phát triển đất nước đến 
giữa thế kỷ XXI và vận dụng 
vào thực tiễn phát triển địa 
phương; Đội ngũ lãnh đạo, 
quản lý với nhiệm vụ bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng, 
đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch trong 
tình hình mới; Xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa liêm chính, kiến tạo, 
hiệu lực, hiệu quả, phục vụ 
nhân dân; Quản lý phát triển 
xã hội bền vững, bảo đảm tiến 
bộ, công bằng xã hội theo tinh 
thần Đại hội XIII của Đảng; Tư 
tưởng Hồ Chí Minh và Đảng 
ta về phòng, chống suy thoái 
tư tưởng chính trị, đạo đức lối 
sống và những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 
Đổi mới mô hình tăng trưởng 
và cơ cấu lại nền kinh tế trên 
nền tảng khoa học - công nghệ 
và đổi mới sáng tạo; Nâng cao 
chất lượng tổ chức cơ sở đảng 
và chất lượng đội ngũ đảng 
viên theo tinh thần Đại hội 
XIII của Đảng.

Phát biểu khai giảng lớp 
học, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy Lê Kim Toàn cảm ơn 
sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều 

kiện của Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh trong 
việc tổ chức lớp học, thực hiện 
theo quy định của Bộ Chính 
trị về cập nhật kiến thức mới 
cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý đảng ủy các cấp. “Cán 
bộ là nhân tố quyết định sự 
thành bại của sự nghiệp cách 
mạng. Vì vậy, việc xây dựng, 
bồi dưỡng, phát triển đội ngũ 
cán bộ, đặc biệt là đội ngũ 
cán bộ quản lý luôn cấp thiết, 
là việc làm thường xuyên 
của Đảng… Cán bộ cần phải 
thấm nhuần các chủ trương, 
đường lối, đặc biệt các quan 
điểm mới của Đảng trong sự 
nghiệp cách mạng, tránh sa 
vào chủ nghĩa kinh nghiệm, 
duy ý chí”, đồng chí Lê Kim 
Toàn nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy yêu cầu tất cả học 
viên nghiêm túc chấp hành 
nội quy của lớp học, tích 
cực tiếp thu, trao đổi kinh 
nghiệm, trên cơ sở đó về 
áp dụng trong thực tiễn địa 
phương, cơ quan, đơn vị, thực 
hiện tốt hơn nữa các nhiệm 
vụ quan trọng được giao.                                
                                  HOÀI THU

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 
cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

(BĐ) - Ngày 21.11, Đoàn 
công tác Hội LHPN tỉnh 
Champasak (nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào) do 
đồng chí Tê-Đa-Văn Kẹo-Phi-
La-Văn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch 
Hội LHPN tỉnh Champasak 
dẫn đầu đến thăm và trao đổi 
kinh nghiệm tại Bình Định.

Tiếp đoàn có đồng chí 
Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh, Chủ tịch Hội hữu 
nghị Việt Nam - Lào tỉnh; lãnh 
đạo Hội LHPN tỉnh Bình Định; 
đại diện các sở, ban, ngành  
liên quan.

Tại buổi đón tiếp, đồng chí 
Nguyễn Thị Phong Vũ thông tin 
nhanh về tình hình phát triển 
KT-XH của Bình Định trong 
thời gian qua; đồng thời nhấn 
mạnh, năm 2022 ghi dấu ấn 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).  Do 
đó, sự hỗ trợ, giúp đỡ chí nghĩa, 
chí tình giữa Đảng, Nhà nước 
và nhân dân 2 nước Việt Nam - 
Lào nói chung và 2 tỉnh Bình 
Định - Champasak nói riêng, 
đặc biệt về khía cạnh đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, 
hỗ trợ học bổng cho các sinh 
viên đang học tập tại các trường 
đại học, cao đẳng tại Bình Định 
cùng hoạt động giao lưu, gặp gỡ 
tiếp tục được đẩy mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong 

Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Champasak 
thăm, trao đổi kinh nghiệm tại Bình Định

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh 
Champasak.                                                                                                                      Ảnh: DƯƠNG LINH

(BĐ) - Sáng 21.11, Phó 
trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lý 
Tiết Hạnh tiếp xúc cử tri xã An 
Quang (huyện An Lão), thông 
tin tới cử tri một số nội dung 
chính của kỳ họp thứ 4, Quốc 
hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã 
An Quang kiến nghị tới ĐBQH 
tỉnh một số vấn đề như: Chậm 
chi trả tiền khoán bảo vệ rừng 
cho người dân địa phương; 
mức tiền khoán bảo vệ rừng 
(400 nghìn đồng/ha/năm) còn 
thấp, chưa tương xứng với 
công sức người dân. Các cấp, 
các ngành quan tâm đầu tư xây 
dựng hạ tầng giao thông tại xã 
An Quang nói riêng, huyện 
An Lão nói chung; hỗ trợ hạt 
giống, phân bón, vật nuôi cho 
đồng bào dân tộc thiểu số; 
giúp người dân giải quyết khó 
khăn đầu ra sản phẩm nông, 
lâm nghiệp. Mức phụ cấp cho 
cán bộ bán chuyên trách cấp 
xã, những người hoạt động ở 
thôn, làng còn thấp, cần xem 
xét điều chỉnh. Quan tâm hỗ trợ 
gia đình chính sách, hộ nghèo, 
khó khăn xây dựng nhà ở; nâng 
mức hỗ trợ xây dựng nhà ở phù 
hợp tình hình thực tế. Xem xét 
điều chỉnh, quy hoạch 3 loại 

rừng tại xã An Quang để giao 
đất lâm nghiệp cho người dân 
địa phương canh tác, sản xuất. 
Chương trình giảng dạy tích 
hợp các bộ môn khoa học tự 
nhiên, khoa học xã hội ở bậc 
THCS còn nhiều vướng mắc... 

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh 
Lý Tiết Hạnh đã trực tiếp giải 
trình một số vấn đề liên quan 
tới công tác khoán bảo vệ rừng, 
mức phụ cấp cho cán bộ bán 
chuyên trách xã, những người 
hoạt động ở thôn, làng. Về khó 
khăn trong đầu ra sản phẩm 
nông, lâm nghiệp, Phó trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh chia sẻ, đồng 
cảm với bà con nông dân, cho 
biết Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ kiến 
nghị các cấp, các ngành ở Trung 
ương xem xét, có giải pháp hữu 
hiệu giúp người dân giải quyết 
khó khăn, ổn định đời sống. Phó 
trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng 
ghi nhận các khó khăn, vướng 
mắc trong chương trình tích hợp 
giảng dạy ở bậc THCS, hứa sẽ có 
văn bản kiến nghị tới Bộ GD&ĐT 
về vấn đề này.

Với các ý kiến, kiến nghị còn 
lại, Phó trưởng Đoàn ĐBQH 
tỉnh Lý Tiết Hạnh tiếp thu, 
chuyển các bộ, ngành liên quan 
xem xét, giải quyết.     VĂN LỰC

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh  
Lý Tiết Hạnh tiếp xúc cử tri  
xã An Quang

CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN  
CAO TỐC BẮC - NAM:

Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn  
phải chịu trách nhiệm nếu  
tiếp tục chậm trễ

(BĐ) - Chiều 21.11, tại UBND 
huyện Hoài Ân, UBND tỉnh tổ 
chức họp kiểm tra tình hình thực 
hiện công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng (GPMB) và tái 
định cư dự án đường bộ cao tốc 
Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 
2021 - 2025. Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
chủ trì cuộc họp, cùng sự tham 
gia của lãnh đạo các sở, ngành,  
địa phương.

Theo báo cáo của các địa 
phương và Sở GTVT, 8/8 địa 
phương đã chi trả 629,34 tỷ 
đồng tiền bồi thường GPMB, 
đạt 80,8% vốn đã cấp, với diện 
tích 236,5/925,5 ha tuyến chính, 
đạt 25,6%. Trong đó, có 7/9 địa 
phương đạt giải ngân trên 70% 
như: Hoài Ân (100%), Phù Mỹ 
(100%), Tây Sơn (90%), Hoài 
Nhơn (89%), Phù Cát (88%), An 
Nhơn (78%), Tuy Phước (71%). 
Riêng Quy Nhơn có tỷ lệ giải 
ngân thấp (31%) và Ban GPMB 
tỉnh chưa giải ngân.

Kết luận tại cuộc họp, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Tự Công Hoàng nhấn mạnh, 
Bình Định là một trong những 
địa phương thực hiện tốt so 
với các tỉnh khác trong cả nước 
nhưng tiến độ chưa đáp ứng 
yêu cầu mà UBND tỉnh đề ra. 
Do đó, các địa phương cần tập 
trung cao độ, chủ động tổ chức 
bàn giao mặt bằng đã được giải 
phóng cho các chủ đầu tư; hoàn 

thiện các bước hồ sơ, thủ tục 
để triển khai khởi công xây 
dựng các khu tái định cư, khu 
cải táng; đến ngày 30.11.2022, 
các địa phương phải phê duyệt 
toàn bộ đất nông nghiệp; tổng 
rà soát diện tích đất rừng, đất 
lúa bị ảnh hưởng bởi dự án. 
Các địa phương có tỷ lệ giải 
ngân thấp như Quy Nhơn, 
Tuy Phước khẩn trương giải 
ngân vốn đã được bố trí. Riêng  
TP Quy Nhơn, Chủ tịch UBND 
TP Quy Nhơn phải chịu trách 
nhiệm nếu tiến độ thực hiện dự 
án còn tiếp tục chậm trễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
thông báo, trong tháng 12.2022, 
Bộ GTVT khởi công đồng 
loạt các dự án, do đó các địa 
phương phải quyết liệt thực 
hiện. Trước ngày 31.12.2022, 
các địa phương có văn bản thỏa 
thuận đối với các hồ sơ thiết kế 
di dời hạ tầng kỹ thuật gửi cho 
các ban quản lý dự án để triển 
khai thực hiện đáp ứng yêu cầu 
tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
cũng đề nghị chủ đầu tư tác 
động Bộ GTVT bố trí kịp thời, 
đầy đủ kinh phí theo tình hình 
thực tế, các địa phương trình 
kế hoạch chi trả bồi thường, hỗ 
trợ GPMB cho các hộ dân bị ảnh 
hưởng của dự án; hỗ trợ sớm để 
các địa phương có quyết định 
di dời hạ tầng kỹ thuật...

HẢI YẾN

Vũ mong rằng, Hội LHPN tỉnh 
Champasak và Hội LHPN tỉnh 
Bình Định sẽ tích cực thảo luận, 
trao đổi kinh nghiệm trong việc 
xây dựng, phát triển tổ chức 
hội phụ nữ, gắn liền hoạt động 
hội với lợi ích của hội viên, đặc 
biệt chú trọng đến công tác hỗ 
trợ hội viên phụ nữ có hoàn 
cảnh khó khăn từng bước thoát 
nghèo, phát triển kinh tế, nâng 
cao chất lượng sống…

Đồng chí Tê-Đa-Văn Kẹo-
Phi-La-Văn, Chủ tịch Hội 
LHPN tỉnh Champasak cảm 
ơn sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt 
thành mà lãnh đạo tỉnh Bình 
Định đã dành cho đoàn. Đồng 
chí khẳng định, hai nước Việt - 
Lào có mối quan hệ đoàn 
kết hữu nghị đặc biệt sâu 
sắc. Thông qua chuyến công 
tác lần này, Hội LHPN tỉnh 
Champasak sẽ tích cực trao 
đổi, học hỏi các mô hình, cách 
làm hay của Hội LHPN tỉnh 
Bình Định để áp dụng vào việc 

phát triển, hoàn thiện tổ chức 
hội phụ nữ ở địa phương trong 
thời gian tới.
  Chiều cùng ngày, Hội 

LHPN tỉnh Bình Định tổ chức 
hội nghị trao đổi kinh nghiệm 
với đoàn công tác Hội LHPN 
tỉnh Champasak. 

Tại hội nghị, Hội LHPN 
2 tỉnh đã chia sẻ, trao đổi 
các hoạt động trọng tâm của 
Hội, như: Hỗ trợ phụ nữ phát 
triển toàn diện về kinh tế và 
đời sống tinh thần; ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản 
lý, triển khai hoạt động Hội; 
tham gia các hoạt động bảo vệ 
môi trường; quy trình hướng 
dẫn đăng ký thương hiệu và 
quảng bá sản phẩm cho các hộ 
kinh doanh, HTX; hỗ trợ vốn 
khởi nghiệp và phát triển các 
mô hình kinh tế do phụ nữ 
làm chủ, nhất là tại những địa 
phương vùng sâu vùng xa; 
đào tạo nghề ngắn hạn cho  
hội viên…             DƯƠNG LINH
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Bình Định

Năm 2015, ông Trần Cao Đệ (62 tuổi, ở thôn 
Trung Lý, xã Nhơn Phong, TX An Nhơn) bắt đầu 
nuôi gà trên nền đệm lót sinh học. Khi thấy cách 
thức chăn nuôi này đạt hiệu quả tích cực, ông mở 
rộng ứng dụng. 

Ông Đệ cho biết: Gia trại của tôi rộng 300 m2, 
thường xuyên nuôi 3.000 con gà thịt/lứa (3 lứa/năm). 
Để xử lý phân gà, chống ô nhiễm môi trường, tôi 
sử dụng chế phẩm sinh học trộn trấu làm đệm 
lót. Cách làm này cho hiệu quả cao, không những 
đã hạn chế ô nhiễm mà còn thu được một lượng 
khá lớn phân bón. Từ việc nuôi gà, mỗi năm tôi 
thu từ 180 - 270 triệu đồng. 

Cách đây 2 năm, nhận thấy nuôi chim bồ câu 
Pháp mang lại lợi nhuận khá, ông Đệ mua 40 
cặp chim giống, đưa về nuôi trên nền đệm lót 
sinh học như nuôi gà. Chỉ ít lâu sau đàn bồ câu 
của ông Đệ phát triển lên đến 300 cặp. Hiện tại 
mỗi tháng ông xuất bán 150 cặp bồ câu ra ràng 

Theo Sở TN&MT, lượng chất thải 
rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh trên 
địa bàn tỉnh khoảng 1.048 tấn/ngày; 
trong đó, khu vực đô thị phát sinh 
khoảng 564,75 tấn/ngày, khu vực nông 
thôn khoảng 483,38 tấn/ngày. Hiện 
mỗi ngày cả tỉnh thu gom, xử lý được 
705,23 tấn/ngày, tương đương 67,3% 
tổng lượng rác phát sinh.

Bà Hà Thị Thanh Hương, Phó Giám 
đốc Sở TN&MT, nhìn nhận: Thời gian 
qua, tỉnh rất quan tâm đến vấn đề 
quản lý CTRSH, đây là một trong 
những nhiệm vụ đạt nhiều kết quả 
tích cực. Song vẫn còn gặp những khó 
khăn, như nguồn lực đầu tư còn hạn 
hẹp, chưa đồng bộ, năng lực quản lý 
CTRSH còn nhiều hạn chế.  Ngoài 
TP Quy Nhơn, TX An Nhơn có năng 
lực thu gom rác thải tương đối tốt, các 
địa phương còn lại, đặc biệt là ở vùng 
ven biển, miền núi… khả năng thu 
gom, xử lý rác thải chưa cao, và điều 
này ảnh hưởng đến chất lượng môi 
trường khu vực đó khá nhiều. 

TP Quy Nhơn có lượng rác thải phát 
sinh là 296 tấn/ngày, chiếm 28,2% tổng 
lượng rác thải toàn tỉnh. Tuy nhiên, TP 
Quy Nhơn là địa phương làm tốt nhất 
trong việc quản lý CTRSH, tỷ lệ thu 
gom rác thải đạt mức cao ở khu vực 
đô thị, chiếm 95,38%. 

Bà Đinh Thị Hồng Điều, Phó Giám 
đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích 
TP Quy Nhơn, cho biết: Công tác thu 
gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên 
địa bàn thành phố hiện do Công ty CP 
Môi trường Bình Định - đơn vị trúng 
thầu, thực hiện với tần suất 7 lần/tuần. 
Hằng năm, thành phố đầu tư gần 90 tỷ 
đồng để thực hiện công tác thu gom, 
xử lý rác; trong đó, kinh phí thành 
phố cấp bù cho hoạt động này hơn 50 
tỷ đồng/năm, còn lại là nguồn thu phí 
vệ sinh môi trường từ các cá nhân, tổ 
chức, DN. Từ nay đến năm 2025, TP 
Quy Nhơn sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn 
thu gom rác thải, kêu gọi đầu tư các dự 
án bãi xử lý rác thải đạt chuẩn, nhân 
rộng mô hình phân loại rác thải tại 
nguồn, tái chế rác thải nhựa… 

Tây Sơn triển khai 
kế hoạch sản xuất 
vụ Đông Xuân

UBND huyện Tây Sơn vừa tổng kết 
sản xuất nông nghiệp năm 2022, triển 
khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 
2022 - 2023. 

Trong năm 2022, tuy gặp nhiều yếu 
tố bất lợi, song sản xuất nông nghiệp 
trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được 
nhiều kết quả quan trọng. 

Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy 
sản 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 
1.620 tỷ đồng, tăng 3,5% so cùng kỳ năm 
ngoái. Trong đó, giá trị sản xuất nông 
nghiệp ước đạt 1.516 tỷ đồng, tăng 3%; 
giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 88,6 
tỷ đồng, tăng 12,5% và giá trị sản xuất 
thủy sản ước đạt 15,03 tỷ đồng, tăng 8,9%.

Năm 2022, huyện Tây Sơn gieo trồng 
trên 10.000 ha lúa (trong đó có 18 cánh 
đồng mẫu lớn, cánh đồng liên kết với 
diện tích 1.080 ha), hơn 6.200 ha cây 
trồng cạn (đậu phụng, mè, bắp, mì và 
rau, đậu…). Nông dân đã tập trung 
đầu tư thâm canh, áp dụng quy trình 
kỹ thuật vào chăm sóc nên các loại cây 
trồng đều phát triển tốt. Năng suất lúa 
bình quân ước đạt 69,2 tạ/ha, sản lượng 
trên 70.900 tấn, tăng trên 1.500 tấn so với 
cùng kỳ năm 2021. Huyện đã chuyển 
đổi trên 441 ha đất lúa, đất mía, đất mì 
kém hiệu quả sang trồng các loại cây 
trồng cạn. Diện tích, năng suất các loại 
cây trồng cạn đều tăng và vượt chỉ tiêu 
so với kế hoạch. 

Trên lĩnh vực chăn nuôi, công tác 
chăm sóc, bảo vệ được chú trọng nên 
đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn 
định. Công tác quản lý, bảo vệ và 
phòng cháy, chữa cháy rừng được chú 
trọng. Huyện tiếp tục thực hiện khoán 
quản lý, bảo vệ  trên 16.000 ha rừng tự 
nhiên phòng hộ, liên kết sản xuất và 
cấp chứng chỉ rừng trồng cho khoảng 
1.000 ha. Khai thác và trồng lại sau 
khai thác trên 500 ha rừng, năng suất 
gỗ bình quân đạt 90 tấn/ha. 

Về kế hoạch sản xuất cả năm 2023, 
toàn huyện phấn đấu sản xuất 10.121 ha 
lúa, năng suất bình quân đạt 69,3 tạ/ha, 
sản lượng đạt 70.199 tấn; trồng 1.699 ha 
đậu phụng, 787 ha bắp, 580 ha mè, 
1.260 ha mì và 1.690 ha rau các loại… 
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 
diện tích 715,8 ha, thực hiện 19 cánh 
đồng mẫ u  lớn  với  tổng  d iện  t í ch 
1 .500 ha. Riêng vụ Đông Xuân 2022- 
2023, huyện phấn đấu sản xuất 5.238 
ha lúa, năng suất đạt 71 tạ/ha, sản lượng 
37.514 tấn và sản xuất 3.322 ha cây trồng 
cạn các loại.                          MỘC MIÊN 

Nhiều lợi ích khi nuôi gia cầm trên nền đệm lót sinh học

(120 nghìn đồng/cặp). 
Từ nuôi gà, bồ câu Pháp, ông Đệ lãi từ 300 - 390 

triệu đồng/năm. Để chủ động con giống, ông Đệ 

mua máy ấp, tự sản xuất con giống bồ câu. 
Ông Đệ cho biết, sang năm 2023 sẽ mở rộng 
quy mô chuồng trại đủ nuôi 1.000 cặp chim bồ 
câu Pháp. 

Nói về mô hình nuôi gà, bồ câu Pháp trên 
nền đệm lót sinh học của ông Trần Cao Đệ, ông 
Trần Đức Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân xã 
Nhơn Phong, cho biết: Chúng tôi tổ chức cho 
nhiều hội viên có nhu cầu phát triển kinh tế 
qua hoạt động chăn nuôi đi tham quan thực tế 
tại gia trại của ông Đệ bởi đây là một mô hình 
tốt, được khẳng định trong thực tế. Hội đã phối 
hợp với ngành chức năng mở 4 lớp đào tạo nghề 
chăn nuôi cho gần 120 hội viên có nhu cầu. Nhờ 
đó đến nay, toàn bộ các gia trại chăn nuôi trên 
địa bàn đều áp dụng kỹ thuật sử dụng đệm lót 
sinh học để hạn chế ô nhiễm môi trường, nâng 
cao hiệu quả kinh tế.             

XUÂN THỨC

Ông Trần Cao Đệ chăm sóc bồ câu Pháp.           Ảnh: X. THỨC

Nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, góp phần nâng 
cao nhận thức cộng đồng bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, Sở TN&MT đang tham 
mưu UBND tỉnh ban hành Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Bình Định đến năm 2025.

Đối với các địa phương đang xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, công 
tác quản lý CTRSH được quan tâm 
thực hiện cùng với tiêu chí số 17 về 
môi trường của Bộ tiêu chí quốc gia 
xây dựng nông thôn mới. 

Bà Lý Thị Hồng Gấm, Phó Chủ tịch 
UBND xã Phước Quang, huyện Tuy 
Phước cho biết: Xã có hơn 3.700 hộ 
dân/11 thôn. Ban Quản lý nước sạch và 
vệ sinh môi trường huyện Tuy Phước 
đảm nhận việc thu gom rác thải tại các 
tuyến đường trung tâm của xã 2 lần/
tuần. Cùng với đó, xã cũng đã triển 
khai mô hình phân loại rác thải tại 
nguồn, thành lập các đội nhân công 
thu gom rác trong các khu dân cư, 
xây dựng các điểm trung chuyển rác 
thải sinh hoạt, thu phí dịch vụ vệ sinh 
môi trường tại các hộ dân…Từ ngày 
tổ chức đồng bộ các hoạt động này, 
chất lượng môi trường ở địa phương 
khá hẳn lên.

Theo dự báo của Sở TN&MT, lượng 
CTRSH trên địa bàn tỉnh tăng 5%/năm, 
đến năm 2025, lượng CTRSH phát 

sinh trên địa bàn tỉnh sẽ vào khoảng 
1.200 tấn/ngày. Với các yêu cầu ngày 
càng nghiêm ngặt hơn về chất lượng 
môi trường, đòi hỏi phải đầu tư nhiều 
hơn từ hạ tầng, quy mô thu gom đến 
phương tiện, công nghệ  xử lý rác. 
Bà Hà Thị Thanh Hương cho biết: Sở 
TN&MT đang dự thảo Đề án quản lý 
CTRSH tỉnh Bình Định đến năm 2025 
và gửi các sở, ngành, địa phương góp 
ý, thống nhất trình UBND tỉnh ban 
hành vào cuối năm nay. Đề án là cơ 
sở cho việc xây dựng cơ chế, chính 
sách, giải pháp triển khai các nhiệm 
vụ, dự án ưu tiên để nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý CTRSH theo 
luật định; phấn đấu đạt mục tiêu 
đến năm 2025, tỷ lệ thu gom CTRSH 
khu vực đô thị  đạt 90% và nông 
thôn đạt 80%  theo Quyết định số 
491/QĐ-TTg ngày 7.5.2018 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt điều 
chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý 
tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2050…

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

TP Quy Nhơn là địa phương làm tốt việc đầu tư kinh phí, thực hiện thu gom, xử lý rác thải. 
Ảnh: NGỌC NHUẬN
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Tuy Phước phát huy giá trị 
di sản lịch sử, văn hóa

Thời gian qua, huyện Tuy 
Phước chú trọng công tác 
bảo tồn và phát huy giá trị 
di tích lịch sử, di sản văn hóa 
trên địa bàn, xem văn hóa là 
một nguồn lực quan trọng 
thúc đẩy phát triển KT-XH. 
Tuy nhiên, công tác này còn 
gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Quang cảnh di tích Mộ Lê Đại Cang.           Ảnh: T. LỢI

Tuy Phước là vùng đất có hệ 
thống di tích (DT) lịch sử, văn 
hóa phong phú, đa dạng, giàu 
tiềm năng để phát triển du lịch. 
Toàn huyện hiện có 17 DT lịch 
sử đã được xếp hạng, trong đó 
có 4 DT cấp quốc gia, 1 di sản 
văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. 
Ngoài ra còn có 1 CLB bài chòi 
cấp huyện, 4 CLB bài chòi cấp 
xã, 2 CLB bài chòi trong trường 
học, 3 đoàn nghệ thuật tuồng 
không chuyên; 2 võ đường là 
nơi thực hành, truyền dạy võ 
cổ truyền Bình Định và phục vụ 
du khách. 

Ông Huỳnh Nam, Chủ tịch 
UBND huyện Tuy Phước, cho 
biết: Hiểu rõ ý nghĩa, sức tác 
động của bề dày truyền thống 
lịch sử, văn hóa đó, huyện đẩy 
mạnh quảng bá, giới thiệu giá 
trị lịch sử, tăng cường công tác 
bảo tồn, phát huy giá trị các di 
sản văn hóa, tích cực giáo dục 
truyền thống văn hóa, cách 
mạng của dân tộc, khơi dậy 
niềm tự hào, ý chí tự lực vươn 
lên cho cộng đồng cư dân địa 
phương, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dù giàu tiềm năng như vậy, 
nhưng công tác gìn giữ, bảo tồn 
và phát huy giá trị văn hóa, di 
sản trên địa bàn vẫn còn nhiều 
khó khăn, bất cập; đặc biệt là 
nhiều DT lịch sử cách mạng, 
văn hóa bị xuống cấp chưa được 

trùng tu, tôn tạo kịp thời. Chẳng 
hạn, sau khi được trùng tu, sửa 
chữa dựa trên nguyên bản và 
được công nhận là DT lịch sử 
cấp quốc gia vào năm 1998, DT 
Mộ Đào Tấn (trên núi Huỳnh 
Mai, xã Phước Nghĩa) chưa kịp 
phát huy tác dụng bao nhiêu thì 
đã xuống cấp. Tương tự, Mộ Lê 
Đại Cang là DT cấp tỉnh nhưng 
chưa được khoanh vùng bảo vệ 
rõ ràng, nên một số diện tích đất 
trong khuôn viên DT bị người 
dân chiếm dụng trồng trọt. Một 
số DT lịch sử, văn hóa khác, như: 
Đình làng Vinh Thạnh, Nhà lưu 
niệm nhà thơ Xuân Diệu, Nước 
Mặn - Nơi phôi thai chữ Quốc 
Ngữ… cũng xuống cấp, khuôn 
viên chật hẹp, song chưa được 
đầu tư, mở rộng. 

Để sớm có phương án khắc 
phục những bất cập trong công 
tác bảo tồn, phát huy giá trị DT 
lịch sử, di sản văn hóa, trung 
tuần tháng 11 này, lãnh đạo Sở 

VH&TT và UBND huyện Tuy 
Phước đã tổ chức khảo sát thực 
tế tại nhiều điểm, làm cơ sở để 
bàn giải pháp tháo gỡ, trong đó 
có việc đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện kế hoạch trùng tu, tôn tạo 
các DT lịch sử, văn hóa. 

Ông Tạ Xuân Chánh, Giám 
đốc Sở VH&TT, cho hay: “Trước 
mắt, chúng tôi phối hợp với 
chính quyền địa phương và các 
đơn vị có liên quan lập báo cáo, 
hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để 
sớm thực hiện việc trùng tu, tôn 
tạo DT Mộ Đào Tấn, Mộ Lê Đại 
Cang trong năm 2023, đồng thời, 
xây dựng hồ sơ đề nghị Bộ VH-
TT&DL công nhận và xếp hạng 
DT Nước Mặn - Nơi phôi thai 
chữ Quốc Ngữ là DT cấp quốc 
gia, mở rộng tuyến đường chính 
dẫn về DT Chùa Bà - Nước Mặn 
nhằm tạo điều kiện phát huy giá 
trị di sản văn hóa phi vật thể cấp 
quốc gia này vào thực tế. Ngoài 
ra, Sở VH&TT cũng thống nhất, 

ủng hộ UBND huyện Tuy Phước 
mở rộng khuôn viên DT Nhà 
lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu”.

Chia sẻ về vấn đề này, Chủ 
tịch UBND huyện Tuy Phước 
Huỳnh Nam cho biết thêm: 
“Thời gian tới, huyện tiếp tục 
duy trì, phát triển có hiệu quả 
hoạt động của hội hô, hát bài 
chòi dân gian huyện; tích cực 
tìm kiếm các gương mặt trẻ có 
năng khiếu để đào tạo, phát 
triển đội ngũ kế thừa nghệ 
thuật này. Địa phương cũng đẩy 
mạnh thực hiện có hiệu quả đề 
án bảo tồn, phát huy các CLB, võ 
đường truyền dạy võ cổ truyền 
tiêu biểu, nhằm nâng cao chất 
lượng hoạt động của các tổ chức 
này trên địa bàn huyện. Huyện 
kiến nghị Sở Du lịch quan tâm, 
xác định giá trị các DT có khả 
năng khai thác du lịch để đưa 
vào tour, tuyến phục vụ phát 
triển du lịch…”.

TRỌNG LỢI

Liên hoan 
Tiếng hát hay 
TX An Nhơn 
năm 2022 

Tối 20.11, Liên hoan Tiếng 
hát hay TX An Nhơn năm 
2022 khép lại với việc Ban 
Tổ chức công diễn những tiết 
mục dự thi đặc sắc và trao 
giải cho các thí sinh nam, nữ 
đạt thành tích cao.

Liên hoan Tiếng hát hay 
TX An Nhơn năm 2022 diễn 
ra từ ngày 15 - 20.11, có 51 
thí sinh tham gia. Các thí 
sinh dự thi các ca khúc có 
chủ đề ca ngợi Đảng Cộng 
sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh; truyền thống cách 
mạng anh hùng, bất khuất 
của quê hương, đất nước; 
hát về người chiến sĩ LLVT, 
nghề giáo, nhà giáo; ca ngợi 
đất nước, quê hương tươi 
đẹp, tình yêu cuộc sống, con 
người; hát về biên giới, biển, 
đảo Việt Nam...

Hoạt động do Trung tâm 
VH-TT&TT TX An Nhơn 
phối hợp với Phòng GD&ĐT 
thị xã, Thị đoàn An Nhơn tổ 
chức nhằm chào mừng 40 năm 
Ngày Nhà giáo Việt Nam; tạo 
điều kiện cho thanh niên thị 
xã có dịp giao lưu sinh hoạt 
văn hóa, văn nghệ, nâng cao 
đời sống tinh thần; phát huy 
phong trào văn hóa - văn nghệ 
quần chúng của thị xã.

LÊ NGÂN

LIÊN HOAN CẢI LƯƠNG TOÀN QUỐC 2021: 

Trao hơn 100 huy chương cho các vở diễn, cá nhân
Tối 20.11, Bộ VH-TT&DL, 

UBND tỉnh Long An, Hội nghệ 
sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp 
tổ chức lễ bế mạc, tổng kết và 
trao giải Liên hoan Cải lương 
toàn quốc 2021. Sau 15 ngày 
diễn ra, với 27 vở của 22 đoàn 
cải lương trong cả nước, Ban Tổ 
chức Liên hoan đã trao hơn 100 
huy chương cho các vở diễn, 
cá nhân.

Theo đó, Ban Tổ chức đã 
trao 5 HCV cho các vở: Điều còn 
lại (Nhà hát Nghệ thuật truyền 
thống tỉnh Thanh Hóa), Phận 
má đào (Nhà hát cải lương Hà 
Nội), Truyền thuyết chàng Sa Mộc 
(Công ty TNHH tổ chức biểu 
diễn Hoàng Song Việt), Sứ mệnh 
(Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai), 
Nguyễn cầm ca - Kiều (Nhà hát 
cải lương Việt Nam). Ngoài ra, 

Ban Tổ chức trao HCB cho 7 vở 
diễn, HCĐ cho 3 vở diễn khác.

Đặc biệt, 2 vở Bên dòng Long 
Khốt (Đoàn nghệ thuật cải lương 
Long An) và Đất liền và biển cả 
(Đoàn Cải lương Hải Phòng) đã 
được trao giải xuất sắc.

Ở giải cá nhân, Ban Tổ 
chức trao 40 HCV, 53 HCB, 31 
HCĐ. Giải tác giả xuất sắc được 
trao cho tác giả Nguyễn Đăng 

Chương (vở Đất liền và biển cả), 
giải đạo diễn xuất sắc thuộc về 
NSND Hoàng Quỳnh Mai (vở 
Đất liền và biển cả), giải nhạc 
sĩ xuất sắc được trao cho nhạc 
sĩ Đặng Sơn Thủy (vở Hương 
tràm), giải họa sĩ xuất sắc cho 
NSƯT Đạt Tăng (vở Phận má 
đào), giải biên đạo múa xuất sắc 
cho biên đạo múa Lê Phương 
(vở Phận má đào).     (Theo SGGP)

TIN VẮN
 Bảo tàng Mỹ thuật Việt 

Nam vừa ra mắt chương trình 
“Tìm hiểu mỹ thuật Việt Nam” 
bằng hình thức trắc nghiệm 
trực tuyến tại địa chỉ https://
mythuat2022.vnfam.vn. Chương 
trình là một trong những nội 
dung nghiên cứu, phát triển ý 
tưởng, đa dạng hóa các hình 
thức hoạt động nhằm tăng 
cường thu hút khách tham 
quan đến với bảo tàng, đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ 
trong các hoạt động chuyên 
môn nhằm đưa bảo tàng ngày 
càng đến gần hơn với công 
chúng. (Theo HNM)
 Trung tâm Bảo tồn Di 

tích Cố đô Huế chuẩn bị tôn 
tạo, phục hồi di tích Văn Miếu 
Huế với tổng vốn đầu tư gần 
66 tỷ đồng. Di tích Văn Miếu 
Huế (hay còn gọi là Văn Thánh 
Miếu) là công trình có tuổi đời 
hơn 200 năm, đóng vai trò đặc 
biệt trong quần thể di tích Cố 
đô Huế. Nơi đây đang thờ tự 
các bậc tiên thánh, tiên hiền 
Nho học và các bậc hiền tài 
của đất nước, xây dựng năm 
1808 dưới triều vua Gia Long. 
Di tích Văn Miếu Huế hiện bị 
hư hại, xuống cấp dù đã trải 
qua 4 lần trùng tu, tôn tạo. Dự 
án sẽ phục hồi toàn bộ công 
trình Văn Miếu chính điện 
rộng 830 m2, với hệ khung gỗ, 
mái lợp ngói liệt men vàng 
cùng các đồ nội thất bên 
trong, cùng hạ tầng kỹ thuật 
liên quan... 

(Theo LĐO)

Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế đầu tiên tại TP HCM
Từ ngày 25 - 30.11, tại TP 

HCM sẽ diễn ra Lễ hội Nhiếp 
ảnh quốc tế lần thứ I do UBND 
TP HCM phối hợp cùng Hội 
Nhiếp ảnh TP HCM tổ chức. 

Một trong các sự kiện chính 
của Lễ hội là Hội chợ Nhiếp ảnh 
quốc tế diễn ra tại Nhà Văn hóa 
Thanh niên. Tại hội chợ sẽ có 

các gian hàng trưng bày, giới 
thiệu về ngành ảnh như các 
trang thiết bị, công nghệ mới 
cho nhiếp ảnh; biểu diễn của các 
studio chụp chân dung, chụp 
nghệ thuật; giới thiệu hoạt động 
của các CLB trong Hội Nhiếp 
ảnh TP HCM. Bên cạnh đó, tại 
hội chợ còn có các hoạt động 

khác như tọa đàm về nhiếp ảnh 
đương đại, vai trò của nhiếp 
ảnh với du lịch, cuộc thi photo 
marathon, photo tour…

Dự kiến vào ngày 30.11, ban 
tổ chức lễ hội sẽ trao giải cuộc 
thi Ảnh quốc tế lần thứ II do Hội 
Nhiếp ảnh TP HCM tổ chức với 
sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ 

thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), 
Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA), 
Hội Hình ảnh không biên giới 
(ISF), Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt 
Nam (VAPA). Cuộc thi năm nay 
thu hút 534 tác giả đến từ 36 
quốc gia và vùng lãnh thổ tham 
dự với 5.834 tác phẩm.

(Theo SGGP)
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Bình Định

Già làng góp phần giữ bình yên tuyến núi
Nhiều năm qua, công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh được giữ vững và phát triển, trong đó tình 

hình an ninh quốc phòng ở miền núi được duy trì ổn định. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các già làng, 
người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài dân tộc Kinh, trên địa 
bàn tỉnh Bình Định hiện có 39 
dân tộc thiểu số (DTTS) sinh 
sống. Toàn tỉnh có gần 11.000 
già làng, trưởng thôn; 30% 
trong số đó là lãnh đạo cấp ủy, 
chính quyền, đoàn thể nghỉ hưu, 
CCB, cựu quân nhân, cựu xã đội 
trưởng, xã đội phó. Đây là các 
hạt nhân có nhiều đóng góp 
trong công tác quân sự, quốc 
phòng tại địa phương.

Nói dân nghe, 
hô dân hưởng ứng

Làng Tà Lét (xã Vĩnh Hiệp, 
huyện Vĩnh Thạnh) có hơn 40 hộ 
dân. Với kinh nghiệm và uy tín 
cao, lồng ghép trong các buổi họp 
làng, ông Đinh Biên (68 tuổi) luôn 
tích cực tuyên truyền, vận động 
bà con chấp hành tốt chủ trương, 
chính sách về dân tộc của Đảng, 
Nhà nước. Qua đó, nâng cao cảnh 
giác trước những luận điệu xuyên 
tạc của các thế lực thù địch, lợi 
dụng các vấn đề dân tộc để chống 
phá, gây rối ở cơ sở, chia rẽ khối 
đoàn kết toàn dân tộc. 

“Việc tuyên truyền theo 
phương châm “mưa dầm thấm 
lâu”, và mình phải là người 
gương mẫu, làm trước để mọi 
người noi theo. Bà con trong 
làng luôn đoàn kết, chăm lo làm 
ăn. Có việc gì chưa hiểu, chưa 
thông bà con đều đến gặp tôi hỏi 
ý kiến, không làm theo lời dụ dỗ 
của kẻ xấu”, ông Biên chia sẻ.

Vinh dự, tự hào luôn gắn 
với trách nhiệm lớn lao. Đó là 
tâm niệm của ông Đinh Tuyên 
(78 tuổi), người có uy tín tại làng 
M3, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Cán bộ Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh (giữa) trò chuyện với ông Đinh Biên (trái) và ông Đinh Tuyên để nắm tình hình QP-AN tại 
địa phương.               Ảnh: H.P

Thạnh. Có vốn sống dày dặn, 
ông Tuyên thường xuyên truyền 
đạt, tận tình chỉ bảo thế hệ con 
cháu trong làng tinh thần vượt 
khó vươn lên, đóng góp thiết 
thực cho xã hội. Ông Tuyên cũng 
tích cực “đi từng ngõ, gõ từng 
nhà” vận động thanh niên trong 
làng hăng hái lên đường thực 
hiện nghĩa vụ thiêng liêng với 
Tổ quốc. 

Ông Tuyên kể: “Năm ngoái 
làng có 3 thanh niên xung phong 
nhập ngũ. Trước khi các cháu đi, 
tôi đến từng nhà và dặn các cháu 
rằng: Mình được sinh ra, lớn lên 
trong hòa bình phải luôn ghi 
nhớ công ơn của những người 
đi trước. Trong môi trường quân 
ngũ, phải phấn đấu học tập, tu 
dưỡng, hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao. Chớ vì khó khăn, 
vất vả mà đào ngũ, trốn về, làm 
ảnh hưởng đến truyền thống 
quê hương”.

Tại làng Canh Lãnh (xã Canh 
Hòa, huyện Vân Canh), bằng uy 
tín của mình, ông Sô Y Tuấn (61 
tuổi) thường có nhiều ý kiến tâm 
huyết, trách nhiệm để xây dựng, 
củng cố thế trận quốc phòng toàn 
dân. Ông Tuấn chia sẻ: “Qua việc 
tuyên truyền, người dân trong 
làng rất đồng thuận và nghiêm 
chỉnh chấp hành chủ trương của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
Đến nay, các nội dung của Luật 
Nghĩa vụ quân sự, Luật Dự bị 
động viên, Luật Dân quân tự vệ 
đều được đưa vào hương ước, 
quy ước của làng để làm tiêu 
chuẩn đánh giá gia đình văn hóa”.

Tiếp tục phát huy vai trò 
cầu nối

Thời gian qua, để nâng cao 
hiệu quả công tác dân vận của 
LLVT tỉnh, phát huy vai trò 
của người có uy tín trong đồng 
bào DTTS về thực hiện nhiệm 
vụ quân sự, quốc phòng địa 
phương, cơ quan quân sự các cấp 
trên địa bàn tỉnh đã tiến hành 
đồng bộ nhiều nội dung, biện 
pháp. Trong đó, các cơ quan, đơn 
vị trong LLVT tỉnh đã tập trung 
thực hiện công tác tuyên truyền, 
vận động, cung cấp thông tin cần 
thiết để các già làng, người có uy 
tín nắm vững các chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước, 
nhiệm vụ của địa phương, chú 
trọng về nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng. Đồng thời, tham 

mưu cho Hội đồng Giáo dục 
quốc phòng - an ninh (QP-AN) 
đưa những người có uy tín trong 
đồng bào DTTS tham gia các lớp 
bồi dưỡng kiến thức QP-AN. 

Theo trung tá Trần Văn 
Quân, Trưởng Ban Dân vận, Bộ 
CHQS tỉnh, nội dung bồi dưỡng 
chủ yếu về nhiệm vụ phát triển 
KT-XH gắn với củng cố QP-AN; 
quan điểm, chính sách dân tộc, 
tôn giáo của Đảng và Nhà nước; 
âm mưu, thủ đoạn lợi dụng dân 
tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân 
quyền của các thế lực thù địch; 
các bộ luật, pháp lệnh của Nhà 
nước liên quan đến nhiệm vụ 
QP-AN... “Nhờ vậy, các già làng, 
người có uy tín trong đồng bào 
DTTS nắm vững các chủ trương, 
quan điểm để tuyên truyền nhân 
dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát 
triển KT-XH, củng cố QP-AN và 
xây dựng thế trận quốc phòng 
toàn dân ở cơ sở vững chắc”, 
trung tá Quân cho hay.

Trong giai đoạn hiện nay, 
các thế lực thù địch lợi dụng 
vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân 
quyền, tiến hành nhiều âm mưu, 
thủ đoạn nhằm chia rẽ khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ 
đoàn kết quân dân, đòi hỏi vai 
trò của những người có uy tín 
trong đồng bào DTTS càng phải 
được nâng cao. 

Đại tá Nguyễn Minh Hiến, 
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho 
biết: “Để tiếp tục phát huy vai 
trò của già làng, người có uy 
tín trong đồng bào DTTS, các 
cơ quan, đơn vị trong LLVT 
tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với 
cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp 
tục tuyên truyền, cổ vũ, khuyến 
khích, động viên khen thưởng 
kịp thời... để họ thực sự là cầu 
nối vững chắc giữa ý Đảng - 
lòng dân”.       HỒNG PHÚC

Bộ đội biên phòng tích cực tuyên truyền 
pháp luật ở khu vực biên giới biển

Thời gian qua, công tác phổ biến, 
tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã được 
BĐBP tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả, 
góp phần ổn định an ninh chính trị khu 
vực biên giới biển.

Cụ thể, BĐBP tỉnh thường xuyên 
phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa 
phương, các lực lượng liên quan tổ chức 
tuyên truyền, vận động nhân dân chấp 
hành nghiêm các chủ trương của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, quy định của 
địa phương. Trong đó, đáng chú ý là các 
nội dung liên quan đến bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo; thực hiện chính sách pháp luật 
về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và 
kiểm soát việc khai thác thủy sản bất hợp 
pháp, không báo cáo, không theo quy 
định (IUU) trên địa bàn tỉnh; góp phần 
nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành 
pháp luật. 

Từ đầu năm 2022 đến nay, BĐBP tỉnh 
đã tổ chức tuyên truyền 139 buổi/7.565 
lượt cán bộ, nhân dân; in ấn, cấp phát 
17.600 tờ rơi tuyên truyền Luật Biên phòng 
Việt Nam, 20.000 tờ rơi tuyên truyền bảo 
đảm an toàn đường ống dầu khí, 9.400 
đĩa DVD tuyên truyền pháp luật. Đồng 
thời, duy trì hoạt động 520 tổ tự quản 
ANTT/8.760 thành viên, 625 tổ tàu thuyền 
an toàn/2.638 tàu/17.270 thuyền viên, 1 bến 

BĐBP tỉnh phát tài liệu tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: T.B

bãi an toàn/286 tàu/2.965 người tham gia.
Trung tá Huỳnh Công Hợi, Chính trị 

viên Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, cho 
biết: Với phương châm “3 bám, 4 cùng”, 
công tác phổ biến, tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật cho cán bộ, nhân dân trong địa 
bàn phụ trách được tổ chức bằng nhiều 
hình thức như: Tuyên truyền tập trung, 
nhỏ lẻ, lưu động, thông qua các buổi họp 
dân, tư vấn, trợ giúp pháp lý; phát tờ rơi, 
tờ gấp về pháp luật; sân khấu hóa; lên lớp 
trực tiếp; qua hệ thống loa phát thanh... 

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh còn triển 

khai thực hiện nghiêm 
túc mô hình “Tổ tư vấn 
chính trị, pháp luật” 
và “Mỗi tuần một câu 
hỏi, một đáp án”. Mô 
hình đã góp phần định 
hướng tư tưởng, thống 
nhất hành động cho 
cán bộ, chiến sĩ trong 
nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, ý thức tự giác 
chấp hành pháp luật, 
kỷ luật, đảm bảo tuyệt 
đối an toàn trong mọi 
hoạt động. 

Theo đại tá Phan 
Trường Sơn, Chính ủy 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thời gian tới, BĐBP 
tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng đến việc đa dạng 
hóa hình thức tuyên truyền theo hướng dễ 
hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng đối 
tượng, đặc điểm thực tế từng cơ quan, 
đơn vị, địa phương. Cùng với đó, quan 
tâm bồi dưỡng, tuyển chọn, nâng cao kiến 
thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên; góp phần 
nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, 
củng cố lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng, với quân đội.                             

THANH BÌNH

Kiểm tra công tác 
phối hợp các lực lượng 
theo Nghị định số 
03/2019 của Chính phủ

Ngày 21.11, Đoàn kiểm tra liên ngành 
Bộ Quốc Phòng - Bộ CA kiểm tra Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và CA tỉnh 
về việc thực hiện Nghị định số 03/2019/
NĐ-CP ngày 5.9.2019 của Chính phủ trên 
địa bàn tỉnh Bình Định.

Năm 2022, thực hiện Nghị định số 
03/2019/NĐ-CP về phối hợp giữa Bộ CA 
và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật 
tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống 
tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; 3 lực 
lượng đã chủ động phối hợp bảo vệ an 
toàn địa bàn, nắm chắc tình hình biên 
giới; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã 
hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và 
nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận 
những kết quả đạt được trong thời gian 
qua và đề nghị tiếp tục phối hợp thực hiện 
tốt hơn nữa việc bám, nắm, trao đổi thông 
tin, tình hình giữa 3 lực lượng; kịp thời 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương các chủ trương, giải pháp trong 
công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh ở 
địa phương.                            CÔNG CƯỜNG
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Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc 
CA tỉnh, ngày 15.11, CA các địa phương 
trong tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện 
cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm 
bảo ANTT, ATGT tết Nguyên đán 2023. 

Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó 
Giám đốc CA tỉnh, lãnh đạo CA tỉnh đã 
chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, CA các địa 
phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, có 
trọng tâm, trọng điểm các biện pháp góp 
phần đảm bảo an ninh, an toàn, không 
để xảy ra bị động, bất ngờ, hạn chế các 
điều kiện phát sinh tội phạm. 

“Đấu tranh, phòng ngừa tội phạm là 
nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của lực 
lượng CA; đợt cao điểm này phát động 
nhằm tăng cường hơn nữa, chủ động 
hơn nữa trong việc kịp thời phát hiện, 
đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm 
pháp luật. Qua đó góp phần kiềm chế, 
kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội; tạo môi 
trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục 
vụ nhân dân vui xuân, đón Tết”, đại tá 
Nguyên nói.

Trên tinh thần đó, ngay khi đợt cao 
điểm được phát động, công tác đảm bảo 
ANTT, an toàn xã hội và trật tự ATGT từ 
sớm, từ xa, không có vùng cấm đã được 
triển khai quyết liệt. 

Khoảng 23 giờ ngày 15.11, tổ công 
tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động (CA 
tỉnh) trong lúc tuần tra qua ngã ba Phú 
Tài (thuộc phường Trần Quang Diệu, TP 
Quy Nhơn) phát hiện 3 người đi xe máy 
không đội mũ bảo hiểm nên tiến hành 
kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát 
hiện 3 đối tượng cất giấu 1,34 g ma túy.

Cũng trong đêm 15.11, khi hay tin tại 

Theo Ban ATGT huyện Phù Mỹ, 
trên địa bàn huyện có 3 tuyến tỉnh lộ 
đi qua là ĐT 632, ĐT 638 và ĐT 639, 
với tổng chiều dài khoảng 75 km. Thời 
gian qua, UBND tỉnh đầu tư nâng 
cấp, mở rộng các tuyến tỉnh lộ, tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân 
đi lại, giao thương, góp phần phát 
triển KT-XH địa phương.

Tuy nhiên, hiện hệ thống đèn chiếu 
sáng dọc các tuyến tỉnh lộ chưa được 
đầu tư, lắp đặt đồng bộ. Trong khi đó, 
mật độ phương tiện lưu thông trên các 
tuyến đường này khá cao, nguy cơ mất 
ATGT vào ban đêm. 

Thực tế thời gian qua, nhiều vị 
trí thuộc các tuyến tỉnh lộ là “điểm 
đen” về TNGT. Đơn cử như đoạn từ 

Cao điểm đảm bảo an ninh 
trật tự dịp cuối năm

Dịp cuối năm cũng là thời điểm các loại tội phạm gia tăng hoạt động, lượng phương tiện tham gia 
giao thông tăng. Do đó, Công an tỉnh đã phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023 trên toàn tỉnh nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, ngăn ngừa 
các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng CSGT đo nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô vào tối 19.11 trên đường Đống Đa, 
TP Quy Nhơn.                             Ảnh: K.A 

km 43+700 đến km 62+800 trên tuyến 
ĐT 639, đoạn km 24+300 đến km 34+300 

(BĐ) - Ngày 21.11, Trung đoàn Cảnh 
sát cơ động Nam Trung bộ (Bộ CA) 
phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động, 
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) 
bố trí hơn 100 chiến sĩ hỗ trợ người dân 
các khu phố 2, 4, 5 (phường Ghềnh Ráng, 
TP Quy Nhơn) nạo vét bùn non, dọn bàn 
ghế, tài liệu bị ngập do trận mưa lớn kéo 
dài vào khuya 19 và ngày 20.11 gây ra.

Lực lượng CA đã nhanh chóng dọn 
dẹp bùn đất, cây ngã đổ, dọn vệ sinh 
trụ sở UBND phường Ghềnh Ráng và 
nhà một số hộ dân, các tuyến đường 
thuộc khu phố 2, 4 và 5, hỗ trợ chính 
quyền và người dân nhanh chóng ổn 
định cuộc sống. 

Sáng cùng ngày,  Đồn biên phòng 
Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn huy động hơn 
20 cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN tham gia nạo 
vét bùn đất, dọn dẹp vệ sinh sân Trường 
THCS Ghềnh Ráng. 

Trước đó, ngày 20.11, các chiến sĩ biên 
phòng cũng đã tham gia hỗ trợ di dời dân 
bị ngập lụt sâu ở các khu phố của phường 
Ghềnh Ráng đến nơi an toàn.         

N.LINH - M.NGỌC

l Khoảng 1 giờ ngày 21.11, tại điểm 
giữ xe gần bến đò Cồn Chim, thuộc địa 
bàn xóm 21, thôn Vinh Quang 2, xã Phước 
Sơn (huyện Tuy Phước) xảy ra vụ cháy 
làm khoảng 20 mô tô và xe đạp điện đang 
gửi tại đây bị cháy trơ khung (ảnh).

Chủ điểm giữ xe này là vợ chồng ông 
Nguyễn Minh Châu và bà Đỗ Thị Hiếu, 
toàn bộ số xe bị cháy đều của những 
người thân quen ở xóm Cồn Chim gửi 
nhà vợ chồng ông để thuận tiện việc đi lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các 
ngành chức năng điều tra làm rõ.
l Ngày 21.11, CA huyện Phù Cát 

cho biết đang phối hợp với các đơn vị 
nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân 
vụ cháy nhà xảy ra tại xã Cát Trinh, 
huyện Phù Cát.

Khoảng 17 giờ ngày 18.11, nhà của 
ông Trần Hữu Đ. (SN 1973) và bà Hà Thị 
Ánh P. (SN 1977) bốc cháy. Ngọn lửa thiêu 
rụi một số vật dụng gia đình và hàng hóa 
mỹ phẩm trong nhà. 

Trước khi xảy ra vụ cháy khoảng 
30 phút, ông Đ. đã đến chợ Phù Cát nơi bà 
P. bán mỹ phẩm để nói chuyện. Sau đó, hai 
người xảy ra cãi vã, ông Đ. dùng dao đâm 
vợ nhiều nhát rồi bỏ về. Bà P. được người 
dân đưa đi cấp cứu.         X.VINH - N.GIANG

Phù Mỹ: Nhiều “điểm đen” trên các tuyến tỉnh lộ 
cần lắp đặt đèn đường

Tuyến ĐT 638, đoạn qua thôn Đại Sơn, xã Mỹ Hiệp 
(huyện Phù Mỹ) có nhiều khúc cua gấp, nhưng chưa 
có đèn đường chiếu sáng, không đảm bảo ATGT vào 
ban đêm.                                Ảnh: V.L

Giúp dân khắc phục 
hậu quả mưa lớn

Lực lượng CA tham gia dọn dẹp bùn non trên đường. 
Ảnh: N.L

Cháy điểm giữ xe 
và nhà dân

thuộc tuyến ĐT 632; đoạn km 65+300 
đến km 81+900 trên tuyến ĐT 638.

Ông Đặng Đình Triều, Chánh Văn 
phòng UBND huyện Phù Mỹ, cho biết: 
Để khắc phục các “điểm đen” về giao 
thông nói trên, việc đầu tư lắp đặt hệ 
thống đèn chiếu sáng 2 bên đường là 
rất cần thiết. UBND huyện đã có văn 
bản trình UBND tỉnh xem xét, đầu tư 
xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 
trên 3 tuyến tỉnh lộ với tổng chiều dài 
khoảng 45,7 km. 

“Việc đầu tư lắp đặt hệ thống đèn 
chiếu sáng tại các tuyến tỉnh lộ sẽ đảm 
bảo kết cấu hạ tầng giao thông đồng 
bộ, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng; hạn 
chế và giảm thiểu TNGT”, ông Triều 
cho hay.           VĂN LỰC

địa bàn xã Cát Trinh (huyện Phù Cát) xảy 
ra án mạng, CA huyện Phù Cát đã khẩn 
trương huy động lực lượng bắt nóng đối 
tượng Nguyễn Tấn Phú (SN 1999, ở thôn 
Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát) 
về hành vi giết người để tiếp tục điều tra, 
xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, những ngày này, lực 
lượng CSGT toàn tỉnh triển khai nhiều 
phương án, bố trí các tổ chuyên đề tuần 
tra kiểm soát từ trực tiếp đến gián tiếp 
nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật 
tự ATGT. Các hành vi như sử dụng rượu 

bia rồi điều khiển phương tiện tham gia 
giao thông, chạy quá tốc độ quy định… 
được chú trọng xử lý nghiêm. 

Điển hình, tối 19.11, anh N.T.K. (ở 
huyện Tuy Phước) bị xử phạt 7 triệu 
đồng và bị tước GPLX 22 tháng vì điều 
khiển phương tiện tham gia giao thông 
mà trong hơi thở có cồn. “Tôi biết rõ 
quy định, nhưng thấy trời mưa, nghĩ 
CSGT sẽ không tuần tra kiểm tra nồng 
độ cồn, nên mới uống vài ly với bạn 
bè”, anh K. trình bày khi ký vào biên 
bản vi phạm hành chính về sai phạm 
của mình. 

Cũng trong tối 19.11, anh N.M.L. (tài 
xế xe tải chạy tuyến Khánh Hòa - Nghệ 
An) bị lực lượng CSGT thuộc Trạm 
CSGT Tuy Phước xử lý vì hành vi chạy 
quá tốc độ quy định từ 10 - 20 km/giờ. 
Với lỗi vi phạm này, anh L. bị xử phạt 
hành chính 4 triệu đồng và bị tước 
GPLX 2 tháng. 

Với sự chủ động ngay từ đầu đợt 
cao điểm, hy vọng tình hình trật tự 
ATGT, ANTT thời điểm trước, trong và 
sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ 
được đảm bảo.               KIỀU ANH

Trong đợt cao điểm từ ngày 15.11.2022 - 5.2.2023, lực lượng CA tập trung trấn 
áp mạnh tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, băng nhóm, đánh nhau gây thương 
tích, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án; cướp, cướp giật, 
cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo; tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, cá độ bóng 
đá, nhất là trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

Đồng thời, phát hiện, đấu tranh triệt phá các tụ điểm mua bán, vận chuyển, tổ 
chức sử dụng ma túy; tăng cường phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, 
kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tội phạm sử dụng công 
nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm, ATGT...

Ảnh: X.VINH
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Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải đảm bảo 
lợi ích quốc gia, giữ gìn hòa bình để phát triển đất nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp.                            Ảnh: QĐND

Ngày 21.11, tại Phủ Chủ tịch, Ban 
Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 
năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 
8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới” họp phiên thứ ba. 

Chủ trì và phát biểu tại phiên họp, 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, 
Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, bảo 
vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải 
bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ 
gìn hòa bình để phát triển đất nước. 
Chủ tịch nước đánh giá cao các thành 
viên Ban Chỉ đạo đã có trách nhiệm 
trong triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 
và đề nghị các thành viên, các cơ quan 
chức năng tiếp tục đóng góp xây dựng 
Đề cương chi tiết, dự thảo Nghị quyết 
với tinh thần trách nhiệm cao. 

Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết 
Trung ương 8 khóa XI đã nêu được 
những đường lối, tư duy mới, là bước 
đột phá trong sự lãnh đạo của Đảng 
đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong 
10 năm qua. Do đó, định hướng xây 
dựng Dự thảo Nghị quyết thay thế cho 
Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI phải 
bảo đảm kế thừa tối đa nội dung còn 
nguyên giá trị của Nghị quyết Trung 
ương 8; những thành tựu, kinh nghiệm 
thực tiễn hơn 30 năm đổi mới; bổ sung 
nội dung mới phù hợp với thực tiễn 
hiện nay.

Cùng với đó phải dự báo được 
tình hình khu vực và thế giới đang 

diễn biến phức tạp, khó lường; các 
thách thức an ninh truyền thống 
và phi truyền thống; sự phát triển 
của khoa học công nghệ; tình hình 
trong nước; khả năng thể chế hóa 
Nghị quyết. Dự thảo Nghị quyết cũng 
phải nêu được quan điểm, mục tiêu, 
phương châm chỉ đạo; các nhiệm vụ, 
giải pháp thực hiện Nghị quyết trong 
giai đoạn mới.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên 
Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu 
cầu các thành viên Ban Chỉ đạo có sự 

phân công, đôn đốc các cơ quan liên 
quan thực hiện tổng kết việc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, nhất 
là các cơ quan trọng yếu và các địa 
phương. Đây cũng chính là bước quán 
triệt Nghị quyết quan trọng đối với 
các địa phương. Tổ Biên tập tiếp thu 
các ý kiến, khẩn trương trình các dự 
thảo sản phẩm để tiếp tục lấy ý kiến 
các thành viên Ban Chỉ đạo, từ đó sớm 
hoàn thiện các sản phẩm theo yêu cầu 
nhiệm vụ được giao.                      

(Theo Nhân Dân)

Ban Bí thư nghiêm cấm 
biếu, tặng quà tết cho 
lãnh đạo các cấp 
dưới mọi hình thức

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn 
Thưởng vừa ký ban hành Chỉ thị  
số 19 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết 
Quý Mão năm 2023.

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, 
tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ thực 
hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, 
phát huy truyền thống đại đoàn kết, 
tinh thần “tương thân, tương ái” của 
dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi 
nhà, mọi người đều có điều kiện vui 
xuân, đón tết.

Về tổ chức lễ hội, Ban Bí thư yêu 
cầu thực hiện tốt công tác quản lý, bảo 
đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân… 
thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp 
với nếp sống văn minh, truyền thống 
văn hóa của dân tộc và phong tục, tập 
quán tốt đẹp của từng địa phương.

Lãnh đạo các địa phương căn cứ 
vào tình hình thực tiễn, quyết định 
việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 
năm mới 2023 và tết Nguyên đán Quý 
Mão phù hợp với điều kiện, khả năng 
của địa phương, bảo đảm an toàn, 
tiết kiệm, không sử dụng ngân sách 
nhà nước.

Đặc biệt, Ban Bí thư yêu cầu không 
tổ chức thăm, chúc tết cấp trên và 
lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn 
của Trung ương thăm, chúc tết cấp 
ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; 
nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho 
lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; 
chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân 
công; không tham gia các hoạt động 
mê tín dị đoan; không sử dụng ngân 
sách nhà nước, phương tiện, tài sản 
công trái quy định. Cán bộ, đảng viên, 
nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ 
chức đảng phải thật sự nêu gương 
trong việc thực hiện vui xuân, đón tết 
lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.    

(Theo Tiền Phong)

Gần 145 nghìn ô tô 
nhập khẩu vào Việt Nam 
từ đầu năm 2022

Theo Tổng cục Hải quan, tính 
chung từ đầu năm đến ngày 15.11, cả 
nước nhập khẩu 144.726 ô tô nguyên 
chiếc các loại, tổng kim ngạch 3,24 
tỷ USD, tăng 5,9% về lượng và tăng 
6,4% về kim ngạch so với cùng kỳ 
năm ngoái.

Đáng chú ý, chỉ 15 ngày đầu  
tháng 11 nhưng tổng lượng xe nguyên 
chiếc nhập khẩu là 15.872 chiếc các 
loại, nhiều hơn số lượng của cả tháng 
10.2022 (14.313 xe) và được xem là kỳ 
có lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu 
nhiều nhất từ trước đến nay.

Về thị trường nhập khẩu, Indonesia 
tiếp tục có lượng nhập khẩu nhiều 
nhất trong tháng 10 và 10 tháng 
đầu năm. Tuy nhiên, kim ngạch lớn 
nhất vẫn thuộc về Thái Lan. Cụ thể, 
Indonesia đạt 54.356 xe và 792,6 triệu 
USD. Thái Lan đứng thứ 2 với 50.331 
xe và 993 triệu USD; Trung Quốc đạt 
15.744 xe, kim ngạch 649,8 triệu USD. 
Với 120.431 xe, riêng 3 thị trường nêu 
trên chiếm đến 93,46% tổng lượng ô tô 
nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước 
trong cùng thời điểm. (Theo VOV.VN)

VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI TRƯỜNG ISCHOOL NHA TRANG: 

Bộ Y tế cử chuyên gia chống độc đầu ngành vào hỗ trợ
Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm 

khiến hàng loạt học sinh Trường Tiểu 
học - THCS - THPT Ischool Nha Trang 
phải nhập viện trong những ngày qua, 
trong đó 1 nam học sinh lớp 1 đã tử vong, 
chiều 21.11, đại diện Bộ Y tế cho biết đã 
điều động đoàn công tác gồm đại diện 
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục An 
toàn thực phẩm cùng TS  Nguyễn Trung 
Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống 
độc và các chuyên gia về Truyền nhiễm 
và Vi sinh trực tiếp hỗ trợ chuyên môn 
cho Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa để tìm hiểu 
nguyên nhân, xử trí cấp cứu, điều trị 
người ngộ độc.

Ông Vương Ánh Dương, Phó Cục 
trưởng Cục Khám, chữa bệnh, Bộ Y 
tế cho biết, do số lượng bệnh nhân nhiều, 
lại nằm rải rác ở các bệnh viện trên địa 

Chủ tịch nước gửi Thư khen anh Tô Vũ Đồng 
dũng cảm cứu người

Anh Tô Vũ Đồng sau khi nhảy xuống sông cứu người. 
Ảnh: Báo Lao Động

Ngày 21.11, Văn phòng Chủ tịch 
nước cho biết, Chủ tịch nước Nguyễn 

Xuân Phúc đã gửi Thư khen anh Tô Vũ 
Đồng dũng cảm cứu người đuối nước 
tại khu vực cầu An Cựu, TP Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế.

Trong Thư, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc bày tỏ xúc động được biết 
vào khoảng 19 giờ 40 phút tối 16.11, 
ngay khi nghe có người đuối nước tại 
khu vực cầu An Cựu, anh Tô Vũ Đồng 
đã lập tức lao xuống dòng sông sâu 
để tiếp cận và đưa người bị nạn vào 
bờ an toàn.

Nghĩa cử cao đẹp, đầy nhân văn 
và trách nhiệm của anh Đồng đã góp 
phần tô thắm thêm truyền thống tốt 

đẹp của người Việt Nam nhân hậu, quả 
cảm, sẵn sàng xả thân vì đồng bào, vì 
việc nghĩa. Hình ảnh nụ cười tươi của 
anh Đồng sau khi cứu người thành 
công là nụ cười của tuổi trẻ, của niềm 
hạnh phúc vì đã nỗ lực làm được việc 
tốt, ý nghĩa cho cộng đồng.

Chủ tịch nước biểu dương, khen 
ngợi anh Tô Vũ Đồng; tin tưởng, hành 
động dũng cảm của anh Đồng sẽ tiếp 
tục lan tỏa, trở thành niềm cảm hứng, 
nhân thêm những câu chuyện về sự tử 
tế, về tinh thần trách nhiệm với cộng 
đồng, xã hội.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Các y, bác sĩ đang chăm sóc các học sinh tại Bệnh viện 
22-12 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.     Ảnh: HNM

bàn nên việc ưu tiên đầu tiên của đoàn 
là thống nhất đúng phác đồ điều trị 
ngộ độc; tiếp đến sẽ tìm hiểu, xác định 
nguyên nhân của vụ ngộ độc này.

Tối 21.11, ông Trịnh Ngọc Hiệp, Phó 
Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, ký công 
văn khẩn thông báo kết luận công tác 
kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh công tác 
thu dung, chăm sóc điều trị cho các bệnh 
nhân bị ngộ độc thực phẩm tại Trường 
iSchool Nha Trang.

Theo đó, căn cứ kết quả kiểm tra, 
giám sát thu dung cho các bệnh nhân 
ngộ độc thực phẩm của Đoàn Kiểm tra 
Sở Y tế, kết quả phân lập nguyên nhân 
ban đầu từ nuôi cấy mẫu bệnh phẩm 
(cấy phân) của các bệnh viện cho thấy 
tác nhân gây bệnh là Salmonella group, 
chạy phần lớn kháng sinh. Ghi nhận một 

trường hợp kháng với các kháng sinh là 
Gentamicin, Amikacin, Tobramicin.

Các bệnh viện đang điều trị, chăm sóc 
bệnh nhân ngộ độc theo phác đồ điều 
trị của Bộ Y tế về xử lý tình trạng nhiễm 
trùng, nhiễm độc do ngộ độc thực phẩm.

(Theo Tiền Phong, PLO)
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Bình Định

Dự báo 
thời tiết NGÀY VÀ ĐÊM 22.11.2022

  

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

Tài sản thi hành án: 
* tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99160-tS; công dụng: Khai thác thủy sản; 

năm đóng: 2016; nơi đóng: hải Phòng; Mẫu thiết kế: tK26-16/V-01-08; 
cơ quan thiết kế: công ty tnhh thiết kế tàu thủy Bình Minh; Đặc điểm 
kỹ thuật như sau: 

- chiều dài: Lmax,m: 29,10; Ltk,m: 26,05; 
- chiều rộng: Bmax,m: 7,00; Btk,m: 6,74; 
- chiều cao mạn D,m: 3,40; chiều chìm d,m: 2,60; Mạn khô f,m: 0,80; 
- Vật liệu vỏ: thép; tổng dung tích: 145,23; Sức chở tối đa, tấn: 142,7;
- tốc độ tự do, hải lý/h: 10,00; 
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy Công suất
(sức ngựa) Nơi chế tạo

  1 DooSAn 612488 880 hàn quốc

MP1 DooSAn 652877 280 hàn quốc

MP2 hYunDAi gJ629124 84 hàn quốc

* trang bị hàng hải: 1 máy định vị gPS hD-50c, 1 la bàn lái; trang bị 
cứu sinh: 2 phao bè; 10 áo phao; trang bị cứu hỏa: 3 bình co2, 1 máy 
bơm nước; trang bị cứu đắm: 1 bơm hút; ngư lưới cụ: Bộ lưới chụp, cẩu, 
tăng gông, trụ chụp. 

Nơi đang neo đậu tài sản: tại cảng Đề gi; Địa chỉ: thôn An quang 
Đông, xã cát Khánh, huyện Phù cát, tỉnh Bình Định.  

Giá khởi điểm của tài sản: 1.544.993.871 đồng (nộp khoản tiền đặt 
trước 300.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: chi cục thi hành án dân sự huyện Phù cát .
Địa chỉ: Đường quang trung nối dài phía Bắc, thôn Phú Kim, xã cát 

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

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 9.12.2022 tại 
trụ sở công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: từ ngày 7.12.2022 
đến 17 giờ ngày 9.12.2022, tài khoản tại các ngân hàng của công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 15 giờ 30 phút ngày 12.12.2022 tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh 
Đông Dương.  

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

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

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

Địa chỉ: Lô Dc1a-13 đường nguyễn thị Định, tP quy nhơn
Đt: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029-DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

    

I- Khu vực tỉnh Bình Định: nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến 
mưa to. gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280c; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240c.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: nhiều mây, có lúc có mưa rào. gió Đông 

Bắc cấp 2 - 3.
nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280c; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250c. 
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: nhiều mây, có mưa rào và rải rác 

có giông. trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 
tầm nhìn xa từ 4 - 10 km. gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động nhẹ. 
Sóng cao 1,5 - 2,5 m.                                          (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

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

Tài sản thi hành án: trạm biến áp 320 KVA và các phụ kiện đi kèm gồm: 
5 bộ xà đỡ sứ, 5 bộ xà hãm, 6 Fco sứ, 12 sứ treo PLYME, 1 xà đỡ sứ tBA, 19 sứ 
đứng 24 KV, 1 đường dây điện dài 285 m loại dây nhôm Ac 50 và 9 trụ điện 
loại 10,5 m. hiện trạng: Đã cũ, xuống cấp, không hoạt động được. 

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: tại núi Bãi Băng, xã Mỹ An, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 94.770.000 đồng (nộp khoản tiền đặt trước 
18.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 150.000 đồng; Bước giá 
10.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: chi cục thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ
Địa chỉ: Số 03 đường thanh niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ,  

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

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 9.12.2022 tại trụ 
sở công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: từ ngày 7.12.2022 đến 
17 giờ ngày 9.12.2022, tài khoản tại các ngân hàng của công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết 
cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi đang bảo quản và quản lý tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
15 giờ ngày 12.12.2022 tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

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

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

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

Địa chỉ: Lô Dc1a-13 đường nguyễn thị Định, tP quy nhơn
Đt: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Bình Định

Tài sản thi hành án: 
- quyền sử dụng đất có diện tích 200 m2 (trong đó: 113 m2 đất ở lâu 

dài tại nông thôn và 87 m2 đất trồng cây lâu năm sử dụng đến ngày 
15.10.2064); thửa đất số: 47; tờ bản đồ số: 17; Địa chỉ: thôn Kim giao 
Bắc, xã hoài hải, tX hoài nhơn (huyện hoài nhơn), tỉnh Bình Định.

- tài sản gắn liền trên đất gồm: nhà ở 2 tầng; cấp: n3; Diện tích xây 
dựng: 113 m2; Diện tích sàn: 192,1 m2; Kết cấu: tường xây gạch, trần bê 
tông cốt thép, mái tole Proximăng, nền gạch hoa; tường rào, cổng. 

Giá khởi điểm của tài sản: 930.969.776 đồng (nộp khoản tiền đặt 
trước 180.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: chi cục thi hành án dân sự tX hoài nhơn.
Địa chỉ: qL1A, KP 5, phường Bồng Sơn, tX hoài nhơn, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 16.12.2022 

tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 
Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: từ ngày 14.12.2022 

đến 17 giờ ngày 16.12.2022, tài khoản tại các ngân hàng của công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương.        

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. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 9 giờ 30 phút ngày 19.12.2022 tại trụ sở chi cục thi hành án dân sự 
tX hoài nhơn.          

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

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

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô Dc1a-13 đường nguyễn thị Định - tP quy nhơn; Đt: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

THÔNG bÁO
Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định

chào mừng kỷ niệm 190 năm danh xưng An nhơn, tỉnh Bình Định và 10 năm thành lập tX An nhơn, 
uBnD tX An nhơn tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tX An nhơn, tỉnh Bình Định.

Ban tổ chức cuộc thi thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tX An nhơn cụ thể như sau:
I. CÁC TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI BIỂU TRƯNG (LOGO) TX AN NHƠN
- Biểu trưng phải có tính khái quát cao, có thể xây dựng thành biểu tượng của tX An nhơn, thể hiện 

được những nét độc đáo về thiên nhiên, con người, những nét đặc trưng về sản phẩm nổi tiếng của địa 
phương, nét độc đáo về bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, từng là kinh đô và định hướng phát triển 
trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

- Biểu trưng nên thể hiện định danh của địa phương, khuyến khích có chữ An nhơn. 
- Biểu trưng tX nhơn phải có hình thức đẹp, thiết kế có tính khoa học, hiện đại và thẩm mỹ.
- Biểu trưng tX nhơn phải dễ nhớ, dễ nhận biết, có ấn tượng với công chúng.
- Biểu trưng có màu sắc hài hòa, thuận tiện trong việc in ấn, sao chép, phóng to, thu nhỏ, dễ thực hiện 

được trên các văn bản, các công trình mỹ thuật, xây dựng, kiến trúc và quảng cáo.
- Biểu trưng tX An nhơn không trùng lắp hoặc tương tự với bất kỳ biểu trưng nào của các đơn vị, các 

huyện, thị xã, thành phố, tỉnh đã có.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 
tất cả các tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có khả năng sáng 

tác biểu trưng (logo) về tX An nhơn, tỉnh Bình Định. Riêng các thành viên Ban tổ chức, hội đồng nghệ 
thuật không được tham gia dự thi. 

III. TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Hình thức thể hiện của tác phẩm dự thi
tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa, đúng sắc độ thực, được thể hiện trên trang giấy dày, cứng, khổ 

A4 (21 cm  x  29,7 cm), màu sắc phù hợp (màu sắc được sử dụng tối đa 3 màu, không kể màu trắng, trong đó 
có một màu chủ đạo). Mặt trước của tác phẩm dự thi không được ký tên và không được sử dụng bất kỳ 
ký hiệu nào, chỉ được thể hiện mẫu vẽ gồm 1 hình phóng to 15 cm  x  15 cm được đặt giữa trang giấy và 
2 logo thu nhỏ (1 logo màu và 1 logo trắng đen) với kích thước 2 cm  x  2 cm được đặt phía góc dưới bên 
phải của mẫu lớn. Phần dưới bên phải của trang giấy ghi mã số tác phẩm do tác giả tự chọn, có đóng 
khung, quy cách 1 cm  x  4 cm, gồm 2 chữ cái in hoa và 4 chữ số. Ví dụ: NA. 1234

- Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích về ý nghĩa của logo 
theo mẫu của Ban tổ chức (không quá 500 từ in trên giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman) và 
1 uSB lưu bản gốc thiết kế theo đúng tỷ lệ được xuất hình ảnh định dạng JPg, Png và file thuyết minh 
biểu trưng định dạng .doc hoặc .docx (File Word). Một phong bì nhỏ, bên trong có Phiếu đăng ký dự thi 
sáng tác biểu trưng (logo) tX An nhơn, tỉnh Bình Định (Theo mẫu của Ban Tổ chức) và 1 bì thư có dán tem 
ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại; mặt ngoài phong bì nhỏ chỉ ghi mã số tác phẩm do tác giả chọn. Ban 
tổ chức cuộc thi có trách nhiệm bảo mật và chỉ mở phong bì nhỏ sau khi chấm xong vòng chung khảo. 

Lưu ý: Mã số của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự thi, bản thuyết minh, 
phong bì nhỏ và phong bì lớn gửi về Ban Tổ chức).

2. Số lượng tác phẩm: Mỗi tổ chức, tác giả hay mỗi nhóm tác giả gửi về Ban tổ chức không quá 3 
tác phẩm nhưng mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng, bản thuyết minh ý tưởng riêng và cùng để trong 
phong bì lớn. 

3. Quyền và trách nhiệm người dự thi
- Biểu trưng (logo) dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại 

chúng nào ở trong và ngoài nước. 
- trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu trưng (logo) tham gia cuộc thi 

này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác. 
- tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình, trường hợp vi phạm bản quyền tác giả 

sau khi đã công bố giải thưởng, Ban tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối 
với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm, 
tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- tác phẩm được chọn làm biểu trưng của tX An nhơn bản quyền về uBnD tX An nhơn, tác giả 
không được sử dụng vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác. 

- tác giả của tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng (logo) của thị xã sẽ được nhận tiền thưởng 
và giấy chứng nhận. 

- Sau lễ công bố kết quả dự thi, giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp đến người đạt giải dựa trên 
thông tin người dự thi cung cấp, trong đó: 

+ chuyển khoản hoặc tiền mặt.

+ giấy chứng nhận trao trực tiếp.
- chi phí nhận giải và các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân sẽ do cá nhân đạt giải chi trả.
4. Quy định về quyền sở hữu đối với tác phẩm đoạt giải 
- uBnD tX An nhơn, tỉnh Bình Định được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng 

ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu thiết kế đạt giải. 
- Ban tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với đặc điểm của 

tX An nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. nếu 

phát hiện biểu trưng đạt giải vi phạm bản quyền, Ban tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng và giấy 
chứng nhận của tác giả dự thi. 

- các tác phẩm dự thi không được xét chọn, Ban tổ chức không trả lại cho tác giả. 
IV. THàNH PHầN Hồ SƠ DỰ THI
- Bản mẫu thiết kế biểu trưng dự thi.
- Bản thuyết minh mô tả ý tưởng tác phẩm.
- Một phong bì nhỏ, bên trong có Phiếu đăng ký dự thi điền đầy đủ thông tin (Theo mẫu của Ban Tổ 

chức cuộc thi) và 1 bì thư (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).
- uSB chứa các file thiết kế ở định dạng JPg, Png và file thuyết minh định dạng .doc hoặc .docx (File 

Word) (Theo mẫu của Ban Tổ chức).
tất cả bỏ vào phong bì lớn, được dán kín, bên ngoài ghi rõ “ tác phẩm dự thi thiết kế Biểu trưng (logo) 

tX An nhơn và gửi về địa chỉ nêu trên.
* Lưu ý: Mật mã của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự thi, bản thuyết minh, bì 

thư và phong bì lớn gửi về BTC).
V. THỜI GIAN Và ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Thời gian tổ chức cuộc thi 
- thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 30.12.2022 (đối với những 

tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi). 
- thời gian xét chọn, chấm giải: từ ngày 3.1.2023 đến ngày 20.2.2023.
- tổ chức tổng kết và trao giải: Dự kiến vào dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng tX An nhơn 

30.3.2023.
2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
- Ban tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) tX An nhơn”.
- Địa chỉ: Phòng Văn hóa và thông tin tX An nhơn, số 79 Lê hồng Phong, phường Bình Định, tX An 

nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3836098 - 0256. 3635272 - 0983.453709.
- Email: vtvhtt@annhon.binhdinh.gov.vn
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
- 10 tác phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được lựa chọn qua vòng sơ khảo được trao 5 triệu đồng 

mỗi tác phẩm.
- 5 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo sẽ được trao 30 triệu đồng cho mỗi tác phẩm. Riêng 

tác phẩm được chọn làm biểu trưng của thị xã sẽ được trao 200 triệu đồng và giấy chứng nhận.
nếu không chọn được tác phẩm đạt yêu cầu, Ban tổ chức có thể quyết định không trao giải hoặc 

quyết định tiếp tục kéo dài thời gian dự thi sau khi có ý kiến của lãnh đạo uBnD thị xã.
VII. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ CUỘC THI
Để có thêm thông tin và điều kiện tham khảo về tình hình kinh tế, văn hóa, lịch sử của địa phương, 

nhằm có thêm tư liệu cho tác phẩm dự thi, tác giả có thể tham khảo tại trang thông tin điện tử tX An 
nhơn: https://annhon.binhdinh.gov.vn và một số ấn phẩm như:

- Đinh Văn Liêm (2008), Bình Định đất võ trời văn, nXB trẻ, hà nội.
- nguyễn thanh Mừng - trần thị huyền trang (2005) Huyền tích kinh xưa hoặc Văn hóa dân gian thành 

Hoàng Đế, nxb Khoa học xã hội.
- quách tấn (1999), Nước non Bình Định, nXB thanh niên.
- Lịch sử Đảng bộ tX An nhơn từ năm 1930 đến năm 2000.
- Bài viết giới thiệu về tX An nhơn, tỉnh Bình Định được gửi kèm theo thể lệ cuộc thi.
Ban tổ chức cuộc thi thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tX An nhơn, rất mong 

được sự hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và sự phối hợp hỗ trợ của các đơn vị liên 
quan để cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tX An nhơn thành công tốt đẹp.

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

mailto:vtvhtt@annhon.binhdinh.gov.vn
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Bình Định

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai mạc 
Đại hội đồng AIPA thứ 43 tại Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (thứ hai từ trái sáng) chụp ảnh cùng các trưởng đoàn và đại biểu 
dự AIPA-43.                 Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 21.11, tại thủ đô Phnom Penh, 
Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia 
Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43) đã 
chính thức khai mạc với chủ đề “Cùng 
nhau tiến bộ vì một ASEAN tự cường, 
bao trùm và bền vững”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 
Huệ cùng lãnh đạo các quốc hội/nghị 
viện thành viên AIPA đã tham dự  
sự kiện. 

Đây là Đại hội đồng AIPA đầu tiên 
được tổ chức trực tiếp sau hai kỳ liên 
tiếp được tổ chức trực tuyến do tác động 
của đại dịch Covid-19.

Quốc vương Campuchia Norodom 
Sihamoni, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc đã gửi thông điệp đến Đại hội 
đồng AIPA-43, trong đó đánh giá cao 
chủ đề của đại hội đồng lần này.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia 
Say Chhum, Thủ tướng Campuchia Hun 
Sen và Chủ tịch Quốc hội Campuchia, 
Chủ tịch AIPA-43 Heng Samrin đã lần 
lượt phát biểu tại lễ khai mạc.

Trong đó, các nhà lãnh đạo 
Campuchia nhấn mạnh tầm quan trọng 
của ngoại giao nghị viện, các cơ quan 
lập pháp phải đóng vai trò quan trọng 
trong việc thúc đẩy các mô hình phát 
triển mới nhưng phải cân bằng giữa bảo 
vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế bao 
trùm và tính bền vững.

Đại hội đồng AIPA-43 sẽ tập trung 
thảo luận về hòa bình, an ninh, chủ 

nghĩa đa phương và vai trò trung tâm 
của ASEAN.

Ngoài ra còn có tăng cường ngoại 
giao nghị viện về an ninh hàng hải, thúc 
đẩy ổn định khu vực ở Đông Nam Á; 
thúc đẩy hợp tác nghị viện vì sự tăng 
trưởng kinh tế bao trùm và bền vững 
thông qua cách tiếp cận tích hợp các 
tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản 
trị (ESG).

Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận 

về việc nâng cao vai trò của nữ nghị 
sĩ và thanh niên trong xây dựng cộng 
đồng ASEAN thịnh vượng và phát triển 
bền vững.

Sau lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội 
Vương Đình Huệ đã đến chào Chủ tịch 
Quốc hội Campuchia Samdech Heng 
Samrin và lãnh đạo quốc hội một số 
nước khác trước khi dự họp phiên toàn 
thể thứ nhất AIPA-43.

(Theo TTO)

Chủ tịch Cuba sắp 
thăm Trung Quốc

Ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez thăm Trung 
Quốc năm 2018.                         Ảnh: Prensa Latina

Trong tuyên bố mới nhất đưa ra 
ngày 21.11, Người phát ngôn Bộ Ngoại 
giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho 
biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ 
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bí thư 
thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước 
Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez sẽ thăm cấp nhà nước tới 
Trung Quốc từ ngày 24 - 26.11.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba 
Díaz-Canel là nhà lãnh đạo nước ngoài 
thứ năm đến thăm Trung Quốc kể từ 
sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc.

Trước đó, theo mạng Quan sát của 
Thượng Hải đưa tin ngày 17.11, sau 
cuộc trao đổi gần đây với đại diện của 
Mỹ về vấn đề nhập cư và bao vây cấm 
vận, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel cho 
biết, ông sẽ khởi động một “chuyến 
thăm quốc tế” tới Algeria, Nga, Thổ 
Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Theo lãnh đạo 
Cuba, sự bao vây cấm vận của Mỹ đã 
làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh 
tế và năng lượng mà Cuba phải đối 
mặt và ông sẽ giải quyết các vấn đề cơ 
bản trong các lĩnh vực trên thông qua 
chuyến thăm này.           (Theo VOV.VN)

Malaysia kéo dài thời gian nộp danh sách 
ứng cử viên thủ tướng

Cử tri Malaysia bỏ phiếu tổng tuyển cử tại điểm 
bầu cử ở Kuala Lumpur.    Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hoàng gia Malaysia đã kéo dài 
thời hạn chót để các chính đảng nộp 
danh sách ứng cử viên thủ tướng đến  
ngày 22.11.

Các chính đảng ban đầu được yêu 
cầu nộp danh sách ứng cử viên trước 
14 giờ ngày 21.11 (giờ địa phương). 
Tuy nhiên, Hoàng gia Malaysia đã 
gia hạn 24 giờ. Quyết định này được 
đưa ra trong bối cảnh trong cuộc tổng 
tuyển cử lần thứ 15 tại Malaysia, 
diễn ra ngày 19.11, không chính đảng 

hoặc liên minh nào giành được đa số 
tối thiểu 112 trong tổng số 222 ghế 
tại quốc hội để đứng ra thành lập  
chính phủ.

Các đảng phái đang tìm kiếm sự 
hỗ trợ từ những phe phái khác để xây 
dựng một liên minh đa số. Cựu Thủ 
tướng Muhyiddin Yassin, thuộc liên 
minh Perikatan Nasional, đã nhận 
được sự ủng hộ từ 2 chính đảng, nhưng 
vẫn chưa giành được đa số cần thiết.

(Theo TTXVN)

Nga tấn công nhà máy sản xuất động cơ máy bay của Ukraine

Bên trong nhà máy sản xuất động cơ máy bay 
Motor Sich.               Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20.11 
cho biết, quân đội nước này đã tiến 
hành cuộc tấn công chính xác cao 
nhằm vào nhà máy sản xuất động cơ 
máy bay Motor Sich ở TP Zaporozhye  
của Ukraine.

Mặc dù tuyên bố của quân đội 
Nga không nêu rõ thời điểm chính 
xác cuộc tấn công diễn ra, nhưng một 
số nguồn tin cho biết, vụ tấn công đã 

được thực hiện vào sáng 19.11. Ông 
Vladimir Rogov, một quan chức cấp 
cao của vùng Zaporozhye xác nhận, 
phía Nga đã tập kích vào một kho đạn 
dược trong thành phố, cũng như một 
dây chuyền sản xuất động cơ máy bay, 
bao gồm cả động cơ được sử dụng cho 
máy bay không người lái Bayraktar do 
Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

(Theo VOV.VN)

Động đất ở Indonesia, ít nhất 46 người chết

Người dân sơ tán ra khỏi các tòa nhà để tránh động 
đất tại Jakarta, Indonesia.             Ảnh: THX/TTXVN

Hãng tin AFP ngày 21.11 dẫn lời 
quan chức địa phương cho biết một 
trận động đất tại Indonesia đã khiến ít 
nhất 46 người thiệt mạng và 700 người 
bị thương.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và 
Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết 
trận động đất mạnh 5,6 độ xảy ra lúc  
13 giờ 21 phút ngày 21.11, tâm chấn 
nằm trên đất liền ở độ sâu 10 km tại tỉnh 
Tây Java, cách thủ đô Jakarta khoảng 

100 km về phía Nam. Trong khi đó, Cơ 
quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho 
biết trận động đất mạnh 5,4 độ.

Nhân chứng cho biết nhiều tòa 
nhà tại Jakarta bị rung chuyển, khiến 
không ít người phải sơ tán khỏi các 
văn phòng ở quận trung tâm thủ đô. 
Số khác nói rằng họ cảm nhận được 
các tòa nhà rung lắc và chứng kiến đồ 
đạc di chuyển.

(Theo VnExpress.net, Vietnam+)

TIN VẮN

 Ngoại trưởng các nước G7 
ngày 20.11 đã ra tuyên bố chung 
kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ có các 
biện pháp đáp trả các vụ thử tên lửa 
của Triều Tiên.

 Kết quả bỏ phiếu sơ bộ 
được Ủy ban bầu cử trung ương 
Kazakhstan (SIK) công bố ngày 21.11 
cho thấy Tổng thống đương nhiệm, 
ông Kassym-Jomart Tokayev, dẫn đầu 
trong cuộc bầu cử tổng thống trước 
thời hạn ở nước này.

 Ngày 21.11, Thủ tướng Nhật 
Bản Kishida Fumio đã bổ nhiệm cựu 
Ngoại trưởng Takeaki Matsumoto làm 
Bộ trưởng Nội vụ mới, thay thế ông 
Terada Minoru do bê bối liên quan 
quỹ chính trị cá nhân.

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd 
Austin ngày 21.11 có chuyến thăm 
Indonesia nhằm thảo luận các biện 
pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác 
quốc phòng mạnh mẽ hơn trong bối 
cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương.

 Hãng tin TASS ngày 21.11 đưa 
tin ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ 
cháy kho hàng xảy ra trước đó 1 ngày 
ở quảng trường Komsomolskaya, 
trung tâm thủ đô Moskva (Nga), gần 3 
ga đường sắt nối thủ đô với các thành 
phố lớn.

 Ít nhất 12 người thiệt mạng và 
27 người khác bị thương trong một 
vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra ngày 
20.11 ở miền Đông Ai Cập.

(Theo TTXVN, VOV.VN)
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG THÔNG BÁO 
Bảng chi tiết đấu giá QSD đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn TX Hoài Nhơn 

I. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 28.11.2022

Các lô đất của khu dân cư thuộc dự án đường kết nối giữa QL1 cũ và QL1 mới tại Km 1145 + 
540, phường Bồng Sơn

Khu OL1
1 298 108,00 21.000.000 2.268.000.000 425.000.000 500.000 70.000.000
2 300 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000
3 302 112,00 19.000.000 2.128.000.000 425.000.000 500.000 70.000.000
4 304 117,00 19.000.000 2.223.000.000 425.000.000 500.000 70.000.000
5 306 117,00 19.000.000 2.223.000.000 425.000.000 500.000 70.000.000
6 308 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000
7 310 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000
8 312 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000
9 314 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000

10 316 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000
Khu OL2

11 262 104,60 21.000.000 2.196.600.000 410.000.000 500.000 70.000.000
12 264 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000
13 266 108,00 19.000.000 2.052.000.000 410.000.000 500.000 70.000.000
14 268 118,00 19.000.000 2.242.000.000 410.000.000 500.000 70.000.000
15 270 126,00 19.000.000 2.394.000.000 410.000.000 500.000 70.000.000
16 272 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000
17 274 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000
18 276 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000
19 278 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000
20 280 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000

Khu OL3
21 158 100,00 30.000.000 3.000.000.000 600.000.000 500.000 100.000.000
22 178 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
23 180 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
24 182 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
25 184 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
26 186 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000

Khu OL6
27 1 100,00 15.000.000 1.500.000.000 300.000.000 500.000 70.000.000
28 26 100,00 30.000.000 3.000.000.000 600.000.000 500.000 100.000.000
29 38 100,00 15.000.000 1.500.000.000 300.000.000 500.000 70.000.000
30 50 100,00 15.000.000 1.500.000.000 300.000.000 500.000 70.000.000
31 52 100,00 15.000.000 1.500.000.000 300.000.000 500.000 70.000.000
32 54 100,00 15.000.000 1.500.000.000 300.000.000 500.000 70.000.000
33 56 100,00 15.000.000 1.500.000.000 300.000.000 500.000 70.000.000

Khu OL7
34 125 100,00 30.000.000 3.000.000.000 600.000.000 500.000 100.000.000
35 127 100,00 30.000.000 3.000.000.000 600.000.000 500.000 100.000.000
36 129 100,00 30.000.000 3.000.000.000 600.000.000 500.000 100.000.000

Khu OL12 (phía dọc kênh Lại Giang)
37 1 100,00 20.000.000 2.000.000.000 400.000.000 500.000 70.000.000
38 231 202,10 17.000.000 3.435.700.000 687.000.000 500.000 70.000.000
39 233 180,60 20.000.000 3.612.000.000 687.000.000 500.000 80.000.000
40 235 100,00 20.000.000 2.000.000.000 400.000.000 500.000 70.000.000
41 237 100,00 20.000.000 2.000.000.000 400.000.000 500.000 70.000.000
42 241 100,00 20.000.000 2.000.000.000 400.000.000 500.000 70.000.000
43 243 100,00 20.000.000 2.000.000.000 400.000.000 500.000 70.000.000
44 245 100,00 20.000.000 2.000.000.000 400.000.000 500.000 70.000.000
45 247 100,00 20.000.000 2.000.000.000 400.000.000 500.000 70.000.000
46 249 100,00 20.000.000 2.000.000.000 400.000.000 500.000 70.000.000
47 251 100,00 20.000.000 2.000.000.000 400.000.000 500.000 70.000.000
48 299 122,80 17.000.000 2.087.600.000 400.000.000 500.000 70.000.000

- thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá:
+ tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày niêm yết 

đến 11 giờ 30 phút ngày 25.11.2022 (chỉ bán hồ sơ tham gia đấu giá);
+ tại nhà thi đấu đa năng thuộc Sân vận động Bồng Sơn cũ, số 186 đường  

trần hưng Đạo, phường Bồng Sơn, tX hoài nhơn: từ 7 giờ 30 phút ngày 24.11.2022 
đến 16 giờ ngày 25.11.2022;

- thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày 25.11.2022;
- thời gian tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 

28.11.2022;
 - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: tại nhà thi đấu đa năng thuộc Sân 

vận động Bồng Sơn cũ, số 186 đường trần hưng Đạo, phường Bồng Sơn, tX hoài nhơn. 

II. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 3.12.2022
1. Các lô đất của các khu dân cư phường Hoài Thanh
Khu dân cư khu phố Mỹ An 1 (Thửa đất số 776, tờ bản đồ số 12)

1 1 170,30 3.000.000 510.900.000 102.000.000 500.000 15.000.000
2 2 182,00 3.000.000 546.000.000 102.000.000 500.000 15.000.000
3 3 195,30 3.000.000 585.900.000 102.000.000 500.000 15.000.000

Khu dân cư khu phố Mỹ An 1 (thửa đất số 794, tờ bản đồ số 12)
4 1 165,70 6.500.000 1.077.050.000 215.000.000 500.000 35.000.000

Khu dân cư khu phố An Lộc 2 (thửa đất số 45, 98, 108, 109, 110, 173, 174, tờ bản đồ số 17)
5 4 258,90 2.000.000 517.800.000 78.000.000 500.000 15.000.000
6 14 196,80 2.000.000 393.600.000 78.000.000 200.000 15.000.000

Khu dân cư khu phố An Lộc 2 (thửa đất số 95, 108, 109, 559, tờ bản đồ số 22)
7 2 195,00 2.500.000 487.500.000 97.000.000 200.000 15.000.000
8 3 210,00 2.500.000 525.000.000 97.000.000 500.000 15.000.000

Khu dân cư khu phố Trường An 2 (thửa đất số 206, tờ bản đồ số 12)
9 2 195,30 3.500.000 683.550.000 136.000.000 500.000 20.000.000

Khu dân cư khu phố Mỹ An 2 (thửa đất số 19, 20, tờ bản đồ số 11)
10 2 113,10 4.000.000 452.400.000 90.000.000 200.000 20.000.000

2. Các lô đất của khu dân cư khu phố Ca Công, phường Hoài Hương
11 1 100,00 8.500.000 850.000.000 170.000.000 500.000 25.000.000
12 2 100,00 8.500.000 850.000.000 170.000.000 500.000 25.000.000
13 3 100,00 8.500.000 850.000.000 170.000.000 500.000 25.000.000
14 4 100,00 8.500.000 850.000.000 170.000.000 500.000 25.000.000
15 5 104,00 8.500.000 884.000.000 170.000.000 500.000 25.000.000
16 6 123,00 7.500.000 922.500.000 180.000.000 500.000 25.000.000
17 7 120,00 7.500.000 900.000.000 180.000.000 500.000 25.000.000
18 8 118,00 7.000.000 826.000.000 162.000.000 500.000 25.000.000
19 9 116,00 7.000.000 812.000.000 162.000.000 500.000 25.000.000
20 10 138,00 8.000.000 1.104.000.000 209.000.000 500.000 25.000.000
21 11 131,00 8.000.000 1.048.000.000 209.000.000 500.000 25.000.000
22 12 123,00 7.000.000 861.000.000 172.000.000 500.000 25.000.000
23 13 123,00 7.000.000 861.000.000 172.000.000 500.000 25.000.000

3. Các lô đất của khu dân cư khu phố Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc
24 1 122,46 10.000.000 1.224.600.000 220.000.000 500.000 35.000.000
25 2 110,00 10.000.000 1.100.000.000 220.000.000 500.000 35.000.000
26 3 110,00 10.000.000 1.100.000.000 220.000.000 500.000 35.000.000
27 4 110,00 10.000.000 1.100.000.000 220.000.000 500.000 35.000.000
28 5 110,00 10.000.000 1.100.000.000 220.000.000 500.000 35.000.000
29 6 110,00 10.000.000 1.100.000.000 220.000.000 500.000 35.000.000
30 7 110,00 10.000.000 1.100.000.000 220.000.000 500.000 35.000.000
31 8 110,00 10.000.000 1.100.000.000 220.000.000 500.000 35.000.000
32 9 110,00 10.000.000 1.100.000.000 220.000.000 500.000 35.000.000
33 10 110,00 10.000.000 1.100.000.000 220.000.000 500.000 35.000.000
34 21 110,00 6.500.000 715.000.000 143.000.000 500.000 25.000.000
35 22 110,00 6.500.000 715.000.000 143.000.000 500.000 25.000.000
36 23 110,00 6.500.000 715.000.000 143.000.000 500.000 25.000.000
37 24 110,00 6.500.000 715.000.000 143.000.000 500.000 25.000.000
38 25 110,00 6.500.000 715.000.000 143.000.000 500.000 25.000.000

4. Các lô đất của khu dân cư khu phố Tài Lương 1, phường Hoài Thanh Tây
39 3 140,50 5.000.000 702.500.000 140.000.000 500.000 20.000.000
40 4 144,37 5.000.000 721.850.000 140.000.000 500.000 20.000.000
41 5 148,24 5.000.000 741.200.000 140.000.000 500.000 20.000.000
42 6 152,11 5.000.000 760.550.000 140.000.000 500.000 20.000.000
43 9 150,00 4.000.000 600.000.000 120.000.000 500.000 20.000.000
44 10 150,00 4.000.000 600.000.000 120.000.000 500.000 20.000.000
45 11 150,00 4.000.000 600.000.000 120.000.000 500.000 20.000.000
46 12 150,00 4.000.000 600.000.000 120.000.000 500.000 20.000.000
47 13 162,50 4.400.000 715.000.000 140.000.000 500.000 20.000.000
48 20 162,50 4.400.000 715.000.000 140.000.000 500.000 20.000.000

Và các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không hợp lệ, không đủ điều 
kiện đấu giá của cuộc đấu giá ngày 28.11.2022

- thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá:
+ tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày niêm yết 

đến 11 giờ 30 phút ngày 30.11.2022  (chỉ bán hồ sơ tham gia đấu giá);
+ tại nhà thi đấu đa năng thuộc Sân vận động Bồng Sơn cũ, số 186 đường  

trần hưng Đạo, phường Bồng Sơn, tX hoài nhơn: từ 7 giờ 30 phút ngày 29.11.2022 
đến 16 giờ ngày 30.11.2022;

- thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày 30.11.2022; 
- thời gian tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: 
+ Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 3.12.2022 đối với các lô đất thuộc phường  

hoài thanh và phường hoài hương; 
+ Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 3.12.2022 đối với các lô đất thuộc phường  

tam quan Bắc, phường hoài thanh tây và các lô đất còn lại của ngày 28.11.2022;
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: tại nhà thi đấu đa năng thuộc Sân 

vận động Bồng Sơn cũ, số 186 đường trần hưng Đạo, phường Bồng Sơn, tX hoài nhơn.
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III. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 10.12.2022
1. Các lô đất của khu dân cư khu phố Đệ Đức 1, phường Hoài Tân

1 1 226,70 3.000.000 680.100.000 136.000.000 500.000 20.000.000
2 2 149,20 3.000.000 447.600.000 89.000.000 200.000 20.000.000
3 3 153,00 3.000.000 459.000.000 89.000.000 200.000 20.000.000
4 4 156,80 3.000.000 470.400.000 89.000.000 200.000 20.000.000
5 5 160,60 3.000.000 481.800.000 89.000.000 200.000 20.000.000
6 6 164,50 3.000.000 493.500.000 89.000.000 200.000 20.000.000
7 7 182,02 3.000.000 546.060.000 107.000.000 500.000 20.000.000
8 8 215,50 3.000.000 646.500.000 129.000.000 500.000 20.000.000
9 9 215,50 3.000.000 646.500.000 129.000.000 500.000 20.000.000

10 10 215,50 3.000.000 646.500.000 129.000.000 500.000 20.000.000
11 11 217,00 3.000.000 651.000.000 129.000.000 500.000 20.000.000
12 12 215,00 3.000.000 645.000.000 129.000.000 500.000 20.000.000
13 13 235,00 3.000.000 705.000.000 136.000.000 500.000 20.000.000

2. Các lô đất của khu dân cư khu phố Tài Lương 1, phường Hoài Thanh Tây
14 14 150,00 4.000.000 600.000.000 120.000.000 500.000 20.000.000
15 15 150,00 4.000.000 600.000.000 120.000.000 500.000 20.000.000
16 16 150,00 4.000.000 600.000.000 120.000.000 500.000 20.000.000
17 17 150,00 4.000.000 600.000.000 120.000.000 500.000 20.000.000
18 18 150,00 4.000.000 600.000.000 120.000.000 500.000 20.000.000
19 19 150,00 4.000.000 600.000.000 120.000.000 500.000 20.000.000
20 21 150,00 4.000.000 600.000.000 120.000.000 500.000 20.000.000
21 22 150,00 4.000.000 600.000.000 120.000.000 500.000 20.000.000
22 23 150,00 4.000.000 600.000.000 120.000.000 500.000 20.000.000
23 24 150,00 4.000.000 600.000.000 120.000.000 500.000 20.000.000

3. Các lô đất của khu dân cư thuộc dự án đường kết nối giữa QL1 cũ và QL1 mới tại Km 1145 + 
540, phường Bồng Sơn (Khu OL11)

24 205 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
25 207 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
26 209 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
27 211 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
28 213 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
29 215 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
30 217 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
31 219 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
32 221 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
33 223 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
34 225 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
35 227 100,90 19.000.000 1.917.100.000 380.000.000 500.000 70.000.000
36 229 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000
37 231 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000
38 233 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000
39 235 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000

4. Các lô đất của các khu dân cư xã Hoài Châu
Khu dân cư thôn An Quý Bắc

40 1 180,70 2.000.000 361.400.000 62.000.000 200.000 10.000.000
41 2 156,30 2.000.000 312.600.000 62.000.000 200.000 10.000.000

Khu dân cư thôn An Sơn
42 1 188,70 2.500.000 471.750.000 92.000.000 200.000 12.000.000
43 2 187,00 2.500.000 467.500.000 92.000.000 200.000 12.000.000
44 3 184,20 2.500.000 460.500.000 92.000.000 200.000 12.000.000

Khu dân cư thôn Thành Sơn
45 1 179,50 3.000.000 538.500.000 106.000.000 500.000 13.000.000
46 2 178,10 3.000.000 534.300.000 106.000.000 500.000 13.000.000

Và các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không hợp lệ, không đủ điều 
kiện đấu giá của cuộc đấu giá ngày 3.12.2022

- thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá:
+ tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày niêm yết 

đến 11 giờ 30 phút ngày 7.12.2022 (chỉ bán hồ sơ tham gia đấu giá);
+ tại nhà thi đấu đa năng thuộc Sân vận động Bồng Sơn cũ, số 186 đường  

trần hưng Đạo, phường Bồng Sơn, tX hoài nhơn: từ 7 giờ 30 phút ngày 6.12.2022 đến 
16 giờ ngày 7.12.2022;

- thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày 7.12.2022; 
- thời gian tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: 
+ Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 10.12.2022 đối với các lô đất thuộc phường  

hoài tân và phường hoài thanh tây; 
+ Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 10.12.2022 đối với các lô đất thuộc phường  

Bồng Sơn, xã hoài châu và các lô đất còn lại của ngày 3.12.2022;
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: tại nhà thi đấu đa năng thuộc Sân 

vận động Bồng Sơn cũ, số 186 đường trần hưng Đạo, phường Bồng Sơn, tX hoài nhơn.

IV. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 17.12.2022
1. Các lô đất của khu dân cư khu phố Đệ Đức 1, phường Hoài Tân

1 14 244,00 3.000.000 732.000.000 136.000.000 500.000 20.000.000
2 15 257,40 3.000.000 772.200.000 136.000.000 500.000 20.000.000
3 16 197,10 3.000.000 591.300.000 107.000.000 500.000 20.000.000
4 17 195,10 3.000.000 585.300.000 107.000.000 500.000 20.000.000
5 18 193,10 3.000.000 579.300.000 107.000.000 500.000 20.000.000
6 19 191,20 3.000.000 573.600.000 107.000.000 500.000 20.000.000
7 20 189,20 3.000.000 567.600.000 107.000.000 500.000 20.000.000
8 21 187,30 3.000.000 561.900.000 107.000.000 500.000 20.000.000
9 22 185,30 3.000.000 555.900.000 107.000.000 500.000 20.000.000

10 23 183,50 3.000.000 550.500.000 107.000.000 500.000 20.000.000
11 24 181,45 3.000.000 544.350.000 107.000.000 500.000 20.000.000
12 25 179,50 3.000.000 538.500.000 107.000.000 500.000 20.000.000
13 26 257,80 3.200.000 824.960.000 136.000.000 500.000 20.000.000

2. Các lô đất của khu dân cư khu phố Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc
14 26 97,72 8.700.000 850.164.000 170.000.000 500.000 25.000.000
15 27 101,75 8.700.000 885.225.000 170.000.000 500.000 25.000.000
16 28 105,78 8.700.000 920.286.000 170.000.000 500.000 25.000.000
17 29 101,74 8.700.000 885.138.000 170.000.000 500.000 25.000.000
18 30 115,00 6.500.000 747.500.000 149.000.000 500.000 25.000.000
19 31 115,00 6.500.000 747.500.000 149.000.000 500.000 25.000.000
20 32 115,00 6.500.000 747.500.000 149.000.000 500.000 25.000.000
21 33 115,00 6.500.000 747.500.000 149.000.000 500.000 25.000.000
22 34 115,00 6.500.000 747.500.000 149.000.000 500.000 25.000.000
23 35 115,00 6.500.000 747.500.000 149.000.000 500.000 25.000.000

3. Các lô đất của khu dân cư thuộc dự án đường kết nối giữa QL1 cũ và QL1 mới tại Km 1145 + 
540, phường Bồng Sơn
Khu OL7

24 137 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
25 139 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
26 141 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
27 143 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
28 145 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
29 147 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
30 151 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
31 153 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000

Khu OL12
32 237 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000
33 239 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000
34 241 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000
35 243 100,00 19.000.000 1.900.000.000 380.000.000 500.000 70.000.000
36 245 95,59 19.000.000 1.816.210.000 340.000.000 500.000 70.000.000
37 247 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
38 249 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000
39 251 100,00 17.000.000 1.700.000.000 340.000.000 500.000 70.000.000

Và các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không hợp lệ, không đủ điều 
kiện đấu giá của cuộc đấu giá ngày 10.12.2022

- thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá:
+ tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày niêm yết 

đến 11 giờ 30 phút ngày 14.12.2022 (chỉ bán hồ sơ tham gia đấu giá);
+ tại nhà thi đấu đa năng thuộc Sân vận động Bồng Sơn cũ, số 186 đường  

trần hưng Đạo, phường Bồng Sơn, tX hoài nhơn: từ 7 giờ 30 phút ngày 13.12.2022 đến  
16 giờ ngày 14.12.2022;

- thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày 14.12.2022; 
- thời gian tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: 
+ Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 17.12.2022 đối với các lô đất thuộc phường  

hoài tân và phường tam quan Bắc;
+ Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 17.12.2022  đối với các lô đất thuộc phường  

Bồng Sơn và các lô đất còn lại của ngày 10.12.2022;
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: tại nhà thi đấu đa năng thuộc Sân 

vận động Bồng Sơn cũ, số 186 đường trần hưng Đạo, phường Bồng Sơn, tX hoài nhơn.
V. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày thứ Bảy hằng tuần sau ngày 

17.12.2022: các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không hợp lệ, 
không đủ điều kiện đấu giá; thời gian thực hiện đến hết ngày 31.12.2022.

- thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục đến 16 giờ ngày thứ tư hằng tuần tại nhà thi đấu đa năng thuộc Sân vận động 
Bồng Sơn cũ, số 186 đường trần hưng Đạo, phường Bồng Sơn, tX hoài nhơn; 

- thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày thứ tư hằng tuần; 
- thời gian tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày  

thứ Bảy hằng tuần;
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: tại nhà thi đấu đa năng thuộc Sân 

vận động Bồng Sơn cũ, số 186 đường trần hưng Đạo, phường Bồng Sơn, tX hoài nhơn.
Lưu ý: chi tiết thực hiện theo thông báo đấu giá tài sản số: 699/tBĐgtS-ĐD ngày 

8.11.2022 của công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô Dc1a-13 đường nguyễn thị Định - tP quy nhơn; Đt: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com
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