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ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Ông Lê Văn Dư nhận Giải thưởng 
Hồ Chí Minh về khoa học, công nghệ

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra 
Việt Nam (23.11.1945 - 23.11.2022), Chánh Thanh tra tỉnh 
Nguyễn Văn Thơm đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo 
Bình Định xung quanh một số kết quả nổi bật cũng như 
yêu cầu đặt ra đối với hoạt động của ngành.

Thanh tra có 
trọng tâm, trọng điểm, 
hiệu lực, hiệu quả

u3

Phải thực hiện 
nhiều giải pháp 
đồng bộ và 
quyết tâm cao

Khẳng định 
tham vọng

Phối hợp tốt 
để hoạt động hiệu quả

Đó là yêu cầu quan trọng được Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đặt ra tại buổi làm việc với Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vào chiều 22.11.

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH GD&ĐT:

BÁN KẾT CÚP QUỐC GIA 2022:

. . . . . . .u6

Bác Sáu Dân trong ký ức 
người Bình Định  u7  u2

Quang cảnh buổi làm việc. 
Ảnh: M.LÂM
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VỤ ĐÔNG XUÂN 2022 - 2023:

Chủ động, 
linh hoạt 
triển khai 
sản xuất 
phù hợp
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 22.11, tại Văn 
phòng Tỉnh ủy, đồng chí Hồ 
Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và 
làm việc với ông Thorsten 
Fastenau, Phó Chủ tịch điều 
hành, Giám đốc phụ trách 
Điện gió ngoài khơi của Công 
ty PNE AG (CHLB Đức).

Cùng tham dự buổi tiếp 
có Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Tự Công Hoàng, lãnh 
đạo các sở, ngành chức năng.

Tại buổi tiếp, ông Thorsten 
Fastenau cảm ơn lãnh đạo tỉnh 
và các sở, ngành chức năng đã 
quan tâm, tạo điều kiện thuận 
lợi và hỗ trợ DN xúc tiến đầu tư 
Dự án trang trại điện gió ngoài 
khơi tại tỉnh thời gian qua.

Ông Thorsten Fastenau cũng 
thông tin sơ bộ về tiến độ xúc 
tiến đầu tư Dự án trang trại điện 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tiếp và 
làm việc với lãnh đạo Công ty PNE AG (BĐ) - Đó là chỉ đạo của 

đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh tại Hội nghị tập huấn triển 
khai thực hiện biểu mẫu và 
phần mềm đánh giá tình hình 
thực hiện các chỉ tiêu KT-XH 
cấp huyện trên địa bàn tỉnh, 
do UBND tỉnh tổ chức ngày 
22.11 theo hình thức trực tiếp 
và trực tuyến.  

Tại Hội nghị, Sở TT&TT 
cùng Cục Thống kê tỉnh đã 
phổ biến, hướng dẫn cách nhận 
diện, truy cập vào phần mềm 
đánh giá tình hình thực hiện 
các chỉ tiêu KT-XH cấp huyện 
trên địa bàn tỉnh; khái niệm, 
phương pháp, nguyên tắc và 
công thức tính chỉ tiêu thống 
kê KT-XH cấp huyện; thời gian, 
chế độ gửi báo cáo thống kê… 
Đại diện các sở, ngành, địa 
phương đề nghị Cục Thống kê 
tỉnh tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn 
thêm về cách thức thu thập, 
cung cấp số liệu, dữ liệu đầu 
vào trên các lĩnh vực, đảm bảo 
tính chính xác, thống nhất từ 
tỉnh đến cơ sở, làm cơ sở để 
phục vụ chỉ đạo điều hành phát 
triển KT-XH. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng 
chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: 

Số liệu báo cáo phải trung thực, 
chính xác, báo cáo là pháp lý. 
Số liệu đầu vào phải chuẩn 
chỉnh, phản ánh đúng thực 
trạng kinh tế của từng đơn vị. 
Nắm được chỉ số để biết rõ kết 
quả của từng lĩnh vực, từng chỉ 
tiêu đạt hoặc chưa đạt, từ đó chỉ 
đạo, điều hành tốt hơn. Vì vậy, 
Cục Thống kê tỉnh và các địa 
phương cần phải chuẩn hóa số 
liệu; nhập số liệu, dữ liệu đúng 
quy định. Các huyện, thị xã, 
thành phố phải báo cáo bằng 
số liệu, chỉ đạo điều hành từ 
những con số, đảm bảo các chỉ 
tiêu phát triển KT-XH của địa 
phương và của tỉnh. Lãnh đạo 
các địa phương cũng cần chủ 
động triển khai các chỉ tiêu KT-
XH đến các xã, phường, thị trấn 
để thực hiện. 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn 
cũng yêu cầu Sở KH&ĐT và các 
sở, ngành thống nhất chỉ số và 
giao 19 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu 
của năm cho địa phương trình 
HĐND xem xét. Căn cứ vào báo 
cáo, chỉ số để phân tích, đánh 
giá, từ đó định hướng cho các 
huyện, thị xã, thành phố điều 
chỉnh cách làm nhằm đảm bảo 
các chỉ tiêu phát triển kinh tế...

TIẾN SỸ

Số liệu báo cáo phải trung thực, 
chính xác, báo cáo là pháp lý

(BĐ) - Chiều 22.11, tại TP 
Quy Nhơn, Hội LHPN tỉnh 
Bình Định - Trưởng Cụm thi 
đua Duyên hải miền Trung và 
Tây Nguyên tổ chức Hội nghị 
tổng kết công tác thi đua năm 
2022 của Cụm, với sự tham dự 
của Hội LHPN 10 tỉnh: Bình 
Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia 
Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm 
Đồng, Phú Yên, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi. Phó Chủ tịch 
Trung ương Hội LHPN Việt 
Nam Trần Lan Phương dự, chỉ 
đạo Hội nghị.

Năm 2022, Hội LHPN các 
tỉnh thuộc Cụm thi đua Duyên 
hải miền Trung và Tây Nguyên 
đã bám sát chỉ đạo của Trung 
ương Hội LHPN Việt Nam, triển 
khai các hoạt động linh hoạt, 
phù hợp với từng địa phương, 
góp phần thực hiện hiệu quả 
phong trào thi đua và nhiệm 
vụ công tác trọng tâm của năm.

Cụ thể, nhằm chào mừng 
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn 
quốc nhiệm kỳ 2022 - 2027, 
10/10 đơn vị có trên 2.500 
công trình, phần việc cụ thể; 
trồng hơn 909.592 cây xanh; 
nhắn tin ủng hộ chương trình 
“Đồng hành cùng phụ nữ biên 
cương”; hỗ trợ phương tiện, 
mô hình sinh kế với tổng kinh 
phí trên 95 tỷ đồng.

Về các chương trình an sinh 

CỤM THI ĐUA HỘI LHPN CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN:

Tổng kết công tác thi đua năm 2022 

xã hội, cụm thi đua đã triển khai 
Chương trình “Triệu phần quà 
san sẻ yêu thương” huy động 
trên 42 tỷ đồng, trao 60.854 suất 
quà cho gia đình chính sách, hội 
viên phụ nữ và trẻ mồ côi; tặng 
84 máy tính, 27 điện thoại thông 
minh cho học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn trong chương trình 
“Sóng và máy tính cho em”; 
hưởng ứng chương trình “Mẹ 
đỡ đầu” bằng việc kết nối, đỡ 
đầu 107 trẻ mồ côi do Covid-19 
và 3.548 trẻ em mồ côi vì nguyên 
nhân khác với hơn 33 tỷ đồng.

Tổ chức trên 4.496 buổi 
truyền thông xoay quanh vấn đề 
phòng, chống bạo lực trên cơ sở 
giới, phòng, chống đuối nước, 
bạo lực học đường; hỗ trợ 837 

phụ nữ khởi sự kinh doanh với 
tổng số tiền trên 13 tỷ đồng. Các 
cấp hội tích cực thực hiện cuộc 
vận động “Xây dựng gia đình 5 
không, 3 sạch” gắn với cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”, tập trung tiêu chí 3 sạch 
“sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, 
hỗ trợ 239.015 gia đình đạt tiêu 
chí “gia đình 5 không 3 sạch”, 
“gia đình 5 có 3 sạch”…

Tại hội nghị, đại diện 10 đơn 
vị cùng chia sẻ kinh nghiệm về 
xây dựng, phát triển các mô 
hình, CLB hiệu quả; đồng thời 
nhất trí bàn giao đơn vị Trưởng 
cụm thi đua năm 2023 cho Hội 
LHPN tỉnh Gia Lai. 

DƯƠNG LINH

(BĐ) - Chiều 22.11, ông Lê 
Công Nhường, Giám đốc Sở 
KH&CN, xác nhận: Công trình 
“3 tổ hợp lai các giống gà nội 
Minh Dư Bình Định (MD1.BĐ, 
MD2.BĐ, MD3.BĐ) giai đoạn 
2000 - 2020” của tác giả Lê Văn 
Dư (Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH Giống gia cầm Minh Dư) 
là 1 trong 12 công trình trong 
cả nước vinh dự được xét tặng 
Giải thưởng Hồ Chí Minh về 
KH&CN (đợt 6, năm 2022).

Các giống gà ta MD1.BĐ; 
MD2.BĐ; MD3.BĐ là giống gà 
nội mới hoàn toàn, được lai tạo 
lần đầu tiên ở trong nước, với 
những đặc điểm vượt trội cả về 
ngoại hình, năng suất và chất 
lượng thịt, được người chăn 
nuôi trong cả nước ưa chuộng 
nhất hiện nay. Ưu điểm nổi trội 
của giống gà là sinh trưởng và 
phát triển tốt, dễ nuôi và phù 

hợp với nhiều phương thức 
chăn nuôi, điều kiện chuồng 
trại, khí hậu các vùng miền khác 
nhau. Các tổ hợp này đã được 
Bộ NN&PTNT công nhận tiến 
bộ kỹ thuật, công nghệ mới; Bộ 
KH&CN cấp giấy chứng nhận 
DN KH&CN cao và UBND tỉnh 
chứng nhận gà giống Minh Dư 
đạt sản phẩm OCOP hạng 5 sao.

Đây là giải thưởng cao nhất 
thuộc lĩnh vực KH&CN do 
Đảng và Nhà nước trao tặng cho 
tác giả công trình có giá trị cao 
về KH&CN và thực tiễn. Giải 
thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN 
(đợt 6) được Bộ KH&CN - Cơ 
quan Thường trực triển khai từ 
tháng 12.2020. Giải thưởng tổ 
chức 5 năm/lần. Qua 6 lần tổ 
chức có 105 công trình nhận giải 
thưởng Hồ Chí Minh. Lễ trao 
giải sẽ diễn ra tối 23.11 tại Nhà 
hát lớn Hà Nội.         TRỌNG LỢI

(BĐ) - Ngày 22.11, nguồn tin 
từ Sở Du lịch cho biết, đơn vị 
này đang thực hiện các thủ tục 
để tổ chức Lễ hội khinh khí cầu 
quốc tế tại TP Quy Nhơn dịp hè 
năm 2023.

Lễ hội khinh khí cầu quốc 
tế có chủ đề “Quy Nhơn, Bình 
Định - Thiên đường biển” là 
hoạt động nằm trong chuỗi sự 
kiện chào mừng Tuần lễ du lịch 
biển tỉnh Bình Định năm 2023, 
đã được UBND tỉnh đồng ý về 
chủ trương tổ chức.

UBND tỉnh đã giao Sở Du 
lịch làm đầu mối phối hợp với 

Công ty CP truyền thông Hexa 
tổ chức Lễ hội khinh khí cầu 
quốc tế tại TP Quy Nhơn theo 
đúng quy định.

Công ty CP truyền thông 
Hexa (Hexa Media) là đơn vị 
chuyên tư vấn, quản lý và tổ 
chức lễ hội khinh khí cầu tại Việt 
Nam. Hexa Media từng tổ chức 
một số lễ hội khinh khí cầu lớn 
ở Việt Nam với hàng nghìn lượt 
khách như Lễ hội khinh khí cầu 
2022 thuộc khuôn khổ Festival 
Huế diễn ra cuối tháng 6.2022 
tại tỉnh Thừa Thiên Huế.  

LÊ NA

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng trao quà lưu niệm cho ông Thorsten Fastenau. 
Ảnh: N. HÂN

Bàn giao Cờ thi đua cho Hội LHPN tỉnh Gia Lai làm Cụm trưởng năm 2023. 
Ảnh: DƯƠNG LINH

gió ngoài khơi tại tỉnh. Theo đề 
xuất của nhà đầu tư, Dự án có 
tổng công suất 2.000 MW, được 
chia làm 3 giai đoạn đầu tư gồm: 
Giai đoạn thí điểm, công suất 
700 MW, dự kiến vận hành năm 
2025; giai đoạn mở rộng 1, công 
suất 700 MW, dự kiến vận hành 
năm 2026 và giai đoạn mở rộng 2, 
công suất 600 MW, dự kiến vận 
hành năm 2027.

Dự án đã được UBND tỉnh 
chấp thuận chủ trương khảo sát, 
nghiên cứu lắp đặt cột đo gió, 
đánh giá tiềm năng gió trên một 
số khu vực biển thuộc địa bàn 
các huyện Phù Cát và Phù Mỹ. 
Nhà đầu tư đang hoàn tất các 
thủ tục, hồ sơ để báo cáo các bộ, 
ngành Trung ương xem xét đề 
xuất Thủ tướng Chính phủ chấp 
thuận chủ trương đầu tư trong 
thời gian đến.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng đánh giá cao sự quyết 
tâm của Công ty PNE AG đã lựa 
chọn Bình Định là địa phương 
để xúc tiến đầu tư Dự án trang 
trại điện gió quy mô lớn. Bí thư 
Tỉnh ủy cho rằng, dự án phát 
triển điện gió mà DN đang xúc 
tiến đầu tư phù hợp với chủ 
trương thu hút đầu tư của tỉnh 
về đẩy mạnh phát triển năng 
lượng sạch, năng lượng tái 
tạo. Tỉnh cam kết sẽ tạo mọi 
điều kiện thuận lợi nhất để nhà 
đầu tư triển khai dự án nhanh 
chóng, hiệu quả.

NGUYỄN HÂN

Ông Lê Văn Dư nhận Giải thưởng 
Hồ Chí Minh về khoa học, công nghệ

Sẽ tổ chức lễ hội khinh khí cầu 
quốc tế tại TP Quy Nhơn
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Bình Định

(BĐ) -  Ngày 22.11, Sở 
VH&TT phối hợp Sở Du lịch, 
Hiệp hội Du lịch Bình Định tổ 
chức Tọa đàm “Phát huy các 
di tích tháp Chăm trên địa 
bàn tỉnh Bình Định trong 
phát triển du lịch”; gần 100 
đại biểu là chuyên gia trên 
lĩnh vực văn hóa, du lịch, đại 
diện các địa phương có tháp 
Chăm, các DN du lịch trong 
tỉnh tham dự Tọa đàm.

Theo Sở VH&TT, Bình Định 
là vùng đất trầm tích nhiều 
nền văn hóa cổ - nơi định đô 

khá dài (từ thế kỷ XI - XV) và 
phát triển rực rỡ của nền văn 
hóa Champa. Toàn tỉnh có 142 
di tích được xếp hạng; trong 
đó, nổi bật là hệ thống di tích 
tháp Chăm với 8 cụm, 14 tháp 
mang phong cách kiến trúc của 
thời kỳ Vijaya đã được xếp hạng 
di tích cấp quốc gia; riêng tháp 
Dương Long (huyện Tây Sơn) 
được xếp hạng di tích cấp quốc 
gia đặc biệt. Ngoài kiến trúc 
tháp Chăm, Bình Định còn có 
3 di tích thành cổ, gồm: Thành 
Đồ Bàn, thành Cha, thành Thị 

Nại; 6 di tích khu lò gốm cổ, 
45 phế tích kiến trúc Champa 
nằm rải rác trên địa bàn tỉnh; 
nhiều tác phẩm điêu khắc đá 
Champa độc đáo, trong đó có 9 
tác phẩm điêu khắc đá Champa 
được Thủ tướng Chính phủ 
công nhận bảo vật quốc gia.

Hệ thống di tích văn hóa 
Champa ở Bình Định chứa 
đựng những giá trị lịch sử, 
văn hóa độc đáo, là nguồn tài 
nguyên du lịch văn hóa mang 
nét đặc trưng của Bình Định. 
Tuy nhiên, việc thu hút các tour 

du lịch đến các di sản văn hóa 
Champa ở Bình Định vẫn còn 
thấp, cần tiếp tục có giải pháp 
để khai thác phục vụ du lịch 
hiệu quả hơn.

Tại buổi tọa đàm, các cơ 
quan quản lý văn hóa, du lịch, 
các chuyên gia, DN du lịch cùng 
nhau thảo luận, trao đổi, chia sẻ 
những giải pháp tối ưu trong 
việc bảo tồn, quảng bá phát huy 
giá trị các tháp Chăm của Bình 
Định, như: Liên kết tour du lịch 
đưa du khách đến tham quan 
các di tích tháp Chăm, số hóa di 

tích tháp Chăm; khai thác một 
số loại hình dịch vụ, biểu diễn 
nghệ thuật để thu hút khách du 
lịch trong và ngoài nước đến 
tháp Chăm… theo hướng phù 
hợp với xu thế phát triển du 
lịch hiện nay.

Dịp này, Sở VH&TT, Sở Du 
lịch và Hiệp hội Du lịch Bình 
Định đã ký kết văn bản phối 
hợp tổ chức, khai thác các loại 
hình nghệ thuật, dịch vụ để tổ 
chức tại các tháp Chăm phục vụ 
du khách thời gian tới.

NGỌC NHUẬN

Tọa đàm Phát huy các di tích tháp Chăm trong phát triển du lịch

Tham gia buổi làm việc 
có các đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy: Chủ nhiệm 
UBKT Tỉnh ủy Trần Văn Thọ, 
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 
Trần Cang; cùng đại diện lãnh 
đạo các ban của Tỉnh ủy.

Nắm chắc tâm trạng, 
tư tưởng đảng viên

Đảng bộ Khối các cơ quan 
(CCQ) tỉnh có 73 tổ chức cơ sở 
đảng (45 đảng bộ, 28 chi bộ); 
331 chi bộ trực thuộc đảng ủy 
cơ sở; 8 đảng bộ bộ phận với 31 
chi bộ trực thuộc; tổng số 5.091 
đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ 
tỉnh Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa 
cho biết: Trong 11 tháng đầu 
năm 2022, Đảng ủy Khối CCQ 
tỉnh tập trung chỉ đạo, quán 
triệt, triển khai thực hiện có 
hiệu quả các nghị quyết, chương 
trình, kế hoạch năm 2022.

Công tác sắp xếp tổ chức cơ 
sở đảng được quan tâm đúng 
mức. Trong năm, đã nâng cấp 1 
chi bộ thành đảng bộ; kiện toàn 
17 cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở; 
chỉ đạo thành công Đại hội chi 
bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đối với 
362 chi bộ trực thuộc (đạt 100% 
kế hoạch). 

Công tác bảo vệ chính trị nội 

Phối hợp tốt để hoạt động hiệu quả
Đó là yêu cầu quan trọng được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ 

Quốc Dũng đặt ra tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan 
tỉnh vào chiều 22.11.

bộ được chú trọng, thực hiện 
kịp thời kết luận tiêu chuẩn 
chính trị 325 trường hợp để 
phục vụ công tác kiện toàn cấp 
ủy, quy hoạch, bổ nhiệm. Công 
tác quản lý đảng viên được thực 
hiện nghiêm túc, đã phát triển 
204 đảng viên mới, đạt 97,1% 
kế hoạch năm. 

Việc nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ được Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối 
quan tâm chỉ đạo và các cấp 
ủy đảng trong Khối thực hiện 
nghiêm túc. 

Cụ thể, Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội 
thảo “Giải pháp nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là 
sinh hoạt chuyên đề gắn với 
thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn, nghiệp vụ”. Tổ chức 2 
hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ 
công tác xây dựng Đảng cho 
hơn 500 cấp ủy viên, bí thư các 
chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ 
sở. Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối và các đảng ủy cơ sở xây 
dựng và thực hiện tốt kế hoạch 
phân công cấp ủy dự sinh hoạt 
cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. 

Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối đã hoàn thành 12/12 cuộc 
kiểm tra đối với 12 tổ chức cơ 
sở đảng, 6/6 cuộc giám sát 

chuyên đề đối với 4 tập thể 
và 2 cá nhân. UBKT Đảng ủy 
Khối đã thực hiện hoàn thành 
chương trình kiểm tra, giám 
sát năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng cho rằng, vị trí, vai trò 
của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh 
hết sức quan trọng, nhiệm vụ 
rất lớn. Đảng ủy đã có nhiều cố 
gắng thực thi nhiệm vụ trong 
điều kiện biên chế ít.

Đáng ghi nhận là Đảng ủy 
Khối thực hiện rất tốt công tác 
quán triệt chủ trương, đường 
lối của Đảng; công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm 
trạng, tư tưởng của đảng viên. 
Đồng thời, quan tâm xây dựng 
tổ chức cơ sở đảng, phát triển 
đảng viên; làm tốt công tác kiểm 
tra giám sát.  

Chặt chẽ, cụ thể 
trong phối hợp

Theo Phó Bí thư Đảng ủy 
Khối Bùi Quang Nhựt, Đảng 
bộ Khối CCQ tỉnh có đặc thù là 
đảng bộ cấp trên cơ sở không 
có chính quyền cùng cấp; trong 
Đảng bộ Khối có nhiều cơ quan, 
đơn vị với nhiều loại hình tổ 
chức, có chức năng, nhiệm vụ 
riêng. Bên cạnh đó, trong quy 
định của Điều lệ Đảng và quy 

định của Trung ương (Quy định 
293/QĐ/TW ngày 23.3.2010 của 
Ban Bí thư về chức năng, nhiệm 
vụ, tổ chức bộ máy của Đảng 
ủy Khối CCQ tỉnh, thành phố), 
một số nội dung chưa được cụ 
thể hóa về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Đảng ủy Khối, 
đặc biệt là trong lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, phân 
cấp và phối hợp trong công tác 
cán bộ. Do đó, Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối gặp khó khăn 
trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ công 
tác xây dựng đảng. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện 
các nội dung công tác phối hợp 
giữa Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối với các ban của Tỉnh ủy, 
đảng đoàn, ban cán sự đảng, 
lãnh đạo các sở, ban, ngành 
theo Quyết định 1972-QĐ/TU 
ngày 10.6.2015 của Tỉnh ủy (về 
ban hành Quy chế phối hợp 
giữa Đảng ủy Khối CCQ tỉnh 
với các ban của Tỉnh ủy, đảng 
đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo 
các sở, ban, ngành và huyện ủy, 
thị ủy, thành ủy) còn khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng cho rằng, vấn đề quan 
trọng đặt ra đối với Đảng ủy 
Khối CCQ tỉnh là vừa bảo đảm 
sự lãnh đạo của Đảng, nhưng 
lại không can thiệp vào hoạt 
động của các cơ quan, đơn vị. 

Thực tế cho thấy, mô hình 
tổ chức, chức năng nhiệm vụ 
của Đảng ủy Khối, mối quan 
hệ phối hợp còn nhiều bất cập. 
“Để khắc phục bất cập đó, cần 
bám sát Quy định 293/QĐ/TW, 
Quyết định 1972-QĐ/TU và 
thực tiễn sinh động của Đảng 

ủy từ lúc thành lập tới giờ để 
đưa ra giải pháp đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động”, 
người đứng đầu Đảng bộ tỉnh 
nhấn mạnh. 

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy và Ban Thường 
vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh 
phối hợp tham mưu, đề xuất 
sửa đổi Quyết định 1972-QĐ/
TU với những đầu việc cụ thể 
trên từng lĩnh vực. Việc gì, nội 
dung gì cần sự tham gia của 
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cần nêu 
rõ; càng cụ thể hóa thì khi thực 
hiện càng thông suốt.

Chẳng hạn, khi điều động, 
luân chuyển cán bộ thuộc diện 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản 
lý, giữ chức vụ bí thư, phó bí 
thư đảng ủy trực thuộc Đảng ủy 
Khối CCQ tỉnh thì phải trao đổi 
với Đảng ủy Khối để sắp xếp, 
bố trí nhân sự thay thế. Theo 
Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy Lê Đình Giám, Ban sẽ quan 
tâm vấn đề này để thực hiện 
theo đúng quy định. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
yêu cầu Đảng ủy Khối CCQ tỉnh 
tổ chức triển khai sơ kết các 
chương trình hành động của 
Đảng ủy Khối ban hành, theo 
dõi các chương trình hành động 
do các sở, ngành tham mưu. 

Đồng thời, tập trung rà soát 
quy chế làm việc của các đảng 
bộ trực thuộc, đảm bảo chất 
lượng, đúng quy định. Chỉ đạo 
nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ; khắc phục tình trạng lúng 
túng trong nội dung sinh hoạt, 
“họp cho đủ tháng đủ ngày”. 

MAI LÂM

Trong phát triển 
đảng viên không chạy 
theo số lượng, phải thực 
chất; chỉ kết nạp những 
người có tâm huyết, tự 
nguyện, tự giác. Công tác 
kiểm tra, giám sát phải sâu 
sát, cụ thể, chỉ ra cái được, 
chưa được để khắc phục. 
Không lớt phớt, dĩ hòa vi 
quý, xem báo cáo rồi về 
làm kết luận. Làm không 
tới nơi tới chốn sẽ dẫn đến 
buông lỏng lãnh đạo”.
Bí thư Tỉnh ủy HỒ QUỐC DŨNG

“

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 11 tháng đầu 
năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến.                                           Ảnh: M.LÂM
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Bình Định

Theo ông Nguyễn Văn Thơm, 
tính từ đầu năm 2022 đến nay, 
ngành Thanh tra đã tiến hành 
84 cuộc thanh tra hành chính tại 
153 đơn vị, phát hiện sai phạm 
về kinh tế hơn 16 tỷ đồng và 
44.128 m2 đất các loại; xử lý thu 
hồi về cho Nhà nước gần 10,4 tỷ 
đồng; kiến nghị xử lý khác về kinh 
tế gần 5,7 tỷ đồng và 44.128 m2 
đất các loại. Đồng thời, kiến nghị 
kiểm điểm, xử lý hành chính 39 
tập thể và 41 cá nhân.

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh 
thanh tra tại UBND TP Quy 
Nhơn, phát hiện sai phạm liên 
quan đến hồ sơ gói thầu thi công 
xây dựng hệ thống đường giao 
thông, hạ tầng kỹ thuật tuyến 
đường Trần Thị Kỷ, đường 
Phạm Ngũ Lão, hẻm 50 và đối 
diện hẻm 50 thuộc công trình xây 
dựng đường Hoàng Văn Thụ nối 
dài (do Công ty CP quản lý sửa 
chữa đường bộ Quy Nhơn thi 
công), với tổng số tiền hơn 
4,7 tỷ đồng, có dấu hiệu tội 
phạm nên đã chuyển hồ sơ sang 
Cơ quan điều tra CA tỉnh để tiếp 
tục điều tra, xử lý theo quy định 
của pháp luật. 

Cũng trong thời gian trên, 
ngành Thanh tra đã giúp thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà 
nước các cấp, các ngành tổ chức 
tiếp 3.279 lượt/3.645 người đến 
khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến 

Thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, hiệu lực, hiệu quả
Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23.11.1945 - 23.11.2022), 

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thơm đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Bình Định xung 
quanh một số kết quả nổi bật cũng như yêu cầu đặt ra đối với hoạt động của ngành.

nghị, phản ánh đối với 2.661 vụ 
việc; tiếp nhận, xử lý 3.931 đơn 
KNTC, kiến nghị, phản ánh; đề 
xuất giải quyết 615/685 vụ việc 
KNTC thuộc thẩm quyền, đạt 
tỷ lệ 89,7%.

Qua giải quyết KNTC, đã 
kiến nghị khôi phục quyền, lợi 
ích hợp pháp cho công dân gần 
5,7 tỷ đồng và 810 m2 đất các loại; 
thu hồi về cho ngân sách nhà 
nước gần 89,7 triệu đồng, chỉ đạo 
tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh 
công tác quản lý, củng cố đoàn 
kết nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ 
máy, đội ngũ cán bộ tại những 
cơ quan, đơn vị có phát sinh đơn 
thư tố cáo. 

● Từ những “con số biết nói” 
đó, ông có thể đánh giá chung về 
những ưu điểm nổi bật của công 
tác thanh tra, giải quyết KNTC 
trong năm qua? 

- Công tác thanh tra năm 
2022 được Thanh tra tỉnh và các 
ngành, địa phương triển khai 
đảm bảo có trọng tâm, trọng 
điểm, theo đúng định hướng của 
Thanh tra Chính phủ, phù hợp 

nhà nước, phòng ngừa vi phạm 
pháp luật.

Công tác tiếp công dân, giải 
quyết KNTC trên địa bàn tỉnh 
tiếp tục được cấp ủy Đảng và 
chính quyền các cấp, các ngành 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện, góp phần giữ vững ổn 
định tình hình an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, tạo 
điều kiện thuận lợi thực hiện 
nhiệm vụ phát triển KT-XH của 
địa phương.

Ngành Thanh tra của tỉnh 
đã tập trung xem xét, đề xuất 
thủ trưởng cơ quan hành chính 
nhà nước cùng cấp giải quyết 
kịp thời nhiều vụ việc, nhất là 
các vụ việc khiếu kiện đông 
người, phức tạp, vượt cấp, đã 
có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ. Công tác thanh tra 
trách nhiệm, phổ biến, tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật về 
KNTC được quan tâm thực hiện 
thường xuyên.    

● Có thể thấy, hoạt động của 
ngành Thanh tra ngày càng đi vào 
chiều sâu, khẳng định vai trò, vị 
thế, đóng góp cho quá trình phát 
triển KT-XH. Luật Thanh tra (sửa 
đổi) vừa được Quốc hội thông qua 
sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để 
ngành tiếp tục hoạt động ngày 
càng hiệu quả…

- Đúng vậy. Tại kỳ họp thứ 4, 
Quốc hội khóa XV đã thông qua 
Luật Thanh tra (sửa đổi). Luật có 
118 điều, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 1.7.2023.

Luật Thanh tra (sửa đổi) có 
nhiều đổi mới quan trọng về tổ 
chức và hoạt động, phù hợp với 
yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với 
ngành Thanh tra hiện nay. Đặc 
biệt, phù hợp với nhiệm vụ của 
ngành Thanh tra trong tổng thể 
nhiệm vụ phòng, chống tham 
nhũng và tiêu cực trên phạm vi 
toàn quốc trong giai đoạn trước 
mắt cũng như lâu dài. 

● Xin cảm ơn ông!
MAI LÂM (Thực hiện)

Chánh Thanh tra tỉnh 
NGUYỄN VĂN THƠM

Thanh tra tỉnh tổ chức đối thoại với công dân.             Ảnh: Thanh tra tỉnh

tình hình thực tiễn và yêu cầu 
nhiệm vụ quản lý nhà nước của 
địa phương. Đồng thời, đã chỉ 
đạo thực hiện kịp thời các cuộc 
thanh tra đột xuất khi phát hiện 
vi phạm pháp luật. 

Tình trạng chồng chéo, trùng 
lắp trong hoạt động thanh tra, 
kiểm tra, kiểm toán, nhà nước, 
nhất là đối với các DN được khắc 
phục. Các cuộc thanh tra được 
tiến hành công khai minh bạch, 

đúng quy trình nghiệp vụ, bảo 
đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu 
quả. Kết quả xử lý sau thanh tra, 
nhất là về kinh tế tăng cao so với 
các năm trước. Qua thanh tra đã 
phát hiện, kiến nghị xử lý kịp 
thời, nghiêm minh, đúng pháp 
luật nhiều vụ việc vi phạm; kiến 
nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp 
thời những sơ hở, thiếu sót trong 
công tác quản lý; góp phần nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

Ngày 23.11.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL 
thành lập “Ban thanh tra đặc biệt” - tổ chức tiền thân của ngành 
Thanh tra Việt Nam ngày nay. Gắn liền với quá trình phát triển của 
đất nước, 77 năm qua, ngành Thanh tra Việt Nam không ngừng 
lớn mạnh; có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ đất nước qua các thời kỳ. 

Ngành Thanh tra tỉnh Bình Định ra đời sau ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Trải qua 47 năm xây 
dựng và phát triển (1975 - 2022), với nhiều lần thay đổi mô hình 
tổ chức, cơ chế quản lý và phương thức hoạt động, ngành Thanh 
tra tỉnh từng bước trưởng thành về mọi mặt, đã và đang đóng 
góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển KT-XH của tỉnh.

(BĐ) - Ngày 22.11, Ban pháp 
chế HĐND tỉnh đã có buổi làm 
việc với Cục THADS tỉnh và 
TAND tỉnh để thẩm tra các dự 
thảo báo cáo, tờ trình trình kỳ 
họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá XIII 
dự kiến diễn ra từ ngày 7 - 9.12.

Báo cáo tại buổi làm việc 
cho thấy, Cục THADS tỉnh đã 
tập trung rà soát, phân loại, 
chủ động triển khai, thực hiện 
các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, 
nên các cơ quan THADS trong 
tỉnh đã giải quyết xong nhiều vụ 
việc có vướng mắc, khó khăn, tổ 
chức thi hành án đạt và vượt chỉ 
tiêu trên giao. Trong đó, đã thi 
hành xong 7.348 việc, đạt tỷ lệ 
85,5% (tăng gần 3% so với cùng kỳ 
năm 2021) thu trên 429 tỷ đồng, 
tăng trên 118 tỷ đồng.

TAND tỉnh cũng cho biết, 
năm 2022, TAND hai cấp đã 
triển khai thực hiện nhiệm vụ 
trong bối cảnh số lượng các 
loại vụ việc phải thụ lý, giải 

quyết tăng với tính chất ngày 
càng phức tạp. Cụ thể, ngành 
đã thụ lý 7.869 vụ án các loại; 
giải quyết, xét xử 6.854 vụ, đạt 
tỷ lệ 87% (tăng 912 vụ, việc so 
với năm 2021).

Tại buổi thẩm tra, các đại 
biểu đã tập trung nêu các giải 
pháp, nhiệm vụ cụ thể năm 
2023. Trong đó, đối với công tác 
THADS, cần làm rõ hơn vướng 
mắc trong việc bán tài sản đấu 
giá nhưng chưa giao được tài 
sản; thống kê cụ thể việc thu 
hồi tài sản của án tham nhũng, 
án kinh tế... Ngoài ra, đối với 
những vụ, việc không thi hành 
được kéo dài nhiều năm, cần đề 
nghị tạm đình chỉ.

Đối với ngành Tòa án, các 
đại biểu cũng tập trung trao 
đổi về những giải pháp cụ thể, 
trong đó có những vướng mắc 
trong công tác giải quyết án 
hành chính. Giải pháp cụ thể 
để không xảy ra án sửa do lỗi 

chủ quan; cần nêu rõ kết quả, 
khó khăn trong việc triển khai 
hòa giải viên cấp cơ sở...

Phát biểu kết luận buổi làm 
việc, Trưởng Ban Pháp chế 
HĐND tỉnh Phạm Hồng Sơn 
ghi nhận và đánh giá cao những 
kết quả 2 ngành đạt được trong 
năm 2022, đồng thời lưu ý 2 
ngành cần hoàn thiện báo cáo 
theo tinh thần góp ý để trình 
kỳ họp HĐND sắp tới, cụ thể và 
rõ nét. Trong đó, Cục THADS 
tỉnh cần nêu rõ những kiến 
nghị, đề xuất cụ thể để có cơ 
sở đề xuất với HĐND tỉnh; cần 
giải quyết dứt điểm đối với các 
vụ việc chưa giao tài sản. Bên 
cạnh đó, TAND tỉnh cần bổ sung 
nguyên nhân, giải pháp khi để 
án hủy, sửa; cần đẩy mạnh hơn 
nữa công tác thanh tra, kiểm tra 
việc giải quyết các vụ án dân 
sự, hành chính, để giải quyết 
dứt điểm, tránh tình trạng khiếu 
kiện kéo dài.                       K.ANH

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với 
TAND tỉnh và Cục THADS tỉnh  Trong 2 ngày 22 và 

23.11, tại TP Quy Nhơn, Hội Nữ 
Doanh nhân tỉnh phối hợp với 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam chi nhánh Đà 
Nẵng (VCCI Đà Nẵng) tổ chức 
2 lớp tập huấn về Cảnh báo sớm 
và quản lý rủi ro ngập lụt cho 
cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh, 
thu hút 75 học viên đến từ các 
DN thuộc thành viên của Hội Nữ 
Doanh nhân tỉnh. HẢI YẾN
 Hội Bảo trợ bệnh nhân 

nghèo tỉnh cùng một số chi 
hội, nhà hảo tâm vào BVĐK tỉnh 
thăm hỏi, động viên và trao 82,6 
triệu đồng hỗ trợ hai bệnh nhân 
nặng, hoàn cảnh khó khăn ở xã 
Phước Sơn (huyện Tuy Phước), 
sáng 22.11. Cụ thể, bệnh nhân 
Nguyễn Thị Danh được trao 
50 triệu đồng và bệnh nhân 
Nguyễn Đình Thái được trao 
32,6 triệu đồng. Trước đó, Hội 
cũng đã trao 54,4 triệu đồng 
giúp hai bệnh nhân bị bệnh 
hiểm nghèo quê xã Cát Minh 
(huyện Phù Cát) và xã Phước 
Hòa (huyện Tuy Phước). N.TÚ

 Sáng 22.11, tại Trường 
Tiểu học số 1 Ngô Mây, Huyện 
đoàn - Hội đồng Đội huyện Phù 
Cát trao tặng giấy khen và biểu 
dương em Nguyễn Phúc Thái 
Bảo, lớp 5A2, Trường Tiểu học số 1 
Ngô Mây vì đã có hành động 
đẹp, nhặt được của rơi trả lại 
người mất. Trước đó, sau khi tan 
học ra trước cổng trường, em Bảo 
nhặt được 1 chiếc ví, bên trong 
có hơn 1 triệu đồng; đã báo cáo 
ban giám hiệu liên hệ với CA thị 
trấn Ngô Mây tìm người đánh 
rơi để trả lại. TRƯỜNG GIANG
 Khoảng 0 giờ ngày 

22.11, tại Km 1218+900 trên 
QL 1, đoạn qua địa bàn khu phố 
Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì (huyện 
Tuy Phước), ô tô mang biển số 
92C-199.96, do tài xế P. C. K. (25 tuổi, 
ở tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu 
thông theo hướng Nam - Bắc đã 
xảy ra tai nạn với mô tô mang 
biển số 77E1- 151.06 do anh 
Nguyễn Văn Trí (29 tuổi, ở huyện 
Phù Cát) điều khiển chạy ngược 
chiều. Hậu quả, anh Trí tử vong 
tại chỗ. THIÊN KHÁNH
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Bình Định

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH GD&ĐT: 

Phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao
Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho hay, Kế hoạch chuyển đổi số của ngành 

Giáo dục tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 được tỉnh ban hành 
xác định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là một trong những khâu 
có tính đột phá, hướng đến tạo ra những thay đổi quan trọng trong giáo dục. 

Ông NGUYỄN ĐÌNH HÙNG. 
Ảnh: M.H

l Thưa ông, những năm gần 
đây, ngành GD&ĐT tỉnh đã tăng 
cường ứng dụng tiến bộ khoa học, 
công nghệ để thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo trong dạy và học. Tuy 
nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, 
thách thức…

- Những năm gần đây, 
ngành GD&ĐT tỉnh đã thực 
hiện chuyển đổi số trên nhiều 
phương diện. Từ việc tăng 
cường cơ sở vật chất, nền tảng 
phục vụ chuyển đổi số đến 
việc ứng dụng các sản phẩm 
phần mềm để nâng cao hiệu 
quả công việc như hỗ trợ tổ 
chức các kỳ thi, hỗ trợ công 
tác quản trị trường học (quản 
lý sổ điểm điện tử, quản lý đội 
ngũ giáo viên, đánh giá kết quả 
học tập của học sinh, quản lý 
thư viện trường học…). Những 
thành công đó đã góp phần 
giúp ngành giáo dục hoàn 
thành tốt nhiệm vụ năm học 
trong bối cảnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp.

Tuy nhiên, trên thực tế còn 
rất nhiều khó khăn, thách thức 
cho mục tiêu chuyển đổi số của 
ngành. Điều dễ nhận thấy là 
quy mô của ngành GD&ĐT tỉnh 
khá lớn với hơn 600 trường học, 
hơn 300 nghìn học sinh và giáo 
viên, nhân viên. Nhận thức 
của một bộ phận quản lý, giáo 
viên, nhân viên còn hạn chế, 
đòi hỏi quá trình dài để thay 
đổi “tư duy số”. Trình độ năng 
lực, kỹ năng ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) vào 

dạy học của một bộ phận giáo 
viên chưa đáp ứng, còn ngại 
thay đổi. Cơ sở vật chất, hạ tầng 
CNTT tuy được đầu tư nâng 
cấp, song chưa thể đáp ứng nhu 
cầu ứng dụng hiệu quả CNTT 
vào GD&ĐT, đặc biệt vùng sâu, 
vùng xa; các phần mềm đang sử 
dụng được cung cấp từ nhiều 
nguồn nên tính liên thông giữa 
các ứng dụng chưa tốt và chức 
năng còn hạn chế chưa đáp ứng 
đầy đủ yêu cầu ngày càng cao 
của chuyển đổi số trong tình 
hình mới. 

Để giải quyết tốt những vấn 
đề trên, ngoài việc hình thành 
cơ sở dữ liệu chung đầy đủ, cập 
nhật thường xuyên còn phải 
có một nền tảng đủ mạnh, hệ 
thống phần mềm đáp ứng yêu 
cầu. Bên cạnh đó, đáp ứng yêu 
cầu đổi mới phương pháp dạy 
học và kiểm tra, đánh giá theo 
hướng phát triển phẩm chất, 

Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỷ trọng nội dung chương trình giáo dục được triển khai trực tuyến đạt trung bình 5% ở tiểu 
học, 10% ở trung học.                                  Ảnh: M.H 

năng lực học sinh, mỗi nhà 
trường, mỗi thầy cô giáo thay 
đổi phương pháp dạy học tích 
cực, trong đó ứng dụng CNTT 
hết sức quan trọng.

l Trước những thách thức 
trên, kế hoạch chuyển đổi số 
của ngành Giáo dục tỉnh sẽ ưu 
tiên tạo ra sự thay đổi nào?

- Chuyển đổi số trong giáo 
dục cần thực hiện đồng bộ 
nhiều nội dung, phạm vi rộng 
lớn. Từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng 
đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số 
đến việc vận hành mọi công tác 
từ quản trị, quản lý, các hoạt 
động phục vụ, hỗ trợ phục vụ 
cho việc dạy học, phối hợp các 
lực lượng giáo dục… đảm bảo 
các hoạt động, quan hệ, thao 
tác đang thực hiện trong môi 
trường số để vận hành, kết nối 
tốt hơn, rộng mở hơn, tạo ra 
nhiều cơ hội học tập hơn. 

Dù thực hiện đồng bộ 
nhưng Kế hoạch của ngành 
Giáo dục tỉnh vẫn ưu tiên hai 
mục tiêu. Đó là, “đổi mới mạnh 
mẽ phương thức tổ chức giáo 
dục, đưa dạy và học trên môi 
trường số thành hoạt động giáo 
dục thiết yếu, hằng ngày đối với 
mỗi nhà giáo, mỗi người học” 
và “đổi mới mạnh mẽ phương 
thức quản lý, điều hành dựa 
trên công nghệ và dữ liệu, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
và chất lượng cung cấp dịch vụ 
hỗ trợ của Nhà nước và các cơ 
sở giáo dục”. Các nội dung cụ 
thể là cơ sở giáo dục phải chuẩn 
bị điều kiện cho môi trường 
giáo dục trực tuyến, triển khai 
một số nội dung phù hợp. Ứng 
dụng cần trong quản trị trường 
học, quản lý giáo dục và các 
dịch vụ công trực tuyến.

Đến năm 2030, đưa toàn bộ 
hệ thống giáo dục tỉnh vào môi 

trường số. Trong đó, hoàn thiện 
một nền tảng dạy và học trực 
tuyến của tỉnh tích hợp kho học 
liệu số, hỗ trợ 100% học sinh 
và giáo viên tham gia có hiệu 
quả hoạt động giáo dục trực 
tuyến; đáp ứng yêu cầu về tài 
liệu học tập cho toàn bộ chương 
trình giáo dục phổ thông; 100% 
nguồn lực giáo dục, chương 
trình giáo dục và đối tượng 
giáo dục trong hệ thống giáo 
dục của tỉnh được quản lý trên 
môi trường số, kết nối thông 
suốt toàn ngành và liên thông 
với các cơ sở dữ liệu, thông tin 
quốc gia. 

l Vậy giải pháp thực hiện 
ra sao, thưa ông?

- Kế hoạch chuyển đổi số của 
ngành đã đặt ra 6 nhiệm vụ và 
giải pháp thực hiện quan trọng. 
Trước hết, tăng cường các điều 
kiện đảm bảo triển khai ứng 
dụng CNTT và chuyển đổi số 
trong GD&ĐT. Phát triển hệ 
sinh thái chuyển đổi số hoạt 
động dạy, học, kiểm tra, đánh 
giá và nghiên cứu khoa học. 
Triển khai đồng bộ hệ thống 
thông tin quản lý GD&ĐT và 
cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. 
Tuyên truyền phổ biến nâng 
cao nhận thức, đào tạo, bồi 
dưỡng năng lực số cho đội ngũ 
nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân 
viên và học sinh; nâng cao chỉ 
số phát triển nguồn nhân lực 
về Chính phủ điện tử. Huy 
động các nguồn lực tham gia 
ứng dụng CNTT và chuyển đổi 
số trong GD&ĐT. Hoàn thiện 
cơ chế, chính sách thúc đẩy 
chuyển đổi số và tăng cường 
giám sát, đánh giá việc thực 
hiện cơ chế, chính sách. Trong 
các nhiệm vụ và giải pháp này, 
xây dựng đội ngũ nhân lực, đặt 
học sinh và nhà giáo ở trung 
tâm của quá trình chuyển đổi 
số là cực kỳ quan trọng.

l Xin cảm ơn ông!
MAI HOÀNG (Thực hiện)

SỔ TAY Lập đội tuyển 
64 học sinh dự thi 
học sinh giỏi quốc gia

(BĐ) - Sở GD&ĐT đã thành lập 
đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi 
quốc gia cấp THPT năm học 2022 - 
2023, gồm 64 học sinh. 

Trong 9 môn dự thi, môn Hóa học 
có số lượng thí sinh dự thi nhiều 
nhất là 10 thí sinh; môn Toán, Vật 
lý và Tiếng Anh có 8 thí sinh/môn; 
các môn còn lại gồm Sinh học, Tin 
học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý có 6 
thí sinh/môn.

64 thí sinh trong đội tuyển đến 
từ các trường THPT: Chuyên Lê Quý 
Đôn, chuyên Chu Văn An, Tây Sơn, 
số 1 An Nhơn, số 1 Tuy Phước, Võ 
Lai, số 2 Phù Mỹ, số 3 Tuy Phước, 
Quốc học Quy Nhơn.

MAI HOÀNG

Tiết học STEM của học sinh chuyên Vật lý
Việc rèn luyện khả năng vận dụng kiến 

thức, kỹ năng đã học để tìm hiểu và giải 
quyết ở mức độ nhất định một số vấn đề 
của thực tiễn là mục tiêu quan trọng nhất 
trong dạy học ở trường phổ thông, đặc 
biệt trong bối cảnh thực hiện chương trình 
giáo dục phổ thông mới 2018. Giáo dục 
theo mô hình STEM (Science - khoa học, 
Technology - công nghệ, Engineering - kỹ 
thuật và math - toán học) đã hướng người 
học theo chiều hướng ấy. Hoạt động giáo 
dục STEM đã thu hút sự say mê của các học 
sinh, là xu hướng phát triển mới của xã hội, 
tạo ra sự say mê tìm tòi ở học sinh. 

Tiếp nối các hoạt động trải nghiệm của 
các khối lớp 12 chuyên Hóa, 11 chuyên 
Toán, mới đây lớp 10 chuyên Lý Trường 
THPT chuyên Lê Quý Đôn cũng đã có 
một sân chơi thật sự bổ ích, hấp dẫn và 
đậm chất “Vật lý”. Dưới hướng dẫn của 

các giáo viên, học sinh đã “tự lên thiết kế, 
tự thi công” và kết quả làm ra được các sản 
phẩm “Máy bắn đá” vô cùng độc đáo, hết sức 
sáng tạo. Sau quá trình tìm hiểu lý thuyết, 

Học sinh lớp 10 chuyên Vật lý với những chiếc “Máy bắn đá” tự 
thiết kế, tự thi công.

tạo ra các sản phẩm tốt 
nhất thì phần trải nghiệm 
những phần thi như bắn 
xa, bắn trúng đích và bắn 
vượt chướng ngại vật… 
mang lại nhiều cảm xúc 
vui sướng, hân hoan chiến 
thắng và đầy ấn tượng đến 
từ các nhóm học sinh. 

Tiết học STEM đã tạo ra 
sân chơi bổ ích cho những 
học sinh ưa khám phá tìm 
tòi những bí ẩn của khoa 
học. Đây cũng sẽ là bước 
đệm định hướng cho bước 
đường phát triển sau này 

của học sinh về năng lực sở trường của bản 
thân, từ đó có thể giúp các em tự làm tốt 
việc định hướng và lựa chọn nghề nghiệp 
trong tương lai.                                            H.A
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Bình ĐịnhTHỂ THAO

Hai trận bán kết Cúp Quốc gia 2022 
sẽ diễn ra chiều 23.11, trên sân Quy 
Nhơn, thầy trò HLV Đức Thắng tiếp 
Đông Á Thanh Hóa; còn CLB Hà Nội có 
chuyến làm khách đến phố núi Pleiku 
trước Hoàng Anh Gia Lai. Tại V-League 
2022, khi được thi đấu trên sân nhà, CLB 
Topenland Bình Định giành phần thắng 
2 - 1 trước Đông Á Thanh Hóa; nhưng 
trong chuyến hành quân ra xứ Thanh, 
đội bóng đất Võ đã nhận thất bại cũng 
với tỷ số tương tự.

Với sự đầu tư lớn về lực lượng ở 
mùa giải năm nay, có thể khẳng định 
chất lượng đội hình của Topenland Bình 
Định cao hơn nhiều so với đối thủ. Vừa 
trải qua trận đấu không hề căng thẳng 
với CLB TP Hồ Chí Minh ở lượt cuối 
V-League, hầu hết các trụ cột của đội 
chủ sân Quy Nhơn đều được nghỉ ngơi, 
có thể đạt phong độ cao ở đấu trường 
Cúp Quốc gia. Tương tự như vậy, CLB 
Đông Á Thanh Hóa cũng đưa ra sân 
hầu hết cầu thủ dự bị trong chuyến làm 
khách trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nên lực 
lượng đầy đủ và hoàn toàn sung sức. 

Giành được tấm HCĐ ở V-League 
2022 ngay trong mùa giải đầu tiên, 
nhưng nhiều thành viên CLB Topenland 
Bình Định chưa thực sự hài lòng với 
thành tích này. Vì vậy, họ đang quyết 
tâm ở đấu trường Cúp Quốc gia để tô 
đậm thêm mùa giải thành công, xứng 
đáng với sự kỳ vọng của người hâm mộ. 
Trước một Đông Á Thanh Hóa có phong 
độ không cao (chỉ giành được 1 điểm 
trong 5 lượt trận cuối V-League), thầy 
trò HLV Đức Thắng được cho không gặp 
quá nhiều khó khăn để đánh bại đối thủ, 
giành tấm vé vào chung kết.

Cuộc chiến trên sân Pleiku được cho 
là hấp dẫn hơn, với sự góp mặt của 2 đội 
bóng được đầu tư bài bản hàng đầu Việt 
Nam. Thầy trò HLV Kiatisak được đánh 
giá là ứng cử viên vô địch V-League 
2022, nhưng họ chỉ kết thúc ở vị trí  
thứ 6. Đáng nói là trong hành trình đó, 

Chứng kiến đội chủ nhà Qatar và sau 
đó là Iran thất bại nặng nề ở lượt trận ra 
quân vòng bảng World Cup 2022, thật 
khó để kỳ vọng vào một giải đấu thành 
công cho các đội bóng châu Á ở sân chơi 
tầm thế giới.

Đúng như nhận định về chuyên môn 
trước giờ khai mạc, dẫu đầu tư 200 tỷ USD 
để tổ chức World Cup 2022, cùng hàng 
chục năm chuẩn bị về chuyên môn, nhưng 
đội tuyển Qatar chưa cho thấy sự lột xác 
về lối chơi. Vì vậy, ngay cả khi được chơi 
trên sân nhà, trước đối thủ chỉ được xếp 
hạng trung bình ở khu vực Nam Mỹ là 
Ecuador, đội bóng Tây Á cũng không thể 
hiện được nhiều. Thua kém đối phương 
trong tranh chấp, tốc độ và cả sức mạnh, 
đoàn quân của HLV Felix Sanchez phản 
kháng yếu ớt, liên tục bị đối phương đưa 
vào thế bị động ngay từ những phút đầu 
trận. Với những gì đội tuyển Hà Lan và 
Senegal thể hiện, rất khó để hy vọng đội 
chủ nhà Qatar sẽ giành một tấm vé của 
bảng A để đi tiếp vào vòng sau.

Trong khi đó, Iran vẫn được đánh giá 

BÁN VÉ TRẬN GIAO HỮU GIỮA TUYỂN 
VIỆT NAM VỚI CLB DORTMUND:

Ưu tiên cho thanh toán 
không dùng tiền mặt

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông 
báo, từ ngày 21.11 đến 25.11, người hâm 
mộ có thể mua vé xem trận giao hữu giữa 
tuyển Việt Nam với CLB Dortmund theo 
hình thức trực tuyến trên ứng dụng ví 
điện tử VNPAY sẽ được giảm 28% giá 
vé, với cả 3 mệnh giá 800 nghìn đồng; 
1,2 triệu đồng và 1,6 triệu đồng. Người 
hâm mộ cũng có thể nhận ưu đãi khi 
thanh toán qua mã QR tại 2 quầy bán vé 
trực tiếp với mức giảm 28%, mỗi khách 
hàng được áp dụng khuyến mại một lần 
trong chương trình và được ưu đãi tối 
đa 2 triệu đồng. 

Trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội 
tuyển Việt Nam và CLB Dortmund diễn ra 
lúc 19 giờ ngày 30.11 trên SVĐ Mỹ Đình, 
TP Hà Nội. Đây là một trong hai trận giao 
hữu quan trọng giúp huấn luyện viên Park 
Hang-seo kiện toàn nhân sự và hoàn thiện 
lối chơi hướng đến giải đấu AFF Cup 2022 
diễn ra vào tháng 12 tới đây.     (Theo HNM)

 Liên đoàn võ thuật tổng hợp 
Việt Nam thông báo vòng chung kết 
Giải MMA Championship năm nay - diễn 
ra vào ngày 26.11, tại quảng trường khu 
nghỉ dưỡng Corona tại Phú Quốc - sẽ chỉ 
có 7 cặp đấu thay vì 8 như dự kiến, Tổng 
thưởng của giải năm nay lên tới 3 tỷ đồng. 

(Theo SGGP)
 CLB Hà Nội và HLV Chun Jae Ho 

không tìm được tiếng nói chung khi đàm 
phán gia hạn hợp đồng và thống nhất sẽ 
chia tay nhau ngay sau khi mùa giải 2022 
kết thúc. Như vậy, cúp Quốc gia 2022 là giải 
đấu cuối cùng của chiến lược gia người Hàn 
Quốc trên cương vị HLV trưởng. Hiện tại, 
Hà Nội đang chuẩn bị cho trận bán kết cúp 
Quốc gia với CLB Hoàng Anh Gia Lai trên 
sân Pleiku, ngày 23.11. (Theo VNN)
 Kỳ thủ Lê Quang Liêm đứng 

thứ ba vòng chung kết siêu giải online 
Champions Chess Tour 2022 sau khi 
thắng Shakhriyar Mamedyarov 3 - 1 ở lượt 
cuối trong ngày 21.11. Tổng tiền thưởng 
của Quang Liêm ở Champions Chess Tour 
2022 lên 123 nghìn USD. Trong khi đó, 
Carlsen vô địch mùa giải với tiền thưởng 
242.500 USD.  (Theo VnE)

BÁN KẾT CÚP QUỐC GIA 2022:

Khẳng định tham vọng
Chưa thực sự hài lòng với những gì đã làm được tại V-League, các CLB Hoàng Anh Gia Lai, Topenland  

Bình Định, Đông Á Thanh Hóa đều hướng đến Cúp Quốc gia như cách “bù đắp” cho mùa giải 2022. Trong khi đó, 
CLB Hà Nội muốn khẳng định sức mạnh tuyệt đối trong làng bóng đá Việt.

Đang có phong độ ổn định và có tiếng nói chung với đồng đội, tiền đạo Rafaelson (áo sậm) có thể là chìa 
khóa giúp CLB Topenland Bình Định hóa giải Đông Á Thanh Hóa ở bán kết Cúp Quốc gia 2022.                                                                 

Ảnh: HOÀNG QUÂN

WORLD CUP 2022:

Cơ hội nào cho các đội bóng châu Á?

Đội tuyển Iran (áo sậm) tỏ ra yếu ớt khi đối đầu với tuyển Anh.     Ảnh: TNO

đội bóng Phố Núi trải qua chuỗi 10 trận 
không thắng - một thành tích đáng buồn 
của Văn Toàn và các đồng đội. Sở hữu 
nhiều tuyển thủ quốc gia, với nhiều cầu 
thủ được chơi cùng nhau suốt quãng 
thời gian dài, nhưng dường như Hoàng 
Anh Gia Lai vẫn thiếu một chút lạnh 
lùng và sắc bén để khiến các đối thủ 
phải dè chừng. Sức mạnh của đội bóng 
này còn suy giảm khi Công Phượng vẫn 
chưa thể trở lại thi đấu.

Trong khi đó, nhìn chung CLB Hà 
Nội vẫn là đội được đánh giá cao hơn 
những đối thủ của họ tại các giải đấu 
trong nước. Phải làm khách trên sân 
Pleiku, nhưng không vì thế mà đội bóng 
thủ đô e ngại. Sở hữu những cầu thủ 
hàng đầu Việt Nam cùng lối chơi nhuần 
nhuyễn, mang nhiều đột biến, CLB  

Hà Nội luôn thể hiện sức mạnh đáng 
sợ. Nhiều khả năng tiền vệ Văn Quyết 
sẽ không sát cánh cùng đồng đội ở trận 
này, do đang trong quá trình hồi phục 
chấn thương, nhưng HLV Chun Jaeho 
vẫn có nhiều phương án khác thay thế. 
Đây là một trong những trận đấu cuối 
cùng chiến lược gia người Hàn Quốc giữ 
cương vị HLV trưởng CLB Hà Nội, do 
đó, Hùng Dũng và các đồng đội sẽ nỗ 
lực thi đấu để có màn chia tay ý nghĩa 
với người thầy đã gắn bó thời gian qua. 

Ở V-League 2022, CLB Hà Nội chiếm 
ưu thế khi giành chiến thắng 2 - 1 trên sân 
nhà và hòa 1 - 1 ở trận lượt về cách đây 
ít ngày trên sân Pleiku. Nếu thi đấu sòng 
phẳng, đội bóng thủ đô vẫn được cho có 
nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn, dù 
phải chơi trên sân khách.   HOÀNG QUÂN

là đội bóng hàng đầu châu Á từ nhiều 
năm qua, với không ít cầu thủ được làm 
quen với môi trường bóng đá châu Âu. 
Nhưng ở trận ra quân, họ đã nhận trận 
thua đậm, với tỷ số của một set tennis 
(2 - 6) trước tuyển Anh. Đội bóng “Tam 
sư” tỏ ra quá mạnh, với đội hình trị giá 

khoảng 1,5 tỷ USD 
trên thị trường chuyển 
nhượng, nhưng điều 
đó không thể bào chữa 
cho thất bại muối mặt 
của thầy trò HLV 
Carlos Queiroz. Thật 
khó tin khi ở sân chơi 
World Cup mà các học 
trò của HLV Gareth 
Southgate lại thi đấu 
như dạo chơi. Thậm 
chí có tình huống 
tiền đạo đội bóng xứ 
sương mù thong dong 
đi bóng và dứt điểm 
ghi bàn khi trước mặt 
có đến 3 - 4 hậu vệ. 

Chung bảng với 2 đối thủ còn lại không 
quá mạnh là Mỹ và Xứ Wales, cơ hội 
vẫn chưa phải đã hết với Iran, nhưng 
với những gì đã thể hiện, dù có vượt 
qua vòng bảng họ cũng khó tiến sâu ở 
giải lần này.

Buồn cho bóng đá Tây Á, người hâm 

mộ khó lòng đặt thêm kỳ vọng dù Saudi 
Arabia đã tạo ra một “cơn địa chấn” sau 
khi tạo ra cú lội ngược dòng ngoạn mục, 
đánh bại Argentina với tỷ số 2 - 1, mà 
hướng mắt trông chờ vào màn trình diễn 
của các đội tuyển Đông Á, với hy vọng 
thấy những điểm sáng le lói. Nhưng nhìn 
vào các bảng đấu, thực sự lo ngại cho cả 
Nhật Bản lẫn Hàn Quốc, bởi đội bóng 
đất nước mặt trời mọc phải đối đầu với  
2 ông lớn của châu Âu là tuyển Đức và 
Tây Ban Nha. Đó là chưa kể một Costa 
Rica không phải là đối thủ dễ chịu. 
Trong khi đó, đội bóng quê hương HLV  
Park Hang Seo phải cạnh tranh với tuyển 
Uruguay, Bồ Đào Nha và Ghana.

Cho đến nay, thành tích tốt nhất 
ở vòng chung kết World Cup mà một 
đội bóng châu Á giành được là vị trí 
thứ 4 của Hàn Quốc năm 2002, khi họ 
đồng đăng cai với Nhật Bản. Nhìn vào 
khoảng cách trình độ giữa các đại diện 
Nam Mỹ, châu Âu với bóng đá châu Á, 
hẳn sẽ còn rất lâu nữa thành tích trên 
mới được tái hiện…              ĐỨC MẠNH
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Bình Định

Đổi mới, quyết đoán, 
cầu thị

Năm nay đã 88 tuổi, ông 
Trần Văn Nhẫn, nguyên Chủ tịch 
UBND tỉnh (giai đoạn 1988 - 1993), 
ĐBQH khóa VIII, IX, Phó Chủ 
nhiệm Thường trực Ủy ban 
Kinh tế và ngân sách Quốc hội 
(1993 - 1999), vẫn minh mẫn, 
lưu giữ những ấn tượng đẹp 
về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. 

Theo ông Nhẫn, đồng chí 
Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo 
tài ba, giàu thực tiễn vì được 
tôi luyện và trưởng thành qua 
quá trình hoạt động cách mạng 
ở miền Nam, làm lãnh đạo TP 
Hồ Chí Minh.  

“Anh Kiệt là người tâm 
huyết, luôn có tinh thần đổi 
mới, quyết đoán vì dân vì 
nước, giàu lòng nhân ái. Một 
trong những điểm tôi tâm phục 
là anh rất chịu khó lắng nghe, 
cả với ý kiến trái chiều. Đây là 
điều rất quan trọng với người 
lãnh đạo, bởi những người dám 
phản biện thường là người có 
tài, tâm huyết. Có lắng nghe ý 
kiến trái chiều mới làm sáng 
tỏ các vấn đề chân lý…”, ông 
Nhẫn nhìn nhận.   

Ông Nhẫn kể lại, khi Chính 
phủ trình Quốc hội dự án 
đường dây 500 kV Bắc - Nam 
vào đầu thập niên 90 của thế kỷ 
trước, có nhiều ý kiến cho rằng 
việc thực hiện rất khó khăn, 
cần thiết nhưng chưa phải lúc 
làm… Tuy nhiên, với sự quyết 
tâm, sẵn sàng chịu trách nhiệm, 

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (23.11.1922 - 23.11.2022)

Bác Sáu Dân trong ký ức 
người Bình Định

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh 
cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là 
dịp để mọi người cùng nhắc 
nhớ những kỷ niệm tươi đẹp 
về một vị lãnh đạo trọn đời 
cống hiến cho đất nước, cho 
nhân dân.  

Thủ tướng Võ Văn Kiệt bảo vệ 
quan điểm phải làm, bởi miền 
Nam khi đó đang rất thiếu 
điện, điện ở miền Trung cũng 
khó khăn, trong khi miền Bắc 
lại thừa điện. Cuối cùng, dự án 
cũng được triển khai, dưới sự 
quan tâm chỉ đạo sâu sát, ủng 
hộ về mọi mặt của Thủ tướng, 
tạo nên kỳ tích cho ngành điện, 
góp phần quan trọng phát triển 
KT-XH đất nước. 

Cũng vào khoảng thời gian 
đó, ông Nhẫn cho biết tỉnh đã 
làm việc với một quốc gia, đề 
nghị Chính phủ cho mua thiết 
bị máy móc của nước này đầu 
tư cho công trình Nhà máy 
Thủy điện Vĩnh Sơn (Vĩnh 
Thạnh). Song, Thủ tướng Võ 
Văn Kiệt lại chỉ đạo mua thiết 
bị máy móc hiện đại của Pháp, 
dù kinh phí nhiều hơn. Sự quan 

tâm sâu sát này đã góp phần 
quan trọng đem đến hiệu quả 
cao cho hoạt động của Nhà máy 
Thủy điện Vĩnh Sơn; đến nay 
sau gần 30 năm, máy móc của 
Pháp vẫn bền, hoạt động tốt.

Ông Nhẫn vẫn nhớ rõ, cách 
đây khoảng 30 năm, Chính phủ 
có quy định cấm xuất khẩu gỗ 
tròn. Khi Thủ tướng về thăm, 
làm việc tại tỉnh, lãnh đạo tỉnh 
báo cáo địa phương có được 
nguồn rất lớn gỗ tròn thuộc gỗ 
nhóm 1 khai thác từ một tỉnh kết 
nghĩa ở Campuchia. Thủ tướng 
xuống Cảng Quy Nhơn, thấy gỗ 
tròn tập kết ở đây rất nhiều mà 
không xuất khẩu được. 

“Sau chuyến công tác, Thủ 
tướng cho phép riêng Bình 
Định được xuất khẩu gỗ tròn. 
Nhờ vậy, tỉnh có được nguồn 
thu rất lớn để giải quyết khó 

khăn, góp phần phát triển KT-
XH”, ông Nhẫn kể. 

Người lãnh đạo nhân ái, 
rộng lượng

Nhà thơ Lệ Thu (82 tuổi, 
nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, 
ĐBQH khóa IX) cho biết, bà quý 
mến anh Sáu Dân (bí danh của 
đồng chí Võ Văn Kiệt) có nhiều 
cống hiến trong kháng chiến, 
nhiệt tâm đi đầu trong công cuộc 
đổi mới với nhiều quyết sách có 
lợi cho đất nước, nhân dân. 

Bà Thu kể lại, trong một kỳ 
họp Quốc hội khóa IX, bà đã 
chất vấn rất gay gắt đối với Thủ 
tướng Võ Văn Kiệt, khi Chính 
phủ trình Quốc hội về việc đầu 
tư một siêu dự án giao thông 
quốc gia, đặt ra vấn đề đã tính 
toán kỹ lưỡng thiệt hơn, đảm bảo 
theo đúng quy định hay chưa? 

Sau đó vài năm, nhà thơ Lệ 
Thu tham gia đoàn thực tế của 
Hội Nhà văn Việt Nam tại các 
tỉnh miền Nam. Đồng chí Võ 
Văn Kiệt khi đó đã hết làm Thủ 
tướng, biết được đã mời đoàn 
gặp mặt ở TP Hồ Chí Minh, liên 
hoan, trò chuyện. Trong lần gặp 
lại này, nhà thơ Lệ Thu tiếp tục 
đưa ra “câu hỏi hóc búa” đối 
với anh Sáu Dân về quy định 
trong Bộ Luật Hình sự năm 
1999 có nội dung liên quan đến 
việc “hậu xử lý” người phạm 
tội tham ô, tham nhũng… Ông 
trả lời nhẹ nhàng, trò chuyện 
vui vẻ. 

“Tôi muốn nhắc lại chuyện 
này để thấy anh Sáu Dân không 
chấp nhặt, luôn bao dung đối 
với người thẳng tính, luôn 
muốn đấu tranh, lên án những 
việc chưa đúng, chưa tốt như 
tôi. Đồng thời, anh cũng là 
người rất quan tâm đến văn 
nghệ sĩ và chúng tôi cũng quý 
mến, kính trọng anh”, nhà thơ 
Lệ Thu chia sẻ.  

GS Hoàng Chương (người 
Bình Định, Viện trưởng Viện 
nghiên cứu bảo tồn và phát huy 
văn hóa dân tộc) từng kể về 
câu chuyện ông khuyên NSND 
Võ Sĩ Thừa (nguyên Giám đốc 
Nhà hát tuồng Đào Tấn, ĐBQH 
khóa VII, mất năm 2005) khi 
lâm bệnh nặng, hoàn cảnh khó 
khăn, nên viết thư nhờ Thủ 
tướng Võ Văn Kiệt giúp đỡ. 

GS Hoàng Chương chuyển 
bức thư này đến tận tay Thủ 
tướng. Sau đó, nhờ có ý kiến của 
Thủ tướng, NSND Võ Sĩ Thừa 
được đưa ra một bệnh viện lớn 
ở TP Hà Nội phẫu thuật. Sau 
khi khỏi bệnh, NSND Võ Sĩ 
Thừa viết thư gửi Thủ tướng, 
bày tỏ sự biết ơn, kính phục 
một nguyên thủ quốc gia thực 
sự quan tâm đến đời sống nghệ 
sĩ sân khấu truyền thống.                

 HOÀI THU 

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (hàng trước, thứ ba từ trái qua) cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với 
Đoàn ĐBQH tỉnh Nghĩa Bình khóa VIII.                                                                                                                                                                               Ảnh tư liệu 

Đảng bộ huyện Phù Cát hiện có 53 
tổ chức cơ sở đảng với 149 chi bộ trực 
thuộc; trong đó có 117 chi bộ thôn, khu 
phố. Nhận thức được tầm quan trọng 
của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ, trong những năm qua, Ban 
Thường vụ huyện ủy đã tập trung chỉ 
đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện và 
đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Các kỳ sinh hoạt được các chi bộ ở 
thôn, khu phố duy trì đều đặn. Từng kỳ 
sinh hoạt đảm bảo tỷ lệ đảng viên dự 
đạt trên 98%; không có đảng viên vắng 
mặt không lý do. 

Các chi bộ thôn, khu phố đều có nội 
dung sinh hoạt thiết thực, sát với đời 
sống xã hội, như việc bồi thường, hỗ trợ 
giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho 
nhà đầu tư; phong trào xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh hay xã hội 
hóa cải tạo, nâng cấp đường, công trình 
văn hóa tại khu dân cư; giải pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt động các tổ chức hội, 
đoàn thể; phát triển đảng viên trẻ. Một 
số chi bộ cũng đã tổ chức các buổi sinh 
hoạt chuyên đề gắn với những sự kiện 
thời sự, vấn đề bức xúc mà đảng viên 
và người dân quan tâm.

Tại Chi bộ thôn Phong An (xã Cát 
Trinh), các buổi sinh hoạt chi bộ thường 
kỳ duy trì đảm bảo các nội dung theo 
đúng quy định. Việc chuẩn bị kỹ nội 
dung, cung cấp thông tin và định hướng 
rõ của cấp ủy đã giúp các đảng viên 
trong chi bộ quan tâm thảo luận, tạo 
bầu không khí dân chủ, cởi mở; khuyến 
khích đảng viên tham gia, đóng góp ý 
kiến để buổi sinh hoạt đạt chất lượng, 
hiệu quả. Thông qua sinh hoạt chi bộ, 
nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của 
địa phương đã được chỉ đạo giải quyết.

Ông Trần Văn Công - Phó Bí thư Chi 
bộ, Trưởng thôn Phong An, cho biết: 
“Sau khi ban hành các nghị quyết, Chi 

bộ phân công đảng viên bám sát nghị 
quyết, phụ trách việc triển khai ở các 
khu dân cư. Các đảng viên trong Chi 
bộ đều thể hiện ý thức tự giác cao, 
gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ được 
phân công”.

Bí thư Huyện ủy Phù Cát Đỗ Văn 
Ngộ đánh giá: “Việc sinh hoạt chi bộ 
thôn, khu phố trên địa bàn huyện Phù 
Cát trong thời gian qua có sự chuyển 
biến tích cực. Các chi bộ duy trì sinh 
hoạt nền nếp đúng thời gian quy định, 
nhiều chi bộ lựa chọn sinh hoạt chuyên 
đề với nội dung đổi mới, phong phú, 
phù hợp với thực tế. Vai trò, trách nhiệm 
người chủ trì, cấp ủy được thể hiện rõ 
nét hơn. Thời gian tới, Huyện ủy sẽ tiếp 
tục theo dõi, kịp thời định hướng để 
phát huy những kết quả đạt được, nâng 
cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ 
thôn, khu  phố”. 

THẾ HÀ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
cải cách thủ tục hành chính 
gắn với chuyển đổi số 

(BĐ) - Ngày 21.11, Chủ tịch UBND tỉnh có 
văn bản đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, 
các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 
và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 
triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức 
của cơ quan, đơn vị nghiên cứu nội dung Nghị 
quyết số 131/NQ-CP ngày 6.10.2022 của Chính 
phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 
và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều 
hành phục vụ người dân, DN.

Trong đó, tập trung quán triệt sâu sắc  
7 quan điểm chỉ đạo của Chính phủ để làm 
phương châm hành động, hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao trong công tác cải cách 
thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, 
hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành 
và phục vụ người dân, DN ngày càng tốt hơn.

                            H.NHÂN

Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư
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VỤ ĐÔNG XUÂN 2022 - 2023:

Chủ động, linh hoạt 
triển khai sản xuất phù hợp 

Để chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023, ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương xây 
dựng kế hoạch sản xuất, lịch thời vụ, cơ cấu giống, biện pháp phòng trừ dịch hại, phương án tổ chức sản xuất theo 
hướng chủ động, linh hoạt phù hợp với điều kiện từng địa phương. 

Vụ Đông Xuân 2021-2022 
thắng lợi, đảm bảo 
kế hoạch đề ra

Theo thống kê của ngành 
nông nghiệp, năm 2022, tổng 
diện tích gieo trồng toàn tỉnh 
(tính cả 3 vụ) hơn 94.500 ha, 
năng suất bình quân 66,9 tạ/
ha, tăng 0,4% so với năm 2021, 
sản lượng đạt hơn 632 nghìn 
tấn, đạt 100% kế hoạch của 
năm. Trong đó, vụ Đông Xuân 
2021 - 2022, diện tích sản xuất 
lúa là 47.603 ha, năng suất bình 
quân đạt 69,7%/ha, sản lượng 
gần 332 nghìn tấn; sản xuất gần  
60.000 ha cây trồng cạn, 
trong đó vụ Đông Xuân hơn  
30.600 ha, năng suất và sản 
lượng đều tăng so với năm 2021; 
đậu phụng tăng 0,4 tạ/ha; bắp 
tăng 2,3 tạ/ha; rau dưa các loại 
tăng 4,2 tạ/ha. Toàn tỉnh thực 
hiện chuyển đổi hơn 3.100 ha 
trồng lúa kém hiệu quả sang 
cây trồng cạn, trong đó riêng vụ 
Đông Xuân 2021 - 2022 chuyển 
đổi 700 ha, trung bình lợi nhuận 
từ các diện tích chuyển đổi tăng 
từ 4 - 23 triệu đồng/ha so với 
trước đó.

Theo đánh giá của ngành 
nông nghiệp, vụ Đông Xuân 
2021 - 2022, dù gặp một số khó 
khăn, giá vật tư nông nghiệp tăng 
cao, thời tiết diễn biến bất thường 
(mưa lớn cuối tháng 11 đầu tháng 
12.2021 gây ngập úng, mất giống 
ở một số diện tích mới gieo sạ; 
mưa lũ bất thường vào cuối tháng 
3 làm đổ ngã nhiều diện tích lúa 
thu hoạch, kéo giảm năng suất 1,8 
tạ/ha so với vụ Đông Xuân năm 
2020 - 2021), song về cơ bản, sản 
xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022  
thắng lợi, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Theo lịch thời vụ và cơ cấu giống vụ Đông Xuân 2022 - 2023 trên 
địa bàn tỉnh, với chân ruộng 3 vụ/năm xuống giống tập trung từ ngày 
25.11 - 5.12.2022; chân ruộng 2 vụ/năm, xuống giống tập trung từ 
ngày 10.12 - 25.12.2022; chân ruộng trũng thấp xuống giống theo 
tình hình nước rút, tập trung gieo sạ và kết thúc trước ngày 20.1.2023. 

Về cơ cấu giống, tập trung các giống đã được công nhận như 
Khang dân đột biến, ĐV 108, An sinh 1399, Q5…; một số diện tích 
sản xuất các giống triển vọng, giống mới như Hương Châu 6, Bắc 
Hương 9, VNR 88… Với cây trồng cạn tập trung  sản xuất từ cuối 
tháng 11.2022 đến cuối tháng 2.2023.

Vụ Đông Xuân 2022 - 2023, các vùng chuyển đổi cây trồng cạn sẽ được rà soát hỗ trợ chuyển đổi phù hợp.                   Ảnh: THU DỊU

Chủ động, linh hoạt 
phù hợp với điều kiện 
từng địa phương

Chuẩn bị bước vào vụ 
Đông Xuân 2022 - 2023, ngành 
nông nghiệp triển khai xây 
dựng kế hoạch sản xuất, trong 
đó chú trọng các yếu tố thích 
ứng với biến đổi khí hậu, biến 
động thị trường. Ông Kiều 
Văn Cang, Chi cục trưởng Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật (Sở NN&PTNT), cho biết: 
“Bên cạnh lịch thời vụ chung 
của tỉnh, các địa phương dựa 
vào đó để có kế hoạch chủ 
động sản xuất phù hợp với 
thực tế của từng vùng ở địa 
phương mình. Để thích ứng 
với thời tiết thay đổi ngày 
càng phức tạp, chúng tôi rà 

soát, phối hợp với các địa 
phương hướng dẫn người dân 
tuân thủ lịch thời vụ, cập nhật 
diễn biến thời tiết để linh hoạt 
trong gieo sạ, tránh tình trạng 
mất giống do mưa lớn. Cùng 
với đó, Chi cục phối hợp với 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh 
triển khai một số mô hình sản 
xuất an toàn, giảm áp lực chi 
phí do giá vật tư nông nghiệp 
tăng cao. Điển hình là áp dụng 
mô hình canh tác lúa cải tiến 
SRI; mô hình sản xuất lúa theo 

hướng hữu cơ…”.
Tương tự, ông Huỳnh Việt 

Hùng, Giám đốc Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh, chia sẻ, 
với vai trò là đơn vị chuyển 
giao kỹ thuật, các tiến bộ 
trong KHCN, Trung tâm nỗ 
lực có nhiều cách thức hỗ 
trợ phù hợp để người dân có 
thể áp dụng dễ dàng, tổ chức 
sản xuất hiệu quả hơn. Tiếp 
nối thành công của mô hình 
sản xuất lúa theo hướng hữu 
cơ năm 2022, vụ Đông Xuân 
2022 - 2023 và cả năm 2023, 
chúng tôi tiếp tục mở rộng 
quy mô mô hình, nhóm nông 
dân tham gia, giúp người dân 
làm quen, chuyển đổi và thích 
ứng dần. 

Rút kinh nghiệm từ vụ 
Đông Xuân 2021 - 2022, ngay 
từ thời điểm này, Sở đã giao 
các đơn vị chuyên môn phối 
hợp với các địa phương xây 
dựng kế hoạch sản xuất theo 
hướng thích ứng với biến 
đổi khí hậu và biến động thị 
trường. “Những vấn đề này 
là yếu tố khách quan, nằm 
ngoài khả năng can thiệp của 
ngành nông nghiệp. Do vậy, 
chúng tôi tập trung vào các 
giải pháp cụ thể để giúp nông 
dân chuyển đổi từ tư duy sản 
xuất cũ sang sản xuất kiểu mới 
nhằm giảm rủi ro. Cụ thể, với 
trồng trọt, ngoài việc duy trì 
diện tích lúa để đảm bảo an 
ninh lương thực, Sở phối hợp 
với các địa phương rà soát 
quy hoạch các vùng trồng, 
lựa chọn các giống cây trồng 
phù hợp để tăng năng suất, 
sản lượng, tăng hiệu quả kinh 
tế trong sản xuất cho bà con”, 
ông Kiều Văn Cang, Chi cục 
trưởng Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật, cho hay.

THU DỊU

An Nhơn triển khai kế hoạch 
sản xuất vụ Đông Xuân

UBND TX An Nhơn vừa tổ chức Hội 
nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp 
năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất 
vụ Đông Xuân 2022 - 2023. Năm 2022, 
tuy gặp nhiều yếu tố bất lợi như thời 
tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh vật 
nuôi, giá vật tư sản xuất nông nghiệp 
tăng cao… song sản xuất nông nghiệp 
trên địa bàn thị xã tiếp tục đạt được một 
số kết quả quan trọng.

An Nhơn gieo trồng gần 13.400 ha 
lúa, gần 2.900 ha cây trồng cạn (đậu 
phụng, bắp, đậu nành, rau dưa các 
loại…). Thực hiện 20 cánh đồng mẫu 
lớn với diện tích gần 1.100 ha. Ngoài 
ra, các HTXNN còn liên kết sản xuất 
có tiêu thụ sản phẩm lúa giống, lúa 
thương phẩm với diện tích hơn 135 ha. 
Nông dân đã tập trung đầu tư thâm 
canh, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên 
tiến vào chăm sóc nên các loại cây trồng 

đều phát triển tốt. Năng suất lúa bình 
quân ước đạt 67,7 tạ/ha, sản lượng gần 
91.000 tấn. 

Trên lĩnh vực chăn nuôi, công tác 
chăm sóc, bảo vệ được chú trọng nên 
đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, 
các hộ chăn nuôi đang thực hiện tái 
đàn, nuôi mới. Công tác quản lý, bảo 
vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa 
cháy rừng được chú trọng.

Về kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 
2022 - 2023, An Nhơn phấn đấu sản 
xuất 6.750 ha lúa, năng suất bình quân 
đạt 71 tạ/ha, sản lượng đạt 47.925 tấn; 
trồng 500 ha cây đậu phụng, 150 ha 
bắp, 30 ha cây đậu nành, 500 ha rau các 
loại… Duy trì diện tích liên kết sản xuất 
lúa giống đạt tiêu chí cánh đồng mẫu 
lớn và dự án liên kết sản xuất giống 
1.050 ha.

LÊ NGÂN

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh 
trên đàn vật nuôi

(BĐ) - Từ ngày 15.11 - 15.12, Sở 
NN&PTNT phối hợp với các địa phương 
triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, 
chủ động bảo vệ đàn vật nuôi. Theo đó, tổ 
chức tiêu độc, sát trùng vệ sinh chuồng 
trại, tăng cường bổ sung dinh dưỡng cho 
đàn vật nuôi trong mùa mưa rét; đồng thời, 
tiêm bổ sung vắc xin cho đàn vật nuôi theo 

đúng quy định.
Cùng với đó, Sở giao các đơn vị chuyên 

môn trực thuộc phối hợp với chính quyền 
các cấp ở địa phương theo dõi, giám 
sát công tác tiêm phòng; hoạt động vận 
chuyển mua bán động vật, đặc biệt là kiểm 
tra giám sát khâu vận chuyển, mua bán, 
giết mổ động vật ở các chợ.    QUANG BẢO

Chủ động tích nước phục vụ sản xuất 
vụ Đông Xuân

(BĐ) - Theo ông Hồ Đắc Chương, Phó 
Giám đốc Sở NN&PTNT, hiện nay các hồ 
chứa trên địa bàn tỉnh đang vận hành tích 
nước theo đúng quy trình để phục vụ sản 
xuất vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023 và 
cả năm 2023.

Cùng với đó, Sở giao các đơn vị quản 
lý các công trình thủy lợi theo dõi sát diễn 

biến thời tiết, chủ động việc tích nước; 
đảm bảo an toàn trong tình hình mưa lũ 
và điều tiết nước cho sản xuất phù hợp.

Đến nay, 164 hồ chứa (tính các hồ chứa 
có dung tích từ 50.000 m3 trở lên) thực 
hiện tích nước đạt 60% dung tích thiết 
kế, trong đó có 53 hồ chứa đã đầy nước. 

NGUYỄN THU
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Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 23.11.2022
 I- Khu vực tỉnh Bình Định: 

Mây thay đổi đến nhiều mây, có 
mưa rào rải rác và có nơi có giông, 
ngày có lúc nắng. Gió Đông Bắc 
cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 290C; 
nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.  

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

Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 290C; 
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 đến Đông Nam cấp 4 - 5. 
Sóng cao 1,5 - 2,5 m.  

(Nguồn: Đài KTTV Bình Định)

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động 
nhân kỷ niệm 82 năm Ngày Nam Kỳ 
khởi nghĩa (23.11.1940 - 23.11.2022) của 
UBND TP Hồ Chí Minh,  ngày 23.11, 
trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều 
hoạt động ý nghĩa.

Sáng 23.11, Thành ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ 
Chí Minh tổ chức dâng hương, dâng hoa 
tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia 
“Địa điểm Dinh quận Hóc Môn - nơi 
lưu niệm sự kiện Nam Kỳ khởi nghĩa 
23.11.1940”, Di tích lịch sử cấp quốc gia 
ngã ba Giồng, Nghĩa trang liệt sĩ huyện 
Hóc Môn, Bia tưởng niệm Cầu Xáng, Bia 
tưởng niệm liệt sĩ hy sinh tại nhà thương 
Giếng nước, Bia tưởng niệm các chiến sĩ 
Trung đội Gò Môn. 

Cũng trong sáng 23.11, Huyện ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện Hóc Môn tổ chức họp mặt truyền 
thống kỷ niệm 82 năm Ngày Nam Kỳ 
khởi nghĩa và lễ giỗ các chiến sĩ Nam Kỳ.

Trong ngày 23.11, các sở, ban, ngành, 
Mặt trận, đoàn thể, TP Thủ Đức, quận, 
huyện tổ chức đoàn đại biểu dâng 
hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử - văn 
hóa cấp quốc gia ngã ba Giồng.

Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ mang 
tính chất của một cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc, tính chất nhân dân rộng 
rãi, sâu sắc và đi vào lịch sử như một 

Nhân dân Nam Bộ trong cuộc khởi nghĩa ngày 23.11.1940.                                                                             Ảnh: Tư liệu

Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân 
kỷ niệm 82 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

trong những bản hùng ca bi tráng nhất 
trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng 
của nhân dân Nam Bộ; là bước tập dượt 
quan trọng để chúng ta giành thắng lợi 
vĩ đại trong cuộc Cách mạng tháng Tám 
năm 1945.

Hơn 80 năm qua, hào khí Nam Kỳ 
khởi nghĩa vẫn luôn không ngừng được 

hun đúc và toả sáng qua các thế hệ, trở 
thành nguồn sức mạnh to lớn, góp phần 
làm nên những thắng lợi vĩ đại trong 
công cuộc đấu tranh giành độc lập dân 
tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng 
như trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.              

(Theo tphcm.chinhphu.vn)

Hội thảo khoa học 
cấp quốc gia về cố 
Thủ tướng Võ Văn Kiệt 

Sáng 22.11, tại TP Hồ Chí Minh, Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 
Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng 
Chính phủ, Thành ủy TP Hồ Chí Minh 
và Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp tổ chức 
Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ 
đề: “Đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh 
đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt 
Nam”. Hội thảo được tổ chức nhân kỷ 
niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ 
Văn Kiệt (23.11.1922 - 23.11.2022).

Chủ trì và phát biểu tại hội thảo, Phó 
Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh 
nhấn mạnh: Cuộc đời hoạt động cách 
mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt là tấm 
gương đạo đức cao đẹp của người chiến 
sĩ cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo 
tài năng, tận trung với Đảng, tận hiếu với 
dân, một học trò xuất sắc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Dù ở bất cứ cương vị nào, 
đặc biệt trong những thời điểm mang 
tính bước ngoặt, trong những tình huống 
phức tạp, ngặt nghèo nhất, đồng chí Võ 
Văn Kiệt luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao. “Dấu ấn Võ Văn Kiệt” đã in 
đậm trong những quyết sách lớn, những 
dự án, công trình trọng điểm quốc gia thời 
kỳ đầu đổi mới, giữa bối cảnh tình hình 
trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, 
thách thức lớn, góp phần đưa sự nghiệp 
đổi mới đạt được những thành tựu quan 
trọng, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng 
kinh tế, bước vào thời kỳ hiện đại hóa và 
hội nhập quốc tế.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm 
Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt là sự 
kiện có ý nghĩa quan trọng và thiết thực, 
để cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp 
vẻ vang và tri ân những đóng góp to lớn 
của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng 
của Đảng và dân tộc; đồng thời đúc kết 
những bài học có giá trị lý luận, thực tiễn.

Hội thảo đã nhận được 90 báo cáo, 
tham luận nêu bật những cống hiến và 
khẳng định nhân cách cao đẹp của cố 
Thủ tướng Võ Văn Kiệt; rút ra những 
bài học quý trong lãnh đạo, quản lý và 
công tác…                              (Theo QĐND)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị 
Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt 
kế hoạch thanh tra năm 2023 với 35 cơ 
quan, đơn vị, địa phương thuộc lĩnh vực 
tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên 
chức và thi đua khen thưởng, tôn giáo.

Trong đó, đối với các địa phương, 
Thanh tra Bộ sẽ thanh tra việc thực hiện 
các quy định của pháp luật về tuyển dụng 
công chức; tiếp nhận vào làm công chức; 
bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; 

nâng ngạch công chức tại UBND các tỉnh: 
Lào Cai, Hà Nam, Phú Yên, Bạc Liêu, Bình 
Định, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình 
Phước, Sóc Trăng, Tây Ninh, Cao Bằng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu Thanh 
tra Bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung 
ương, Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai 
có hiệu quả các quy định của pháp luật 
về thanh tra, gắn với việc tham mưu 
giúp Chính phủ, Thủ tướng về các lĩnh 
vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước 

của Bộ Nội vụ.
Việc thanh tra vừa bảo đảm có trọng 

tâm, trọng điểm, vừa bám sát, đáp ứng 
được yêu cầu quản lý nhà nước của 
ngành Nội vụ; tăng cường quản lý nhà 
nước về công tác thanh tra; tập trung 
vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, 
tham nhũng, đồng thời chú trọng việc 
thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết 
luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

(Theo Vietnamnet)

Bộ Nội vụ thanh tra công tác cán bộ tại 20 cơ quan, 
đơn vị, địa phương

Ngày 22.11, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT 
tổ chức hội thảo kinh nghiệm quốc tế 
về xây dựng chính sách bảo đảm chất 
lượng giáo dục mầm non và một số mô 
hình triển khai tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng 
Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT 
đặc biệt lưu ý đến cấp học mầm non, bởi 
đây là cấp học có tính chất quyết định 
tương lai của trẻ em, cả về phương diện 
thể chất, tinh thần và trí tuệ. 

Hiện cả nước thiếu gần 107 nghìn 
giáo viên các cấp, trong đó cấp mầm 
non thiếu hơn 44.000 giáo viên. Trước 
thực trạng này, để nâng cao cả về chất 
lượng và số lượng giáo viên mầm non, 
Bộ GD&ĐT  sẽ điều chỉnh cách tính định 
mức từ tỷ lệ giáo viên/lớp sang tỷ lệ 
giáo viên/trẻ; điều chỉnh về số lượng 
nhân viên trường học theo số lượng 
điểm trường lẻ của trường. Bộ cũng sẽ 
bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, 
tin học; giảm chứng chỉ tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp...

Xây dựng chính sách bảo đảm chất 
lượng giáo dục mầm non

Để nâng cao chất lượng giáo dục 
mầm non, Bộ GD&ĐT kiến nghị Chính 
phủ trình Quốc hội ban hành Luật Nhà 
giáo để tạo hành lang pháp lý cho việc 
xây dựng, ban hành các chính sách, pháp 
luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội 
ngũ giáo viên mầm non, phổ thông nói 
riêng, đội ngũ nhà giáo nói chung, góp 
phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất Chính phủ 
nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo 
viên mầm non đang hưởng mức 35% và 
mức 50% lên mức 70%; giáo viên mầm 
non đang công tác vùng có điều kiện 
KT-XH đặc biệt khó khăn hưởng mức 
100% (với mức đề xuất này, có khoảng 
hơn 200 nghìn giáo viên mầm non thuộc 
đối tượng điều chỉnh)…

Tại hội thảo, một số chuyên gia quốc 
tế đã phân tích, đưa ra các khuyến nghị 
để Việt Nam nghiên cứu nhằm giải 
quyết những tồn tại, hạn chế và nâng 
cao hơn chất lượng giáo dục mầm non.

(Theo Nhân Dân)

 Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ban 
hành quyết định về việc công nhận đạt 
tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư 
năm 2022. Theo đó, có 383 ứng viên giáo 
sư, phó giáo sư đạt chuẩn chức danh năm 
2022 (34 giáo sư và 349 phó giáo sư ở 28 
ngành/liên ngành). (Theo Lao Động)
 Chương trình “Mang Tết về nhà” 

năm 2023 (do Trung ương Đoàn và công 
ty PepsiCo Việt Nam phát động, ngày 22.11) 
dự kiến dành tặng 556 vé máy bay khứ 
hồi (trong đó có 196 vé quốc tế), 3.600 vé 
xe ô tô khứ hồi và các phần quà ý nghĩa 
cho hơn 4.000 sinh viên, thanh niên công 
nhân, người lao động. Trong đó, ưu tiên cho 
những giáo viên mầm non, tiểu học, nhân 
viên y tế nhiều năm chưa về quê đón tết 
cùng gia đình. (Theo SGGP)
 Sáng 22.11, Hội Đông y TP HCM, 

Viện Y dược học dân tộc thành phố, 
báo Tuổi Trẻ và Trung tâm Công tác xã hội 
thanh niên thành phố đã ký kết phối hợp 
tổ chức chương trình khám tầm soát hậu 
Covid-19 miễn phí. Theo đó, 5.000 người dân 
có hoàn cảnh khó khăn, ĐVTN từng tham gia 
chống dịch và bị nhiễm Covid-19 sẽ được 
khám tầm soát hậu Covid-19 miễn phí 
(sàng lọc sức khỏe tâm thần, tinh thần; tư 
vấn tâm lý hậu Covid-19; truyền thông giáo 
dục sức khỏe, nâng cao thể trạng; theo dõi, 
phòng ngừa tái nhiễm Covid-19). Chương 
trình sẽ kéo dài một năm.   (Theo Tuổi Trẻ)
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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

1. Quyền sử dụng đất ở: Lô đất số 18 (diện tích: 160 m2; Giá khởi điểm: 
3.456.000.000 đồng) và lô đất số 19 (diện tích: 177 m2; Giá khởi điểm: 
3.823.200.000 đồng) Khu dân cư Đông Bàn Thành 2 (khu OLK-04), phường 
Đập Đá, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ký hiệu, vị trí, lộ giới, diện tích, giá 
khởi điểm, khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước 
giá của từng lô đất: Theo Thông báo đấu giá tài sản số 732/TBĐGTS-ĐD  
ngày 17.11.2022.

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TX An Nhơn.
Địa chỉ: Số 75 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, TX An Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu 

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

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

5. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 11.12.2022, cụ thể như sau: 
- 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 15 giờ 30 phút ngày 8.12.2022.
+ Tại Trụ sở khu vực Minh Khai, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Bình Định, TX An Nhơn (gần Công viên nước An Nhơn): Từ 7 giờ 30 phút 
đến 16 giờ 30 phút ngày 8.12.2022.

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày 
8.12.2022. 

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  

7 giờ 30 phút ngày 11.12.2022 tại Trụ sở khu vực Minh Khai, đường Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường Bình Định, TX An Nhơn (gần Công viên nước  
An Nhơn). 

6. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày Chủ nhật hằng tuần 
sau ngày 11.12.2022 (các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá 
hoặc không hợp lệ, không đủ điều kiện đấu giá), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu 
trả giá: Liên tục đến 16 giờ 30 phút ngày thứ Năm hằng tuần tại Trụ sở 
khu vực Minh Khai, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định,  
TX An Nhơn (gần Công viên nước An Nhơn).

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày thứ 
Năm hằng tuần.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
7 giờ 30 phút ngày Chủ nhật hằng tuần tại Trụ sở khu vực Minh Khai, 
đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định, TX An Nhơn (gần 
Công viên nước An Nhơn). 

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

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

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

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

- Người tham gia đấu giá phải nộp 1 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ 
của một lô đất đấu giá theo Quy chế, thông báo đấu giá tài sản. 

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

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

Tài sản thế chấp: 
- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 946692, số vào sổ cấp GCN: 
CS13979, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 5.6.2020, cụ 
thể như sau: 

+ Thửa đất số: 52; Tờ bản đồ số: 53; Diện tích: 200 m2.
+ Địa chỉ: Xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất 

được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Tài sản gắn liền với đất gồm: Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ; Diện tích xây dựng: 

112,5 m2; Diện tích sàn: 112,5 m2; Cấp: Cấp 4. 
Giá khởi điểm của tài sản: 647.330.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 

120.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
10.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam. 
Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.  
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 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 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, 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

1. Quyền sử dụng đất ở: 117 lô đất ở tại khu dân cư Đông Bàn  
Thành 2, phường Đập Đá; 85 lô đất ở tại khu dân cư thôn Bình An, xã Nhơn Hạnh;  
53 lô đất ở tại khu dân cư và chợ mới Cảnh Hàng, xã Nhơn Phong; 10 lô đất ở tại 
các khu, điểm dân cư phường Bình Định; 9 lô đất ở tại các khu dân cư phường 
Nhơn Hòa; 5 lô đất ở tại khu quy hoạch dân cư sau Trường THCS Nhơn Thành, 
khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành (khu F); 4 lô đất ở tại điểm dân cư thuộc 
thôn Bắc Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

 - Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (phường) và đất ở tại nông thôn (xã).
 - Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
 - Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
 - Đính kèm theo sơ đồ phân lô chi tiết. 
Diện tích: Từ 81,5 m2/lô đến 300 m2/lô. 
Giá khởi điểm: Từ 320.250.000 đồng/lô đến 6.080.400.000 đồng/lô. 
2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TX An Nhơn.
Địa chỉ: Số 75 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, TX An Nhơn,  

tỉnh Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu 

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

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 

ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi có tài sản đang tọa lạc. 
5. Ký hiệu, vị trí, lộ giới, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền 

hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất; Thời gian, địa điểm bán 
hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước, nộp phiếu trả 
giá, tổ chức cuộc đấu giá: Theo thông báo đấu giá tài sản số 734/TBĐGTS-ĐD  
ngày 18.11.2022.  

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

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

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

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

- Người tham gia đấu giá phải nộp 1 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ của 
một lô đất đấu giá theo Quy chế, thông báo đấu giá tài sản. 

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

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

    
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

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

Điện thoại: 0256.3502279 - 0772739123; Website: https://daugiakieuviet.com.vn/; https://dgts.moj.gov.vn/; https://taisancong.vn/

Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá cho thuê diện 
tích bán hàng tại các lô ki ốt chợ An Thái, xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn 
chu kỳ 10 năm; Tài sản do UBND xã Nhơn Phúc quản lý, cụ thể như sau:

1. Tài sản: 30 lô ki ốt tại chợ An Thái, xã Nhơn Phúc. 
Diện tích: Từ 28.4 m2/lô đến 56.5 m2/lô. 
Giá khởi điểm: Từ 204.480.000 đồng/lô đến 447.480.000 đồng/lô.
Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước và tiền hồ 

sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng lô ki ốt theo Thông báo đấu giá 
tài sản số 89/TB-ĐGKV ngày 19.11.2022.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND xã Nhơn Phúc; Địa 
chỉ: Số 17 đường An Thái 3, Nhơn Phúc, An Nhơn, Bình Định.

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

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

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

5. Phiên đấu giá tổ chức vào lúc 8 giờ thứ Sáu, ngày 9.12.2022:
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
+ Tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Liên tục kể từ ngày 

niêm yết đến 16 giờ ngày 5.12.2022 (thứ Hai).
+ Tại Nhà Văn hóa đa năng xã Nhơn Phúc, địa chỉ: Thôn An Thái, xã 

Nhơn Phúc, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định: Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 
ngày 6.12.2022 (thứ Ba).

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Nhà Văn 
hóa đa năng xã Nhơn Phúc, địa chỉ: Thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, TX An 
Nhơn, tỉnh Bình Định: Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 6.12.2022 (thứ Ba).

Lưu ý: Không tổ chức đấu giá vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và trước, 
sau thời gian liền kề trong phạm vi 5 ngày đối với các ngày nghỉ lễ, tết theo 
quy định.

* Trường hợp các lô ki ốt đấu giá không thành thì nộp hồ sơ đăng 
ký đấu giá đến 16 giờ thứ Ba và tổ chức đấu giá vào ngày thứ Sáu các 
tuần tiếp theo liền kề.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Tại Trụ sở Nhà Văn 
hóa đa năng xã Nhơn Phúc.

6. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:
+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty phát hành; 

Phiếu trả giá vòng 1 (vòng trả giá gián tiếp); Bản photo giấy CMND hoặc 
CCCD; Chứng từ nộp tiền đặt trước. Tiền mua hồ sơ đấu giá.

Tất cả 5 loại giấy tờ trên được bỏ vào phong bì bằng chất liệu bảo 
mật do Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt cấp, dán và ký tên tại mép 
phong bì đựng hồ sơ. 

Trường hợp nếu hồ sơ không đầy đủ các thành phần nêu trên thì 
xem như không hợp lệ và bị loại không được tham gia cuộc đấu giá.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.
8. Tiền đặt trước: 
- Tiền đặt trước: Nộp riêng theo từng lô ki ốt đấu giá và nộp đúng số 

tiền đặt trước theo thông báo của Công ty (có danh sách kèm theo Quy 
chế này).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp đồng thời cùng với hồ sơ đăng ký 
tham gia đấu giá, bằng tiền Việt Nam đồng.

- Nộp vào một trong các tài khoản sau của Công ty Đấu giá hợp danh 
Kiểu Việt:

+ Tài khoản số: 0051000445566 tại Vietcombank - Chi nhánh Bình Định.
+ Tài khoản số: 1144686868 tại Vietcombank - Chi nhánh KCN Phú Tài.
+ Tài khoản số: 117002855792 tại Vietinbank - Chi nhánh KCN Phú Tài.
+ Tài khoản số: 77687788 tại ACB - PGD chợ Khu 6, TP Quy Nhơn.
+ Tài khoản số: 55810009937979 tại BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn.
9. Điều kiện để các khách hàng tham gia đấu giá được vào địa 

điểm đăng ký tham gia đấu giá.
+ Phải xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân hoặc Hợp đồng ủy 

quyền được tổ chức công chứng có thẩm quyền xác nhận.
+ Khuyến khích khách hàng mua hồ sơ và làm tại nhà, gửi nộp hoặc 

đến nộp trực tiếp vào thùng hồ sơ nhưng phải di chuyển theo sự hướng 
dẫn của cán bộ Công ty để tránh việc tụ tập đông người vào thời điểm 
kết thúc nộp hồ sơ đăng ký đấu giá.

Lưu ý: Người trúng đấu giá trong quá trình sử dụng phải tuân thủ 
các quy định có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Chiều 22.11, Đại hội lần thứ 22 Hội 
đồng Hòa bình thế giới chính thức khai 
mạc tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Trần 
Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 
Chủ tịch T hường trực Quốc hội đến 
dự. Đại hội diễn ra từ ngày 21 - 26.11, 
do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt 
Nam phối hợp với Ủy ban Hòa bình Việt 
Nam, Ban C hấp hành Hội đồng Hòa 
bình thế giới tổ chức. 

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng 
cai tổ chức Đại hội của Hội đồng Hòa 
bình Thế giới, thể hiện uy tín, vị thế 
của Việt Nam trong các nỗ lực toàn cầu. 
Trong một tuần làm việc, Đại hội sẽ thảo 
luận nhiều nội dung quan trọng về tình 
hình quốc tế, thể hiện quan điểm, cũng 
như đóng góp của Việt Nam cùng các 
quốc gia khác đảm bảo hòa bình ổn định 
ở khu vực và thế giới.

Thành lập những năm 1949 - 1950 
của thế kỷ trước, hơn 70 năm qua, Hội 
đồng Hòa bình thế giới luôn giữ vững 
mục tiêu tôn chỉ của mình: Đó là thúc 
đẩy xây dựng hòa bình cho tất cả, đấu 
tranh và ủng hộ đoàn kết với nhân dân 
các nước trên thế giới vì hòa bình, công 

Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình 
thế giới khai mạc tại Việt Nam

lý, độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh 
thổ. Hội đồng Hòa bình thế giới đã luôn 
đồng hành cùng Việt Nam, đoàn kết và 
ủng hộ Việt Nam trong mọi giai đoạn 

lịch sử, từ cuộc đấu tranh vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ cho đến công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc ngày nay.  (Theo TTXVN)

Hội nghị hẹp 
Bộ trưởng Quốc phòng 
các nước ASEAN

Trong khuôn khổ chuỗi Hội nghị 
hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước 
ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng 
Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng 
(ADMM+) lần thứ 9, diễn ra từ ngày 
21 - 23.11 tại TP Siem Reap, tỉnh Siem 
Reap (Vương quốc Campuchia), sáng 
22.11, Hội nghị ADMM hẹp đã diễn ra 
dưới sự chủ trì của Đại tướng Tea Banh, 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng 
Campuchia, nước Chủ tịch ASEAN 2022.

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Quốc 
phòng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các 
nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN 
Lim Jock Hoi.

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt 
Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy 
Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 
làm trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị ADMM hẹp, Bộ trưởng 
Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các 
nước ASEAN đã trao đổi quan điểm về 
môi trường an ninh quốc tế và khu vực. 
Các trưởng đoàn đều khẳng định ASEAN 
cần đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm 
và dẫn dắt trong các cơ chế hợp tác tại khu 
vực nhằm ứng phó kịp thời với các thách 
thức an ninh truyền thống và phi truyền 
thống đang nổi lên như xung đột vũ trang, 
cạnh tranh giữa các nước lớn, thiên tai, 
dịch bệnh, biến đổi khí hậu...

Các trưởng đoàn cũng trao đổi sâu 
sắc về các thách thức an ninh biển, trong 
đó có Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình 
và ổn định ở Biển Đông đối với an ninh 
khu vực và trên thế giới. (Theo Vietnam+)

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 
22.11 cho biết cơ quan này đang lập danh 
sách mới cập nhật các mầm bệnh có nguy 
cơ gây ra đại dịch hoặc các đợt bùng phát 
dịch, cần ưu tiên theo dõi chặt chẽ.

WHO huy động hơn 300 nhà khoa 
học xem xét những bằng chứng về bệnh 
Covid-19, bệnh do vi rút Ebola gây ra, 
bệnh sốt xuất huyết do vi rút Marburg, 
sốt Lassa do arenavirus, Hội chứng 
viêm đường hô hấp cấp vùng Trung 
Đông (MERS), Hội chứng hô hấp cấp 

tính nặng (SARS), vi rút Nipah, Zika 
và “bệnh X” - cụm từ các nhà khoa học 
dùng để chỉ một mầm bệnh chưa biết, 
có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và gây 
ra dịch bệnh nghiêm trọng trên thế giới.

Theo WHO, mục đích của việc lập 
danh sách cập nhật này là để bổ sung 
thêm các mầm bệnh cần theo dõi nhằm 
định hướng nghiên cứu, phát triển và 
đầu tư trên toàn cầu, đặc biệt là phát 
triển vắc xin, các xét nghiệm sàng lọc 
và các phương pháp điều trị. (Theo TTO)

WHO cử hàng trăm chuyên gia “săn lùng” vi rút, vi khuẩn 
có nguy cơ gây đại dịch

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương (INDOPACOM) của 
Mỹ ngày 21.11 thông báo lực lượng 
không gian nước này sẽ thành lập 
một bộ chỉ huy mới ở khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương.

Kể từ sau khi lực lượng không 
gian Mỹ được thành lập cuối năm 
2019, đây là Bộ chỉ huy Lực lượng 
Không gian đầu tiên được thành lập 

Mỹ thành lập lực lượng không gian ở Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà 
máy ở TP An Dương, tỉnh Hà Nam, miền 
Trung Trung Quốc khiến 36 người thiệt 
mạng và 2 người bị thương.

Ngọn lửa bùng phát tại Công ty 
thương mại Kaixinda ở quận Văn Phong, 
còn gọi là “Khu công nghệ cao” TP An 
Dương lúc 16 giờ ngày 21.11. Khoảng 
240 lính cứu hỏa cùng 63 xe cứu hỏa 
được triển khai tới hiện trường. Ngọn 

Cháy nhà máy ở Trung Quốc, 36 người thiệt mạng
lửa cơ bản được kiểm soát lúc 20 giờ 
và được dập tắt hoàn toàn lúc 23 giờ 
cùng ngày.

Cảnh sát địa phương cho biết đã xác 
định các nghi phạm, song không cung 
cấp thêm thông tin chi tiết.

(Theo VnExpress.net)

Hiện trường vụ cháy tại Công ty thương mại Kaixinda.                         
Ảnh chụp màn hình China Daily

dưới một bộ chỉ huy tác chiến như 
INDOPACOM.

Sau khi được thành lập, đơn vị 
không gian ở Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương được cho sẽ giúp cải 
thiện khả năng của Washington trong 
việc phát hiện và đánh chặn tên lửa 
đạn đạo cũng như tên lửa hành trình 
phóng từ các nước trong khu vực.

(Theo VOV.VN)
Mỹ thành lập lực lượng không gian ở Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương.                                            Ảnh: Air Guard

WHO lập danh sách cập nhật các mầm bệnh có 
nguy cơ gây ra đại dịch.                                     Ảnh: WHO

 Ngày 21.11, Ủy ban châu Âu (EC) 
đã đưa ra kế hoạch hành động gồm  
20 điểm để giải quyết vấn đề di cư gia 
tăng ở trung tâm Địa Trung Hải trước 
thềm cuộc họp khẩn của các bộ trưởng 
nội vụ vào ngày 25.11 tới.

 Ngày 21.11, Thủ tướng tạm 
quyền Liban Najib Mikati thông báo 
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) 
của LHQ sẽ viện trợ 5,4 tỷ USD cho nước 
này trong 3 năm tới.

Trận động đất có độ lớn 5,6 xảy 
ra ngày 21.11 tại tỉnh Tây Java - tỉnh đông 
dân nhất của Indonesia - đã khiến ít nhất 
162 người thiệt mạng tính đến sáng 22.11.

 Yonhap đưa tin ngày 22.11, giới 
chức quân sự Hàn Quốc cho biết nước này 
đã thử nghiệm thành công hệ thống đánh 
chặn tên lửa đất đối không tầm xa (L-SAM), 
hiện đang trong giai đoạn phát triển.

 Ngày 21.11, một chiếc máy 
bay nhỏ hai động cơ đã lao xuống khu 
chung cư Belen Rosales ở TP Medellin của 
Colombia khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, 
trong đó có 2 phi công và 6 hành khách.

 Cảnh sát Thái Lan cho biết ít nhất 
1 người đã thiệt mạng và khoảng 30 
người khác bị thương khi một quả bom 
xe phát nổ bên trong khu tòa nhà của 
cảnh sát tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái 
Lan, ngày 22.11.
 Ngày 20.11, các tay súng đột kích 

4 ngôi làng ở bang Zamfara (Đông Bắc 
Nigeria), bắt cóc hơn 100 người, bao gồm cả 
phụ nữ và trẻ em.  (Theo TTXVN, VOV.VN)

TIN VẮN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hữu nghị cho lãnh đạo và các 
thành viên của Hội đồng Hòa bình Thế giới.                                                                                                              Ảnh: TTXVN


