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Sau Hội nghị xúc tiến đầu tư các DN Đức tại Bình Định diễn 
ra ngày 21.11, Bình Định hứa hẹn trở thành điểm đến của 
nhiều nhà đầu tư Đức. Các DN Bình Định cũng xem đây là cơ 
hội lớn để tìm kiếm đối tác và tận dụng lợi thế từ Hiệp định 
thương mại Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) để xuất 
khẩu hàng hóa sang Đức trong thời gian tới.
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Cơ hội quảng bá và hợp tác 
với doanh nghiệp Đức

Thi công tuyến đường kết nối từ trung tâm 
TX An Nhơn đến đường ven biển phía Tây 

đầm Thị Nại. Ảnh: TIẾN SỸ

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 
những tháng cuối năm 2022 u3

Để ai cũng có quà tết
Học sinh sáng tạo để đáp ứng 
nhu cầu chính mình

Góp phần hóa giải  
mâu thuẫn ở cộng đồng

ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ 
HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2019 - 2022”:

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trao tặng  
150 triệu đồng cho người dân xã Vĩnh An

u 5

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh  
cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
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Bình Định

Ngày 23.11, đồng chí Trần 
Quốc Cường - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
Điện Biên, về thăm xã Vĩnh An, 
huyện Tây Sơn. Tham gia cùng 
Đoàn công tác có đồng chí Trần 
Cang - Ủy viên Ban thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính 
tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh; lãnh đạo huyện 
Tây Sơn.

Nhân dịp đến thăm, đồng 
chí Trần Quốc Cường trao tặng 
số tiền 150 triệu đồng giúp 15 hộ 
dân xã Vĩnh An xây dựng công 
trình vệ sinh, hoàn thành tiêu 
chí về môi trường trong xây 
dựng nông thôn mới.

Đến nay, huyện Tây Sơn 
có 12/13 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới và đang tiếp tục xây 
dựng, hoàn thành các tiêu chí 

để đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao. Vĩnh An - xã duy 
nhất chưa đạt nông thôn mới - 
có đa số dân cư là người dân 
tộc thiểu số. Địa phương gặp 
nhiều khó khăn trong việc huy 
động nguồn lực để đầu tư xây 
dựng, hoàn thành các tiêu chí 
nông thôn mới, đặc biệt là tiêu 
chí về môi trường.

VĂN PHONG

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trao tặng 
150 triệu đồng cho người dân xã Vĩnh An

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường (thứ tư từ phải sang) trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí cho xã Vĩnh An.
 Ảnh: VĂN PHONG

(BĐ) - Ngày 23.11, Phó 
trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lý 
Tiết Hạnh tiếp xúc cử tri tại 
xã Hoài Châu và phường Hoài 
Tân (TX Hoài Nhơn), thông báo 
kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội 
khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã 
Hoài Châu nêu một số ý kiến, 
kiến nghị: Giá phân bón tăng 
cao, gây ảnh hưởng lớn đến 
sản xuất, phát triển kinh tế của 
người dân, vì vậy mong muốn 
Nhà nước có chính sách hỗ trợ 
giá cho bà con. Cần tạo thêm 
việc làm tại địa phương cho 
thanh niên, nhất là những thanh 
niên vừa được kết nạp Đảng, 
hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 
nghĩa vụ CA. Các cơ quan chức 
năng liên quan cần xử lý nghiêm 
hành vi gây tiếng ồn tại khu dân 
cư. Nhà nước có chế độ hỗ trợ 
cho người tham gia chiến đấu 
tại chiến trường Campuchia. 
Hiện mức phụ cấp cho cán 
bộ bán chuyên trách cấp xã, 
những người hoạt động ở thôn 
còn thấp, Quốc hội cần xem 
xét, kiến nghị Trung ương 
điều chỉnh. Cán bộ viên chức 
là giáo viên, nhân viên y tế bỏ 
việc ra làm tư rất nhiều, Nhà 
nước cần có chính sách hỗ trợ, 
động viên họ tốt hơn.

Cử tri phường Hoài Tân 
phấn khởi, tin tưởng trước 
thành công của kỳ họp thứ 4, 
Quốc hội khóa XV và đánh giá 
cao hoạt động của Đoàn ĐBQH 
tỉnh tại kỳ họp. Đồng thời, cử 
tri kiến nghị các cấp có thẩm 
quyền của TX Hoài Nhơn và 
phường xử lý nghiêm một số hộ 
dân ở thôn An Dưỡng 1 làm nhà 
ở, nhưng lại xây dựng lấn chiếm 
kênh mương thoát nước, làm 
ách tắc dòng chảy, gây ngập 
lụt, ảnh hưởng đến nhiều hộ 
gia đình khác.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện 
lãnh đạo UBND TX Hoài Nhơn, 
xã Hoài Châu và phường Hoài 
Tân trả lời một số ý kiến, kiến 
nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH 
tỉnh Lý Tiết Hạnh ghi nhận và 
tiếp thu một số kiến nghị của 
cử tri xã Hoài Châu, phường 
Hoài Tân. Liên quan đến chế 
độ chính sách cho người có 
công, ĐBQH Lý Tiết Hạnh đề 
nghị UBND xã Hoài Châu rà 
soát, đối chiếu thông tin và kịp 

thời trả lời cho cử tri. Với một 
số ý kiến khác của cử tri, đoàn 
ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp 
và chuyển đến các cơ quan chức 
năng có thẩm quyền xem xét, 
giải quyết.
l Cùng ngày, ĐBQH Đồng 

Ngọc Ba - Ủy viên Thường trực 
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, 
ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Định, 
tiếp xúc cử tri xã Nhơn Phúc 
(TX An Nhơn) và xã Ân Nghĩa 
(huyện Hoài Ân).

Tại các nơi tiếp xúc, ĐBQH 
ghi nhận kiến nghị của cử tri 
với các nội dung: Đảng, Nhà 
nước cần quyết liệt hơn nữa 
trong công tác phòng, chống 
tham nhũng; kiên quyết xử lý 
đến cùng các vụ việc, cá nhân 
có hành vi vi phạm pháp luật; 
công khai, minh bạch hình thức 
xử lý. Công tác lập pháp, xây 
dựng pháp luật cần do Quốc hội 
độc lập thực hiện, không để các 
bộ, ngành soạn thảo rồi đưa ra 
Quốc hội thảo luận. Các cấp, 
các ngành cần có kế hoạch quy 
hoạch sử dụng đất phù hợp, 
không ồ ạt thu hồi đất, nhất là 
đất nông nghiệp, để quy hoạch, 
xây dựng các khu dân cư. 

Cử tri còn kiến nghị các cấp, 
các ngành ở Trung ương xem 
xét giải quyết, nâng mức chi 
trả chế độ BHYT cho những 
trường hợp hưởng theo Quyết 
định 290/2005/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ vì quy 
định hiện hành gây khó khăn 
cho các đối tượng này. Tỉnh và 
huyện Hoài Ân quan tâm đầu 
tư xây dựng hệ thống hồ, kè, 
kênh mương thủy lợi tại xã Ân 
Nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân địa phương canh 
tác, sản xuất.

ĐBQH Đồng Ngọc Ba đánh 
giá cao các ý kiến, kiến nghị của 
cử tri và dành thời gian chia sẻ 
về chính sách pháp luật về đất 
đai, đồng thời tiếp thu, ghi nhận 
các ý kiến khác để tổng hợp, 
chuyển tới các ngành chức năng 
có liên quan xem xét, giải quyết.

Dịp này, ĐBQH Đồng Ngọc 
Ba trao tặng 40 suất quà (mỗi 
suất 500 nghìn đồng) cho 40 
em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn, vượt khó học giỏi ở xã 
Nhơn Phúc, Nhơn Tân (TX An 
Nhơn) và xã Ân Nghĩa (huyện 
Hoài Ân).      

CHƯƠNG HIẾU - VĂN LỰC

(BĐ) - Ngày 23.11, tại Sở Y tế, 
Bộ Y tế, Chương trình Phát triển 
Liên hiệp quốc (UNDP) phối hợp 
tổ chức Lễ khởi động Dự án triển 
khai tư vấn khám, chữa bệnh từ 
xa tại tuyến y tế cơ sở sử dụng 
phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà” 
tại tỉnh Bình Định.

Phần mềm “Bác sĩ cho mọi 
nhà” được UNDP và Cục Công 
nghệ thông tin, Cục Quản lý 
Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) 
hợp tác phát triển từ tháng 
12.2020. Phần mềm được triển 
khai thí điểm tại 537 đơn vị y 
tế ở tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn 
và Lạng Sơn. Giai đoạn 2022 - 
2026, Chương trình mở rộng 

ra 5 tỉnh, gồm: Thừa Thiên 
Huế, Quảng Ngãi, Bình Định,  
Đắk Lắk và Cà Mau.

Tại tỉnh Bình Định, dự án tài 
trợ 1 máy chủ lắp đặt tại Sở Y 
tế và 15 bộ máy vi tính, camera, 
loa ngoài cho 15 trạm y tế thuộc 
các xã vùng xa khó khăn, các xã 
thực hiện xây dựng nông thôn 
mới, đặc biệt là nông thôn mới 
nâng cao. Đây là hoạt động nằm 
trong khuôn khổ Dự án “Tăng 
cường ứng phó Covid-19 thông 
qua tăng cường năng lực tiếp 
cận vắc xin và hệ thống y tế” 
do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. 
Ngoài tài trợ trang thiết bị và 
phần mềm, chương trình sẽ tổ 

chức đào tạo cán bộ y tế cơ sở, 
hỗ trợ kỹ thuật liên tục trong quá 
trình triển khai.

Dự án nhằm cải thiện tiếp cận 
của người dân với thông tin y tế, 
chẩn đoán và điều trị chất lượng 
cao; tiết kiệm thời gian và chi phí 
đi lại, đặc biệt là ở các vùng sâu, 
vùng xa, miền núi... Phần mềm 
“Bác sĩ cho mọi nhà” giúp trạm y 
tế xã kết nối với bệnh viện tuyến 
trên để tham vấn, hội chẩn, chẩn 
đoán và điều trị; đồng thời kết 
nối với người dân địa phương để 
biết thông tin sức khỏe, đặt hẹn tư 
vấn và tư vấn thông qua một ứng 
dụng miễn phí cài đặt trên điện 
thoại thông minh.       THẢO KHUY

ĐBQH tiếp xúc cử tri tại 
TX Hoài Nhơn, An Nhơn 
và huyện Hoài Ân

Khởi động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa 
tại tuyến y tế cơ sở

(BĐ) - Ngày 23.11, tại TP 
Quy Nhơn, Hội LHPN tỉnh 
Bình Định - Trưởng Cụm thi 
đua Duyên hải miền Trung và 
Tây Nguyên tổ chức Hội thảo 
Giải pháp thúc đẩy mô hình, 
hoạt động tăng cường quyền 
năng kinh tế cho phụ nữ phù 
hợp với đặc thù vùng miền. 
Phó Chủ tịch Trung ương Hội 
LHPN Việt Nam Trần Lan 
Phương dự và chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, 10 đơn vị 
thuộc Cụm đã trình bày tham 
luận, trao đổi, thảo luận các vấn 
đề xoay quanh nội dung hỗ trợ 
các tổ, nhóm sinh kế, tổ hợp tác, 
HTX có phụ nữ làm chủ; ứng 
dụng KHCN vào kinh doanh, 

sản xuất, chú trọng quảng bá 
các sản phẩm OCOP; đưa ra các 
giải pháp thúc đẩy việc thực hiện 
các mô hình tăng cường quyền 
làm chủ kinh tế cho phụ nữ vùng 
dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng 
xa phù hợp với thực tiễn và đặc 
trưng từng vùng miền.

Hội thảo nằm trong kế hoạch 
thực hiện Dự án 8 “Thực hiện 
bình đẳng giới và giải quyết 
những vấn đề cấp thiết đối với 
phụ nữ và trẻ em” năm 2022, 
thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển KT-XH 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi, do Hội LHPN Việt 
Nam chủ trì thực hiện, nhằm đẩy 
mạnh việc hỗ trợ phụ nữ và trẻ 

em vùng dân tộc thiểu số, tạo 
điều kiện cho phụ nữ nâng cao 
chất lượng sống cả vật chất lẫn 
tinh thần.
l Chiều cùng ngày, Cụm thi 

đua Hội LHPN các tỉnh Duyên 
hải miền Trung và Tây Nguyên 
trao 1 mái ấm tình thương 
cho chị Võ Thị Bích Phượng 
(SN 1986, ở xóm 4, thôn Long 
Thành, xã Phước Mỹ, TP Quy 
Nhơn), là phụ nữ đơn thân có 
hoàn cảnh khó khăn, nhà ở đã 
xuống cấp. Số tiền hỗ trợ xây 
dựng nhà là 50 triệu đồng, từ 
nguồn đóng góp của các Hội 
LHPN các tỉnh Duyên hải miền 
Trung và Tây Nguyên.

DƯƠNG LINH

Thúc đẩy tăng cường quyền năng kinh tế 
cho phụ nữ

(BĐ) - Chiều 23.11, trên SVĐ 
Quy Nhơn, CLB Topenland Bình 
Định đã giành chiến thắng 4 - 0 
trước CLB Đông Á Thanh Hóa ở 
trận bán kết Cúp Quốc gia 2022. 
Trong đó, tiền đạo Rafaelson lập 
cú hattrick, bàn còn lại do công 
của tiền vệ Hendrio. 

Ngay sau khi kết thúc trận 
đấu, Ban Tổ chức Cúp Quốc 
gia 2022 đã trao HCĐ cho CLB 

Đông Á Thanh Hóa.
Đối thủ của thầy trò HLV 

Đức Thắng ở trận chung kết là 
CLB Hà Nội, đội đã vượt qua 
CLB Hoàng Anh Gia Lai với tỷ 
số 2 - 0 ngay tại sân Pleiku ở 
trận đấu diễn ra cùng giờ.

Trận chung kết Cúp Quốc 
gia 2022 được tổ chức vào 
chiều 27.11 trên SVĐ Hàng Đẫy  
(Hà Nội).              HOÀNG QUÂN

CÚP QUỐC GIA 2022:

Topenland Bình Định gặp 
CLB Hà Nội ở chung kết
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l Xin ông cho biết kết quả 
thực hiện giải ngân các nguồn vốn 
đầu tư năm 2022 của Bình Định? 

- Nhờ thực hiện đồng bộ, 
quyết liệt nhiều giải pháp, nên 
công tác giải ngân vốn đầu tư 
công của tỉnh Bình Định đạt 
kết quả tích cực. Tính đến ngày 
31.10.2022, toàn tỉnh đã thực hiện 
giải ngân được hơn 5.167 tỷ đồng, 
đạt 55,27% kế hoạch vốn được 
giao, trong đó thực hiện giải ngân 
vốn ngân sách tỉnh đạt 53,26% kế 
hoạch; giải ngân vốn ngân sách 
Trung ương đạt 57,85%. 

Nếu tính theo kế hoạch vốn 
được Thủ tướng Chính phủ giao 
từ đầu năm 2022 (hơn 7.645 tỷ 
đồng) thì tỷ lệ giải ngân của tỉnh 
Bình Định đạt trên 64%, nằm 
trong nhóm các tỉnh, thành dẫn 
đầu của cả nước về giải ngân 
vốn đầu tư công. Tuy vậy, so 
với tổng nguồn vốn sau khi 
được cấp có thẩm quyền bổ sung, 
thông qua (hơn 9.349 tỷ đồng) 
thì tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh 
chưa đạt 60%. 

l Ông có thể chia sẻ những 
nguyên nhân khiến tiến độ giải 
ngân vốn đầu tư công chung của 
tỉnh chưa được như mong muốn?

- Có nhiều yếu tố tác động, 
đáng kể nhất là việc Trung ương 
bổ sung kế hoạch vốn cho tỉnh 

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 
những tháng cuối năm 2022

Dù nằm trong tốp đầu của cả nước về giải ngân vốn đầu tư công, nhưng để đảm bảo mục tiêu 
giải ngân theo Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15.9.2022 của Chính phủ, Bình Định cần nỗ lực 
nhiều hơn. Phóng viên Báo Bình Định phỏng vấn Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Thành Hải về các 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của công tác này trong thời gian còn lại của năm 2022.

Giám đốc Sở KH&ĐT 
NGUYỄN THÀNH HẢI

Thi công tuyến đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.                              Ảnh: TIẾN SỸ

chậm. Đến tháng 8 và tháng 
9.2022, Trung ương mới phân 
bổ vốn 3 chương trình mục tiêu 
quốc gia và Chương trình phục 
hồi, phát triển KT-XH với tổng số 
tiền hơn 1.140 tỷ đồng (chiếm tỷ 
trọng 12,19% tổng kế hoạch vốn 
tỉnh thực hiện) cho tỉnh. 

Một nguyên nhân nữa là năm 
2022, tỉnh Bình Định triển khai 
nhiều dự án mới với tổng mức 
đầu tư và kế hoạch vốn bố trí lớn, 
phải mất khá nhiều thời gian mới 
đảm bảo các điều kiện cần thiết 
để phê duyệt dự án, lựa chọn nhà 
thầu, giải phóng mặt bằng rồi thi 
công, nên khối lượng công việc 
hoàn thành cũng chưa nhiều. 
Hơn nữa, các công trình, dự án 
được thực hiện trong bối cảnh giá 
xăng dầu, giá nguyên vật liệu, giá 
nhân công tăng đã ít nhiều ảnh 
hưởng đến tiến độ và tỷ lệ giải 
ngân vốn đầu tư công. 

Ngoài ra, có một số chủ đầu 
tư chưa quan tâm đúng mức 
đến việc thực hiện công trình và 
giải ngân các nguồn vốn theo kế 

hoạch, dù phần lớn nguồn chi 
đầu tư đã có sẵn, nhưng việc lên 
khối lượng, phiếu giá để thanh 
toán còn chậm.

l Để đảm bảo mục tiêu theo 
Nghị quyết 124/NQ-CP là tỷ 
lệ giải ngân vốn đầu tư công  
năm 2022 đạt 95 - 100% kế hoạch 
được Thủ tướng Chính phủ giao, 
tỉnh Bình Định sẽ thực hiện những 
nhiệm vụ, giải pháp nào trong 
thời gian còn lại của năm 2022, 
thưa ông?

- Để đảm bảo mục tiêu trên, 
Sở KH&ĐT tham mưu UBND 
tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư tập 
trung hoàn thiện các thủ tục 
đầu tư theo quy định của Luật 
Đầu tư công đối với các dự án 
khởi công mới năm 2022, trong 
đó rà soát thủ tục đầu tư, khả 
năng hoàn thành, khả năng giải 
ngân vốn đã phân bổ trong các 
tháng còn lại năm 2022. Những 
dự án vướng, chưa phê duyệt dự 
án thì phải báo cáo cụ thể tình 
hình thực hiện, trong đó nêu rõ 

nguyên nhân, khó khăn, hướng 
xử lý, điều chỉnh, gửi cấp thẩm 
quyền xem xét, quyết định. Riêng 
đối với các dự án trọng điểm của 
tỉnh được hỗ trợ vốn từ ngân sách 
Trung ương, phải giải ngân đảm 
bảo 100% kế hoạch vốn giao. 

Bên cạnh đó, nhanh chóng 
trình cấp thẩm quyền hoàn thiện 
hồ sơ dự án theo quy định của 
Luật Đầu tư công đối với các dự 
án thuộc Chương trình phục hồi, 
phát triển KT-XH làm cơ sở trình 
cấp thẩm quyền bổ sung kế hoạch 
đầu tư công trung hạn vốn ngân 
sách nhà nước giai đoạn 2021 - 
2025 và triển khai thực hiện, giải 
ngân dứt điểm trong năm 2023. 

Các chủ đầu tư tăng cường 
kiểm tra, lên kế hoạch giải ngân 
chi tiết, nhất là các dự án lớn, 
trọng điểm, có tác động lan tỏa 
vùng và liên vùng; tập trung đẩy 
nhanh tiến độ và giải ngân đúng 
theo văn bản cam kết. Lấy kết quả 
giải ngân dự án đầu tư công là 
một trong những căn cứ để đánh 
giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

năm 2022 của tổ chức, cá nhân 
được phân công theo dõi.

Đối với các dự án đã có khối 
lượng hoàn thành, chủ đầu tư 
nhanh chóng lên phiếu giá, gửi 
Kho bạc Nhà nước tỉnh để thực 
hiện thanh toán, không được để 
dồn vào cuối năm. Trường hợp 
các dự án không thể giải ngân 
hết kế hoạch giao năm 2022, cần 
đề xuất cấp thẩm quyền (thông 
qua Sở KH&ĐT) để điều chỉnh 
kế hoạch vốn sang các dự án có 
tiến độ giải ngân tốt. 

Các dự án chưa có khối lượng 
thanh toán do vướng công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng và 
các nguyên nhân bất khả kháng 
khác, chủ đầu tư đề xuất UBND 
tỉnh điều chỉnh kế hoạch hoặc 
giảm kế hoạch vốn. 

Đối với các dự án thuộc kế 
hoạch năm 2022 có tiến độ bồi 
thường, giải phóng mặt bằng 
tốt, nhưng chưa được đáp ứng 
kịp thời về vốn để thực hiện chi 
trả, chủ đầu tư khẩn trương trình 
UBND tỉnh xem xét, ứng trước 
kế hoạch vốn để thực hiện, đảm 
bảo không ảnh hưởng đến tiến 
độ thi công dự án. 

Sở KH&ĐT cũng chủ trì phối 
hợp với Sở Tài chính, Kho bạc 
Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên 
quan theo dõi, đôn đốc giải ngân 
vốn đầu tư theo tinh thần chỉ đạo 
của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công 
văn số 1012/2022. Cùng với đó là 
chủ trì, phối hợp với các chủ đầu 
tư kịp thời trình cấp thẩm quyền 
điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 
được giao đúng quy định; đồng 
thời tham mưu UBND tỉnh xử lý 
kịp thời các vướng mắc trong quá 
trình thực hiện dự án do các chủ 
đầu tư đề nghị. Các sở, ngành, 
đơn vị tùy theo chức năng nhiệm 
vụ tập trung chỉ đạo thực hiện 
các nhiệm vụ, giải pháp đã được 
UBND tỉnh giao, nhằm đảm bảo 
tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 
của tỉnh. 

l Xin cảm ơn ông!
PHẠM TIẾN SỸ (Thực hiện)

(BĐ) - Thực hiện chỉ đạo của 
UBND tỉnh, ngày 23.11, UBND 
phường Ghềnh Ráng (TP Quy 
Nhơn) báo cáo về những công 
trình xây dựng trái phép trên 
đất lâm nghiệp, nông nghiệp 
trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong năm 2022, 
UBND phường Ghềnh Ráng đã 
tập trung xử lý cưỡng chế tháo 
dỡ ngay từ đầu 24 trường hợp vi 
phạm trong lĩnh vực đất đai, trong 
đó có các trường hợp báo chí phản 
ánh gần đây về những công trình 
xây dựng trái phép trên đất lâm 
nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn 
(3 trường hợp tại khu phố 1 và 15 
trường hợp tại khu phố 2). Tuy 
nhiên, do đặc điểm tình hình tại 

địa phương, trải qua nhiều giai 
đoạn, quá trình xử lý vẫn còn tồn 
tại một số bất cập, hạn chế.

Ngày 21.11, UBND phường 
Ghềnh Ráng đã thành lập tổ thống 
kê, rà soát, kiểm tra công tác quản 
lý đất đai, trật tự xây dựng trên 
địa bàn.

Quá trình kiểm tra, rà soát, 
UBND phường đã tiến hành lập 
biên bản 20 trường hợp vi phạm; 
trong đó, có 4 hộ thuộc diện cá 
nhân thuộc khu phố 1 và 16 hộ 
kinh doanh hàng quán thuộc khu 
phố 2 (10 trường hợp ở phía Đông 
QL 1D và 6 trường hợp phía Tây 
QL 1D). Các trường hợp này đều 
có công trình xây dựng kiên cố 
trên nền đất lâm nghiệp với nhà 

ở, quán ăn, quán nước giải khát, 
điểm du lịch tự phát trên tuyến 
đường Quy Nhơn - Sông Cầu. 
Những trường hợp xây dựng trái 
phép từ trước đến nay đã nhiều 
lần nhận được biên bản tháo dỡ 
của chính quyền địa phương, 
nhưng vẫn vi phạm.

Theo phường Ghềnh Ráng, 
đối với các trường hợp tại khu 
phố 2 đều nằm trong phạm vi giải 
phóng mặt bằng các dự án thuộc 
Khu đô thị Khoa học và Giáo dục 
Quy Hòa, có nhiều trường hợp đã 
được phê duyệt phương án bồi 
thường, nhiều trường hợp hiện 
đã được Tổ công tác của tỉnh kiểm 
đếm để thực hiện công tác giải 
phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Riêng đối với trường hợp xây 
dựng công trình vi phạm chỉ giới 
hành lang mương thoát nước tại 
khu phố 3 của phường Ghềnh 
Ráng, hồ sơ đứng tên chủ đầu tư 
công trình nhà ở là ông Huỳnh 
Quốc Việt (theo giấy phép xây 
dựng số 706/GPXD do UBND TP 
Quy Nhơn cấp ngày 12.4.2022). 
Trong quá trình thi công xây dựng 
nhà ở riêng lẻ có hạng mục công 
trình tường rào, cổng ngõ vi phạm 
chỉ giới hành lang mương thoát 
nước 3 m, hiện chủ hộ đã chấp 
hành tự giác tháo dỡ. Thống kê 
của phường cho thấy hiện có  
25 hộ sử dụng đất có công trình, 
vật kiến trúc dọc tuyến mương 
thoát nước. 

Trước tình trạng lấn chiếm đất 
đai, xây dựng công trình không 
phép, sai phép trên đất lâm nghiệp 
diễn ra phức tạp tại phường 
Ghềnh Ráng, ngày 18.11, UBND 
tỉnh ban hành văn bản truyền 
đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn về 
công tác quản lý đất đai, trật tự 
xây dựng trên địa bàn phường. 
UBND tỉnh yêu cầu UBND TP Quy 
Nhơn khẩn trương kiểm tra, xử 
lý dứt điểm; đồng thời xem xét 
trách nhiệm trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo của các tổ chức, cá 
nhân buông lỏng lãnh đạo, quản 
lý, để xảy ra vi phạm, báo cáo kết 
quả cho UBND tỉnh trước ngày 
25.11.2022.                 MAI HOÀNG

Phường Ghềnh Ráng lập biên bản 20 trường hợp vi phạm 
xây dựng trên đất lâm nghiệp, nông nghiệp
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Bình Định

Ngày 18.11 vừa qua, Trường Phổ 
thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tây 
Sơn (huyện Tây Sơn) đã tổ chức Diễn 
đàn tuyên truyền tảo hôn, hôn nhân 
cận huyết thống. Diễn đàn chuyển tải 
nhiều thông điệp, từng bước làm thay 
đổi nhận thức, hành vi của học sinh 
dân tộc thiểu số (DTTS). 

Các thầy cô giáo mở đầu diễn 
đàn bằng video về câu chuyện của 
“cậu bé tí hon” Đinh Văn K’Rể (tỉnh 
Quảng Ngãi), người mắc hội chứng 
Seckel gây ra bởi mối quan hệ cận 
huyết thống. Người mắc hội chứng 
này đầu nhỏ bất thường, một số thiểu 
năng trí tuệ, thấp lùn, mắt to, hàm 
hẹp, hông biến dạng… Các chuyên 
gia cũng ghi nhận trong số 100 người 
mắc hội chứng này chỉ có 20 người 
sống qua tuổi 15.

Qua đó, nhà trường gửi đến thông 
điệp: Hôn nhân cận huyết thống làm 
suy giảm giống nòi, trẻ em sinh ra từ 
những cặp vợ chồng hôn nhân cận 
huyết rất dễ mắc các dị tật bẩm sinh, 
chậm phát triển; cần thay đổi hành vi 
để không có thêm những trường hợp 
đáng tiếc như trên, góp phần nâng cao 
chất lượng dân số. 

Nhập vai vào các nhân vật trong  
3 tiểu phẩm Chuyện nhà A Páo, Chuyện 
tảo hôn làng tôi, Nói không với tảo hôn 
và hôn nhân cận huyết thống, học sinh 
người Bana của Trường cũng đã mang 
đến nhiều cảm xúc lắng đọng, gợi  
suy nghĩ. 

Theo ông Nguyễn Kim Huynh, 
Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tây 
Sơn, bên cạnh diễn đàn truyền thông 

Theo phản ảnh của người dân ở thôn 
Bình An 1 (xã Phước Thành, huyện Tuy 
Phước), những năm gần đây, cánh đồng 
Bàu Định (thuộc thôn Bình An 1) thường 
xuyên bị tù đọng nước. Nguyên nhân 
là đường tiêu thoát nước từ cánh đồng 
Bàu Định qua phía dưới cầu đường sắt 
Bắc - Nam (đoạn qua thôn Bình An 1) bị 
bồi lấp. Mỗi khi trời mưa, nước bí đường 
thoát nên ứ đọng và ngập gần như toàn 
bộ cánh đồng. Tình trạng này dẫn đến 
lịch gieo sạ, xuống giống của người dân 
bị thay đổi, gián đoạn, ảnh hưởng xấu 
đến năng suất, sản lượng.

Qua tìm hiểu được biết, cánh đồng 
Bàu Định rộng khoảng 7 ha, là vùng sản 
xuất lúa chính của người dân thôn Bình 
An 1. Mỗi năm người dân canh tác, sản 
xuất 2 vụ lúa là Hè Thu và Đông Xuân. 
Từ khi cánh đồng bít đường thoát nước, 
lịch gieo sạ vụ Đông Xuân bị thay đổi.

Ông Trần Văn Thống, ở thôn Bình An 1, 
chia sẻ: “Ruộng đồng thường xuyên bị 
ngập úng, gây khó khăn trong canh tác 

Khổ vì số nhà 
lộn xộn

Đường Lê Đức Thọ nằm trên địa 
bàn 2 phường Trần Hưng Đạo và Hải 
Cảng (TP Quy Nhơn), đã được UBND 
thành phố phê duyệt sơ đồ lắp đặt số 
nhà từ năm 2018. Tuy nhiên, đến nay các 
phường chậm triển khai, để người dân 
tự ý lắp đặt, dẫn đến tình trạng số nhà 
lộn xộn, số chẵn và lẻ nằm cùng một dãy, 
cùng một tuyến đường nhưng nhiều nhà 
có số bị trùng lắp, 1 nhà nhưng 2 số... 
gây khó khăn cho người dân.

Ông Thái Văn Nam, Chủ tịch UBND 
phường Trần Hưng Đạo, cho biết, qua phản 
ánh của người dân, phường đã rà soát lại 
địa chỉ, nguồn gốc đất, hiện trạng, chủ sử 
dụng đất, những hộ có nhu cầu lắp đặt… để 
tổng hợp danh sách, đề xuất UBND thành 
phố cấp giấy chứng nhận và gắn biển số nhà 
theo quy định. “Trong tuần tới, phường sẽ 
triển khai lắp đặt số nhà trên đường Lê Đức 
Thọ và một số tuyến đường khác trên địa 
bàn phường cho những hộ chưa có số nhà 
theo danh sách thành phố đã phê duyệt”, 
ông Nam cho hay.

Nâng cao nhận thức để 
giảm thiểu tảo hôn

Năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh phối 
hợp với các trường phổ thông dân 
tộc trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh 
hoạt động truyền thông về giảm 
thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết 
thống đến học sinh người dân tộc 
thiểu số. 

với các hoạt động sôi nổi, thu hút sự 
quan tâm của các em, nhà trường còn 
tuyên truyền lồng ghép trong hoạt 
động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt 
dưới cờ. Tất cả hoạt động đều nhằm 
giúp thanh thiếu niên, học sinh người 
DTTS có thêm những kiến thức cơ bản 
và thiết thực, có thái độ đúng mực, 
hiểu biết về hậu quả của tảo hôn và 
hôn nhân cận huyết thống, hướng đến 
cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ hiện 
tại và tương lai. 

Tổ chức vào tuần đầu tháng 
11.2022, Diễn đàn tuyên truyền tảo 
hôn, hôn nhân cận huyết thống của 
Trường PTDTBT Canh Liên (huyện 
Vân Canh) đã mang đến các câu 
chuyện về hậu quả của tập tục tảo 
hôn lạc hậu. Các đội thi đã phản ánh, 
phân tích về số phận của những đứa 
trẻ được sinh ra từ những ông bố bà 
mẹ đang ở độ tuổi “non thanh niên, 
già thiếu niên”, chưa tự lo nổi cho bản 
thân mình; bác bỏ lối nhận thức của 
một số người không nghĩ đến tương 
lai xa của con cháu mình mà chỉ đơn 
giản là muốn có thêm lao động. Qua 

đó, mang đến những thông điệp ý 
nghĩa, góp phần xây dựng nhận thức 
đúng đắn. 

Trước đó, vào tháng 5, Hội thi 
tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn, 
hôn nhân cận huyết thống trong vùng 
DTTS năm 2022 của Trường PTDTBT 
An Lão (huyện An Lão) đã diễn ra. 
Hiệu trưởng Hồ Văn Tự cho biết: 
Thông qua các hoạt động sôi nổi, sinh 
động, Hội thi làm “mềm hóa” các quy 
định cơ bản của Luật Hôn nhân và gia 
đình; Pháp lệnh Dân số; đề án Tuyên 
truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn 
và hôn nhân cận huyết thống trên địa 
bàn huyện An Lão, giúp học sinh dễ 
tiếp thu. 

“Việc các em tự tin khi trao đổi 
về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận 
huyết thống thông qua các phần thi 
cũng phản ánh nhận thức, suy nghĩ, 
lựa chọn của các em trong trường hợp 
tương tự ngoài đời sống. Qua đó, góp 
phần ổn định ANTT ở địa phương, 
xây dựng cuộc sống mới văn minh 
hơn”, ông Tự nói. 

NGUYỄN MUỘI

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tây Sơn thể hiện các thông điệp về giảm thiểu tảo hôn, hôn 
nhân cận huyết thống thông qua các phần thi.                                                                         Ảnh: Nhà trường cung cấp

Ruộng bí đường thoát nước, nông dân gặp khó 

lúa và ảnh hưởng xấu đến năng suất. 
Nhiều người sau khi thu hoạch, tiền bán 
lúa không bằng tiền đầu tư giống, thuốc, 
phân bón nên đành bỏ ruộng hoang”.

Liên quan việc này, ông Phạm Đình 
Quê, Giám đốc HTXNN Phước Thành 

(xã Phước Thành), cho 
biết: Trước kia, nước 
ở cánh đồng Bàu Định 
được tiêu thoát qua hệ 
thống mương đi phía 
dưới cầu vượt tuyến 
đường sắt Bắc - Nam. 
Khoảng 4 năm trở lại 
đây, khi ngành đường 
sắt xây dựng nâng cấp 
đoạn qua địa bàn thôn 
Bình An 1 thì hệ thống 
mương phía dưới bị bồi 
lấp, khiến nước không 
thể chảy qua.

“HTX không có khả 
năng đầu tư xây dựng 
trạm bơm để tiêu úng 

cánh đồng Bàu Định như kiến nghị 
của bà con ở thôn Bình An 1, chỉ có thể 
chờ nước rút tự nhiên. Điều này khiến 
lịch gieo sạ bị thay đổi; người chịu ảnh 
hưởng lớn nhất là bà con nông dân”, 
ông Quê cho hay.

Ông Nguyễn Thành Đạt, Chủ tịch 
UBND xã Phước Thành, cho biết: Để 
tiêu úng cho cánh đồng Bàu Định, năm 
2018, UBND xã đầu tư xây dựng hệ 
thống mương bê tông nội đồng dẫn từ 
đồng ruộng qua phía dưới cầu đường 
sắt Bắc - Nam. Nhưng khi đến khu vực 
thuộc hành lang bảo vệ đường sắt, đơn 
vị quản lý không cho thi công tiếp với 
lý do ảnh hưởng an toàn đường sắt. Do 
đó, hệ thống mương bê tông nội đồng 
bị dang dở, không thể làm nhiệm vụ 
tiêu úng.

“Địa phương rất mong UBND huyện 
Tuy Phước và các ngành chức năng liên 
quan của tỉnh quan tâm, sớm có biện 
pháp khắc phục, tạo thuận lợi cho người 
dân trong sản xuất, canh tác, tránh tình 
trạng bà con bỏ hoang ruộng, gây lãng 
phí đất”, ông Đạt kiến nghị.       VĂN LỰC

Do bí đường thoát nước nên cánh đồng Bàu Định thường xuyên ngập 
úng, gây nhiều khó khăn cho người dân địa phương trong canh tác lúa. 

Ảnh: V.L

Tình trạng số nhà lộn xộn trên đường Lê Đức Thọ gây 
khó khăn trong việc tìm kiếm cũng như giao dịch. 

Ảnh: V.LƯU

Còn theo Chủ tịch UBND phường Hải 
Cảng Nguyễn Quang Thanh, trước đây, 
tất cả các lô đất trên tuyến đường này 
được nhà nước phân lô bán nền bằng 
hình thức đấu giá. Sau khi trúng đấu giá, 
hầu hết chủ sở hữu bỏ đất trống, chưa 
xây dựng nên không triển khai lắp đặt 
số nhà. Những năm gần đây, khi có nhu 
cầu về nhà ở, người dân xây dựng nhưng 
không đề nghị chính quyền lắp số nhà 
theo sơ đồ lắp đặt số nhà mà thành phố 
đã phê duyệt; tự ý lắp đặt theo số lô khi 
đấu giá, nên đã xảy ra tình trạng lộn xộn. 

“Phường đã yêu cầu các trưởng khu 
phố giám sát, vận động người dân làm 
biển số nhà theo sơ đồ đã được phê 
duyệt. Thời gian tới, phường tiếp tục chỉ 
đạo bộ phận địa chính phường giám sát 
chặt chẽ để đảm bảo thực hiện đúng”, 
ông Thanh nói.                             VĂN LƯU
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Bình Định

Cơ hội quảng bá và hợp tác với doanh nghiệp Đức
Sau Hội nghị xúc tiến đầu tư các DN Đức tại Bình Định diễn ra ngày 21.11, Bình Định hứa hẹn trở thành điểm đến 

của nhiều nhà đầu tư Đức. Các DN Bình Định cũng xem đây là cơ hội lớn để tìm kiếm đối tác và tận dụng lợi thế từ 
Hiệp định thương mại Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) để xuất khẩu hàng hóa sang Đức trong thời gian tới.

Cơ hội xuất khẩu  
hàng hóa sang Đức

Là một trong những DN xuất 
khẩu thủy sản lớn trong tỉnh, 
Công ty CP Thủy sản Bình Định 
có nhiều đối tác tại thị trường 
châu Âu, Trung Đông, Mỹ và 
một số nước châu Mỹ khác... 
với mặt hàng xuất khẩu chính 
là cá ngừ đại dương. Năm 2022, 
doanh thu xuất khẩu của DN 
này đạt 130 triệu USD. Hiện tại, 
Công ty sản xuất đa dạng các 
mặt hàng từ cá ngừ đại dương 
phi lê đến cá ngừ đóng hộp đáp 
ứng nhu cầu thị trường; đồng 
thời, nắm bắt cơ hội hợp tác với 
DN Đức để có kế hoạch phát 
triển sản xuất phù hợp. 

Bà Cao Thị Kim Lan, Giám 
đốc Công ty CP Thủy sản Bình 
Định, cho hay: “Trước đây, thị 
trường châu Âu chiếm tỷ trọng 
rất lớn trong doanh số xuất 
khẩu của chúng tôi, trong đó, có 
thị trường Đức. Tuy nhiên, do 
ảnh hưởng từ  “thẻ vàng” thủy 
sản của Ủy ban châu Âu (EC), 
chúng tôi chuyển sang khai 
thác thêm nhiều thị trường xuất 
khẩu khác để giảm thiểu rủi ro. 
Tham gia Hội nghị xúc tiến đầu 
tư các DN Đức tại Bình Định 
lần này, chúng tôi mong muốn 
Phòng Công nghiệp và Thương 
mại Đức tại Việt Nam kết nối 
với các DN Đức để chúng tôi 
cũng như các DN Bình Định có 
thêm cơ hội tìm kiếm các khách 
hàng mới tại Đức”. 

Nước Đức cũng là một trong 
những thị trường chính của các 
DN chế biến gỗ của Bình Định. 
Ông Lê Văn Lương, Tổng Giám 
đốc Công ty CP Công nghệ gỗ 

Chương trình mục tiêu 
ứng phó với biến đổi khí hậu 
và tăng trưởng xanh giai đoạn 
2021 - 2030 với nội dung ưu tiên 
là trồng và bảo vệ rừng ngập 
mặn đã mang lại tác động tích 
cực tại các địa phương ven biển 
trong cả nước. 

Tại tỉnh Bình Định, thực 
hiện kế hoạch trồng cây ngập 
mặn phân tán, năm 2022 Trung 
tâm Khuyến nông Bình Định 
(Sở NN&PTNT) đã triển khai 
trồng 2.100 cây đước tại khu 
vực Cồn Trạng, xã Phước Hòa, 
huyện Tuy Phước thuộc Khu 
sinh thái Cồn Chim - đầm Thị 
Nại. Để phục vụ cho công tác 
trồng rừng ngập mặn, Trung 
tâm cũng đã triển khai khảo 
nghiệm ươm thử nghiệm 6.000 
cây giống mắm biển thuộc 
Chương trình phát triển giống 
cây trồng năm 2022. Đến nay, 
cây đang sinh trưởng và phát 
triển tốt, tỷ lệ sống ước đạt 75%. 

Theo Trung tâm Khuyến 
nông, từ năm 2006 đến nay, số 
lượng cây ngập mặn được trồng 
xung quanh các hồ nuôi trồng 
thủy sản trên đầm Thị Nại và 

Tận dụng những lợi thế từ 
Hiệp định Thương mại tự do 
giữa Việt Nam và Liên minh 
châu Âu (EVFTA), những năm 
qua, xuất khẩu trái cây của 
Việt Nam nói chung và các sản 
phẩm chế biến sâu từ sản phẩm 
trái cây, như nước ép, chế phẩm 
trái cây vào thị trường EU đang 
khởi sắc.

Theo Vụ Thị trường châu Âu - 
châu Mỹ (Bộ Công Thương), 
những năm qua, hơn 30 sản 
phẩm nước ép trái cây của Việt 
Nam đã chinh phục được nhiều 
thị trường trên thế giới như EU, 
Mỹ, Nhật Bản, Trung Đông và 
Australia… chủ yếu là các loại 
sản phẩm liên quan đến trái cây 
vùng nhiệt đới như vải, dứa, 
chanh, chanh leo, xoài… Trong 
giai đoạn từ năm 2017 - 2021, 
Việt Nam là quốc gia đứng thứ 
19 trong số các quốc gia xuất 
khẩu nước ép trái cây vào EU. 

Thực tế cho thấy cơ hội 
đối với sản phẩm nước ép 
trái cây của Việt Nam tại EU 
còn giàu tiềm năng, song sản 

phẩm của Việt Nam rất khó 
bứt phá tại thị trường này 
do vướng khá nhiều rào cản 
bởi EU không chỉ yêu cầu sản 
phẩm nhập khẩu phải đạt tiêu 
chuẩn chất lượng EU về an 
toàn thực phẩm, mà còn đánh 
giá cả hệ thống quản lý chất 
lượng sản phẩm nhập khẩu 
từ vùng nguyên liệu, phụ liệu, 
tiêu chuẩn nuôi trồng… Đặc 
biệt, các biện pháp phòng vệ 
thương mại do phía EU đưa 
ra, bên cạnh tiêu chuẩn chất 
lượng, sản phẩm còn được 
đòi hỏi về việc sử dụng có gây 
nguy hại cho môi trường hay 
không, có bảo vệ sức khỏe của 
người tiêu dùng hay không.

Để thúc đẩy hơn nữa kim 
ngạch xuất khẩu sản phẩm 
nước ép trái cây vào EU, Vụ 
Thị trường châu Âu - châu Mỹ 
khuyến cáo, các DN cần có 
chiến thuật để đáp ứng tiêu 
chuẩn cao nhất từ EU, trong đó 
cần lưu ý đề cao đến quyền lợi 
của người tiêu dùng.

(Theo NNVN)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bên phải) và TS Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch HĐQT TMA Solution (bên trái), 
tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm cá ngừ đại dương của Công ty CP Thủy sản Bình Định.

Đại Thành, cho biết: “Trước 
đây, Đức là một trong những 
thị trường chính của chúng tôi. 
Những năm gần đây, chúng tôi 
còn xuất khẩu các sản phẩm đồ 
gỗ nội thất sang thị trường Mỹ. 
Chúng tôi kỳ vọng thị trường 
châu Âu nói chung, Đức nói 
riêng sẽ là khách hàng tiềm 
năng trong xuất khẩu các sản 
phẩm đồ gỗ nội thất”.

Bình Định hiện có 20 DN 
xuất khẩu sản phẩm gỗ sang 
Đức. Hội nghị xúc tiến đầu tư 
các DN Đức tại tỉnh Bình Định 
là cơ hội để các DN của tỉnh 
và các DN Đức chia sẻ, hợp tác 
đầu tư cùng phát triển. Ông Lê 

Minh Thiện, Chủ tịch Hiệp hội 
Gỗ và lâm sản Bình Định (FPA 
Bình Định), chia sẻ: “Hội nghị 
lần này là dịp để các DN trong 
hiệp hội quảng bá sâu hơn về 
ngành gỗ Bình Định với các sản 
phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất đa 
dạng, chất lượng cao, cũng như 
giới thiệu vùng nguyên liệu gỗ 
rừng trồng đạt các chứng chỉ 
về tiêu chuẩn chất lượng FSC 
để xuất khẩu. Chúng tôi sẽ nắm 
bắt cơ hội và chủ động điều 
chỉnh kế hoạch phát triển, hợp 
tác thiết lập chuỗi cung ứng 
giữa các DN gỗ Bình Định với 
các tập đoàn, DN Đức trong 
tương lai”.

Nhiều kỳ vọng 
Theo ông Marko Walde, 

Trưởng đại diện Phòng Công 
nghiệp và Thương mại Đức tại 
Việt Nam (AHK Việt Nam), 
Phó Chủ tịch Hiệp hội DN 
Đức, sau dịch bệnh Covid-19 
và tác động từ cuộc chiến giữa 
Nga - Ukraine, làn sóng dịch 
chuyển đầu tư của các DN Đức 
từ Trung Quốc sang các quốc 
gia trong khu vực ASEAN, 
trong đó có Việt Nam, là một 
xu hướng. Khi dịch chuyển 
khối sản xuất, các DN Đức 
luôn mong muốn kèm theo đó 
là thiết lập hệ thống chuỗi cung 
ứng từ địa phương. Đây là cơ 

hội tốt cho DN Việt Nam nói 
chung, Bình Định nói riêng. Do 
vậy, phía DN Đức mong muốn 
tìm kiếm được các DN mạnh 
của Việt Nam cũng như của 
Bình Định để hợp tác.

Tại Bình Định, có nhiều DN 
đang phát triển mạnh mẽ lĩnh 
vực thủy sản, may mặc, gỗ...  
sẵn sàng hợp tác cùng phát 
triển với DN Đức. Sau hội nghị 
xúc tiến các DN Đức tại Bình 
Định, Công ty CP Fresenius 
Kabi Việt Nam - Chi nhánh 
Bình Định mong muốn có 
thêm cơ hội để hợp tác với các  
DN Đức. 

Ông Nguyễn Văn Phước, 
Giám đốc Công ty CP Fresenius 
Kabi Việt Nam - Chi nhánh 
Bình Định, chia sẻ: “DN chúng 
tôi hoạt động ở lĩnh vực sản 
xuất dịch truyền và sản phẩm 
dược phẩm, thiết bị y tế tiêu 
thụ thị trường trong nước và 
xuất khẩu sang Myanmar, 
Campuchia. Công ty mong rằng 
sẽ có thêm nhiều DN Đức đầu 
tư tại Bình Định, giúp chúng tôi 
có thêm cơ hội mở rộng quy mô 
sản xuất, nâng kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa…”. 

Khẳng định Bình Định có 
nhiều tiềm năng, lợi thế và cơ 
hội đầu tư, phát triển, Bí thư 
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho 
biết: “Bên cạnh cơ chế, chính 
sách, Bình Định cam kết đồng 
hành cùng các nhà đầu tư đến 
từ Đức. Đặc biệt, Bình Định 
có hạ tầng giao thông kết nối, 
có sân bay, ga tàu, cảng biển, 
nguồn nhân lực dồi dào… rất 
thuận lợi cho các nhà đầu tư. 
Đến Bình Định, các nhà đầu 
tư Đức sẽ được tạo nhiều điều 
kiện thuận lợi để thực hiện dự 
án thành công và phát triển  
bền vững”. 

NHÓM PV KINH TẾ 

Nước ép trái cây Việt Nam  
còn nhiều lợi thế vào EU

Nhiều nỗ lực trong trồng và bảo vệ rừng ngập mặn

đầm Đề Gi lên đến 1,5 triệu cây, 
với diện tích khoảng 1.000 ha. 
Qua đó đã góp phần tạo cảnh 
quan môi trường ao nuôi, hạn 
chế xói lở bờ ao, cải thiện chất 
lượng nước, hạn chế dịch bệnh, 
góp phần phát triển bền vững 
nghề nuôi thủy sản bền vững 
và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Trương Xuân Đưa, 
Trưởng trạm Nghiên cứu ứng 
dụng kỹ thuật nông nghiệp 
(thuộc Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh) cho biết: Trong thời 

gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục 
tăng cường công tác kiểm tra, 
theo dõi và hướng dẫn kỹ thuật 
chăm sóc, bảo vệ rừng; ngăn 
chặn các hoạt động xâm hại 
rừng trồng như khai thác thủy 
sản, khai thác cát… Đồng thời, 
tích cực thông tin, tuyên truyền 
về bảo vệ rừng ngập mặn thông 
qua hệ thống đài truyền thanh 
xã và các lớp tập huấn kỹ 
thuật để nâng cao ý thức của 
người dân trong bảo vệ rừng  
ngập mặn.           THÀNH NGUYÊN

Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai trồng rừng ngập mặn.
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3 nhà khoa học 
Việt Nam vào 
bảng xếp hạng 
thế giới

Dựa trên nền tảng Azota - 
một nền tảng giúp giáo viên tạo 
đề thi, bài tập online, tổ chức các 
kỳ thi, kiểm tra, luyện tập online 
theo chuyên đề giúp học sinh 
nâng cao năng lực học tập, cô Lê 
Thị Hồng Hạnh, giáo viên môn 
Toán ở Trường THPT Trần Cao 
Vân, hướng dẫn Thanh Danh 
và Như Trúc hoàn thiện giải 
pháp “Sách sơ đồ tư duy liên 
kết website (mã QR) ôn tập 
môn Toán”. 

Cô giáo Hạnh cho biết: “Giải 
pháp của các em xây dựng có 2 
phần nội dung là lý thuyết và 
bài tập, trong đó có gắn mã QR 
liên kết đến các website có bài 
tập, đề thi online và tài liệu học 
tập, hỗ trợ được các giáo viên 
lựa chọn để học sinh nghiên 
cứu, làm bài tập nhằm tự kiểm 
tra đánh giá năng lực. Tôi gợi 
ý và định hướng để các em 
xây dựng giải pháp ứng dụng 
(app) chạy trên thiết bị di động 
thông minh có thể quét mã QR 
để đi tới nơi có tài liệu phục vụ 
việc học”.

Về ý tưởng thực hiện giải 
pháp, em Lê Thanh Danh chia 
sẻ: Năm học 2021 - 2022, hoạt 
động giảng dạy, học tập của 
thầy cô và học sinh ở trường 
gặp nhiều khó khăn, gián đoạn 
do ảnh hưởng bởi đại dịch 
Covid-19. Nhiều thời điểm học 
sinh phải học theo hình thức 
trực tuyến dựa vào các tài khoản 
Zalo, Messenger, Facebook… 
Từng nội dung bài giảng, bài ôn 
tập, trong đó có môn Toán lớp 
10 được giáo viên chuyển file 
hoặc link vào nhóm. Tuy nhiên, 
cách làm này bất tiện vì các tệp 
chứa nội dung dễ bị trôi, tìm 
kiếm rất bất tiện khi có nhiều 
bạn trong lớp cùng xem. Đó là 
chưa kể, giáo viên cũng rất khó 

Ông Tô Hồng Phương, Trưởng Phòng 
VH&TT TX An Nhơn, cho biết nhờ đầu tư khá 
đồng bộ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông 
tin (CNTT), đáp ứng nhu cầu triển khai chuyển 
đổi số (CĐS), đến cuối năm 2022, UBND TX An 
Nhơn đã triển khai hoàn chỉnh phần mềm hệ 
thống văn phòng điện tử iDesk tới tất cả các 
cơ quan, đơn vị và các xã, phường trên địa 
bàn; góp phần cải cách thủ tục hành chính, 
xử lý văn bản nhanh chóng, lưu trữ khoa học, 
giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quản lý, 
theo dõi và chỉ đạo công việc kịp thời. 

Hiện nay, UBND thị xã đã phối hợp triển 
khai cung cấp 335 dịch vụ hành chính công 
cấp thị xã, trong đó có 11 dịch vụ hành chính 
công mức độ 3, 155 dịch vụ hành chính công 
mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh; 
tiếp tục phối hợp với Bưu điện An Nhơn tổ 
chức dịch vụ trả kết quả xử lý thủ tục hành 
chính qua đường bưu điện đối với các thủ 

tục hành chính trên lĩnh vực xây dựng và 
đăng ký kinh doanh. Các dịch vụ công trực 
truyến mức độ 3, mức độ 4 đang phát huy 
hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính 
phục vụ người dân và DN. 5/15 xã, phường 
đã thực hiện chuyển đổi từ truyền thanh kiểu 
cũ sang truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn 
thông. 100% các trường mẫu giáo, mầm non, 
tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã sử dụng 
thống nhất chung phần mềm cơ sở dữ liệu 
ngành GD&ĐT. CĐS cũng giúp việc khám 
chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân gặp nhiều thuận lợi…

Tuy gặt hái được khá nhiều kết quả đáng 
kể như vậy, nhưng việc CĐS ở An Nhơn vẫn 
còn khó khăn, chưa đáp ứng tốt kỳ vọng của 
nhân dân. Đáng kể nhất là nhận thức về CĐS 
của một số cán bộ chưa cao, tỷ lệ hồ sơ công 
việc tại UBND thị xã được tạo lập, xử lý, lưu 
trữ và chia sẻ dữ liệu hoàn toàn dưới dạng 

điện tử trên môi trường mạng còn thấp... 
Do đó, năm 2023, TX An Nhơn xác định 

sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về các 
chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược 
về ứng dụng CNTT, thực hiện CĐS; nâng cao 
nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa 
bàn thị xã về việc CĐS để tích cực tham gia 
xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã 
hội số để thu hút, định hướng người dân, 
DN ứng dụng CNTT, thực hiện CĐS, tạo sự 
đồng thuận trong xã hội và toàn hệ thống 
chính trị về CĐS. 

Đặc biệt TX An Nhơn sẽ mở các lớp tập 
huấn, đào tạo kỹ năng về CĐS cho người dân, 
trong đó ưu tiên nhóm đối tượng đoàn viên 
thanh niên, cán bộ công chức, viên chức… 
Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để hoàn 
thành dự án xây dựng trung tâm điều hành 
đô thị thông minh và chính quyền điện tử 
tại TX An Nhơn…             AN NHIÊN

PGS.TS Trần Xuân Bách, PGS.TS Lê Hoàng 
Sơn, TS Phùng Văn Phúc (từ trái sang).

 Một nhóm nhà nghiên 
cứu ở Tổ mạch thần kinh tại 
Trường Khoa học Cao học 
thuộc ĐH Nagoya, Nhật Bản, 
do TS Matthew Su và GS Azusa 
Kamikouchi đứng đầu đã phát 
triển phương pháp mới có thể 
kiểm soát hoạt động sinh sản 
của muỗi. Theo đó, các nhà 
khoa học kiểm soát hành vi 
ghép đôi của muỗi bằng cách 
biến đổi tần số mà muỗi đực 
có thể lắng nghe khiến muỗi 
đực không nghe thấy tiếng gọi 
ghép đôi của muỗi cái, từ đó 
khiến muỗi cái sinh sản ít hơn. 

(Theo VnE)
 Các công ty Coca Cola, 

PepsiCo và Nestlé là những 
công ty gây ô nhiễm rác thải 
nhựa hàng đầu thế giới trong 
5 năm vừa qua, theo báo cáo 
Kiểm toán thương hiệu toàn 
cầu năm 2022 của Break Free 
From Plastic. Từ năm 2018, hơn 
200 nghìn tình nguyện viên tại 
87 quốc gia và vùng lãnh thổ đã 
thực hiện các đợt dọn dẹp và 
kiểm đếm để xác định các công 
ty gây ô nhiễm nhựa ở nhiều 
nơi nhất. Số liệu thống kê cho 
biết, trong 5 năm qua, số lượng 
bao bì của Coca Cola gom được 
nhiều hơn tổng lượng bao bì 
của 2 công ty gây ô nhiễm đứng 
thứ 2 và thứ 3 trong danh sách 
cộng lại. (Theo TTO)

Theo website Research.com 
(cổng thông tin điện tử uy tín 
dành cho các nhà khoa học thế 
giới), kết quả xếp hạng nhà khoa 
học có thành tích xuất sắc trong 
công bố khoa học vừa công bố 
gồm 1.000 nhà khoa học từ nhiều 
lĩnh vực nghiên cứu. 

Trong số những nhà khoa 
học được xếp hạng có 3 người 
đang công tác tại các trường đại 
học tại Việt Nam (được gắn huy 
hiệu Rising Star - ngôi sao khoa 
học đang lên xuất sắc trên thế 
giới), đó là: PGS.TS Trần Xuân 
Bách, PGS.TS Lê Hoàng Sơn và 
TS Phùng Văn Phúc.

PGS.TS Trần Xuân Bách 
(Trường ĐH Y Hà Nội) là nhà 
khoa học duy nhất của Việt Nam 
có mặt trong tốp 10 nhà khoa học 
đầu bảng (xếp hạng 3) về lĩnh 
vực y học cộng đồng. PGS.TS 
Lê Hoàng Sơn (ĐH Quốc gia 
Hà Nội), xếp hạng 190 ở lĩnh 
vực khoa học máy tính. TS 
Phùng Văn Phúc (Trường ĐH 
Công nghệ TP Hồ Chí Minh) 
được xếp hạng 958 về lĩnh vực 
kỹ thuật cơ khí và hàng không 
vũ trụ.                       (Theo SGGP)

An Nhơn tích cực chuyển đổi số

Học sinh sáng tạo để đáp ứng 
 nhu cầu chính mình

Giải pháp “Sách sơ đồ tư duy liên kết website (mã QR) ôn tập môn Toán” do 2 học sinh Lê Thanh Danh và Huỳnh Như 
Trúc (lớp 10A8, Trường THPT Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn) xây dựng vừa đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh 
thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 - năm 2022. Trước đó, giải pháp này đã giành được giải ba Cuộc thi Sáng tạo 
Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ IX - năm 2022.

ghi nhận xét, hướng dẫn học tập 
cho học sinh. Nhận thấy việc 
học gặp nhiều khó khăn, nên 
em đã chủ động trao đổi với bạn 
Trúc là tìm kiếm ý tưởng để tích 
hợp các bài giảng, bài tập môn 
Toán do giáo viên giảng dạy để 
mọi người dễ tiếp cận. Azota là 
nền tảng được chúng em nghĩ 
đến và đề nghị cô giáo Hạnh 
hướng dẫn, thực hiện xây dựng 
giải pháp. 

Sau khoảng 1 năm triển khai, 

Danh và Trúc đã hoàn chỉnh giải 
pháp với sự hỗ trợ, hướng dẫn 
của cô giáo chủ nhiệm. Như 
Trúc bộc bạch: Sau khi xây dựng 
địa chỉ mã QR, chúng em tiếp 
tục lên mạng tìm kiếm các bộ 
đề môn Toán kiểm tra, ôn tập 
mẫu liên quan đến chương trình 
đang học ở trường. Sau đó, gửi 
cho giáo viên thẩm định, chọn 
lọc để xây dựng thành tuyển 
tập; kết hợp với từng nội dung 
bài giảng của giáo viên soạn sẵn 

để tích hợp thành cuốn sách 
hoàn chỉnh. Từ đó, dựa theo tài 
khoản Zalo nhóm và mã QR đã 
lập sẵn, học sinh dễ dàng quét 
mã QR để tìm kiếm các nội dung 
giảng dạy, bài tập ôn luyện liên 
quan… Giải pháp này đã giúp 
ích rất nhiều cho học sinh nắm 
bắt đầy đủ kiến thức, theo kịp 
chương trình học môn Toán 
lớp 10 trong thời điểm dịch 
Covid-19 diễn ra.

Nhận thấy giải pháp của 
các em gọn nhẹ, đa nhiệm, 
nhiều giáo viên dạy các bộ môn 
khác, như: Hóa học, Vật lý… ở 
Trường THPT Trần Cao Vân 
cũng vận dụng để xây dựng cơ 
sở học liệu, tài liệu ôn tập liên 
quan; đồng thời lập các nhóm 
Zalo phù hợp theo từng phân 
môn nhằm bổ sung, cập nhật 
dữ liệu để học sinh trau dồi, bổ 
sung kiến thức.           TRỌNG LỢI

Giải pháp “Sách sơ đồ tư duy liên kết website (mã QR) ôn tập môn Toán” do học sinh Trường THPT Trần Cao Vân xây dựng.  Ảnh: T. LỢI

Hiện nay, có nhiều website hỗ trợ việc kiểm tra đánh giá 
năng lực học sinh, nhưng đa phần đều tính phí. Vận dụng nền 
tảng Azota, các em đã tạo ra nguồn tài liệu học tập phù hợp, 
miễn phí, đáp ứng chính xác nhu cầu học tập, đặc biệt là tạo sự 
tương tác không giới hạn giữa học sinh với nhau và giữa giáo 
viên với học sinh. Giải pháp này khá hữu ích khi cung cấp học 
liệu phong phú để học sinh có thể tự học, tự nghiên cứu”. 

TS ĐỖ PHƯƠNG ANH, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân

“
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Triển khai thành 
chuỗi hoạt động

Nét mới của phong trào 
Tết Nhân ái năm 2023 là sự đa 
dạng và xuyên suốt thành một 
chuỗi trong cách tổ chức triển 
khai các hoạt động, gồm có: 
Tặng quà và chúc tết; chuỗi 
chợ Tết Nhân ái, cửa hàng 
dịch vụ đón tết, cỗ tết và hoạt 
động vui tết. 

Trong đó, chuỗi chợ Tết 
Nhân ái phục vụ nhu cầu 
sắm tết của nhiều nhóm đối 
tượng khác nhau. Gian hàng 
miễn phí dành cho người có 
hoàn cảnh khó khăn (được 
xét chọn và phát phiếu nhận 
hàng trước khi đến chợ); gian 
hàng trợ giá phục vụ số người 
không có phiếu. Các gian 
hàng sẽ có nhiều loại hàng hóa 
thuộc các nhóm: Thực phẩm, 
đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, 
quần áo, hoa, tranh ảnh, cây 
cảnh… Chợ Tết Nhân ái còn 
có những cửa hàng dịch vụ 
đón tết như: Chụp ảnh tết, 
cắt tóc, làm tóc, trang điểm, 
vẽ tranh tết, thiệp tết, viết 
chữ thư pháp… phục vụ 
miễn phí cả người khó khăn 

(BĐ) - Từ ngày 21 - 23.11, tại 
TP Quy Nhơn, Sở LĐ-TB&XH 
phối hợp với Trường CĐ Kỹ 
thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ 
chức Lớp bồi dưỡng cho đội 
ngũ nhà giáo giáo dục nghề 
nghiệp đang giảng dạy trình 
độ sơ cấp và dưới 3 tháng. 

Hoạt động này thuộc Tiểu 

dự án 3 “Dự án phát triển giáo 
dục nghề nghiệp và giải quyết 
việc làm cho người lao động 
vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi” trong Dự án 5, 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển KT-XH vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi. 

Tại khóa tập huấn, các nhà 

giáo đang giảng dạy trình 
độ sơ cấp và dưới 3 tháng tại 
các trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường xuyên 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi trên địa bàn tỉnh 
được trang bị, bổ sung những 
kiến thức, nghiệp vụ, chuẩn 
hóa và nâng cao năng lực với 

2 chuyên đề chính: Phát triển 
chương trình, giáo trình và tài 
liệu dạy học; Kỹ năng dạy học 
theo tín chỉ. 

Sau khóa học, các học viên 
sẽ được Trường CĐ Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn cấp giấy 
chứng nhận theo quy định.  

AN PHƯƠNG

Tập huấn nghiệp vụ đào tạo nghề cho người 
dân tộc thiểu số

(BĐ) - Sáng 23.11, BHXH 
Việt Nam tổ chức lễ phát động 
Chương trình tặng sổ BHXH, 
thẻ BHYT cho người có hoàn 
cảnh khó khăn. Lễ phát động 
được tổ chức trực tuyến tại 
điểm cầu Trung ương và 63 
tỉnh, thành phố trong cả nước. 
Đây là hoạt động khởi động 
Chương trình tặng sổ BHXH, 
thẻ BHYT cho người có hoàn 
cảnh khó khăn năm 2022 và 
mang Tết ấm đến với người 

nghèo - Xuân Quý Mão” của 
ngành BHXH Việt Nam. 

Tại Lễ phát động, BHXH 
Việt Nam và BHXH các tỉnh, 
thành phố đã trao tặng 630 sổ 
BHXH tự nguyện, 1.260 thẻ 
BHYT với tổng trị giá gần 4 tỷ 
đồng cho người dân có hoàn 
cảnh khó khăn trong cả nước. 
Số tiền này từ nguồn đóng 
góp 1 ngày lương của công 
chức, viên chức, người lao 
động trong toàn ngành. 

Hưởng ứng phát động của 
Tổng Giám đốc BHXH Việt 
Nam, đại diện Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam và 5 
ngân hàng gồm MBbank, 
Vietcombank, VietinBank, 
Agribank, BIDV đã trao tặng 
5.000 sổ BHXH tự nguyện, 
5 0 . 8 4 0  t h ẻ  B H Y T  ( t ổ n g 
trị  giá gần 5 tỷ đồng) cho 
chương trình. 

Tại điểm cầu Bình Định, 
BHXH tỉnh tặng 10 sổ BHXH 

tự nguyện cho người thuộc 
hộ nghèo ở TP Quy Nhơn, TX 
An Nhơn, huyện Tuy Phước; 
20 thẻ BHYT cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn TP Quy Nhơn. 

Trước đó, từ đầu năm 2022 
đến nay, cơ quan BHXH tỉnh 
đã vận động các nhà hảo tâm 
hỗ trợ hơn 9.100 thẻ BHYT cho 
người thuộc hộ cận nghèo, với 
tổng số tiền hơn 737 triệu đồng.

N.MUỘI

Phát động tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người khó khăn

Để ai cũng có quà tết
Kế thừa phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam (do Hội CTĐ Việt Nam phát động từ năm 

1999), từ năm 2023, phong trào Tết Nhân ái sẽ thay thế với nhiều nét mới, phù hợp với thực tiễn hơn nhằm tiếp tục 
huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của cộng đồng, trợ giúp nhiều đối tượng khó khăn, dễ bị tổn 
thương vui đón tết cổ truyền của dân tộc.

Theo Hội CTĐ tỉnh, dịp tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023, toàn Hội phấn đấu chăm lo, hỗ trợ 
40.000 người nghèo, người có hoàn cảnh khó 
khăn, người dễ bị tổn thương với tổng giá trị 
hoạt động khoảng 16 tỷ đồng. 

Đối tượng được tặng quà tết mở rộng ra các 
đối tượng yếu thế như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm 
chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân 
có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi 

thiên tai trong năm 2022, hộ bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19, phụ nữ đơn thân khó khăn, trẻ 
mồ côi, đối tượng chính sách khó khăn, người 
không có điều kiện vui xuân, đón tết cùng với 
gia đình (người già, người neo đơn, trẻ mồ côi 
không nơi nương tựa sống tại các trung tâm 
nuôi dưỡng tập trung; người vô gia cư, xóm 
trọ lao động, xóm trọ bệnh nhân…) và cán 
bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ có hoàn 
cảnh khó khăn. 

và người đến chợ.
Các hoạt động vui tết sẽ 

lồng ghép trong các chương 
trình tặng quà cho người có 
hoàn cảnh khó khăn, gồm 
có: Trò chơi dân gian; thi gói 
bánh chưng, bánh tét, bày 

mâm ngũ quả; giao lưu văn 
nghệ giữa các nhóm trong 
cộng đồng, biểu diễn xiếc, ảo 
thuật… Đặc biệt, hoạt động 
cỗ tết sẽ do chính người dân 
địa phương tự chuẩn bị (địa 
phương hỗ trợ kinh phí) để 

mời người khó khăn đến 
thưởng thức. 

Theo Chủ tịch Hội CTĐ 
tỉnh Hà Văn Cát, yêu cầu đặt 
ra là mọi hoạt động phải diễn 
ra theo chuỗi, xuyên suốt theo 
kế hoạch cụ thể trong một 
thời gian nhất định để tạo ra 
không khí vui xuân đón tết 
rộn ràng.

Phối hợp chăm lo tết 
cho người khó khăn 

Chuỗi hoạt động Tết Nhân 
ái 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 
16.1.2023 (nhằm ngày 10 - 25 
tháng Chạp), cao điểm là từ 
ngày 6 - 15.1.2023 (tức 15 - 24 
tháng Chạp). Dựa trên điều 
kiện thực tế, nguồn lực vận 
động được, các cấp hội triển 

Trao quà cho người nghèo, khó khăn trên địa bàn phường Hoài Xuân tại Lễ phát động phong trào Tết Nhân ái Xuân Quý 
Mão 2023 của TX Hoài Nhơn vào ngày 20.11 vừa qua.                                      Ảnh: THÁI NGÂN

khai các hoạt động tặng quà - 
vui tết theo hình thức và quy 
mô phù hợp. 

Chiều 20.11, Hội CTĐ TX 
Hoài Nhơn đã tổ chức Lễ phát 
động hưởng ứng Tết Nhân ái 
Xuân Quý Mão năm 2023 cùng 
với Chợ tết dành cho 300 hộ 
nghèo, khó khăn, khuyết tật 
trên địa bàn thị xã, với tổng 
kinh phí trên 100 triệu đồng. 

Theo ông Cao Hữu Bằng, 
Chủ tịch Hội CTĐ TX Hoài 
Nhơn, các cấp hội trong thị 
xã phấn đấu chăm lo, hỗ 
trợ cho 4.500 người nghèo, 
người có hoàn cảnh khó khăn, 
người dễ bị tổn thương đón 
tết Nguyên đán Quý Mão đầy 
đủ. Căn cứ tỷ lệ hộ nghèo, 
cận nghèo, điều kiện KT-XH, 
đặc điểm vùng, khả năng vận 
động nguồn lực và kết quả 
thực hiện phong trào năm 
2022, Hội CTĐ thị xã đã giao 
chỉ tiêu khả thi cho 17 xã, 
phường, 3 CLB… “Trên cơ 
sở đó, các đơn vị tính toán, 
lên kế hoạch triển khai trên 
địa bàn. Trong đó, chú trọng 
công tác tham mưu với chính 
quyền để tổ chức thành công 
chuỗi hoạt động tạo không 
khí đón tết vui vẻ”, ông Bằng 
cho biết. 

Các địa phương đang tích 
cực lên kế hoạch, chủ động 
chuẩn bị để tổ chức thành 
công chuỗi chương trình Tết 
Nhân ái. Nhằm hỗ trợ tích 
cực cho cơ sở, Hội CTĐ tỉnh 
đã gửi thư kêu gọi và tham 
mưu UBND tỉnh ra văn bản 
chỉ đạo chung trong toàn 
tỉnh công tác phối hợp cùng 
Hội triển khai Tết Nhân ái 
thời gian tới. 

Hội CTĐ tỉnh đã chọn 
huyện Hoài Ân để tổ chức 
chương trình quy mô cấp tỉnh, 
dự kiến vào khoảng ngày 20 
tháng Chạp.             NGỌC TÚ

l Từ  đầu năm 2022 
đến nay, từ nguồn kinh phí 
hỗ trợ của các tổ chức, đơn 
vị, nhà hảo tâm, huyện Tuy 
Phước đã hỗ trợ xây dựng 
mới và sửa chữa 24 nhà ở 
cho hộ nghèo và cận nghèo 
tại địa phương, với tổng số 
tiền hơn 1,17 tỷ đồng. 

XUÂN VINH

l Chiều 23.11, Hội 
Khuyến học huyện Phù Mỹ 
tổ chức trao 10 suất học 
bổng (1 triệu đồng/suất) 
cho học sinh nghèo vượt 
khó học giỏi của các trường 
THPT Mỹ Thọ, Nguyễn 
Trung Trực và  Bình Dương. 
Nguồn kinh phí tặng học 
bổng do Hội khuyến học 
Việt Nam tài trợ. Cùng ngày, 
Hội Khuyến học huyện Tây 
Sơn cũng tổ chức trao 10 
suất bổng như trên cho học 
sinh vượt khó học khá, giỏi 
trong năm học 2021 - 2022 
trên địa bàn huyện. 

V.TỐ - Đ.M.TRUNG
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Bình Định

ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2019 - 2022”:

Góp phần hóa giải  
mâu thuẫn ở cộng đồng

Hòa giải viên cơ sở giữ vai trò quan trọng trong hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ lúc 
mới phát sinh. Khi Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa 
bàn tỉnh được triển khai, công tác này càng đạt nhiều hiệu quả thiết thực.

Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên 
(HGV) hướng dẫn, giúp đỡ các bên có 
mâu thuẫn, tranh chấp đạt được thỏa 
thuận, tự nguyện giải quyết vụ việc. 
Việc hòa giải kết hợp cả tình và lý, 
bên cạnh yếu tố “cái tình”, các HGV 
còn vận dụng các quy định pháp luật 
để giải thích, giúp các bên hiểu được 
quyền và nghĩa vụ của mình. Qua đó, 
các quy định pháp luật đến với người 
dân trực tiếp, có sức thẩm thấu và lan 
tỏa rộng.

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực 
đội ngũ HGV ở cơ sở giai đoạn 2019 - 
2022” trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, 
Sở Tư pháp tổ chức nhiều lớp tập huấn 
kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa 
giải ở cơ sở. Các HGV được tiếp cận 
những nội dung cơ bản trong công 
tác hòa giải ở cơ sở, như: Nắm 
rõ vụ việc, nguyên nhân phát 
sinh tranh chấp và yêu cầu 
cụ thể của các bên; gặp 
gỡ từng bên tranh chấp 
để hòa giải, kết hợp với 
việc giải thích pháp luật, 
giúp họ nhận thức được 
các quyền và nghĩa vụ của 
bản thân.

Các HGV còn tham gia 
phân tích, xử lý những tình 
huống pháp luật do báo cáo viên 
đưa ra tại lớp tập huấn. Đồng thời, trao 
đổi các vấn đề liên quan đến kỹ năng, 
nghiệp vụ trong hoạt động hòa giải ở cơ 
sở thông qua những tiểu phẩm do chính 
HGV dàn dựng, biểu diễn. 

Đáng chú ý, Sở Tư pháp lựa chọn 
thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát) là 
địa phương cấp xã thực hiện chỉ đạo 
điểm nhằm nâng cao năng lực đội ngũ 
HGV ở cơ sở. Các nội dung thực hiện 
gồm: Khảo sát, rà soát, đánh giá thực 
trạng năng lực, trình độ của đội ngũ 
HGV tại địa phương. Củng cố, kiện 
toàn tổ hòa giải; bồi dưỡng, hỗ trợ 
nghiệp vụ thực hiện hòa giải các vụ 
việc phức tạp, tranh chấp tài sản có 

Thông qua những tiểu phẩm do chính mình dàn dựng, biểu diễn, các hòa giải 
viên trao đổi các vấn đề liên quan đến kỹ năng, nghiệp vụ trong hoạt động hòa 
giải ở cơ sở.                                                                                                                   Ảnh: Sở Tư pháp

Ngày 21.11, Hội đồng xét xử TAND 
tỉnh tuyên phạt bị cáo Trần Thị Oanh 
Kiều (SN 1988, ở phường Ghềnh Ráng, 
TP Quy Nhơn) 7 năm tù về tội lạm dụng 
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Từ ngày 1.8.2019 - 4.10.2020, Trần Thị 
Oanh Kiều, Giám đốc Công ty TNHH 
Thương mại Vận tải Vinh Nhi, đã mua 
vật liệu xây dựng của 4 công ty ở TP 
Quy Nhơn với tổng số tiền 5,2 tỷ đồng. 
Tuy nhiên, Kiều chỉ thanh toán 4,5 tỷ 
đồng, còn lại hơn 749 triệu đồng thì bội 
tín, bỏ trốn, chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình điều tra, gia đình 
Kiều đã khắc phục phần lớn số tiền mà 
bị cáo chiếm đoạt.                        

                                            MINH NGỌC

Nhận 7 năm tù  
vì chiếm đoạt hơn  
749 triệu đồng

Văn phòng Chính phủ vừa ban 
hành văn bản 7705/VPCP-PL về việc 
rà soát, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật thuộc thẩm quyền của Thủ tướng 
Chính phủ.

Cụ thể, các bộ, cơ quan ngang bộ 
chỉ đạo rà soát các văn bản thuộc thẩm 
quyền của Thủ tướng Chính phủ đang 
còn hiệu lực để phát hiện những văn bản 
có nội dung chứa quy phạm pháp luật 
nhưng hình thức không phải văn bản 
quy phạm pháp luật; nội dung không 
còn phù hợp quy định pháp luật hiện 
hành hoặc không phù hợp với thực tiễn 
để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi 
bỏ văn bản; báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ kết quả rà soát, đề xuất xử lý trong 
quý I/2023.

UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương rà soát để phát 
hiện những văn bản có nội dung chứa 
quy phạm pháp luật nhưng hình thức 
không phải văn bản quy phạm pháp 
luật; nội dung không còn phù hợp quy 
định pháp luật hiện hành hoặc không 
phù hợp với thực tiễn để kiến nghị cơ 
quan có thẩm quyền xử lý theo quy 
định pháp luật.

Bộ Tư pháp không đưa vào dự thảo 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
bãi bỏ Quyết định số 386-TTg ngày 
7.6.1997 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phân cấp giấy phép đầu tư đối với 
các dự án đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài, vì không phải văn bản quy phạm 
pháp luật. Hoàn thiện dự thảo Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật của 
Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, quyết định theo quy 
định của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật.

Đồng thời, Bộ Tư pháp có văn bản 
đề nghị, hướng dẫn các bộ, cơ quan 
ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương rà soát các văn 
bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng 
Chính phủ có nội dung chứa quy phạm 
pháp luật nhưng hình thức không phải 
văn bản quy phạm pháp luật; nội dung 
không còn phù hợp quy định pháp luật 
hiện hành hoặc không phù hợp với thực 
tiễn, đề xuất xử lý; gửi Bộ Tư pháp để 
tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
hướng xử lý.         

                           (Theo baochinhphu.vn)

Rà soát, bãi bỏ  
văn bản quy phạm 
pháp luật  
không còn phù hợp

Trưa 21.11, CA TX An Nhơn phối 
hợp với CA phường Bình Định (TX An 
Nhơn) tiến hành mật phục tại khu phố 
Liêm Trực, phường Bình Định; phát 
hiện, bắt quả tang Hà Trọng Thay (SN 
1991, ở khu phố Diêu Trì, thị trấn Diêu 
Trì, huyện Tuy Phước) đang cất giấu  
1 bao ny lông, nghi là pháo hoa. 

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 
bao ny lông của Thay chứa 20 hộp pháo 
(49 viên/hộp), không có hóa đơn, chứng 
từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất 
xứ. Thay khai nhận đây là số pháo hoa 
mua từ một người đàn ông không rõ 
thông tin ở Gia Lai; bán lại cho một thanh 
niên quen trên mạng xã hội ở huyện Phù 
Cát để kiếm lời. Trong lúc chờ người mua 
đến nhận, Thay bị cơ quan CA kiểm tra, 
phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình làm việc, Thay khai nhận 
tại nhà của mình ở khu phố Diêu Trì còn 

Bắt 2 vụ vận chuyển pháo lậu

giá trị lớn... 
Ông Phạm Dân, 

Phó Giám đốc Sở Tư 
pháp, nhìn nhận: Đến 

tháng 10.2022, các nhiệm 
vụ của Đề án “Nâng cao năng 

lực đội ngũ HGV ở cơ sở giai đoạn 2019 
- 2022” trên địa bàn tỉnh được triển khai 
thực hiện theo đúng kế hoạch, mục tiêu 
đề ra. Là người hoạt động vì lợi ích 
cộng đồng, các HGV đã tích cực tham 
gia công tác với tinh thần tự nguyện. 
Đội ngũ này còn chủ động tìm kiếm 
phương hướng, cách thức hóa giải mâu 
thuẫn, tranh chấp giữa các bên nhanh 
nhất và đảm bảo theo đúng quy định 
của pháp luật. 

“Có những vụ việc nếu không được 
hòa giải kịp thời sẽ dồn nén lâu ngày, 
đến khi bùng phát trở nên nghiêm trọng. 
HGV cơ sở có điều kiện phát hiện sớm 
và nắm bắt được nội dung mâu thuẫn, 

tranh chấp tại địa bàn dân cư. Từ đó, 
kịp thời hóa giải ngay khi vụ việc vừa 
phát sinh, tránh tiến triển theo chiều 
hướng xấu; góp phần củng cố tinh thần 
đoàn kết trong nội bộ dân cư”, ông Dân 
cho hay.

Theo UBND tỉnh, thời gian tới, các 
địa phương cần phát huy vai trò, trách 
nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức 
tham gia công tác hòa giải ở cơ sở để 
tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác này. Thường xuyên củng cố, 
kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ 
hòa giải, HGV; bảo đảm trình tự, đúng 
quy định pháp luật. Ngoài ra, lồng 
ghép việc thực hiện công tác hòa giải ở 
cơ sở với các phong trào dân vận khéo, 
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh; thực hiện quy chế dân 
chủ ở cơ sở.                                           

  VĂN LỰC

Đối tượng Hà Trọng Thay và tang vật.               Ảnh: T.L

cất giấu 35 hộp pháo hoa nổ (49 viên/
hộp), và giao nộp cho cơ quan CA. CA TX 
An Nhơn đã phối hợp CA thị trấn Diêu 
Trì tiến hành kiểm tra nhà đối tượng, tạm 
giữ toàn bộ số pháo nêu trên.

Tổng số pháo thu giữ là 55 hộp với 
khối lượng gần 96,5 kg. CA TX An Nhơn 
đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng 
quy định của pháp luật.
 Cũng trưa 21.11, trong lúc tuần 

tra tại phường Hoài Thanh Tây, tổ 
công tác CA TX Hoài Nhơn phát hiện 
Đỗ Thành Thật (SN 1993, ở phường 
Hoài Thanh) điều khiển mô tô chở theo 
thùng xốp có biểu hiện nghi vấn, nên 
ra hiệu dừng lại kiểm tra. Qua kiểm 
tra, tổ công tác phát hiện thùng xốp 
chứa 5 khối hộp hình vuông, bên ngoài 
có hình pháo hoa và 5 bịch ny lông 
chứa các bi tròn. 

Đỗ Thành Thật khai nhận số hàng 
trên là pháo, đặt mua trên mạng xã hội. 
Thật khai thêm đang cất giấu ở nhà 4 
bịch ni lông khác. CA TX Hoài Nhơn 
thu giữ tổng cộng 9 kg pháo.

T.LONG

Toàn tỉnh  
hiện có 1.121 tổ hòa 

giải, với gần 8.500 hòa giải 
viên. Năm 2022, các tổ hòa 

giải tiếp nhận 1.486 vụ việc; 
hòa giải thành 1.141 vụ 

việc, đạt tỷ lệ 76,8%. 
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Bình Định

Ngày 23.11, tại TP Vĩnh 
Long, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Quốc hội, Chủ 
tịch nước,  Chính phủ, Ủy 
ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam và  t ỉnh  Vĩnh Long 
long trọng tổ chức Lễ kỷ 
niệm 100 năm Ngày sinh 
Thủ tướng Võ Văn Kiệ t 
(23 .11 .1922 -  23 .11 .2022) . 
Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính chủ trì buổi lễ.

Mở đầu diễn văn tại lễ kỷ 
niệm, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính nhắc lại những cống 
hiến to lớn của đồng chí Võ 
Văn Kiệt trong sự nghiệp 
kháng chiến chống xâm lược 
và thống nhất, xây dựng và 
phát triển đất nước. Dù đảm 
nhận ở nhiều cương vị khác 
nhau, đồng chí đều có những 
đóng góp to lớn cho đất nước, 
nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính nhấn 
mạnh: Kỷ niệm 100 năm Ngày 
sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, 
chúng ta thành kính tưởng 
nhớ và tri ân một người cộng 
sản kiên trung, nhà lãnh đạo 
xuất sắc của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân ta, trọn đời cống 
hiến, hy sinh vì độc lập, tự do 
của Tổ quốc, vì hạnh phúc của 
nhân dân.

Nhớ về đồng chí Võ Văn 
Kiệt, chúng ta nguyện học tập 

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh 
cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Chương trình nghệ thuật đặc biệt giới thiệu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Hai thành phố dự kiến được 
xây dựng gồm Bắc sông Hồng 
(Mê Linh - Sóc Sơn - Đông Anh) 
và thành phố phía Tây Hà Nội 
(Hòa Lạc - Xuân Mai).

Đây là một trong những 
nội dung được Bí thư Thành 
ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng 
cho biết khi phát biểu bế mạc 
hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp 
hành Đảng bộ TP Hà Nội, ngày 
23.11.

Theo ông Dũng, xây dựng 
2 thành phố trực thuộc Thủ 
đô trong tương lai là tiền đề 
để phát triển KT-XH đối với 
khu vực phía Bắc, phía Đông 

và phía Tây của thành phố. 
Việc này nằm trong nội dung 
điều chỉnh tổng thể Quy hoạch 
chung xây dựng Thủ đô Hà 
Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 
đến năm 2050, được Ban Cán 
sự đảng UBND thành phố đề 
xuất và các đại biểu thảo luận 
tại hội nghị.

Hà Nội hiện có 12 quận, 1 thị 
xã và 17 huyện (đạt 43% đơn vị 
hành chính đô thị). Dự kiến đến 
năm 2030, Hà Nội sẽ có thêm 
8 quận: Hoài Đức, Gia Lâm, 
Đông Anh, Thanh Trì, Đan 
Phượng, Thanh Oai, Thường 
Tín, Mê Linh.            (Theo VnE)

Sẽ phát triển hai thành phố trực thuộc Thủ đô Hà Nội

Theo Sách trắng doanh 
nghiệp Việt Nam 2022 vừa 
được Bộ KH&ĐT công bố, 
đến hết năm 2021, cả nước có 
khoảng 857.500 DN. Các địa 
phương tập trung nhiều DN 
đang hoạt động gồm: TP.HCM 
có khoảng 268.400 DN, Hà Nội 
gần 178.500 DN, Bình Dương 
hơn 37.600 DN, Đồng Nai 
hơn 25.000 DN, Đà Nẵng hơn 
24.700 DN…

Cũng trong năm 2021, cả 
nước có hơn 116.800 DN thành 
lập mới, 43.116 DN quay trở 

lại hoạt động, hơn 54.900 DN 
ngừng kinh doanh và hơn 
16.700 DN giải thể.

Trung bình tại TP.HCM có 
61,9 DN/1.000 lao động, Hà 
Nội có 49,8 DN/1.000 lao động, 
Đà Nẵng có 45,4 DN/1.000 
lao động…

Điều đáng lưu ý là số DN 
có kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh thường thấp hơn 
rất nhiều so với con số DN 
đang hoạt động trong nền 
kinh tế.

Chẳng hạn năm 2020, cả 

nước có hơn 811.500 DN đang 
hoạt động trong nền kinh tế 
nhưng chỉ khoảng 684.200 
DN có kết quả kinh doanh, 
có tới 127.300 DN không có 
kết quả kinh doanh - DN ma. 
Con số DN ma trong nền kinh 
tế khá lớn.

Trong số DN có kết quả 
sản xuất kinh doanh năm 2020, 
chỉ có khoảng 39,7% làm ăn 
có lãi, 18,8% DN kinh doanh 
hòa vốn, 41,5% kinh doanh 
thua lỗ. 

               (Theo Tuổi Trẻ)

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2022 
cho thấy điều gì?

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ CA) 
cho hay, vừa triệt phá đường dây 
cá độ bóng đá có mức giao dịch 
lên đến 30.000 tỷ đồng.

Cụ thể, qua điều tra, theo dõi, 
ngày 21 và 22.11, các lực lượng 
phối hợp do Cục Cảnh sát hình sự 
làm chủ công đã đồng loạt khám 
xét khẩn cấp 14 địa điểm nằm 
trong đường dây tổ chức đánh 
bạc, đánh bạc quy mô lớn dưới 
hình thức cá độ bóng đá.

CA đã bắt giữ 14 người và thu 
giữ nhiều tang vật có liên quan.

Qua điều tra, Cục Cảnh sát 

hình sự xác định, đường dây cá 
độ này thực hiện qua các trang 
mạng bong88 và Agbong88, do 
nhóm người Việt trong nước tổ 
chức, điều hành. Cục Cảnh sát hình 
sự làm rõ, đường dây đánh bạc này 
hoạt động khoảng 3 năm nay, số 
tiền thắng - thua cực lớn. Tính 
đến thời điểm bị triệt phá, số tiền 
giao dịch qua đường dây đánh bạc 
này lên đến gần 30.000 tỷ đồng.

Hiện Bộ CA đang mở rộng điều 
tra, truy bắt các đối tượng là mắc 
xích trong đường dây này.

(Theo Vietnamnet)

 Thông tin từ Cục CSGT 
(Bộ CA), trong tuần đầu (từ 
ngày 15.11 - 21.11) thực hiện 
cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT, 
trật tự xã hội dịp tết Dương 
lịch, tết Nguyên đán Quý Mão 
và các lễ hội đầu xuân 2023, 
TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí so 
với tuần liền kề trước đó. Lực 
lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 
gần 60.000 trường hợp vi phạm. 
Trong đó, cả nước đã xảy ra 199 
vụ TNGT, làm chết 99 người, bị 
thương 163 người. So với tuần 
liền kề trước đó giảm 49 vụ, giảm 
34 người chết, giảm 40 người bị 
thương; tất cả các vụ TNGT đều 
xảy ra trên đường bộ.
  “Tuần lễ Thương mại 

điện tử quốc gia” sẽ được tổ 
chức từ ngày 28.11 - 4.12; là 
dịp để các DN hoạt động trong 
lĩnh vực thương mại điện tử 
và công nghệ số công bố, giới 
thiệu các sản phẩm, dịch vụ, 
giải pháp trong việc phát triển 
thương mại điện tử Việt Nam. 
Bên cạnh đó, 60 giờ của  “Ngày 
mua sắm trực tuyến Việt Nam - 
Online Friday 2022” sẽ diễn ra 
từ 0 giờ ngày 2.12 đến 12 giờ 
ngày 4.12; chương trình diễn 
ra trên môi trường trực tuyến 
(https://onlinefriday.vn/) với các 
ưu đãi giảm giá, khuyến mãi sản 
phẩm, dịch vụ từ các DN sản 
xuất, phân phối, tạo lợi ích thiết 
thực cho người tiêu dùng trên 
cả nước.
 Theo thống kê mới nhất, 

trên địa bàn TP HCM có 155 DN 
giảm giờ làm, không tăng ca, 
cho công nhân nghỉ việc luân 
phiên, tạm hoãn hoặc chấm 
dứt hợp đồng lao động, kéo 
theo 50.157 người lao động bị 
ảnh hưởng. Bên cạnh đó, tình 
trạng nợ đọng BHXH, BHYT rất 
nhiều... Do đó, tình hình quan hệ 
lao động từ nay cho đến hết quý 
I/2023 tiềm ẩn nhiều phức tạp. 
 Số liệu từ Cục Y tế dự 

phòng (Bộ Y tế), từ đầu năm 
2022 đến nay, cả nước ghi 
nhận 314.271 trường hợp mắc 
sốt xuất huyết, trong đó có 
115 trường hợp tử vong. So 
với cùng kỳ năm 2021, số mắc 
tăng 4,9 lần, số tử vong tăng 91 
trường hợp.
 Tính đến hết ngày 

15.11.2022, tổng trị giá xuất, 
nhập khẩu của cả nước đạt gần 
644,7 tỷ USD, tăng 13,1% so 
với cùng kỳ năm 2021; cán cân 
thương mại hàng hóa thặng dư 
8,66 tỷ USD.   (Theo VOV, HNM)

TIN VẮN

và làm theo phong cách, đạo 
đức của đồng chí, nêu cao tinh 
thần chủ động, sáng tạo, nói 
đi đôi với làm, gắn lý luận 
với thực tiễn cuộc sống, đặt 
lợi ích của nhân dân, của Tổ 
quốc lên trên hết, trước hết; 
tuyệt đối trung thành với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, 
một lòng phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ nhân dân.

Trong giai  đoạn cách 

mạng mới, toàn thể cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, 
hãy ra sức học tập, noi gương 
đồng chí Võ Văn Kiệt và các 
vị cách mạng tiền bối; phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc, tinh thần tự 
lực, tự cường; chủ động, linh 
hoạt, sáng tạo; huy động và 
sử dụng hiệu quả mọi nguồn 
lực; kết hợp hài hòa, hiệu quả 

giữa nguồn lực bên trong và 
bên ngoài, giữa Trung ương 
và địa phương, giữa sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời đại, 
quyết tâm thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng; phấn đấu xây dựng 
thành công một nước Việt 
Nam phồn vinh, hùng cường, 
nhân dân ngày càng ấm no, 
hạnh phúc.       

             (Theo QĐND)

Bộ Công an phá đường dây 
cá độ 30.000 tỷ đồng

Một góc khu vực Hòa Lạc, nơi được định hướng xây dựng thành phố trực thuộc 
Thủ đô.
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản thi hành án: Lô thiết bị, công cụ dụng cụ và lô đá các loại 
(đính kèm bảng danh mục tài sản). Nơi đang bảo quản và quản lý tài 
sản: Tại Lô CI-4, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Giá khởi điểm của tài sản: 632.412.238 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: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn.
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy 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 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 14 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

    
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản thế chấp: Xe ô tô tải có mui biển số đăng ký: 77C-190.25; Nhãn hiệu: 

DONGBEN; Số loại: DB1021KM02; Màu sơn: Xanh; Số máy: AE6K03810387; 
Số khung: CAB0K2108464; Dung tích: 1051 cm3; Số chỗ ngồi: 2; Năm, nước 
sản xuất: 2019, Việt Nam; Nhiên liệu: Xăng; Tải trọng hàng hóa: 810 kg; Đăng 
ký xe có giá trị đến ngày: 31.12.2044; Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng.

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại kho bãi Công ty TNHH  
DV & TM An Phú Hiệp; Địa chỉ: QL 1A, thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện 
Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 74.727.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
14.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 150.000 đồng; Bước giá 
5.000.000 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 đang bảo quản và quản lý tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
9 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

    

THỨ BA, NGÀY 29.11.2022: TP Quy 
Nhơn: 7h-16h: Các TBA CA Nhơn Hội, Xử 
lý nước thải, Hội Bình, Hội Tân 1, 2, 3, 4, Hội 
Giáo 1, 2, Hội Thành 2, 3, CS Nam Nhơn 
Phước. 7h15-14h: TBA Đức Thánh Trần. 
13h45-16h45: TBA Hoàng Minh. 6h45-
10h15: TBA Thành An. 10h15-12h45: TBA 
Quốc Khánh. 13h30-16h45: TBA Nước 
Khoáng Quy Nhơn 3. H. Tuy Phước: 7h45-
11h15: Thôn Cảnh An 2 - xã Phước Thành. 
7h-15h30: Các TBA Đại Tín, Phú Mỹ, Đá 
Thuận Đức 2, 3, 4. H. Phù Cát: 7h-13h30: 
TBA Hưng Mỹ 5. TX Hoài Nhơn: 7h15-
8h45: Khu phố Lại Khánh - phường 
Hoài Đức. 7h15-10h15: Khu phố Cự Lễ - 
phường Hoài Hảo. H. Tây Sơn: 6h30-8h: 
Các TBA Phú Hòa 4, Gạch Trung Tín, Gạch 
Trung Tín 2, Minh Tâm, VLXD Tuấn Hùng, 
Long Vũ, Hiệp Hưng, Hai Cảnh, Thành 
Đạt, Thành Đạt 2, Gạch ngói An Phú, Hóc 
Bợm 2, Gò Đo 2, Cây Xoài 2, Mỹ Cúc, Hùng 
Vương 2, Nhà máy cơ khí Hùng Vương, 
Hoàng Mai, Bình Nghi 5 và Chiếu sáng 1 - 
xã Bình Nghi. 6h30-9h: TBA Hóc Bợm 1 - xã 
Bình Nghi. 6h30-17h30: Các TBA Phú An 4, 
Bãi xử lý CTR, Cầu Nước Xanh, Lucky Star, 
Hai Mai, Đồng Tiến, Gạch ngói Phú An, Tân 
Vạn Xuân, Thái Anh, Thuận Phát, Gốm Cổ 
và Hoàng Yến - xã Tây Xuân. 16h-17h30: 
Các TBA Phú Hòa 4, Gạch Trung Tín, Gạch 
Trung Tín 2, Minh Tâm, VLXD Tuấn Hùng, 
Long Vũ, Hiệp Hưng, Hai Cảnh, Hóc  
Bợm 1, Thành Đạt, Thành Đạt 2, Gạch ngói 
An Phú, Hóc Bợm 2, Gò Đo 2, Cây Xoài 2, 
Mỹ Cúc, Hùng Vương 2, Nhà máy cơ khí 
Hùng Vương, Hoàng Mai, Bình Nghi 5 và 
Chiếu sáng 1 - xã Bình Nghi.

THỨ TƯ, NGÀY 30.11.2022: TP Quy 
Nhơn: 5h45-17h15: TBA Phan Chu Trinh 2. 
7h45-17h15: Lộ 4 TBA Nguyễn Tri Phương. 

H. Tuy Phước: 8h-12h: Các TBA Quảng 
Vân, Phước Thuận 30/3, Phước Thuận 2, 4, 
Nhân Ân, Phước Thuận 5, KDC Quảng Vân 
1, 2. H. Phù Mỹ: 7h30-11h15: Các TBA NT 
Hùng Phát, NT thôn 9-3, NT thôn 9-4 - xã 
Mỹ Thắng. 14h45-16h45: Các TBA Thiện 
Hoàng 2, TBA Đông Mỹ Đức. TX Hoài 
Nhơn: 7h15-10h15: Khu phố Cửu Lợi  
Bắc - phường Tam Quan Nam. H. Tây Sơn: 
7h-8h30: Các TBA Thuận Hạnh 2, Bơm Chà 
Rang, Suối Đục, Suối Đục 2 - xã Bình Thuận. 
7h-17h: TBA Bắc Thuận Hạnh - xã Bình 
Thuận. 15h30-17h: Các TBA Thuận Hạnh 
2, Bơm Chà Rang, Suối Đục, Suối Đục 2 - 
xã Bình Thuận. 6h30-14h30: Các TBA Hòa 
Hiệp, Hòa Bình, Hòa Sơn 3, Đồng Mốc - xã 
Bình Tường; TBA Kon Giang, Kon Giọt - Xà 
Tang, Bơm Hòa Hiệp, Dân tộc Bán trú - xã 
Vĩnh An. 11h30-14h30: Các TBA Bình Liên 
2 - xã Tây Giang; Các TBA Núi Ngang và TBA 
Chiếu sáng số 4 - xã Bình Tường.

THỨ NĂM, NGÀY 1.12.2022: TP Quy 
Nhơn: 7h45-10h15: TBA Thành Đạt. TX An 
Nhơn: 7h30-15h10: Các TBA ĐMT An Phú 
Thịnh, TBA Gò Quánh, TBA KDC Thiết Tràng. 
7h-14h20: Thôn Trung Định - xã Nhơn An. 
H. Phù Mỹ: 7h30-9h30: TBA Tân Phụng 2. 
7h15-9h15: Lộ Bắc TBA Đông An - xã Mỹ 
Cát. TX Hoài Nhơn: 13h15-15h15: Thôn 
Gia An Đông - xã Hoài Châu Bắc. 

THỨ SÁU, NGÀY 2.12.2022: TP Quy 
Nhơn: 7h45-10h15: TBA Khách sạn Hương 
Việt. 6h30-12h30: Đường Trần Đại Nghĩa từ 
Hòn Đá Đen đến ngã ba Hầm Dầu, QL1A 
từ ngã ba Hầm Dầu đến chi nhánh Hoàng 
Anh Gia Lai - phường Trần Quang Diệu; Các 
TBA CN Bia Quy Nhơn 1, 2, Gạch Block, Tân 
Long, May ABLE TECH, BLTL (Veneco 10), 
Bê tông tươi, Hà Thanh, Thuận Đức 3. TX 
An Nhơn: 7h30-9h10: TBA Nhạn Tháp. 

9h30-11h: TBA Bến Trén. 7h-9h50: Khu 
vực Tân Hòa - phường Nhơn Hòa. H. Phù 
Cát: 6h30-13h30: Thôn Hòa Hội, thôn 
Mỹ Hóa - xã Cát Hanh. 6h30-16h45: TBA 
UBND xã Cát Nhơn. 9h-15h30: Xã Cát 
Thắng. 5h30-17h: Thôn Ngãi An, thôn An 
Quang - xã Cát Khánh.

THỨ BẢY, NGÀY 3.12.2022: TP Quy 
Nhơn: 6h-13h: QL1A từ ngã tư Duyên Hải 
đến ngã ba Long Mỹ, đường Trung tâm 
KCN Phú Tài từ Công ty Olam đến Công ty 
Đức Minh - phường Trần Quang Diệu và 
phường Bùi Thị Xuân. 6h-16h: Thôn Ngọc 
Thạnh, Cụm CN Phước An - xã Phước An. 
TX Hoài Nhơn: 8h15-10h15: Khu phố 
Nhuận An - phường Hoài Hương. H. Hoài 
Ân: 9h30-10h45: TBA Tường Duy. 14h20-
15h35: TBA Phân Trại 3 (Trại giam Kim Sơn). 

CHỦ NHẬT, NGÀY 4.12.2022: H. Tuy 
Phước: 13h-17h: Các TBA Đại Lễ 2, Đại 
Lễ, Luật Chánh, Thi công cầu Sông Côn, 
Phước Hiệp 1, 2, 4, Tuân Lễ 2, 3, Đại Lễ 3. 
TX An Nhơn: 6h30-17h30: Khu vực Lộc 
Thuận, Tịnh Hòa - xã Nhơn Hạnh.

THỨ HAI, NGÀY 5.12.2022: TP Quy 
Nhơn: 7h45-10h15: TBA Viettel. TX Hoài 
Nhơn: 8h45-11h15: Khu phố An Dưỡng 
1 - phường Hoài Tân. 7h15-10h45: Thôn 
Túy Sơn - xã Hoài Sơn; Thôn Hy Thế - xã 
Hoài Châu Bắc; Thôn An Sơn - xã Hoài 
Châu. H. Hoài Ân: 8h10-9h25: TBA Vạn 
Long. 10h10-11h25: TBA Hưng Long.

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

Trung tâm CSKH: 19001909

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

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 48/2022 từ ngày 29.11.2022 đến ngày 5.12.2022
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  
28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất 
từ 23 - 250C.  

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

Nhiệt độ cao nhất từ  
28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất 
từ 23 - 250C.  

III- Thời tiết vùng biển 
Bình Định: Mây thay đổi đến 
nhiều mây, có mưa rào rải 
rác và có nơi có giông. Trong 
mưa giông có khả năng xảy 
ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 
Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm 
xuống 4 - 10 km trong mưa. 
Gió Đông đến Đông Nam  
cấp 4 - 5. Sóng cao 1 -  2 m.

(Nguồn: Đài KTTV 
tỉnh Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 24.11.2022

Dự báo 
THỜI TIẾT
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Bình Định

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-99359-TS; Công dụng: 
Khai thác thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Nam Định; Mẫu thiết kế: 
VN28-08; Cơ quan thiết kế: Công ty CP Thiết kế & DVKT tàu thủy Việt Hàn; 
Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 28,48; Ltk,m: 24,43; 
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,30; Btk,m: 7,00; 
- Chiều cao mạn D,m: 3,10; Chiều chìm d,m: 2,50; Mạn khô f,m: 0,60; 
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 128; 
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 11,00; 
- Máy chính: 

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

  1 MITSUBISHI (S6R-MPTK) 69342 822 Nhật Bản

MP1 DOOSAN (AD126TIF) 651069 280 Hàn Quốc

MP2 DOOSAN (AD086TIF) 548739 205 Hàn Quốc

Nơi đang neo đậu tài sản: Tại Cảng cá Tam Quan; Địa chỉ: Khu phố 
Thiện Chánh 1, phường Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Giá khởi điểm của tài sản: 1.456.557.512 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 290.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 30.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: QL 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 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 9 giờ 30 phút ngày 12.12.2022 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, 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

        
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản thi hành án: 
* Quyền sử dụng đất tại Khu QH TĐC 9,26 ha, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định, cụ thể như sau: 
- Thửa đất: Lô 9C; Diện tích: 132,1 m2; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 623505, số vào sổ cấp 
giấy chứng nhận: CH00062, do UBND TP Quy Nhơn cấp ngày 7.4.2010.

- Thửa đất: Lô 10C; Diện tích: 132,1 m2; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 623968, số vào sổ cấp 
giấy chứng nhận: CH00061, do UBND TP Quy Nhơn cấp ngày 7.4.2010.

- Thửa đất: Lô 11C; Diện tích: 132,1 m2; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 622091, số vào sổ cấp 
giấy chứng nhận: CH00063, do UBND TP Quy Nhơn cấp ngày 7.4.2010.

- Thửa đất: Lô 12C; Diện tích: 132,1 m2; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 623867, số vào sổ cấp 
giấy chứng nhận: CH00064, do UBND TP Quy Nhơn cấp ngày 7.4.2010.

Các thửa đất trên đã được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bình 
Định đăng ký biến động vào ngày 3.12.2011 với nội dung góp vốn bằng quyền 
sử dụng đất với Công ty TNHH Thành Vinh theo Hợp đồng góp vốn bằng quyền 
sử dụng đất số công chứng 4931, ngày 19.11.2011, quyển số 02TP/CC-SCC/HĐGD  
tại Văn phòng Công chứng Thanh Bình và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình 
Định đính chính lại ngày 9.6.2022, với thời hạn đến ngày 7.11.2051. 

* Tài sản gắn liền trên 4 thửa đất gồm: Nhà xưởng diện tích xây dựng  
525,6 m2 (chiều dài mặt tiền 29,2 m và chiều sâu 18 m); Kết cấu:  Móng trụ BTCT xây 
đá chẻ, mái tole khung kèo thép tổ hợp hàn, tường xây gạch, trát vữa xi măng + 
sơn nước, sàn bê tông kẻ ron theo nhịp cột; Hệ thống cửa đi khung thép hộp phủ 
thép tấm, loại cửa ray chìm đẩy ngang; Bên trong nhà xưởng có 1 phòng làm việc  
(4,52 m x 5,7 m) và 1 nhà vệ sinh (2,36 m  x  3,95 m); Hệ thống điện nước lắp 
đặt hoàn chỉnh.  

Giá khởi điểm của tài sản: 3.681.762.510 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
700.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.
Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Văn, phường Ghềnh Ráng, TP Quy 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 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 16 giờ 
ngày 19.12.2022 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

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích 107,9 m2; Thửa đất số: 207; Tờ 

bản đồ số: 20; Địa chỉ: Số 314/6 đường Nguyễn Thái Học, phường Ngô Mây, 
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 2 tầng; Cấp: IV; Diện tích xây dựng: 
94 m2; Diện tích sàn: 188 m2; Kết cấu: Tường gạch, mái tole, trần nhựa, sàn bê 
tông cốt thép. 

- Đối với phần diện tích đất 14,8 m2 nằm trong phạm vi mở rộng hẻm không 
được công nhận và tài sản gắn liền (gồm: Hòn non bộ, tường rào, cổng), người 
mua được tài sản đấu giá không được phép xây dựng mới, khi có chính sách 
mở rộng hẻm theo quy định thì phải chấp hành tháo dỡ trả lại mặt bằng cho 
Nhà nước. 

Giá khởi điểm của tài sản: 4.921.999.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
900.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 
30.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn.

Địa chỉ: 154 Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy 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 đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho 
đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi tài sản đang tọa lạc. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
15 giờ 30 phút ngày 19.12.2022 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.  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
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

TIN VẮN

Ngày 23.11, Chủ tịch Quốc hội Vương 
Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc 
hội Việt Nam đã đến sân bay quân sự 
Villamor, thủ đô Manila, bắt đầu thăm 
chính thức Philippines.

Ngay sau Lễ đón trọng thể tại sân 
bay và tại Trụ sở Hạ viện Philippines, 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã 
tiến hành hội đàm với Chủ tịch Hạ viện 
Philippines Martin Romualdez.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Hạ viện 
Martin Romualdez hoan nghênh chuyến 
thăm chính thức Philippines lần đầu tiên 
của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt 
Nam; đánh giá cao ý nghĩa của chuyến 
thăm khi cho biết đây là một trong những 
chuyến thăm đầu tiên của người đứng 
đầu Quốc hội nước ngoài đến Philippines 
sau khi nước này tổ chức thành công 
tổng tuyển cử (tháng 5.2022) và có ban 
lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện mới 
(tháng 7.2022).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm 
đất nước Philippines tươi đẹp và giàu 
lòng mến khách; chúc mừng những thành 
tựu toàn diện mà Chính phủ và Quốc hội 
Philippines đã đạt được trong công cuộc 
xây dựng và phát triển đất nước thời gian 
qua, đặc biệt là trong việc kiểm soát đại 
dịch Covid-19 và duy trì đà tăng trưởng 
kinh tế ở mức cao trong khu vực.

Tại cuộc hội đàm, thực hiện chỉ đạo 
của Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez, 
trước sự chứng kiến của các nghị sĩ hai 

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược 
giữa Việt Nam và Philippines

nước, đại diện Hạ viện Philippines đã 
trang trọng đọc toàn văn Nghị quyết 
571 về việc tăng cường hợp tác giữa 
Philippines và Việt Nam thông qua 
Nhóm nghị sĩ hữu nghị Philippines - 
Việt Nam vừa được toàn bộ đại biểu 
Hạ viện Philippines đồng ý thông qua, 
trong đó nhấn mạnh trong 10 nghị viện 
thành viên Đại hội đồng Liên nghị viện 
các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), 
Philippines và Việt Nam đã xây dựng 
được quan hệ đặc biệt qua nhiều năm, 
dựa trên những giá trị, tầm nhìn và lợi 
ích chung, vì lợi ích của người dân hai 

nước, cùng nhau hướng tới hòa bình, 
hiệu quả trong hợp tác khu vực.

Philippines đánh giá cao tầm quan 
trọng của việc duy trì tình hữu nghị với 
các quốc gia thành viên khác, đặc biệt 
là với Việt Nam và tình hữu nghị, đoàn 
kết và hợp tác lâu dài với các quốc gia 
Đông Nam Á là cấu phần quan trọng để 
đạt được hòa bình và thịnh vượng trong 
khu vực.

Chiều cùng ngày, tại Thủ đô Manila, 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội 
kiến Tổng thống Ferdinand Romualdez 
Marcos Jr.                      (Theo TTXVN)

Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez (phải) trao Nghị quyết số 571 về tăng cường hợp tác giữa 
Philippines và Việt Nam với việc thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Philippines - Việt Nam cho Chủ 
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.                        Ảnh: TTXVN

Hội nghị Bộ trưởng 
Quốc phòng các nước 
ASEAN mở rộng 
lần thứ 9

Sáng 23.11, Hội nghị Bộ trưởng Quốc 
phòng các nước ASEAN mở rộng 
(ADMM+) lần thứ 9 đã khai mạc tại 
Siem Reap, Campuchia.

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng 
Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng 
các nước ASEAN và Bộ trưởng Quốc 
phòng, đại diện Bộ trưởng Quốc phòng 
các nước đối tác gồm Australia, Trung 
Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
New Zealand, Liên bang Nga và Mỹ. 

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.

Hội nghị ADMM+ là sự kiện quan 
trọng mà Bộ trưởng Quốc phòng các 
nước ASEAN và các nước đối tác gặp 
gỡ trực tiếp lần đầu tiên sau 3 năm kể 
từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. 
Đây là cơ hội để trao đổi các vấn đề 
quan trọng liên quan khả năng hợp tác 
phục hồi sau Covid-19, cũng như các 
vấn đề liên quan hòa bình khu vực và 
quốc tế.   (Theo VOV.VN)

Diễn đàn Cảnh sát biển ASEAN vì một tầm nhìn 
đảm bảo an ninh hàng hải

Diễn đàn Cảnh sát biển Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần đầu 
tiên được tổ chức tại Bali (Indonesia) từ 
ngày 22 - 25.11. Đây là nỗ lực nhằm duy trì 
an ninh hàng hải giữa các nước ASEAN.

Dự kiến, diễn đàn sẽ kết thúc với 
việc ký kết Tuyên bố của Lực lượng 
Bảo vệ bờ biển ASEAN, trong đó sẽ xây 

dựng tài liệu quốc gia Xây dựng lòng 
tin (CBN) nhằm tăng cường lòng tin 
giữa các cơ quan thực thi pháp luật 
hàng hải trong ASEAN.

Hiện 8 quốc gia thành viên ASEAN 
(trừ Myanmar và Lào) tham dự Diễn đàn 
Cảnh sát biển ASEAN.

Indonesia cũng đề xuất giữ vị trí Chủ 
tịch Diễn đàn Cảnh sát biển ASEAN năm 
2023, cùng thời gian nước này đảm nhiệm 
cương vị Chủ tịch ASEAN luân phiên 
trong năm 2023.                  (Theo Vietnam+)

Cảnh sát biển Việt Nam kết hợp làm nhiệm vụ 
đồng hành với ngư dân trong quá trình tuần 
tra liên hợp.                                                   Ảnh: TTXVN

“Ủy ban châu Âu đang giải ngân 
thêm 2,5 tỷ euro (gần 2,6 tỷ USD) cho 
Ukraine. Chúng tôi đang lên kế hoạch 
cung cấp thêm 18 tỷ euro cho nước này 
vào năm 2023 với nguồn tiền được giải 
ngân thường xuyên. Để sửa chữa khẩn 
cấp và phục hồi nhanh chóng giúp 
tái thiết Ukraine thành công, chúng 
tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine tới khi 
họ còn cần”, Chủ tịch Ủy ban châu 
Âu Ursula von der Leyen đăng trên 
Twitter hôm 22.11.

Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự 
ở Ukraine hôm 24.2, các nước phương 
Tây đã hỗ trợ Ukraine về tài chính, quân 
sự và nhân đạo. Chủ tịch Ủy ban châu 
Âu hôm 25.10 cho biết EU sẽ phân bổ 

987 triệu USD viện trợ khẩn cấp cho 
Ukraine để giúp nước này sửa chữa cơ sở 
hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng sau các 
đòn tập kích Nga. (Theo VnExpress.net)

Tính đến sáng 23.11, số ca mắc mới 
Covid-19 của Hàn Quốc vẫn ở mức trên 
70.000 trong ngày thứ hai liên tiếp. 

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng 
ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong 
24 giờ, nước này ghi nhận 70.324 ca mắc 
mới Covid-19. Hiện, số lượng ca nhiễm 
mới vẫn đang trong xu hướng tăng. Số 
bệnh nhân nặng lên đến 477 người. Đây 
là ngày thứ 5 liên tiếp con số bệnh nhân 
nặng ở Hàn Quốc vượt mức 400 người.

Theo giới chức y tế Hàn Quốc, nước 
này có thể đã bước vào một làn sóng lây 
nhiễm mới trong mùa Đông năm nay. Vì 
vậy, chính quyền đang gia tăng nỗ lực để 

tăng tỷ lệ tiêm chủng ở các nhóm dễ bị 
tổn thương.                    (Theo VTV.VN)

EU phân bổ thêm 2,5 tỷ euro cho Ukraine

Cơ sở hạ tầng của Ukraine đã bị thiệt hại nặng 
nề do xung đột.                         Ảnh: AP

Hàn Quốc ghi nhận 70.324 ca mắc mới 
Covid-19 trong 24 giờ

Người dân chờ xét nghiệm Covid-19 tại một 
trung tâm ở Seoul, Hàn Quốc ngày 18.9.2022. 

Ảnh: Yonhap news

 Thống đốc vùng Belgorod của 
Nga, ông Vyacheslav Gladkov ngày 
23.11 cho biết, Nga đang xây dựng một 
tuyến phòng thủ mới giữa Ukraine và 
khu vực Belgorod, ở phía Tây nước này.
 Tính đến ngày 23.11, số người 

chết sau trận động đất mạnh 5,6 độ tại 
Tây Java (Indonesia) là 268 người và hơn 
150 người khác vẫn mất tích.
 Cảnh sát Afghanistan cho biết 

5 người đã thiệt mạng khi một người 
đàn ông xả súng bên trong một đền thờ 
Hồi giáo ở khu vực Khawja Rawash của 
thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 23.11.
 Sáng 23.11 (theo giờ Việt Nam), 

một vụ xả súng đã xảy ra tại một siêu thị 
Walmart ở Chesapeake, bang Virginia, 
Mỹ, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, 
bao gồm cả thủ phạm.
 Một vụ tấn công bằng rocket tại 

TP Azaz, miền Tây Bắc Syria, đã khiến 5 
dân thường thiệt mạng và 5 người bị 
thương trong ngày 22.11.

(Theo TTXVN, VOV.VN)


