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NGĂN CHẶN VI PHẠM IUU:

Đề án “Thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp đảm nhận nhiệm vụ 
hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính trên địa bàn tỉnh” là cơ sở pháp lý quan trọng để 
tổ chức lại bộ máy làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã. Từ đó, tạo sự thuận 
lợi, chủ động trong công tác điều hòa nhân lực, phù hợp với khối 
lượng công việc phát sinh trong thực tế.

GIAO DOANH NGHIỆP HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC:

Tinh gọn, khoa học, phù hợp

Tuyên truyền cho ngư dân các địa phương,  
tổ chức ký cam kết cho chủ tàu, thuyền trưởng 

trước khi ra khơi. Ảnh: Chi cục Thủy sản

Chủ động kiểm tra tổ chức đảng 
và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

180 NGÀY hành động 
quyết liệt 
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Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, 
phương thức hoạt động công đoàn

Quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, 
đảm bảo ANTT tết Nguyên đán 2023 u2

Lịch sử, văn hóa địa phương vào sách 
giảng dạy
BILLIARDS BÌNH ĐỊNH:
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 27.12, LĐLĐ 
tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 
hoạt động công đoàn năm 2022 
và triển khai nhiệm vụ năm 
2023. Đồng chí Lê Kim Toàn, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh 
dự Hội nghị. 

Năm 2022, các cấp công đoàn 
đã thực hiện tốt nhiệm vụ với 
một số kết quả nổi bật như: Hoàn 
thành đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu 
do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao; 
tập trung cụ thể hóa chủ đề  
năm 2022 về chăm lo việc làm, 
đời sống cho người lao động (tổ 
chức các hoạt động hỗ trợ đoàn 
viên, người lao động có hoàn 
cảnh khó khăn; hướng dẫn, hỗ 
trợ NLĐ thủ tục thụ hưởng chính 
sách hỗ trợ tiền thuê nhà…). 
Thực hiện tốt kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các chế độ, chính 
sách, tiền lương, tiền thưởng của 
người lao động; thương lượng, 
ký kết thỏa ước lao động tập thể, 
nâng giá trị bữa ăn ca... Công tác 
tuyên truyền giáo dục tiếp tục có 
nhiều đổi mới, đa dạng về hình 
thức. Đoàn viên, công nhân, viên 
chức, lao động tích cực tham gia 

các phong trào thi đua, hưởng 
ứng Chương trình “01 triệu sáng 
kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, 
quyết tâm chiến thắng đại dịch 
Covid-19” vượt chỉ tiêu trong 
giai đoạn 1… 

Hội nghị đã đề ra một số 
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để 
các cấp công đoàn tập trung thực 
hiện thắng lợi trong năm 2023. 

Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy Lê Kim Toàn biểu 
dương nhiều kết quả đạt được 
của các cấp công đoàn tỉnh trong  
năm 2022; đồng thời chỉ đạo 
các cấp công đoàn phối hợp 
chặt chẽ với các ngành, đoàn 
thể có liên quan và chính quyền 
các địa phương nắm chắc tình 
hình lao động, nhất là lao động 
trong khu vực công nghiệp - xây 
dựng, dịch vụ, trên cơ sở đó tiếp 
tục thực hiện tốt công tác chăm 
lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng cho đoàn 
viên, công nhân, viên chức, lao 
động… Tiếp tục đổi mới mạnh 
mẽ hơn nữa nội dung, phương 
thức hoạt động công đoàn theo 
tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW 
ngày 12.6.2021 của Bộ Chính 

trị, trước mắt LĐLĐ tỉnh phối 
hợp, khẩn trương hoàn thiện 
Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt 
động của Công đoàn Bình Định 
trong tình hình mới” trình Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt 
để tổ chức triển khai thực hiện. 

Đồng chí Lê Kim Toàn yêu 
cầu chú trọng hơn nữa phát 
triển tổ chức công đoàn, phát 
triển đoàn viên, hình thành tổ 
chức đại diện người lao động 
ở các đơn vị sử dụng lao động, 
nhất là ở khu vực kinh tế ngoài 
nhà nước. Tiếp tục củng cố tổ 
chức công đoàn, chuẩn bị tốt các 
điều kiện tổ chức đại hội công 
đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần 
thứ XIV công đoàn tỉnh, nhiệm 
kỳ 2023 - 2028 theo tinh thần 
chỉ đạo của Chỉ thị 18-CT/TU  
ngày 2.2.2022 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy.  

Tại Hội nghị, 5 cá nhân đã 
được nhận bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ; 16 cá nhân 
nhận Bằng Lao động sáng tạo 
của Tổng LĐLĐ Việt Nam;  
5 đơn vị được LĐLĐ tỉnh tặng 
Cờ thi đua xuất sắc năm 2022.

HOÀI THU 

Ngày 27.12, CA tỉnh tổ chức 
Hội nghị tổng kết công tác  
năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 
năm 2023. Đồng chí Phạm Anh 
Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh đến dự và phát 
biểu chỉ đạo.

Năm 2022, Đảng ủy, lãnh đạo 
CA tỉnh đã tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo lực lượng CA toàn tỉnh 
triển khai đồng bộ, quyết liệt các 
biện pháp, giải pháp, bảo đảm 
tiến độ, chất lượng các chương 
trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu 
công tác đề ra. Qua đó,  bảo đảm 
tốt ANTT, an ninh chính trị.

Lực lượng CA đã đạt được 
nhiều kết quả trên tất cả các mặt 
công tác. Riêng trên lĩnh vực giữ 
gìn trật tự xã hội, CA toàn tỉnh 
đã khám phá 541 vụ, đạt tỷ lệ 
92,3%; án rất nghiêm trọng và 
đặc biệt nghiêm trọng được điều 
tra làm rõ 61 vụ, đạt tỷ lệ 100%. 
Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đã 
có 976 cơ quan, đơn vị, trường 
học, khu dân cư, họ đạo, dòng 
tộc thực hiện 212 mô hình Toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc 
biệt, lực lượng CA đã tham mưu 
với Ban chỉ đạo các cấp tổ chức 
thành công Ngày hội toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo khí 
thế sôi nổi, góp phần động viên, 
cổ vũ người dân tích cực tham 

gia giữ gìn ANTT.
Phát biểu chỉ đạo tại hội 

nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn biểu dương, ghi nhận, 
đánh giá cao những chiến công 
xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ CA 
toàn tỉnh trên các mặt công tác. 

Năm 2023, đồng chí Phạm 
Anh Tuấn yêu cầu lực lượng 
CA tiếp tục chủ động nắm 
chắc tình hình, làm tốt công tác 
tham mưu để triển khai đồng 
bộ, quyết liệt các biện pháp, chủ 
động phòng ngừa, kéo giảm 
tội phạm; đấu tranh quyết liệt 
với các loại tội phạm, bảo đảm 
an ninh quốc gia, giữ gìn trật 
tự an toàn xã hội, phục vụ có 
hiệu quả nhiệm vụ phát triển  
KT-XH địa phương. Trước mắt, 
lực lượng CA tỉnh tập trung 
thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 
đợt cao điểm tấn công trấn áp 
tội phạm, bảo đảm ANTT dịp 
tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 
để nhân dân vui Xuân, đón Tết 
vui tươi, an toàn.

Dịp này, CA tỉnh tổ chức 
trao Cờ thi đua của Bộ CA, Cờ 
thi đua của UBND tỉnh; trao 
danh hiệu đơn vị Quyết thắng, 
đơn vị Tiên tiến cho các đơn vị 
cơ sở và trực thuộc cơ sở trong 
phong trào thi đua Vì an ninh 
Tổ quốc năm 2022.         T.LONG

l  Ngày 27.12, đại biểu 
HĐND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh tiếp xúc cử tri 
sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh 
khóa XIII, tại 2 xã Mỹ An và Mỹ 
Chánh Tây (huyện Phù Mỹ). 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã 
Mỹ An đã kiến nghị một số 
vấn đề như: Nhà nước sớm có 
kế hoạch đầu tư nâng cấp các 
tuyến kênh mương nội đồng; 
quan tâm hỗ trợ người dân tiếp 
cận và xây dựng chiến lược phát 
triển nền nông nghiệp xanh, an 
toàn thân thiện với môi trường 
tại địa phương; tiếp tục thực 
hiện chủ trương hỗ trợ xi măng 
để địa phương nâng cấp sửa 
chữa các tuyến đường đang 
xuống cấp; quan tâm giải quyết 
các chế độ chính sách đối với 
người có công, gia đình cách 
mạng, hỗ trợ kinh phí xây dựng 
nhà ở cho hộ chính sách có hoàn 
cảnh khó khăn...

Cử tri xã Mỹ Chánh Tây 
kiến nghị: Sớm triển khai thi 

công lề đường, rãnh thoát nước 
trên tuyến ĐT 623; cần tính toán 
xây dựng các cầu, cống thoát 
nước trên tuyến đường kết nối 
từ phía Tây tỉnh (ĐT 638) đến 
đường ven biển (ĐT 639), tránh 
tình trạng ngập úng, sa bồi thủy 
phá, ảnh hưởng đến sản xuất 
của người dân.

Đại biểu Nguyễn Tuấn 
Thanh và lãnh đạo địa phương 
đã trả lời thỏa đáng các kiến nghị 
của cử tri trong thẩm quyền và 
ghi nhận để trình cấp có thẩm 
quyền xem xét giải quyết những 
vấn đề còn lại.
l Cùng ngày, Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân 
tiếp xúc cử tri phường Nhơn 
Phú và Thị Nại (TP Quy Nhơn).

Cử tri phường Nhơn Phú 
kiến nghị một số vấn đề liên 
quan như: Dự án kè sông Dinh 
đi qua địa bàn phường Nhơn 
Bình - Nhơn Phú thi công đến 
đoạn giáp ranh tuyến đường sắt 
đã tạm dừng, dẫn đến mùa mưa 
ngập lụt, gây thiệt hại tài sản 
của nhân dân. Hiện 40 hộ dân 

ở khu phố 7 và 8 bị ảnh hưởng 
bởi một số dự án nên vào mùa 
mưa lũ thường bị ngập úng, 
tài sản hư hỏng, canh tác nông 
nghiệp ảnh hưởng, đề nghị tỉnh 
và thành phố hỗ trợ. Dự án cải 
tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát 
lũ kè sông Hà Thanh đi qua địa 
bàn phường đã hoàn thành, 
nhưng còn một đoạn đê dài 50 m 
thuộc tổ 6 (khu phố 6) chưa xây 
dựng, nên mùa mưa lũ bị sạt 
lở, đề nghị thành phố xây dựng 
sửa chữa. Cử tri phường Thị 
Nại nêu một số kiến nghị như: 
Thành phố cần xử lý nghiêm 
hành vi lấn chiếm lòng đường, 
vỉa hè để buôn bán của một số 
hộ dân tại một số tuyến đường 
trên địa bàn phường.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
Huỳnh Thúy Vân và lãnh đạo 
địa phương đã giải trình làm 
rõ một số vấn đề trong thẩm 
quyền; đồng thời ghi nhận một 
số kiến nghị vượt thẩm quyền 
để chuyển các cấp, ngành liên 
quan xem xét, giải quyết.
THÀNH HƯƠNG - CHƯƠNG HIẾU 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, 
phương thức hoạt động công đoàn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân.                           Ảnh: H.THU

Quyết liệt tấn công, trấn áp 
tội phạm, đảm bảo ANTT 
tết Nguyên đán 2023

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Phù Mỹ 
và TP Quy Nhơn

(BĐ) - Sáng 27.12, Đoàn 
ĐBQH tỉnh tổ chức Đoàn giám 
sát chuyên đề “Việc huy động, 
quản lý và sử dụng các nguồn 
lực phục vụ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19; việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về y 
tế cơ sở, y tế dự phòng” đã làm 
việc với TTYT TP Quy Nhơn, 
UBND TP Quy Nhơn.

Theo báo cáo, công tác huy 
động nguồn lực phòng, chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn 
thành phố, tổng ngân sách nhà 
nước chi cho công tác chống 
dịch từ năm 2020 - 2022 là hơn 
195,88 tỷ đồng; huy động kinh 
phí từ các quỹ tài chính nhà 
nước ngoài ngân sách, Quỹ  
vắc xin phòng Covid-19 hơn 2,4 
tỷ đồng cùng nhiều hiện vật; vận 
động hỗ trợ từ các cá nhân và tổ 
chức trong và ngoài nước do Ủy 
ban MTTQ Việt Nam thành phố 
quản lý và điều phối, đã thu quỹ 
ủng hộ tiền và hàng tổng trị giá 
hơn 3,342 tỷ đồng… Ở 21 phường, 
xã đã thành lập 21 tổ thường trực 
phòng, chống dịch Covid-19, 148 
tổ phản ứng nhanh, 906 tổ Covid 
cộng đồng cùng phối hợp hiệu 
quả, đáp ứng các yêu cầu đề ra. 
Việc sử dụng các nguồn kinh phí 
phục vụ công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 đúng mục đích, sử 
dụng có hiệu quả, thanh quyết 
toán đúng quy định.

TTYT TP Quy Nhơn nỗ lực 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
được giao trong phòng, chống 
dịch Covid-19; nâng cao sức 

khỏe; năng lực phòng, chống 
dịch bệnh gắn với đổi mới y tế 
cơ sở. Hằng năm, UBND thành 
phố đều bố trí nguồn lực đầu tư 
xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, 
trang thiết bị để TTYT thành 
phố và các Trạm y tế phường/
xã thực hiện công tác chăm sóc 
sức khỏe nhân dân... Qua đó, 
chất lượng khám chữa bệnh tại 
các cơ sở y tế được cải thiện, đáp 
ứng nhu cầu của người dân. 

Đoàn giám sát đã ghi nhận 
nhiều ý kiến từ lãnh đạo UBND 
TP Quy Nhơn, TTYT thành phố, 
trạm y tế phường, xã về những 
khó khăn, hạn chế, như nguồn 
kinh phí hoạt động, nhân lực 
còn thiếu… và những vấn đề 
liên quan đến chế độ, chính sách 
cần giải quyết để góp phần nâng 
cao chất lượng hoạt động y tế cơ 
sở, y tế dự phòng.

Thành viên đoàn giám sát 
là đại diện lãnh đạo các sở, 
ban, ngành, đơn vị liên quan, 
đã góp ý, giải đáp, hướng dẫn 
giải quyết một số vấn đề. Phó 
trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết 
Hạnh, Trưởng đoàn giám sát, 
đánh giá UBND TP Quy Nhơn, 
TTYT TP Quy Nhơn đã tích cực 
phối hợp, cơ bản đáp ứng tốt các 
yêu cầu của đoàn giám sát. Tuy 
nhiên, một số nội dung báo cáo 
cần được bổ sung, hoàn thiện 
để chính xác, cụ thể hơn. Đoàn 
giám sát nắm bắt nội dung, tiếp 
thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị 
để thực hiện các nhiệm vụ tiếp 
theo qua giám sát.      HOÀI THU

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát 
chuyên đề y tế tại TP Quy Nhơn
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Bình Định

Thuê DN vào cuộc
Thực tiễn cho thấy, việc bố 

trí công chức, viên chức làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công (PVHCC) tỉnh 
và Bộ phận Một cửa (BPMC) 
cấp huyện còn nhiều bất cập, 
lãng phí nguồn nhân lực, nhất 
là các lĩnh vực có số lượng hồ 
sơ phát sinh thấp. Điển hình, 
tại Trung tâm PVHCC tỉnh là 
các thủ tục hành chính (TTHC) 
thuộc phạm vi thực hiện của 
Ban Quản lý Khu kinh tế 
tỉnh, các sở: Du lịch, GD&ĐT, 
KH&CN, Ngoại vụ, Nội vụ, 
TT&TT… 

Bên cạnh đó, một số chức 
danh công chức chuyên môn 
xã, phường, thị trấn như: Văn 
phòng - Thống kê, Tư pháp - 
Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Địa 
chính - Xây dựng - Đô thị và 
Môi trường (đối với phường, 
thị trấn) hoặc Địa chính - Nông 
nghiệp - Xây dựng và Môi 
trường (đối với xã) vừa thực 
hiện nhiệm vụ công tác chuyên 
môn, vừa thực hiện nhiệm vụ 
tại BPMC; gặp rất nhiều khó 
khăn, không đảm bảo nguồn 
lực để thực hiện các nhiệm vụ 
được giao đồng thời cùng lúc. 

Để góp phần khắc phục tình 
trạng này, ngày 20.12, UBND 
tỉnh ban hành Đề án “Thực 
hiện cơ chế giao DN đảm nhận 
nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp 
nhận, số hóa hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết TTHC trên địa 
bàn tỉnh”.

Theo Đề án, nội dung thuê 
là thuê DN cung ứng dịch vụ 

GIAO DOANH NGHIỆP HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC:

Tinh gọn, khoa học, phù hợp
Đề án “Thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh” là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức lại bộ máy làm việc tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã. Từ đó, tạo sự thuận lợi, chủ động 
trong công tác điều hòa nhân lực, phù hợp với khối lượng công việc phát sinh trong thực tế.

Theo Bưu điện 
tỉnh, cả nước hiện có 22 

tỉnh, thành phố đã giao cho 
nhân viên Bưu điện thực hiện các 

nhiệm vụ thay thế cán bộ, công chức 
tại Trung tâm PVHCC và BPMC các cấp. 

Đặc biệt, một số tỉnh đã giao 100% 
TTHC thuộc các sở, ngành tại Trung 

tâm PVHCC cho nhân viên Bưu 
điện thực hiện.

Quầy dịch vụ của Bưu điện tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh.                                                                                                           Ảnh: Bưu điện tỉnh

bưu chính công ích cung cấp 
nguồn nhân lực đảm bảo đủ 
năng lực, trình độ để thực 
hiện nhiệm vụ “hướng dẫn, 
tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết TTHC” thay thế 
cho đội ngũ công chức, viên 
chức các cơ quan, đơn vị, địa 
phương đang thực hiện nhiệm 
vụ tại Trung tâm PVHCC và tại 
BPMC cấp huyện, xã trên địa 
bàn tỉnh. Hình thức thuê dịch 
vụ là đấu thầu theo quy định 
của pháp luật về đấu thầu. 

Các phần công việc được 
chuyển giao cho DN cung ứng 
dịch vụ bưu chính công ích 
thực hiện gồm: Chuyển giao 

100% TTHC thực hiện tiếp 
nhận, trả kết quả giải quyết tại 
Trung tâm PVHCC tỉnh và tại 
BPMC cấp huyện, xã trên địa 
bàn tỉnh. Cùng với đó là hướng 
dẫn thực hiện TTHC; tiếp nhận, 
số hóa hồ sơ; chuyển hồ sơ giải 
quyết; trả kết quả giải quyết 
TTHC; thu phí, lệ phí (nếu có) 
theo quy định…

Hoàn thành chuyển giao 
trong năm 2023

Đề án được kỳ vọng sẽ 
mang lại hiệu quả lớn về kinh 
tế, tiết kiệm nguồn nhân lực 
cán bộ, công chức, viên chức 
Nhà nước để bố trí thực hiện 

các nhiệm vụ công tác chuyên 
môn tại các cơ quan, đơn vị, 
khắc phục tình trạng tăng biên 
chế trong tương lai. 

Về mặt xã hội, sẽ phát huy 
tính năng động, sáng tạo của 
đội ngũ nhân viên DN bưu 
chính công ích; góp phần cải 
thiện chất lượng hoạt động của 
Trung tâm PVHCC tỉnh, BPMC 
cấp huyện, xã. Từ đó, nâng cao 
mức độ hài lòng của người dân, 
DN đối với sự phục vụ hành 
chính, đáp ứng yêu cầu cải cách 
hành chính, thu hút đầu tư phát 
triển KT-XH tại địa phương.

Theo Phó Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh, kiêm Giám đốc 

Trung tâm PVHCC tỉnh Võ Gia 
Nghĩa, điểm đáng chú ý là Đề 
án đã đưa ra phạm vi và lộ trình 
thực hiện rất cụ thể. Ở cấp tỉnh, 
hoàn thành việc chuyển giao tại 
Trung tâm PVHCC tỉnh trong 
tháng 4.2023. Ở cấp huyện, 
tháng 6.2023 hoàn thành việc 
chuyển giao tại BPMC TP Quy 
Nhơn, TX An Nhơn, TX Hoài 
Nhơn; tháng 8.2023 hoàn thành 
tại huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, 
Phù Cát, Tây Sơn và Hoài Ân; 
tháng 10.2023, hoàn thành tại 
huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh 
và An Lão. 

Đối với cấp xã, tháng 10.2023 
hoàn thành việc chuyển giao 
tại BPMC các xã, phường, thị 
trấn thuộc TP Quy Nhơn, TX 
An Nhơn và TX Hoài Nhơn; 
tháng 12.2023 hoàn thành ở 
các xã, thị trấn còn lại trên địa 
bàn tỉnh.

“Văn phòng UBND tỉnh 
sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị, địa phương liên 
quan xây dựng Kế hoạch tổ 
chức triển khai thực hiện Đề 
án đối với việc chuyển giao tại 
Trung tâm PVHCC tỉnh, đảm 
bảo tiến độ của Đề án”, ông 
Nghĩa cho hay.            MAI LÂM

(BĐ) - Ngày 27.12, Hội Cựu 
tù chính trị cách mạng tỉnh tổ 
chức hội nghị tổng kết công 
tác hội năm 2022 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, mặc dù tuổi đời 
hội viên ngày càng cao, sức khỏe 
ngày càng yếu, điều kiện hoạt 
động công tác Hội gặp nhiều 
khó khăn, nhưng tất cả hội viên 
Hội Cựu tù chính trị cách mạng 
tỉnh đều gắn bó trong tổ chức 
Hội, hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ. Trong đó, các cấp Hội đã 

tích cực tham gia thực hiện các 
cuộc vận động, các phong trào 
cách mạng ở địa phương và vận 
động nhân dân cùng thực hiện. 

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 
2023, Hội Cựu tù chính trị cách 
mạng tỉnh sẽ tiếp tục động viên 
hội viên giữ vững phẩm chất 
đạo đức của người chiến sĩ cách 
mạng, phát huy truyền thống 
đấu tranh kiên cường bất khuất 
trước kẻ thù trước đây, tiếp tục 
đóng góp cho công cuộc phát 
triển KT-XH của địa phương. 

Đồng thời, phối hợp với các 
ngành, đoàn thể tham mưu cho 
cấp ủy và chính quyền các cấp 
thực hiện đầy đủ, kịp thời chế 
độ, chính sách cho các chiến sĩ 
cách mạng bị địch bắt, tù đày; 
chăm lo giúp đỡ cho các hội viên 
già yếu, có hoàn cảnh khó khăn; 
tham gia bảo tồn và phát huy 
giá trị các di tích lịch sử cách 
mạng liên quan đến các chiến 
sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 
trên địa bàn tỉnh.    

HỒNG PHÚC

l Ngày 27.12,  Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện An 
Lão phối hợp với chính quyền 
địa phương tổ chức lễ bàn giao  
5 nhà Đại đoàn kết cho hộ 
nghèo ở xã An Hưng và thị 
trấn An Lão. Mỗi ngôi nhà có 
diện tích khoảng 50 m2, được 
hỗ trợ 40 đến 50 triệu đồng từ 
nguồn Quỹ vì người nghèo tỉnh 

và Quỹ vì người nghèo huyện.
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam huyện An Lão đã trao 
tiền hỗ trợ xây dựng 15 ngôi 
nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo 
với tổng kinh phí 1,15 tỷ đồng. 
Được biết, năm 2022, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện An Lão 
đã hỗ trợ 30 nhà Đại đoàn kết 
cho hộ nghèo với tổng số tiền 

trên 1,4 tỷ đồng.
l Cùng ngày, Hội CTĐ tỉnh 

tổ chức bàn giao nhà CTĐ cho hộ 
ngư dân nghèo Lê Thị Tốt (ở thôn 
Kim Giao Trung, xã Hoài Hải, TX 
Hoài Nhơn). Ngôi nhà được xây 
dựng trên diện tích 50 m2, trong 
đó Trung ương Hội CTĐ Việt 
Nam hỗ trợ 50 triệu đồng.

ĐĂNG KHẢNH - NGÂN QUỲNH

Agribank Bình Định tặng 
trang thiết bị cho Bệnh viện 
Lao và Bệnh phổi Bình Định
Đại diện 
Agribank chi 
nhánh Bình 
Định và lãnh 
đạo Bệnh viện 
Lao và Bệnh 
phổi Bình Định 
trao - nhận số 
thiết bị tin học.                                       
Ảnh: N.T

(BĐ) - Chiều 27.12, Ngân 
hàng NN&PTNT Việt Nam 
(Agribank) chi nhánh Bình 
Định tổ chức trao 10 bộ máy  
vi tính và 10 máy in tổng trị giá 
140 triệu đồng cho Bệnh viện 
Lao và Bệnh phổi Bình Định.

Bác sĩ Châu Văn Tuấn, Giám 
đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 
Bình Định thay mặt cán bộ, 
công nhân viên của bệnh viện 
gửi lời cảm ơn đến Agribank 

chi nhánh Bình Định và cam kết 
sẽ bảo quản, sử dụng số thiết bị 
này hiệu quả, đúng mục đích 
nhằm phục vụ người bệnh tốt 
hơn nữa. 

Năm 2022, bên cạnh hoạt 
động kinh doanh, Agribank 
chi nhánh Bình Định còn tích 
cực thực hiện công tác an sinh 
xã hội trên địa bàn tỉnh với  
số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.                                   

NGỌC TÚ

Chăm lo và bảo đảm chế độ chính sách cho 
chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày

Bàn giao nhà Đại đoàn kết và nhà Chữ thập đỏ



0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

4 THỨ TƯ, 28.12.2022
bandocbaobd@gmail.com

Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

Những năm gần đây, trên địa bàn xã 
Mỹ Lợi (huyện Phù Mỹ) xảy ra rất nhiều 
trường hợp người dân xây dựng các 
công trình (nhà ở, hàng quán, mái hiên, 
tường rào, cổng ngõ) nằm trong phạm vi 
hành lang ATGT thuộc tuyến tỉnh lộ 632.  
Cụ thể, theo quy định, khoảng cách từ 
tim tỉnh lộ 632 đến các công trình này 
là 15 m; nhưng thực tế, rất nhiều công 
trình chỉ cách tim đường từ 5 - 8 m.

Thực trạng này không những vi 
phạm các quy định của pháp luật về 
đất đai, xây dựng; mà còn ảnh hưởng 
xấu đến ATGT cho người và các phương 
tiện lưu thông trên đường. Bởi nhiều 
công trình nằm trong hành lang ATGT, 
nhất là ở các vị trí đường có khúc cua 
nên làm khuất tầm nhìn; gây khó khăn, 
nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Trong khi đó, chính quyền địa 
phương không kịp thời ngăn chặn, xử lý 
hoặc xử lý chưa tới nơi, tới chốn; khiến 
một số người dân địa phương có sự so 
bì, tị nạnh. Điều này dẫn tới việc một số 
người dân khiếu nại, khiếu kiện đến các 
cơ quan chức năng của huyện Phù Mỹ 
và tỉnh; ảnh hưởng không tốt đến dư 
luận và ANTT tại địa phương.

Trước tình hình này, đầu tháng 12.2022 
vừa qua, UBND tỉnh ban hành văn bản 
yêu cầu UBND huyện Phù Mỹ chủ trì, 
phối hợp với Sở Xây dựng, Sở GTVT và 
các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý dứt 
điểm tình trạng hàng loạt công trình xây 
dựng trong phạm vi hành lang ATGT dọc 
tuyến tỉnh lộ 632 qua địa bàn xã Mỹ Lợi. 

Ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Phù Mỹ, cho biết: Thực 

XÃ MỸ LỢI (PHÙ MỸ):

Rà soát, xử lý các công trình 
xây dựng sai quy định

hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND 
huyện Phù Mỹ đã giao UBND xã Mỹ Lợi 
rà soát tất cả trường hợp có nhà cửa, công 
trình nằm dọc 2 bên tuyến tỉnh lộ 632. 
Sau khi có kết quả cụ thể từng trường 
hợp, UBND huyện sẽ đưa ra hướng xử 
lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo UBND xã Mỹ Lợi, đến nay, địa 
phương đã tiến hành rà soát; bước đầu 
xác định toàn xã có hơn 350 hộ dân có 
nhà nằm dọc 2 bên tuyến tỉnh lộ 632. 
Trong đó, hơn 100 trường hợp xây dựng 
công trình nằm trong phạm vi hành 
lang ATGT của tuyến đường này. Đa số 
các công trình xây dựng lấn hành lang 
đường là mái hiên, tường rào, cổng ngõ.

Ông Nguyễn Ngọc Lên - Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lợi, 
cho biết: UBND xã tiếp tục thống kê, 
phân loại đối với các trường hợp xây 
dựng công trình nằm trong phạm vi 
hành lang ATGT theo từng mốc thời 
gian cố định. Theo đó, 4 mốc thời gian 
được phân loại là trước năm 1993; từ 
năm 1993 đến trước ngày 1.7.2004; từ 
ngày 1.7.2004 đến trước ngày 1.7.2014; 
từ ngày 1.7.2014 đến nay. Các trường 
hợp xây dựng công trình lấn hành lang 
đường tùy thuộc vào từng mốc thời gian 
sẽ có hướng xử lý tương ứng theo đúng 
quy định pháp luật. Sau khi có kết quả 
cụ thể, UBND xã sẽ tổng hợp và báo cáo 
UBND huyện Phù Mỹ để xin ý kiến chỉ 
đạo tiếp theo”.                              VĂN LỰC

Nhiều công trình xây dựng dọc tuyến tỉnh lộ 632 qua địa bàn xã Mỹ Lợi nằm trong phạm vi hành lang ATGT. 
Ảnh: V.LỰC

Ngày 27.12, CA huyện Tuy Phước 
cho biết đang tạm giữ đối tượng Trương 
Thị Công Thảo (SN 1990, ở xã Phước 
Sơn, huyện Tuy Phước) để tiếp tục điều 
tra làm rõ hành vi mua bán trái phép 
chất ma túy.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 26.12, 
CA huyện Tuy Phước phối hợp cùng CA 
xã Phước Sơn tuần tra phát hiện Thảo 
đang đứng tại cổng nhà, mô tô dựng 
trong sân, có biểu hiện nghi vấn nên 
tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra xe máy, 
lực lượng chức năng phát hiện phần  
xi nhanh bên phải đuôi xe máy có cất 
giấu 1 ống chứa các hạt tinh thể màu 
trắng. Tiếp tục khám xét nơi ở của Thảo, 
lực lượng CA thu giữ 1 gói ma túy và 

nhiều vật dụng phục vụ cho việc mua 
bán trái phép chất ma túy. Thảo khai tất 
cả đều là ma túy.

● CA huyện Phù Mỹ cho biết đã tạm 
giữ hình sự Lâm Hoàng Duy (SN 1996, 
ở xã Mỹ Châu) để điều tra, làm rõ hành 
vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và 
Huỳnh Văn Trọng (SN 1998, ở thị trấn 
Bình Dương) về hành vi “Tàng trữ trái 
phép chất ma túy”.

Trước đó, tối 23.12, CA huyện Phù 
Mỹ kiểm tra hành chính tại nhà ông 
Huỳnh Văn B. (SN 1971, ở thị trấn Bình 
Dương), phát hiện tại phòng ngủ trên 
tầng 1 có Huỳnh Văn Trọng và Nguyễn 
Đào Đức Hải (SN 2000, ở thị trấn Bình 
Dương) có biểu hiện nghi vấn. Thấy tổ 

công tác, Hải dùng tay lấy một cái nỏ 
thủy tinh đang bọc ở túi quần trước bên 
trái bỏ ra trên giường phía sau lưng chỗ 
Hải đứng. Khi đó, Trọng tự nguyện lấy 
ví của mình giao nộp cho lực lượng CA, 
bên trong ví có 0,1939 g ma túy.  

Qua đấu tranh, Trọng khai nhận số 
ma túy trên được Trọng mua của Lâm 
Hoàng Duy. Sáng 24.12, cơ quan điều 
tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở 
của Duy; phát hiện, thu giữ 11,2315 g  
ma túy. Duy khai nhận mua từ một 
người lạ, mục đích để vừa sử dụng, vừa 
bán cho người khác để kiếm lời. Duy 
xác nhận vào khoảng trưa ngày 23.12, 
có bán ma túy đá trị giá 500 nghìn đồng  
cho Trọng.                                       T.LONG 

Bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy

(BĐ) - Ngày 27.12, Điện lực Phù Cát 
tổ chức đóng điện trạm biến áp Sơn 
Lâm, 100kVA - 22/0,4kV ở xã Cát Sơn, 
huyện Phù Cát. Trạm biến áp Sơn Lâm 
vừa được đầu tư xây dựng mới vào 
tháng 11.2022, tổng kinh phí đầu tư  
1,1 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực 
Miền Trung bố trí vốn.

Trạm biến áp Sơn Lâm xây dựng 
mới gồm: 4 cột điện và đường dây 
trung thế 22 kV dài 170 m; 1 trạm biến 
áp 100 kVA; 20 cột điện và đường dây 
hạ thế với chiều dài 900 m. Trạm cung 
cấp điện cho 30 hộ dân ở xóm Sơn Lâm 
Nam (thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn, huyện 
Phù Cát), vốn phải sử dụng nguồn 
điện chập chờn và thiếu an toàn do hệ 
thống trụ điện và đường dây dẫn bị 
xuống cấp.

Trước đó, ngày 28.6, Báo Bình Định 
thông tin việc UBND xã Cát Sơn đã nhiều 
lần kiến nghị bằng văn bản tình trạng 
người dân ở xóm Sơn Lâm Nam phải 
dùng thân cây tre hoặc cây gỗ khô làm 
trụ, rồi kéo đường dây điện có tiết diện 
nhỏ từ trạm hạ thế đặt trên tỉnh lộ 634  
thuộc xóm Sơn Lâm Bắc (thôn Hội 
Sơn) vào khu dân cư. Khoảng cách từ 
trạm hạ thế vào khu dân cư xóm Sơn 
Lâm Nam dài 500 - 700 m; trong khi 
trụ điện bằng thân cây tre hoặc cây gỗ 
khô thường xuyên hư hỏng, ngã đổ nên 
không đảm bảo an toàn.

Ông Trần An Khương, Giám đốc 
Điện lực Phù Cát cho hay: Trạm biến áp 
Sơn Lâm có khả năng cấp điện cho hơn 
200 hộ dân. Hiện nay, trạm cấp điện cho 
hơn 100 hộ dân ở xóm Sơn Lâm Nam 
và Sơn Lâm Bắc.                          HẢI YẾN

Đóng điện trạm 
biến áp Sơn Lâm, 
xã Cát Sơn, 
huyện Phù Cát

l Ngày 26.12, Trung ương Hội Sinh 
viên Việt Nam ban hành Quyết định 
tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập 
thể sinh viên 5 tốt”, giải thưởng “Sao 
Tháng Giêng” cấp Trung ương năm 
2022. Theo đó, Trường ĐH Quy Nhơn có 
10 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 
tốt” và 1 sinh viên đạt giải thưởng “Sao 
Tháng Giêng”.  DUY ĐĂNG

l Tối 26.12, tại thị trấn Tuy Phước 
(huyện Tuy Phước), Sở VH&TT phối 
hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thi 
“Phòng chống bạo lực gia đình” năm 
2022. Tham gia hội thi có 5 đội thuộc 
CLB phòng, chống bạo lực gia đình, 
CLB gia đình hạnh phúc, CLB gia đình 
văn hóa... của các xã Phước Hiệp, 
Phước Lộc, Phước Nghĩa, các thị trấn 
Diêu Trì và Tuy Phước. Các đội trải qua 
3 phần thi: Chào hỏi, xử lý tình huống, 
tiểu phẩm liên quan đến bình đẳng 
giới, phòng chống bạo lực gia đình. Kết 
quả, đội xã Phước Lộc đạt giải nhất. 

DƯƠNG LINH

l BHXH tỉnh phối hợp cùng BHXH 
huyện Phù Mỹ tổ chức tặng 250 thẻ 
BHYT cho hộ cận nghèo, người dân có 
hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Mỹ Đức và 
Mỹ An (huyện Phù Mỹ), sáng 27.12. Bưu 
điện tỉnh đã tài trợ số thẻ BHYT này. 
Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 1.1.2023. 

THANH CHI

TIN VẮN

xúc cho người dân và mất thiện cảm đối 
với du khách khi đến khu vực này.

Sau khi báo đăng tải, Trung tâm  
VH-TT&TT TP Quy Nhơn đã tiến hành 
đẩy đuổi một số đối tượng lang thang 
trú ngụ tại các chòi, thu dọn bạt che chắn 
các chòi làm nơi ăn nghỉ, đồng thời tổng 
vệ sinh khu vực biểu diễn…

Hiện, khu vực trên đã khang trang, 
sạch sẽ hơn. Báo Bình Định ghi nhận tinh 
thần cầu thị của đơn vị trong tiếp thu, xử 
lý vấn đề được phản ánh.          VĂN LƯU

PHẢN HỒI

Khu vực biểu diễn bài chòi đã được dọn dẹp sạch 
sẽ (ảnh chụp sáng 27.12).                                 Ảnh: VĂN LƯU

Báo Bình Định ra ngày 26.12 có bài 
“Nhếch nhác tại khu vực biểu diễn bài 
chòi”, phản ánh khu vực hội đánh bài 
chòi dân gian được xây dựng tại một 
phần của Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành (TP Quy Nhơn) bị một số đối 
tượng lang thang lấy làm nơi cư trú, 
dùng bạt ny lông che chắn để làm nơi 
ngủ nghỉ; tụ tập ăn uống, vứt rác bừa bãi, 
thậm chí vệ sinh ngay tại chỗ. Tình trạng 
này gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm 
không gian sinh hoạt văn hóa, gây bức 

Đã chấn chỉnh tình trạng nhếch nhác tại khu vực 
biểu diễn bài chòi
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Bình Định

Lịch sử, văn hóa địa phương  
vào sách giảng dạy

Giáo dục địa phương là nội dung bắt buộc trong 
chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong 
đó, tài liệu giáo dục địa phương được xem như 
sách giáo khoa. 

Đây là năm học thứ 3, 
chương trình giáo dục địa 
phương (GDĐP) được triển 
khai ở tiểu học; trong khi đó, 
khối THCS tiếp tục triển khai 
cho lớp 7, riêng bậc THPT là 
năm đầu tiên thực hiện. 

Hiểu gần để thấm được xa
Ở cấp tiểu học, nội dung 

GDĐP được tích hợp với hoạt 
động trải nghiệm của học sinh. 
GDĐP được thiết kế thành các 
chủ đề trải nghiệm nhằm nâng 
cao hiểu biết và kinh nghiệm 
sống của học sinh trong các 
lĩnh vực lịch sử, văn hóa, địa 
lý, kinh tế, môi trường. Các 
nội dung GDĐP được tích hợp 
trong hoạt động trải nghiệm và 
trong dạy - học các môn: Tiếng 
Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã 
hội, Toán, Lịch sử và Địa lý... 
Còn bậc THCS, THPT, nội dung 
này có thời lượng 35 tiết/năm 
học. Việc triển khai thực hiện 
chương trình nội dung GDĐP 
thực hiện theo các chủ đề với 
những hiểu biết cơ bản về văn 
hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội, môi 
trường, hướng nghiệp... của 
tỉnh Bình Định.

Dù gặp không ít khó khăn 
khi triển khai nội dung GDĐP 
trong chương trình giáo dục 
phổ thông mới, nhưng theo 
nhận xét của đa số giáo viên, 
nội dung GDĐP có thể trở thành 
“mảnh đất màu mỡ” để giáo 
viên tổ chức nhiều hoạt động 
trải nghiệm hoặc xây dựng chủ 

Học sinh Trường Tiểu 
học số 1 Phước Sơn 
(Tuy Phước) tham 
gia tiết học GDĐP 
theo hình thức trải 
nghiệm. Ảnh: M.H

đề dạy học theo hướng tích hợp, 
liên môn. Điều này khiến nội 
dung GDĐP trở nên gần gũi, 
hấp dẫn với học sinh.  

Tại Trường Tiểu học số 1 
Phước Sơn (huyện Tuy Phước), 
nhà trường dạy tích hợp lồng 
ghép chương trình GDĐT 
trong nội dung hoạt động trải 
nghiệm và các môn học khác 
để học sinh có thêm hiểu biết 
thực tế. Trường lồng ghép, tích 
hợp nội dung dạy học di sản 
văn hóa vào các môn học, hoạt 
động giáo dục; tổ chức ngoại 
khóa để học sinh tham quan, 
tìm hiểu học tập và trải nghiệm. 
Trường còn lập hẳn CLB bài 
chòi tuyên truyền, lưu giữ và 
bảo tồn các giá trị di sản văn 
hóa phi vật thể… Hiệu trưởng 
Giả Tấn Trọng chia sẻ: Từ khi 
đưa GDĐP vào giảng dạy học 
sinh rất hào hứng vì được học 
tập các nội dung thực tế có liên 

quan đến địa phương mình. 
Hiểu gần để thấm được xa, 
những hoạt động này bồi đắp 
cho học sinh tình yêu, niềm tự 
hào với truyền thống văn hóa, 
lịch sử của quê hương. 

Cô giáo Đặng Thị Thu 
Hương, Hiệu trưởng Trường 
THCS thị trấn Tuy Phước 
(huyện Tuy Phước) cho hay: 
Môn GDĐP được phân dạy 
trong thời khóa biểu chính khóa 
cùng với các môn học khác; 
thực hiện 1 tiết/tuần. Mỗi chủ 
đề trong chương trình GDĐP 
được phân công cho giáo viên 
có chuyên môn phù hợp để phụ 
trách. Mỗi chủ đề đều thực hiện 
theo cấu trúc: Hoạt động khởi 
động, hoạt động hình thành 
kiến thức, hoạt động luyện tập, 
hoạt động vận dụng. Giáo viên 
sử dụng các phương pháp dạy 
học tích cực nhằm phát huy tối 
đa năng lực của học sinh.

Có tài liệu nhưng chậm 
phổ biến vì…

Đến cuối tuần qua, tài liệu 
GDĐP lớp 3, lớp 7, lớp 10 của 
tỉnh Bình Định mới được phát 
hành, việc giảng dạy nội dung 
GDĐP cũng gặp trở ngại. Theo 
Sở GD&ĐT, khác với sách giáo 
khoa, tài liệu GDĐP do tỉnh 
biên soạn, Bộ GD&ĐT phê 
duyệt, nhưng phải chờ khâu 
thẩm định giá, in ấn, ban hành.

Thầy giáo Lương Văn Tuấn, 
Hiệu trưởng Trường Phổ thông 
dân tộc bán trú Canh Liên 
(huyện Vân Canh) cho biết, do 
chưa có tài liệu GDĐP của lớp 
7 nên các tiết GDĐP của lớp 7 
dành cho môn Hoạt động trải 
nghiệm. Từ tuần này, trường 
triển khai dạy nội dung GDĐP 
lớp 7, toàn bộ thời gian các tiết 
học môn Hoạt động trải nghiệm 
sẽ trả lại để dạy nội dung 
GDĐP. Việc thực hiện chương 

trình và kiểm tra, đánh giá, nhà 
trường thực hiện theo hướng 
dẫn cụ thể của Sở GD&ĐT và 
Phòng GD&ĐT huyện.

Hiệu trưởng các trường 
THPT cũng thông tin, do đầu 
học kỳ 1 chưa có tài liệu nội 
dung GDĐP lớp 10 nên nhà 
trường chưa tổ chức giảng 
dạy môn học này cho học sinh  
khối 10. Với 35 tiết/năm, các 
trường đang tính toán thời 
lượng giảng dạy phù hợp trong 
học kỳ 2 để không ảnh hưởng 
đến các môn học khác, đồng 
thời đảm bảo nội dung chương 
trình môn học.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 
Lê Thị Điển cho biết, Sở vừa 
có hướng dẫn trưởng phòng 
GD&ĐT, hiệu trưởng các 
trường THPT và trực thuộc 
thực hiện nội dung GDĐP tỉnh 
Bình Định lớp 7 và lớp 10 từ 
năm học 2022 - 2023. Theo đó, 
hiệu trưởng các trường phân 
bổ thời gian thực hiện các chủ 
đề phù hợp với kế hoạch thời 
gian thực hiện chương trình 
và điều kiện cụ thể của nhà 
trường. Trong quá trình thực 
hiện các chủ đề cần tạo điều 
kiện cho học sinh được trải 
nghiệm, vận dụng kiến thức, 
kỹ năng đã học trong tài liệu 
vào thực tiễn. 

Riêng việc kiểm tra, đánh 
giá, giáo viên dạy chủ đề nào 
thực hiện việc kiểm tra, đánh 
giá thường xuyên đối với chủ 
đề đó theo kế hoạch. Bài kiểm 
tra, đánh giá định kỳ được xây 
dựng phù hợp với điều kiện 
thực tiễn của nhà trường; nội 
dung kiểm tra, đánh giá bao 
gồm nội dung các chủ đề đã 
dạy học đến thời điểm kiểm tra, 
đánh giá.

MAI HOÀNG

 Chọn tác phẩm tham gia 
giao lưu tranh vẽ thiếu nhi 
với TP Izumisano. UBND tỉnh 
giao Sở Ngoại vụ, Sở GD&ĐT, Sở  
VH-TT phối hợp triển khai kế 
hoạch giao lưu vẽ tranh thiếu 
nhi cấp tiểu học giữa tỉnh Bình 
Định và TP Izumisano (Nhật 
Bản). Theo đó, các sở xem xét, 
lựa chọn tác phẩm tham gia 
hoạt động giao lưu tranh vẽ 
thiếu nhi với TP Izumisano, lưu 
ý nội dung tác phẩm phải phù 
hợp với văn hóa của Nhật Bản 
và không liên quan các vấn đề 
đối ngoại nhạy cảm.

                              MAI HOÀNG
 Đưa vào sử dụng nhà 

lớp học điểm Diêm Vân mới 
(ảnh), thuộc Trường Mầm non 
Phước Thuận, xã Phước Thuận, 
huyện Tuy Phước, với các hạng 
mục nhà lớp học và công trình 
phụ trợ; tổng kinh phí hơn 2,8 
tỷ đồng. Công trình được đầu 
tư xây dựng góp phần tạo cảnh 
quan trường, lớp học kiên cố, 

khang trang, sạch đẹp, theo quy 
hoạch khu đô thị và du lịch sinh 
thái Diêm Vân của tỉnh; đồng 
thời, góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục, đáp ứng nhu 
cầu nuôi dưỡng, chăm sóc và 
giáo dục trẻ. HOÀNG ANH
 Sở GD&ĐT được sử dụng 

hơn 1,3 tỷ đồng từ nguồn kinh 
phí tiết kiệm thực hiện gói thầu 
mua sắm tập trung bàn ghế học 
sinh THPT cho các trường trực 
thuộc để mua sắm 325 bộ bàn 
ghế học sinh THPT. Theo đó, 
tiến hành mua sắm 325 bàn và 
650 ghế trang bị cho các trường 
THPT. H.A

Hỗ trợ ăn trưa, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí 
học tập cho học sinh mầm non

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết 
định số 1609/QĐ-TTg ngày 26.12.2022 “Phê 
duyệt Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục 
mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030”. 
Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là trẻ em, cán bộ 
quản lý, giáo viên, nhân viên và cơ sở giáo dục 
mầm non thuộc các huyện nghèo, thôn, vùng 
bãi ngang, ven biển và hải đảo, các thôn, xã khó 
khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi, các thôn, xã thuộc vùng khó khăn theo quy 
định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, 
cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có  
liên quan. 

Đến năm 2025 có ít nhất 20% trẻ em trong độ 
tuổi nhà trẻ và 90% trẻ em trong độ tuổi mẫu 
giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục 
mầm non,  trong đó có 30% trẻ em trong các cơ 
sở giáo dục mầm non được tăng cường tiếng Việt 
phù hợp theo độ tuổi; có ít nhất 50% các tỉnh tập 
trung đông trẻ em người dân tộc thiểu số có mô 
hình về tăng cường tiếng Việt. 

Đến năm 2030: Có ít nhất 25% trẻ em trong 
độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu 
giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục 
mầm non, trong đó có 60% trẻ em trong các cơ 

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt Chương trình 
“Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai 
đoạn 2022 - 2030”.

sở giáo dục mầm non được tăng cường tiếng Việt 
phù hợp theo độ tuổi; có ít nhất 80% các tỉnh tập 
trung đông trẻ em người dân tộc thiểu số có mô 
hình về tăng cường tiếng Việt của trẻ.

Hằng năm, 100% trẻ em trong các cơ sở giáo 
dục mầm non vùng khó khăn được nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục theo chương trình giáo dục 
mầm non phù hợp với điều kiện vùng miền, dân 
tộc và đặc điểm riêng của trẻ. 

(Theo phunuonline)

TIN VẮN



6 THỨ TƯ, 28.12.2022
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình ĐịnhTHỂ THAO

BILLIARDS BÌNH ĐỊNH:

Không dễ vươn tầm
Vừa giành được những chiến 
tích lịch sử tại Giải billiards - 
snooker Đại hội Thể thao 
toàn quốc năm 2022, nhưng 
với phong trào còn chưa đủ 
mạnh, khó có thể nói billiards 
Bình Định đã đủ tầm cạnh 
tranh huy chương ở sân chơi 
quốc gia.

Những thành tích  
ấn tượng

Tại Đại hội Thể thao toàn 
quốc lần thứ IX - năm 2022, 
cơ thủ Huỳnh Xuân Châu đã 
giành tấm HCĐ lịch sử cho 
billiards Bình Định ở nội dung 
carom 3 băng. Tiếp đó, Cao 
Thành Trúc tạo cú sốc lớn với 
làng billiards Việt Nam, sau 
khi đoạt HCV nội dung carom 
1 băng. Đây là những thành 
tích vô cùng ấn tượng, đặc biệt 
khi đội tuyển billiards đất Võ 
chỉ tham gia giải đấu ở 2 nội 
dung với 3 VĐV. Tuy nhiên, hai 
cái tên vừa làm dậy sóng làng 
billiards đều không quá xa lạ, 
khi họ từng giành những thành 
tích cao trong quá khứ. 

Sau khi ghi dấu ấn đầu tiên 
ở đấu trường quốc gia bằng 
tấm HCB nội dung carom 1 
băng tại vòng chung kết Giải 
billiards - snooker vô địch 
quốc gia năm 2009, Cao Thành 
Trúc tiếp tục tỏa sáng ở SEA 
Games năm đó cũng với 1 tấm 
HCB. Trong khi đó, dù từng 
tạo được một số bất ngờ trước 
những cơ thủ đã thành danh 
ở đấu trường quốc tế, nhưng 
phải đến năm 2015, Huỳnh 
Xuân Châu mới ghi tên mình 
vào “bảng vàng thành tích” 

Sớm xác định con đường chuyên nghiệp, cơ thủ Cao Thành Trúc dành nhiều thời gian cho billiards và đã đạt được  
thành công.                                                                                                                                                                                                                 Ảnh: HOÀNG QUÂN

billiards Việt Nam, khi đoạt 
ngôi vô địch nội dung carom 1 
băng tại vòng chung kết Giải 
billiards - snooker vô địch quốc 
gia. Đáng tiếc là vì những lý 
do khách quan, Xuân Châu đã 
không thể tham dự một số đấu 
trường lớn như SEA Games 
hay giải vô địch châu Á.

Điểm chung của 2 cơ thủ 
từng giành những thành tích 
cao nhất của billiards Bình 
Định kể trên là sớm xác định 
cho mình con đường chuyên 
nghiệp. Họ đều đã trải qua 
nhiều khó khăn để theo đuổi 
bộ môn tiêu tốn rất nhiều thời 
gian, tiền bạc và cả… “neuron 
thần kinh” - bởi VĐV luôn phải 
tập trung cao độ để tư duy 

trong suốt quá trình thi đấu. 
Cơ thủ Huỳnh Xuân Châu chia 
sẻ: “Chơi billiards thì ai cũng 
có thể chơi được, nhưng đạt 
trình độ kỹ thuật để thi đấu 
giải quốc gia, quốc tế cần rất 
nhiều yếu tố. Bên cạnh việc 
giành thời gian tập luyện, học 
hỏi các kỹ thuật để nâng cao 
trình độ, cơ thủ còn phải được 
cọ xát thường xuyên với những 
VĐV giỏi, rèn giũa chuyên môn 
và cả tâm lý thi đấu”.

Cần nâng tầm  
các giải đấu

Tại Giải billiards các CLB 
tỉnh Bình Định năm 2022 vừa 
kết thúc cách đây ít ngày, 
lần đầu tiên ban tổ chức giải 

không đưa nội dung carom tự 
do vào chương trình thi đấu, 
chỉ tổ chức 2 nội dung trong 
khuôn khổ giải vô địch quốc 
gia là carom 1 băng và carom 
3 băng. Đây được coi là bước 
tiến mới, nhằm giúp các VĐV 
tập trung vào những nội dung 
trọng tâm và nâng tầm chuyên 
môn. Tuy nhiên, HLV đội tuyển 
billiards Bình Định kiêm tổng 
trọng tài Giải billiards các CLB 
tỉnh Bình Định năm 2022 cho 
hay: “Ở nội dung carom 1 băng, 
với quy định 100 điểm/25 lượt 
cơ, hầu hết các trận đấu tại giải 
VĐV chỉ đánh hết lượt cơ chứ 
không đủ điểm. Điều này cho 
thấy chuyên môn của nhiều 
VĐV chưa tốt như kỳ vọng. 

Nội dung carom 3 băng cũng 
có những bất ngờ, nhưng về cơ 
bản những cơ thủ kỳ cựu vẫn 
chiếm ưu thế”.

Có thể thấy, phong trào 
billiards Bình Định trong 
những năm qua phát triển khá 
đều. Bằng chứng là nhiều giải 
đấu được tổ chức khá quy mô, 
không chỉ ở TP Quy Nhơn mà 
còn ở nhiều huyện, thị xã, tạo 
cơ hội cọ xát cho VĐV phong 
trào. Nhưng việc trang bị các 
bàn lớn để tổ chức tập luyện 
các nội dung carom 1 băng và 
carom 3 băng khá tốn kém, 
doanh thu đem lại không cao 
nên khá ít cơ sở đầu tư. Bên 
cạnh đó, so với các địa phương 
khác, nhất là TP Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai, Bình Dương…, cơ 
hội thi đấu quốc tế của VĐV 
Bình Định rất ít. Nhiều VĐV ở 
các tỉnh phía Nam hiện có thu 
nhập tốt nhờ việc tham gia các 
giải quốc tế. Do đó, để nâng 
tầm chuyên môn, đủ sức cạnh 
tranh ở giải quốc gia, billiards 
Bình Định còn nhiều việc  
phải làm. 

Ông Phan Tuấn Sơn, Phó 
trưởng Phòng Quản lý TDTT 
(Sở VH&TT), cho biết: “Chúng 
tôi dự định những năm sau sẽ 
tham mưu tổ chức giải billiards 
các cơ thủ xuất sắc, với thành 
phần gồm những VĐV giành 
thành tích cao ở giải các CLB 
tỉnh và VĐV đội tuyển billiards 
Bình Định. Bên cạnh đó, vận 
động kinh phí xã hội hóa để tổ 
chức những giải mở rộng, mời 
nhiều cơ thủ giỏi của các tỉnh, 
thành về. Có như vậy, phong 
trào billiards trong tỉnh mới 
phát triển, trình độ chuyên môn 
của VĐV mới được nâng lên”.

HOÀNG QUÂN

Việt Nam và Azerbaijan có quan hệ truyền 
thống hữu nghị và đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực. 
Cờ vua được định hướng trở thành mảng hợp tác 
quan trọng nữa giữa 2 nước. Mới đây, Đại sứ quán 
Azerbaijan tại Việt Nam đã trao giải cho đội cờ vua 
trẻ Việt Nam - đội đã thắng cuộc tập thể trong trận 
đấu cờ vua giao hữu được tổ chức nhân dịp 30 năm 
quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Azerbaijan.

Đích thân tân Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam 
Shovgi Mehdizade trao giấy chứng nhận thắng 
cuộc và quà tặng cho các kỳ thủ trẻ Việt Nam giành 
chiến thắng trong trận thi đấu nói trên. Phát biểu 
tại sự kiện, Đại sứ Mehdizade nêu bật ý nghĩa của 
sự kiện như một hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 
năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai 
nước. Ông bày tỏ mong muốn các kỳ thủ trẻ Việt 
Nam sẽ có dịp sang Azerbaijan thi đấu.

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển cờ vua 
quốc gia Việt Nam, Đại kiện tướng cờ vua quốc tế 
Bùi Vinh cho biết, trận đấu hữu nghị nói trên là dịp 
để các kỳ thủ Việt Nam giao lưu, học hỏi và làm 
quen với nền cờ vua Azerbaijan. Ông cũng mong 
muốn sẽ có thêm các giải đấu cờ vua giữa hai nước.

Azerbaijan được xem là một cường quốc cờ 
vua. Vua cờ Gary Kasparov nổi tiếng thế giới cũng 
sinh ra và lớn lên ở thủ đô Baku, Azerbaijan. Cờ 
vua được đánh giá là một lĩnh vực hợp tác đầy 
triển vọng giữa Việt Nam và Azerbaijan.

Hồi đầu tháng 12.2022 trận đấu cờ vua giao 
hữu do Liên đoàn Cờ Việt Nam và Liên đoàn Cờ 

Cờ vua sẽ là mảng hợp tác quan trọng  
giữa Việt Nam và Azerbaijan

Tay vợt Việt Nam Lý Hoàng 
Nam chính thức được ghi nhận 
sở hữu mạch thắng dài nhất - 24 
trận - trên hệ thống của Liên 
đoàn Quần vợt Thế giới (ITF) 
năm 2022. Hoàng Nam thăng 
tiến vượt bậc trong năm 2022, 
leo từ thứ 703 lên 244 tính đến 
ngày 19.12.2022. Trong đó, anh 
đạt đến vị trí cao nhất - 231 - 
vào ngày 28.11. Sự thăng tiến 
này đến từ việc tay vợt 25 tuổi 
trở lại dự các giải thuộc hệ 
thống Challenger.

Thành tích của Hoàng Nam 
được ghi nhận qua 5 giải M15 
liên tiếp anh vào chung kết từ 
30.5 đến 7.8, thi đấu trọn vẹn 
25 trận. Đầu tháng 10, Hoàng 
Nam còn lần đầu vô địch một 
giải M25 ở Tây Ninh để sở hữu 
5 danh hiệu ITF chỉ trong năm 
2022, bằng số danh hiệu tất cả 
năm trước cộng lại. Tính trong 
năm nay, số danh hiệu ITF của 
tay vợt Việt Nam chỉ đứng sau 
Bu Yungchaokete (Trung Quốc) 
và Dane Sweeny (Australia) - 
hai tay vợt vô địch 6 giải. Trong 
khi đó, tay vợt nữ CH Czech 

Đại sứ Shovgi Mehdizade (bên trái) trao giấy chứng nhận cho 
Nguyễn Hồng Nhung - nữ  VĐV duy nhất của đội Việt Nam trong 
trận đấu cờ giao hữu với phía Azerbaijan.

Hoàng Nam có chuỗi thắng  
dài nhất ITF 2022

Brenda Fruhvirtova là VĐV có 
chuỗi thắng dài nhất (27 trận), 
và vô địch nhiều nhất (8 giải) 
năm 2022.

Chiến lược của Lý Hoàng 
Nam là leo dần cấp độ từ thấp 
lên cao để tích luỹ kinh nghiệm 
và cải thiện trình độ, qua đó 
hướng tới lần đầu tham dự 
vòng loại Grand Slam Australia 
Open đầu năm 2023. Hiện tại, 
ban tổ chức giải chưa công bố 
danh sách chính thức, và Nam 
vẫn nằm trong danh sách dự bị.

(Theo VnE)

Hoàng Nam mừng cup vô địch đầu tiên 
trong loạt ba giải M15 Tây Ninh trên sân 
nhà mà anh đăng quang.

vua Azerbaijan phối hợp tổ chức trực tuyến từ sự 
chắp nối của Đại sứ quán Azerbaijan tại Hà Nội. 
Mỗi đội gồm 6 kỳ thủ lứa tuổi từ U12 đến U16, thi 
đấu theo thể thức hybrid, tập trung theo đội. Mỗi 
cặp đấu 2 ván cờ nhanh (có đổi màu quân). Trong 
cả 2 lượt đấu, Việt Nam thắng với tỷ số 3,5 - 2,5. 
Chung cuộc, Việt Nam đánh bại Azerbaijan với tỷ 
số 7 - 5.

Đội Việt Nam gồm các kỳ thủ là Nguyễn Hồng 
Nhung, Hoàng Minh Hiếu, Bành Gia Huy, Đinh 
Nho Kiệt, Nguyễn Vương Tùng Lâm và Phạm 
Trường Phú. Đây là các VĐV trẻ từng giành được 
một số huy chương tại các giải đấu thế giới, châu 
lục và khu vực.                                         (Theo VOV)
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Bình Định

Chủ động kiểm tra tổ chức đảng 
và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Xác định công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ quan trọng trong 
công tác xây dựng Đảng, năm 2022, Tỉnh ủy đã tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp triển 
khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác này. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

UBKT Thị ủy An Nhơn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. 
Ảnh: UBKT Thị ủy An Nhơn

Theo đánh giá của UBKT 
Tỉnh ủy, trong năm qua, đơn 
vị đã thường xuyên chỉ đạo, 
đôn đốc các cấp ủy, UBKT các 
cấp chủ động nắm tình hình, 
tiến hành kiểm tra khi có dấu 
hiệu vi phạm đối với các tổ 
chức đảng, đảng viên có dấu 
hiệu vi phạm; định hướng 
và hướng dẫn công tác kiểm 
soát tài sản, thu nhập; thường 
xuyên giữ mối liên hệ chặt 
chẽ, nắm bắt tình hình, kịp 
thời trao đổi, hỗ trợ, hướng 
dẫn nghiệp vụ đối với UBKT 
các cấp. 

UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp 
tham mưu Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu 
hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức 
đảng, 1 ban thường vụ cấp 
ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong 
việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện phòng, chống dịch 
Covid-19. Qua đó, yêu cầu tổ 
chức đảng nghiêm túc kiểm 
điểm, rút kinh nghiệm đối 
với khuyết điểm, tồn tại trong 
việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 
thực hiện, khắc phục kịp thời 
những hạn chế, khuyết điểm 
đã được chỉ ra.

Tại Đảng bộ TX An Nhơn, 
các cấp ủy, tổ chức đảng 
từ thị xã đến cơ sở đã tăng 
cường lãnh đạo, chỉ đạo công 

tác kiểm tra, giám sát, đặc 
biệt là công tác kiểm tra tổ 
chức đảng và đảng viên khi 
có dấu hiệu vi phạm. Ông 
Võ Mộng Hùng, Chủ nhiệm 
UBKT Thị ủy An Nhơn, cho 
biết: UBKT Thị ủy đã phân 
công các thành viên phụ 
trách địa bàn; theo dõi, nắm 
chắc tình hình địa bàn phụ 
trách để kịp thời phát hiện, 
đề xuất cho UBKT Thị ủy và 
UBKT Đảng ủy cơ sở xem xét, 

quyết định kiểm tra khi có 
dấu hiệu vi phạm đối với 1 
tổ chức đảng và 3 đảng viên. 
Trong đó, UBKT Thị ủy kiểm 
tra 1 tổ chức đảng và 2 đảng 
viên (1 cấp ủy viên cùng cấp, 
1 cấp ủy viên cơ sở). Kết luận, 
thi hành kỷ luật đối với 1 tổ 
chức đảng và 2 đảng viên có 
vi phạm, khuyết điểm. 

Còn tại Đảng bộ TP Quy 
Nhơn, năm 2022, UBKT các 
cấp đã tiến hành kiểm tra khi 

có dấu hiệu vi phạm đối với 
50 đảng viên, nội dung tập 
trung về việc chấp hành Quy 
chế làm việc của cấp ủy; thực 
hiện chức trách, nhiệm vụ 
được giao; chấp hành chính 
sách, pháp luật trong quản lý 
tài chính - ngân sách và quản 
lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại 
địa phương, đơn vị. 

“Công tác kiểm tra tổ chức 
đảng và đảng viên khi có dấu 
hiệu vi phạm được Thường 

trực Thành ủy, Ban Thường 
vụ Thành ủy quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện mạnh mẽ, quyết liệt. 
Trong năm qua, các cấp ủy 
đảng, UBKT các cấp đã thi 
hành kỷ luật 11 đảng viên, 
trong đó khiển trách 6 đảng 
viên, khai trừ ra khỏi đảng 
5 đảng viên”, Phó Bí thư 
Thường trực Thành ủy Quy 
Nhơn Đặng Mạnh Cường  
cho hay. 

Theo Chủ nhiệm UBKT 
Tỉnh ủy Trần Văn Thọ, công 
tác kiểm tra tổ chức đảng cấp 
dưới và đảng viên khi có dấu 
hiệu vi phạm được chú trọng 
đã góp phần quan trọng nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức đảng 
và đảng viên, xây dựng tổ 
chức đảng trong sạch, vững 
mạnh, củng cố lòng tin của 
nhân dân đối với sự lãnh đạo 
của Đảng.

Trong năm 2023, UBKT 
các cấp tiếp tục tập trung chỉ 
đạo xây dựng và triển khai 
thực hiện có hiệu quả chương 
trình kiểm tra, giám sát, thi 
hành kỷ luật trong Đảng theo 
Điều 32 Điều lệ Đảng. Trong 
đó, chú trọng công tác kiểm 
tra khi có dấu hiệu vi phạm 
đối với tổ chức đảng và đảng 
viên, nhất là trên những lĩnh 
vực dễ xảy ra tham nhũng, 
tiêu cực và những địa phương 
để xảy ra các vấn đề nổi cộm, 
gây bức xúc trong nhân dân.

N. HÂN

Đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp 
của đoàn viên, người lao động

Thời gian qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) 
Công ty CP Công viên, Cây xanh & Chiếu 
sáng đô thị Quy Nhơn (trực thuộc LĐLĐ 
TP Quy Nhơn) phát huy hiệu quả vai trò 
chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn 
viên, người lao động (NLĐ); tích cực phối 
hợp, đồng hành cùng DN thúc đẩy phát 
triển sản xuất kinh doanh.

Việc thực hiện tiền lương, tiền thưởng, 
các chế độ bảo hiểm cho NLĐ đảm bảo 
kịp thời; điều kiện làm việc, môi trường 
và vệ sinh lao động ngày càng được cải 
thiện. Các phong trào thi đua yêu nước, 
“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đoàn 
viên, NLĐ tích cực tham gia.

Bà Phạm Thị Hạnh, Chủ tịch CĐCS 
Công ty CP Công viên, Cây xanh & Chiếu 
sáng đô thị Quy Nhơn, chia sẻ: Trong giai 
đoạn 2017 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó 
khăn, nhất là tác động của dịch Covid-19, 
nhưng với sự phối hợp chặt chẽ của Ban 
Giám đốc Công ty và tổ chức Công đoàn, 
hoạt động CĐCS đã đạt nhiều kết quả 
tích cực. Nổi bật, Công đoàn tặng hàng 
trăm suất quà trị giá gần 875 triệu đồng 
cho đoàn viên, NLĐ; đề xuất công đoàn 
cấp trên hỗ trợ 132 suất quà trị giá hơn 80 
triệu đồng cho đoàn viên, NLĐ bị bệnh 
hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Cũng trong giai đoạn này, Công đoàn vận 

Dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử 
từ bản chính” chuyển biến tích cực 

(BĐ) - Theo thông tin từ Văn phòng 
UBND tỉnh, việc thực hiện Dịch vụ 
“Chứng thực bản sao điện tử từ bản 
chính” và sử dụng lại kết quả bản sao 
chứng thực điện tử để thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến toàn trình (mức độ 4) 
tại các cơ quan, đơn vị, địa phương từng 
bước có sự chuyển biến. 

Theo đó, năm 2022, Phòng Tư pháp 
cấp huyện và UBND các xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 
35.768 hồ sơ chứng thực điện tử; trong 
đó đã hoàn thành 34.351 hồ sơ (tăng 
24.617 hồ sơ so với năm 2021). Các địa 
phương có kết quả cao là: TP Quy Nhơn 
(9.052 bản), TX Hoài Nhơn (6.213 bản), 
huyện Hoài Ân (5.992 bản), huyện Tuy 
Phước (3.787 bản), huyện Phù Mỹ (2.539 
bản), huyện Vân Canh (2.292 bản)… 

H.NHÂN

Tuy Phước tổng kết 10 năm thực hiện 
Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới

Ngày 27.12, Huyện ủy Tuy Phước tổ 
chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về 
“Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới”. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, 
các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến 
cơ sở trên địa bàn Tuy Phước đã bám sát 
chỉ đạo của tỉnh, tổ chức quán triệt, triển 
khai bằng các kế hoạch, chương trình cụ 
thể, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
quốc phòng - quân sự. 

Trong 10 năm qua, huyện đã bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh 
cho 5.363 lượt đối tượng; tổ chức 27 lượt 

diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã, thị 
trấn; gọi và giao 3.305 thanh niên cho các 
đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu giao; 
chi trả chế độ cho 2.829 đối tượng theo 
các quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
về chính sách đối với người có công với 
cách mạng.

Để Nghị quyết tiếp tục đi vào cuộc 
sống, có chiều sâu, Huyện ủy Tuy Phước 
yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, 
địa phương, đơn vị cần thực hiện tốt 
nhiệm vụ của mình, cấp mình; nghiêm 
túc thực hiện việc bồi dưỡng, giáo dục 
cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện và 
xử lý khi có sai phạm…             TẤN HÙNG

Đoàn viên, NLĐ Công ty CP Công viên, Cây xanh & 
Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn thực hiện nhiệm vụ 
chỉnh trang đô thị.                          Ảnh: N.N

động đoàn viên đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng 
ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện. 

Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Chủ tịch 
LĐLĐ TP Quy Nhơn, cho biết: Liên tục 5 
năm liền, CĐCS Công ty CP Công viên, 
Cây xanh & Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn 
được Công đoàn thành phố đánh giá đạt 
thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ”. Kết quả này đã khẳng định vai trò 
cũng như những đóng góp của cán bộ, 
đoàn viên công đoàn vào sự nghiệp xây 
dựng và phát triển của Công ty, xây dựng 
TP Quy Nhơn ngày càng sáng - xanh - 
sạch - đẹp; góp phần tích cực vào kết quả 
chung của phong trào công nhân, viên 
chức, lao động và hoạt động của các cấp 
công đoàn thành phố.    NGUYỄN NGUYỆT
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NGĂN CHẶN VI PHẠM IUU:

180 ngày hành động quyết liệt 
Để ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 

quy định (IUU), UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai “180 ngày hành động quyết liệt ngăn chặn vi phạm 
IUU” với những giải pháp cụ thể như xử lý tàu cá vi phạm, thực hiện cấp phép đúng quy định, tạm dừng cấp 
phép đối với tàu cá không đủ điều kiện…

Từ đầu năm đến nay, Bình 
Định xác nhận có 10 tàu cá vi 
phạm vùng biển nước ngoài 
bị bắt giữ. Tình trạng này ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến hoạt 
động xuất khẩu thủy sản và nỗ 
lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban 
châu Âu (EC). 

Vi phạm IUU xuất phát  
từ sự chủ quan

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo 
IUU tỉnh Bình Định ngày 23.12 
vừa qua, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh nhận định, dù tỉnh đã 
tổ chức nhiều cuộc họp đánh 
giá rất sâu, mổ xẻ rất nhiều 
về nguyên nhân, giải pháp 
nhưng tàu cá vi phạm vẫn 
còn nhiều. Có nhiều nguyên 
nhân như nhận thức người 
dân, lợi ích kinh tế, tàu cá 
neo đậu ngoài tỉnh, ranh giới 
trên biển chưa rõ nên ngư dân 
chưa nắm được… Nhưng phải 
thẳng thắn rằng, công tác chỉ 
đạo điều hành chưa thực sự 
cương quyết, quản lý hộ khẩu 
còn lỏng lẻo! 

“Nói là Bình Định có 6.000 
tàu cá với gần 3.200 tàu có 
chiều dài trên 15 m, nhưng 
đã kiểm tra cụ thể hay chưa. 
Chúng ta tổ chức tuyên truyền 
nhưng thực hiện kiểm tra giám 
sát việc tuyên truyền thế nào, 
xử phạt đã nghiêm hay chưa; 
ngay cả việc tạo sinh kế cho 
người dân ven biển cũng làm 
chưa tốt. Phải thẳng thắn nhìn 
rõ nguyên nhân từ phía công 
tác quản lý điều hành thì mới 
có giải pháp căn cơ xử lý triệt 
để vấn đề vi phạm IUU”, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh  
nhấn mạnh.

Tuyên truyền cho ngư dân các địa phương, tổ chức ký cam kết cho chủ tàu, thuyền trưởng trước khi ra khơi. Ảnh: Chi cục Thủy sản

Đây là thời điểm rất quan 
trọng để triển khai việc ngăn 
chặn vi phạm IUU. Tới đây, 
Chính phủ ban hành chương 
trình hành động của cả nước, 
trên cơ sở đó và dựa vào thực 
tế của Bình Định để triển khai 
chương trình của tỉnh. Ngay 
sau cuộc họp Ban chỉ đạo IUU 
tỉnh Bình Định, UBND tỉnh 
thành lập Đoàn công tác xử 
lý các vấn đề liên quan đến vi 
phạm IUU, đồng thời phối hợp 
với các tỉnh phía Nam nơi có 
lượng lớn tàu cá Bình Định hoạt 
động để nắm bắt tình hình, cùng 
phối hợp xử lý các trường hợp  
vi phạm. 

Ông Trần Văn Phúc, Giám 
đốc Sở NN&PTNT, Phó trưởng 
Ban chỉ đạo IUU tỉnh Bình 
Định, Trưởng đoàn công tác, 

cho hay, Đoàn công tác phối 
hợp với các địa phương trong 
tỉnh thực hiện tuyên truyền, 
vận động ngư dân không vi 
phạm khai thác IUU; tổ chức 
làm việc với các chủ tàu, 
thuyền trưởng yêu cầu ký cam 
kết không vi phạm vùng biển 
nước ngoài. Hiện nay, đoàn 
gấp rút hoàn thiện quy chế 
phối hợp trao đổi thông tin 
giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu (địa phương 
có nhiều tàu cá Bình Định neo 
đậu xuất bến và vi phạm IUU 
nhiều nhất) để xử lý tàu cá  
vi phạm.

180 ngày hành động  
đồng bộ, quyết liệt

Về phía các địa phương 
ven biển, hiện chính quyền 

các cấp triển khai rà soát và 
phân loại đội tàu, khoanh vùng 
đối tượng dễ vi phạm, nguy cơ 
cao - tập trung tuyên truyền 
cho nhóm đối tượng này. Xác 
định thời điểm cận Tết là lúc 
nguy cơ vi phạm IUU sẽ tăng 
cao, các địa phương đẩy mạnh 
đợt tuyên truyền cao điểm 
vào dịp này. Ông Nguyễn Chí 
Công, Phó Chủ tịch UBND 
TX Hoài Nhơn, cho biết: Năm 
2022, Hoài Nhơn có 1 tàu cá/6 
thuyền viên ở Tam Quan Bắc 
bị bắt giữ. Nhưng qua xác 
định vị trí tọa độ, tàu cá này 
lại đang ở trong vùng biển 
chồng lấn. Đây là vấn đề mà 
chúng ta cần làm rõ, xác định 
chính xác và cảnh báo để ngư 
dân không rơi vào tình trạng 
vô tình vi phạm. Cùng với đó, 

chúng ta phải phổ biến để các 
tàu cá giữ kết nối liên lạc liên 
tục trong những trường hợp 
này để kịp thời thông tin tình 
huống khẩn cấp, tạo cơ sở 
giúp cơ quan chức năng ứng 
phó phù hợp. Điều quan trọng 
nhất là chính quyền các cấp  
TX Hoài Nhơn tập trung đợt 
cao điểm tuyên truyền, ký cam 
kết không vi phạm vùng biển 
nước ngoài dịp Tết này.

Trong khi đó, ông Phạm 
Dũng Luận, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Phù Cát thông 
tin, cùng với việc triển khai kế 
hoạch hành động ngăn chặn 
vi phạm, huyện thực hiện xử 
lý những ngư dân sai phạm, 
trước mắt tổ chức cưỡng chế 
tài sản một trường hợp ở xã 
Cát Minh để răn đe. Các địa 
phương khác chủ động rà soát, 
quan trọng phải nắm được tình 
hình đội tàu thực tế, hoạt động, 
lịch trình của tàu cá và ngư dân 
để phân loại, thực hiện các giải 
pháp phù hợp. 

“Tập trung công việc cụ 
thể cho từng địa phương, 
từng ngành, từng đơn vị liên 
quan, mục đích để gỡ thẻ vàng 
IUU trước. Phải làm quyết 
liệt, quy trách nhiệm cho 
người đứng đầu để làm sao 
tới tháng 6.2023 chấm dứt tình 
trạng tàu cá vi phạm. Về lâu 
dài, đây là thời điểm chúng 
ta tính toán tới việc chuyển 
đổi nghề, đảm bảo sinh kế cho 
ngư dân địa phương. Các hội, 
đoàn thể, các đơn vị liên quan 
phải cùng với chính quyền tổ 
chức đào tạo nghề, giới thiệu 
việc làm cho ngư dân trong 
trường hợp chuyển đổi. Muốn 
an dân, muốn ngăn chặn vi 
phạm IUU thì phải tạo được 
sinh kế bền vững - đây là 
gốc rễ của mọi vấn đề”, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh  
kết luận.

 THU DỊU

Chuẩn bị cho vụ hoa tết Quý Mão 
2023, người trồng hoa ở thôn Bình Lâm 
(xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) đã 
xuống giống khoảng 51.000 chậu hoa 
tết, trong đó có hơn 41.000 chậu hoa cúc.

Dù gặp nhiều bất lợi về thời tiết nhưng 
nhờ triển khai nhiều biện pháp và áp 
dụng KHKT trong chăm sóc nên hầu hết 
cây hoa phát triển tốt. Đến nay, có hơn 2/3 
lượng hoa tết của người dân trong thôn 
đã nhận được hợp đồng mua bán, có tiền 
cọc, những cỡ hoa được đặt mua nhiều có 
giá từ 180 - 220 nghìn đồng/chậu. 

Còn tại vùng trồng hoa ở thôn Tú 
Thủy, xã Phước Hiệp, ông Lê Thanh 
Thơm, Trưởng thôn Tú Thủy, thông tin: 
Trong vụ hoa tết Quý Mão 2023, bà con 
trong thôn đã đưa vào trồng hơn 2.000 
chậu hoa cúc và đến thời điểm này các 
thương lái đã đến đặt cọc mua toàn bộ 
số hoa cúc này với giá từ 230 - 400 nghìn 
đồng/chậu.                               XUÂN VINH

Phần lớn hoa tết ở 
Bình Lâm đã có người 
đặt mua

Người trồng hoa ở An Lão khấp khởi vui
An Lão tuy không có vùng chuyên 

canh hoa, kiểng lớn như nhiều địa 
phương khác, nhưng một số xã đồng 
bằng từ lâu đã hình thành nhiều xóm 
hoa, kiểng tết. 

Tôi đến thăm ruộng hoa của gia 
đình chị Sử Loan, ở thôn Vạn Khánh, 
xã An Hòa, khi hơn 1.000 chậu cúc, 
vạn thọ, hướng dương… đang xanh 
tốt chuẩn bị khoe sắc phục vụ thị  
trường tết. 

“Trồng hoa tuy vất vả nhưng là 
công việc thời vụ đem lại thu nhập 
khá mỗi dịp tết Nguyên đán. Vì vừa 
tạo ra nguồn kinh tế, vừa đem lại sắc 
xuân cho ngôi nhà của mình. So với 
nhiều vùng chuyên canh hoa tết khác 
trong tỉnh, An Lão có thuận lợi hơn là 
biên độ biến động của thời tiết không 
nhiều, ít có những tình huống cực 
đoan như mưa bão, lũ lụt nên chăm 
sóc kỹ cây hoa sẽ đẹp hơn”, chị Loan 
chia sẻ.

Không riêng người trồng hoa, 

Chị Sử Loan ở thôn Vạn Khánh, xã An Hòa tập trung chăm sóc để hoa nở 
đúng dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.                                               Ảnh: D.T.D

những nhà vườn chuyên nghề cây 
kiểng, bonsai đã sớm vào vụ tết. Lúc 
này, bà con cũng đang tất bật chăm 
sóc, xử lý hoa nở đúng thời điểm để 
có những sản phẩm đẹp nhất cung 

ứng cho thị trường. 
Song song đó, bà con 
đẩy mạnh việc quảng 
bá rộng rãi trên các 
diễn đàn, hội nhóm, 
các trang mạng xã 
hộ i  để  đẩy  mạnh  
tiêu thụ.

Theo thống kê của 
Hội Sinh Vật cảnh An 
Lão, huyện hiện có 
khoảng 40 nhà vườn 
chuyên trồng hoa bán 
Tết, trong đó có 10 hộ 
trồng số lượng lớn từ 
1.000 - 2.000 chậu. Ông 
Nguyễn Văn Thẩm, 
Chủ tịch Hội Sinh vật 
cảnh huyện, cho biết: 

Nhìn chung, vụ hoa tết Quý Mão 2023, 
thời tiết thuận lợi nên cây phát triển 
tốt, các nhà vườn đều kỳ vọng đạt lợi 
nhuận khá.                 

                                      DIỆP THỊ DIỆU
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Bình Định

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
hiệp thương bổ sung ủy viên

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa IX.

Sáng 27.12, tại Hà Nội diễn ra Hội 
nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam lần thứ 7, khóa IX. Hội nghị thảo 
luận thông qua báo cáo kết quả công tác 
Mặt trận năm 2022, chương trình phối 
hợp và thống nhất hành động năm 2023. 
Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương 
Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Chính 
phủ Vũ Đức Đam. 

Báo cáo, tại hội nghị, Phó Chủ tịch, 
Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam Lê Tiến Châu nêu rõ: Năm 2023, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức 
thành viên tập trung triển khai, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và 
phản biện xã hội.

Cụ thể, hệ thống MTTQ Việt Nam các 
cấp cần tập trung triển khai, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và 
phản biện xã hội về phát huy vai trò giám 
sát phản biện. Trên cơ sở đó, hệ thống 
MTTQ các cấp triển khai thực hiện một số 
chương trình giám sát quy mô cấp toàn 
quốc; tổ chức phản biện xã hội đối với 
dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật 
theo chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị cũng nhấn 
mạnh vai trò của MTTQ các cấp trong việc 
tự kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường công 
tác quản lý Quỹ Vì người nghèo, nguồn 
cứu trợ Trung ương bảo đảm đúng quy 
định. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng 
tạo” và công tác chăm lo người nghèo, 

công tác cứu trợ.
Đặc biệt, các đại biểu kiến nghị tập 

trung triển khai hoàn thành nội dung 
chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam 
các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc 
MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 
2024 - 2029. Đổi mới phương thức hoạt 
động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy 
của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. 
Thực hiện có hiệu quả, thực chất, có trọng 
tâm công tác tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt, 
tổng hợp, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng 
các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào 
dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam 
ở nước ngoài, góp phần củng cố, phát huy 
sức mạnh đoàn kết tham gia xây dựng 
đất nước.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính 
phủ Vũ Đức Đam đã báo cáo kết quả 
thực hiện các mục tiêu phát triển  
KT-XH năm 2022; mục tiêu, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2023.
Phó Thủ tướng cho biết, năm 2023 

chỉ tiêu mức độ lạm phát có thể cao hơn 
nhưng “chúng ta đi trễ hơn các nước, đi 
từng bước để không gây sốc”, cố gắng 
duy trì chế độ an sinh xã hội và điều 
chỉnh một số chế độ chính sách cho các 
đối tượng cần phải đặc biệt quan tâm.

Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung 
20 người tham gia Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam; bổ sung 9 người tham 
gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam theo quy định của Điều 
lệ MTTQ Việt Nam. Bà Trần Kim Yến, 
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí 
Minh được hiệp thương cử bổ sung là 
Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 
2019  - 2024.

(Theo VOV.VN)

Xây dựng QL 50 
kết nối TP Hồ Chí Minh 
với tỉnh Long An

Phối cảnh đoạn QL 50 qua huyện Bình Chánh sau 
khi được mở rộng.                            Ảnh: Ban Giao thông

Sáng 27.12, Công trình xây dựng, 
mở rộng QL 50, huyện Bình Chánh,  
TP Hồ Chí Minh chính thức khởi công. 
Công trình này góp phần tăng cường 
năng lực khai thác tuyến QL 50 liên kết 
TP Hồ Chí Minh với tỉnh Long An và các 
tỉnh miền Tây, đồng thời kết nối khu vực 
cửa ngõ phía Nam thành phố với tuyến 
cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến Vành 
đai 3 TP Hồ Chí Minh.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.498 tỷ đồng, 
do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các 
công trình giao thông TP Hồ Chí Minh làm 
chủ đầu tư.

Dự án có điểm đầu giao với đường 
Nguyễn Văn Linh, điểm cuối tiếp giáp 
tỉnh Long An với tổng chiều dài toàn 
tuyến 6,92 km, mặt cắt ngang 34 m (tương 
đương 6 làn xe).

Trong 6,92 km chiều dài tuyến có  
4,36 km xây dựng mới (từ vị trí giao với 
đường Nguyễn Văn Linh đến vị trí giao 
với QL 50 hiện hữu) và 2,56 km mở rộng 
QL 50 hiện hữu.

Trên tuyến còn có 1 nút giao với đường 
cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc dự 
án cao tốc Bến Lức - Long Thành) và cầu 
Bà Lớn xây mới dài 40 m, rộng 34 m và 
cầu Ông Thìn (mặt cắt ngang 6 làn xe).

Theo chủ đầu tư, về công tác bồi 
thường giải phóng mặt bằng, đến nay 
UBND huyện Bình Chánh đã hoàn thành 
85% khối lượng và sẽ hoàn tất công tác này 
trong quý II/2023, phấn đấu hoàn thành 
toàn bộ Dự án Xây dựng, mở rộng QL 50 
vào cuối năm 2024.        (Theo nhandan.vn)

Từ ngày 1.1.2023, 
tổng kiểm tra 
hoạt động đăng kiểm 
trên toàn quốc

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa quyết 
định thành lập Tổ công tác nhằm tăng 
cường quản lý nhà nước, kiểm tra, phòng 
ngừa, đấu tranh với các hành vi tham 
nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định trong 
lĩnh vực kiểm định xe cơ giới.

Theo đó, từ ngày 1.1 đến 31.12.2023, Tổ 
công tác sẽ kiểm tra, rà soát hoạt động của 
các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn 
quốc, gồm: Công tác phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực tại đơn vị; điều kiện kinh 
doanh dịch vụ kiểm định. Cùng với đó, rà 
soát và đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn 
bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện 
thể chế, quy định để khắc phục sơ hở, bất 
cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát 
sinh tham nhũng, tiêu cực; nhận diện từng 
khâu, vị trí công việc tiềm ẩn, dễ phát sinh 
tiêu cực và giải pháp phòng ngừa.

Tổ công tác sẽ xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 
theo quy định tại Nghị định số 139/2018/
NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 
10.8.2018) quy định về kinh doanh dịch 
vụ kiểm định xe cơ giới...          (Theo HNM)

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt kỷ lục mới 53 tỷ USD
Ngày 27.12, Bộ NN&PTNT cho biết 

kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy 
sản cả năm 2022 đạt kỷ lục mới trên  
53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021.

Trong đó nông sản chính đạt 22,59 
tỷ USD, ngành lâm sản và thủy sản 
là ngành có kim ngạch xuất khẩu đạt 
trên 10 tỷ USD với giá trị lần lượt  
16,93 tỷ USD và 10,92 tỷ USD. 

Việt Nam hiện có 11 nhóm mặt hàng 
có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, 
trong đó có 7 mặt hàng có kim ngạch 
trên 3 tỷ USD gồm gỗ và sản phẩm 
gỗ đạt 10,92 tỷ USD, tôm 4,33 tỷ USD,  

cà phê 3,94 tỷ USD, gạo 3,49 tỷ USD,  
cao su 3,31 tỷ USD, rau quả 3,34 tỷ USD, 
hạt điều 3,07 tỷ USD. 

Thặng dư thương mại toàn ngành ước 
đạt 8,5 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2021.

Để có kết quả trên, năm 2022 toàn 
ngành nông nghiệp tổ chức quán triệt 
chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng với 
quyết tâm cao, nỗ lực lớn vươn lên, thực 
hiện các giải pháp thích ứng an toàn, 
linh hoạt, sáng tạo, “đổi mới tư duy” 
để vượt qua khó khăn, thách thức từ các 
“tình huống bất bình thường” của thực 
tiễn sản xuất kinh doanh nhằm đạt các 

mục tiêu phát triển.
Ngành nông nghiệp đã tăng cường 

nghiên cứu, dự báo và thông tin thị 
trường để kịp thời định hướng tổ chức 
sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 
các biện pháp phòng vệ thương mại, các 
rào cản kỹ thuật phù hợp với cam kết 
quốc tế, đàm phán và ký kết các thỏa 
thuận công nhận lẫn nhau; hỗ trợ DN 
về giải quyết tranh chấp thương mại, 
giảm thiểu rủi ro trong hội nhập quốc tế. 
Nhờ vậy, thị trường tiêu thụ sản phẩm 
duy trì và mở rộng, xuất khẩu tăng cao.

(Theo TTO)

Hơn 1.000 nông sản tiêu biểu quy tụ tại lễ hội 
“Tết Xanh quà Việt - Xuân Quý Mão 2023”

Ngày 27.12, tại TP Hồ Chí Minh, 
Hội DN hàng Việt Nam chất lượng cao, 
Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và 
hỗ trợ DN (BSA), Câu lạc bộ DN dẫn 
đầu LBC, Hiệp hội nước mắm truyền 
thống, Trung tâm Bảo tồn văn hóa ẩm 
thực cùng phối hợp tổ chức lễ hội “Tết 
Xanh quà Việt - Xuân Quý Mão 2023”.

Lễ hội trưng bày, giới thiệu hơn 1.000 
loại nông sản tiêu biểu, đặc sản của gần 
100 gian hàng đến từ các vùng miền 
trên cả nước như: An Giang, Bến Tre, 
Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, 
TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Trà Vinh, 
Tây Ninh, Bình Dương, Ninh Thuận, 

Hà Nội, Nghệ An, Thái Bình... Trong 
đó, phần lớn là các sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn Việt Nam như OCOP từ 3 đến 5 
sao, sản phẩm VietGAP, hữu cơ, chỉ dẫn 
địa lý, sản phẩm nông thôn tiêu biểu 
cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc, sản phẩm 
có tiêu chuẩn ISO, Hàng Việt Nam chất 
lượng cao…

Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều hoạt 
động ý nghĩa hướng về Tết cổ truyền 
như trò chơi dân gian, khu ẩm thực ngày 
Tết, các chương trình khuyến mãi… 
phục vụ người dân mua sắm hàng hóa 
dịp tết Nguyên đán; trưng bày hướng 
dẫn cách nhuộm màu bằng sáp ong từ 

màu tự nhiên của lá cây rừng vùng đồng 
bào dân tộc phía Bắc; giao lưu hướng 
dẫn cách làm tinh dầu từ thảo dược, 
tài nguyên bản địa địa phương như sả, 
chanh, bạc hà...; tọa đàm chuyên đề về 
Cuộc sống xanh - Thực phẩm tốt cho sức 
khỏe, xây dựng văn hóa DN trong xúc 
tiến thương mại; trải nghiệm hướng dẫn 
nấu các món ngon ngày Tết; gameshow 
hỏi đáp về các văn hóa vùng miền trong 
ngày Tết, món ngon ngày Tết - Nam, 
Trung, Bắc.

Lễ hội “Tết Xanh quà Việt - Xuân 
Quý Mão 2023” diễn ra từ 27.12.2022 
đến 1.1.2023.                 (Theo nhandan.vn)
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Bình Định

Tài sản thi hành án: 
- Quyền sử dụng đất ở có diện tích 150 m2; Thửa đất số: 81; Địa chỉ thửa 

đất: Khu TĐC Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở riêng lẻ; Cấp IV; Diện tích xây dựng 

150 m2; Diện tích sàn 150 m2; Kết cấu: Tường xây gạch, mái lợp tole, trần 
thạch cao, nền lát gạch Ceramic.  

Giá khởi điểm của tài sản: 1.749.900.000đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 340.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước 
giá 20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự 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 13.1.2023 tại Trụ 
sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 11.1.2023 đến 
17 giờ ngày 13.1.2023, 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 14 giờ 30 phút ngày 16.1.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh  
Đông Dương.  

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

  

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện dự 
án, sau đây:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất dự án Khu đất thương mại - dịch vụ thuộc Khu 
dân cư đội 9, khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn, cụ thể:

- Diện tích 1.977 m2, trong đó:  

STT Loại đất Diện tích 
(m2)

Đơn giá khởi điểm đấu giá 
quyền sử dụng đất để thực hiện 

dự án (trả tiền thuê đất hằng năm)

1 Đất thương mại - dịch vụ 1.977 77.508 (đồng/m2/năm)

Tổng cộng 1.977

- Vị trí khu đất: Phạm vi ranh giới quy hoạch khu đất thuộc quy hoạch Khu dân cư 
đội 9, khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn, có giới cận như sau: 

+ Hướng Đông giáp: Dân cư hiện trạng. 
+ Hướng Tây giáp: Đất ở (phân lô).  
+ Hướng Nam giáp: TT Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Định.
+ Hướng Bắc giáp: Đường N6.
- Chức năng sử dụng đất: Khu dịch vụ, thương mại, gia công quần áo...
2. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước và bước giá: 
- Giá khởi điểm của tài sản: 7.661.665.800 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ sáu trăm sáu mốt 

triệu sáu trăm sáu mươi lăm ngàn tám trăm đồng).
- 153.233.316 đồng/năm (Một trăm năm mươi ba triệu hai trăm ba mươi ba ngàn ba 

trăm mười sáu đồng trên một năm); Nhà nước cho thuê đất thu tiền sử dụng đất hằng năm.
+ Tiền đặt trước: 1.532.333.000 đồng (Một tỷ năm trăm ba mươi hai triệu ba trăm ba 

mươi ba ngàn đồng).
- Bước giá: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng)/năm. Khi tham gia đấu giá người 

tham gia đấu giá phải trả tròn bước giá (ví dụ: Giá trả  =  giá khởi điểm  +  n bước giá, 
với n › 0 và là số nguyên).

3. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá: 
Kể từ ngày niêm yết tài sản đấu giá cho đến ngày mở cuộc đấu giá tại nơi có tài sản 
đấu giá. Trước khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải xem tài sản 
đấu giá, thực trạng, hạ tầng kỹ thuật,… và chịu trách nhiệm đối với việc xem thực tế 
tài sản đó.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ năng lực điều kiện của tổ chức 
kinh tế tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1): Trong giờ hành 
chính, kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ, ngày 16.5.2022, tại Trung 

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tiền 
mua hồ sơ đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ. 

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế tham gia đấu 
giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại 
Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 phải nộp 2 (hai) bộ hồ sơ gồm năng lực điều kiện 
tham gia đấu giá tài sản đồng thời bỏ phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1) vào thùng phiếu.

* Hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá: 
- Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành.
- Điều kiện và năng lực để tham gia đấu giá theo quy định tại các Quyết định số 

4436/QĐ-UBND ngày 8.11.2021, Quyết định số 4795/QĐ-UBND ngày 1.12.2021 của 
UBNB tỉnh Bình Định. 

5. Thời gian, địa điểm hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của hồ sơ tham gia đấu 
giá và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế nộp hồ sơ năng lực gồm 
điều kiện tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1) theo quy định tại Mục 
4 Thông báo này, sau khi đạt kết quả sơ tuyển hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá 
thì đồng thời hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp 
tiền đặt trước 1.532.333.000 đồng (Một tỷ năm trăm ba mươi hai triệu ba trăm ba mươi 
ba ngàn đồng), trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, chậm nhất 
đến 16 giờ ngày 25.5.2022, vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản sau đây: 

* TK số: 4300201003401 tại Ngân hàng NN&PTNT - CN Bình Định.
* TK số: 5581.0000.145401 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Quy Nhơn.
* TK số: 580.10000.929389 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Bình Định. 
* Hoặc một số tài khoản khác của Trung tâm DVĐGTS (không áp dụng nộp tiền đặt 

trước bằng chứng thư bảo lãnh ngân hàng). 
6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10 giờ, ngày 28.5.2022, tại Trung tâm 

Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
7. Hình thức, phương thức đấu giá: Được thực hiện kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ 

phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức 
trả giá lên. 

8. Đại diện người có tài sản đấu giá: UBND TX An Nhơn (đại diện Phòng Tài 
chính - Kế hoạch TX An Nhơn) - Số 78 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, TX An 
Nhơn, tỉnh Bình Định.

9. Nơi có tài sản đấu giá: Khu đất thuộc quy hoạch Khu đất thương mại - dịch vụ 
thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256. 3814641; 3812837

  
TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN
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Bình Định

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 
thực hiện dự án, sau đây:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu đất 
thương mại - dịch vụ thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, TX An Nhơn,  
tỉnh Bình Định, cụ thể:

- Diện tích 908,4 m2, trong đó:  

STT Loại đất Diện tích 
(m2)

Đơn giá khởi điểm đấu giá 
quyền sử dụng đất để 

thực hiện dự án 
(trả tiền thuê đất hằng năm)

1 Đất thương mại - dịch vụ 318,2 99.000 (đồng/m2/năm)

2 Đất hành lang giao thông 
đường tránh QL 1, đường gom 590,2 -

Tổng cộng 908,4

- Vị trí khu đất: Phạm vi ranh giới quy hoạch khu đất thuộc quy hoạch 
Khu đất thương mại - dịch vụ thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, TX An Nhơn, 
tỉnh Bình Định, có giới cận như sau: 

+ Hướng Đông giáp: Trạm cứu hộ giao thông. 
+ Hướng Tây giáp: Dân cư hiện trạng.  
+ Hướng Nam giáp: Tuyến tránh QL 1. 
+ Hướng Bắc giáp: Đường đi.
- Chức năng sử dụng đất: Đất thương mại - dịch vụ lĩnh vực  

giao thông.
2. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước và bước giá: 
- Giá khởi điểm của tài sản: 1.575.090.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ 

năm trăm bảy mươi lăm triệu không trăm chín mươi ngàn đồng).
+ 31.501.800 đồng/năm (Ba mươi mốt triệu năm trăm lẻ một ngàn tám 

trăm đồng trên năm); Nhà nước cho thuê đất thu tiền sử dụng đất hằng năm.
- Đơn giá  trúng  đấu giá  được  ổn định  10 năm theo quy định tại 

khoản 3 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.
+ Tiền đặt trước: 315.018.000 đồng (Ba trăm mười lăm triệu không 

trăm mười tám ngàn đồng).
- Bước giá: 3.000.000 đồng/năm (Ba triệu đồng trên một năm). Khi 

tham gia đấu giá người tham gia đấu giá phải trả tròn bước giá (ví dụ: 
Giá trả  =  giá khởi điểm  +  n bước giá, với n › 0 và là số nguyên).

3. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài 
sản đấu giá: Kể từ ngày niêm yết tài sản đấu giá cho đến ngày mở cuộc 
đấu giá tại nơi có tài sản đấu giá. Trước khi đăng ký tham gia đấu giá, 
người tham gia đấu giá phải xem tài sản đấu giá, thực trạng, hạ tầng kỹ 
thuật,… và chịu trách nhiệm đối với việc xem thực tế tài sản đó.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ năng lực điều 
kiện của tổ chức kinh tế tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá gián 
tiếp (vòng 1): Trong giờ hành chính, kể từ ngày niêm yết việc đấu giá 
tài sản cho đến 16 giờ, ngày 7.2.2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài 
sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tiền mua hồ 
sơ đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ. 

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh 
tế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước 
cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 phải 
nộp 2 (hai) bộ hồ sơ gồm năng lực điều kiện tham gia đấu giá tài sản 
đồng thời bỏ phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1) vào thùng phiếu.

* Hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá: 
- Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành.
- Điều kiện và năng lực để tham gia đấu giá theo quy định tại các Quyết 

định số 4435/QĐ-UBND ngày 8.11.2021, Quyết định số 4796/QĐ-UBND 
ngày 1.12.2021 của UBNB tỉnh Bình Định. 

5. Thời gian, địa điểm hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của hồ 
sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tổ chức 
kinh tế nộp hồ sơ năng lực gồm điều kiện tham gia đấu giá và nộp 
phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1) theo quy định tại Mục 4 Thông báo này, 
sau khi đạt kết quả sơ tuyển hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá 
thì đồng thời hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của hồ sơ tham gia đấu 
giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước 315.018.000 đồng (Ba trăm mười lăm triệu 
không trăm mười tám ngàn đồng), trong thời hạn 3 ngày làm việc trước 
ngày mở cuộc đấu giá, chậm nhất đến 16 giờ ngày 15.2.2023, vào tài 
khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản sau đây: 

* TK số: 4300201003401 tại Ngân hàng NN&PTNT - CN Bình Định.
* TK số: 5581.0000.145401 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Quy Nhơn.
* TK số: 580.10000.929389 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Bình 

Định và một số tài khoản khác của Trung tâm DVĐGTS (không áp dụng 
nộp tiền đặt trước bằng chứng thư bảo lãnh ngân hàng). 

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 9 giờ, ngày 
18.2.2023, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, 
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Được thực hiện kết hợp giữa 
đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại 
cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. 

8. Đại diện người có tài sản đấu giá: UBND TX An Nhơn (đại diện 
Phòng Tài chính - Kế hoạch TX An Nhơn) - Số 78 Lê Hồng Phong, phường 
Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

9. Nơi có tài sản đấu giá: Khu đất thuộc quy hoạch Khu đất thương 
mại - dịch vụ thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Mọi chi tiết xin liên hệ:  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256. 3814641; 3812837

  

Tài sản đấu giá: Cho thuê diện tích bán hàng tại các ki ốt chợ Phú Đa, 
thôn Tân Dân, xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định; cụ thể như sau: 

- Lô ki ốt: 4 lô (đính kèm bảng chi tiết và sơ đồ bố trí sắp xếp lô).
- Chu kỳ cho thuê: 10 năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.  
Diện tích: 24 m2/lô; Giá khởi điểm: 144.000.000 đồng/lô; Tiền đặt trước: 

28.000.000 đồng/lô; Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/lô; Bước giá: 
10.080.000 đồng/lô.  

Người có tài sản đấu giá: UBND xã Nhơn An.
Địa chỉ: Thôn Tân Dương, xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: 
- Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày 

niêm yết đến 15 giờ 30 phút ngày 13.1.2023. 
- Tại Trụ sở UBND xã Nhơn An: Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 13.1.2023.
 Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Trong thời hạn 3 ngày 

làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, 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: Bắt đầu lúc 8 giờ ngày 
16.1.2023 tại Trụ sở UBND xã Nhơn An. 

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô ki ốt.
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.
- Người tham gia đấu giá phải nộp 1 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ của 

một lô ki ốt 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 
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Ukraine kêu gọi tổ chức thượng đỉnh 
hòa bình do LHQ làm trung gian

Phái đoàn Nga và Ukraine tham dự vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Brest, Belarus ngày 3.3.2022. 
Ảnh: AFP

Ngày 26.12, Kiev đề xuất tổ chức 
“hội nghị thượng đỉnh hòa bình” vào 
cuối tháng 2.2023 - đúng một năm chiến 
dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Ngoại 
trưởng Ukraine Dmitry Kuleba công bố 
sáng kiến này, đồng thời cũng đưa ra 
các điều kiện để Nga tham gia hội nghị.

Trong cuộc phỏng vấn với AP, 
Ngoại trưởng Kuleba thừa nhận, mặc 
dù Ukraine sẽ làm bất cứ điều gì có thể 
để giành chiến thắng trong cuộc xung 
đột quân sự đang diễn ra với Nga vào 
năm 2023, nhưng ngoại giao sẽ đóng 
một vai trò quan trọng. 

“Mọi cuộc chiến đều kết thúc theo 
cách ngoại giao. Mọi cuộc chiến đều kết 
thúc bằng hành động trên chiến trường 
và trên bàn đàm phán” - ông Kuleba nói.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry 
Kuleba cho biết, LHQ là “địa điểm tốt 
nhất để tổ chức hội nghị thượng đỉnh 
này, bởi LHQ không thiên vị quốc gia 
nào” và đề nghị Tổng Thư ký LHQ 
Antonio Guterres làm trung gian hòa 
giải cho sự kiện.

“Ông ấy đã chứng tỏ mình là một 
nhà hòa giải và đàm phán hiệu quả, và 
quan trọng nhất, là một người có nguyên 
tắc và chính trực. Vì vậy, chúng tôi hoan 

nghênh sự tham gia tích cực của ông 
ấy” - Ngoại trưởng Kuleba nói về Tổng 
Thư ký Guterres.

Khi được hỏi về vấn đề mời Nga 
tham dự “hội nghị thượng đỉnh hòa 
bình”, ông Kuleba khẳng định Moskva 
trước tiên phải đối mặt với “tòa án quốc 
tế”. Ông cũng bác bỏ những lời kêu gọi 
đàm phán gần đây của Tổng thống 

Vladimir Putin, nói rằng mọi thứ Nga 
làm trên chiến trường chứng tỏ rằng 
Moskva không muốn đối thoại.

Trong khi đó, Tổng thống Putin 
khẳng định, Nga vẫn mong muốn thảo 
luận về “một số giải pháp có thể chấp 
nhận được” với tất cả các bên liên quan 
đến cuộc xung đột ở Ukraine.

(Theo LĐO)

Con gái 36 tuổi 
của ông Thaksin 
trở thành ứng viên 
thủ tướng hàng đầu

Con gái út Paetongtarn của ông 
Thaksin dẫn đầu thăm dò dư luận về ứng 
viên thủ tướng Thái Lan, trước khi nước 
này tổ chức bầu cử vào tháng 5.2023.

Reuters hôm 26.12 dẫn kết quả khảo 
sát từ Viện Quản lý Phát triển Quốc gia 
Thái Lan (NIDA) cho thấy Paetongtarn 
Shinawatra, 36 tuổi, con gái út của cựu 
Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đang là 
ứng viên hàng đầu cho ghế thủ tướng 
tương lai với 34% ủng hộ.

Tỷ lệ ủng hộ cô Paetongtarn tăng 
mạnh từ 21,6% so với cuộc thăm dò hồi 
tháng 9 và cao hơn gấp đôi so với đối thủ 
bám sát cô nhất là Thủ tướng Thái Lan 
đương nhiệm Prayuth Chan-ocha.

Cuộc thăm dò được NIDA tiến hành 
từ ngày 17 - 22.12 với 2.000 người trong 
độ tuổi bầu cử tham gia. NIDA được 
thành lập hồi tháng 4.1966, thuộc Bộ Giáo 
dục Thái Lan, hiện là một trong những 
tổ chức thăm dò dư luận hàng đầu của 
nước này.                   (Theo VnExpress.net)

Paetongtarn Shinawatra tại sự kiện của đảng 
Pheu Thai ở Bangkok, Thái Lan, hôm 24.4. Ảnh: AFP

Thủ tướng Campuchia kêu gọi người dân đi tiêm phòng Covid-19 

Nhân viên y tế tiêm vắc xin Covid-19 tại một điểm 
tiêm chủng ở Phnom Penh, Campuchia. 

Ảnh: REUTERS

Ngày 26.12, phát biểu trong lễ khởi 
công xây dựng, nâng cấp QL 41 tại tỉnh 
Kampong Speu, Thủ tướng Hun Sen 
cho biết, nhiều người dân Campuchia 
đã tiêm phòng Covid-19 mũi thứ 5, 
nhưng vẫn còn khoảng 4 triệu người 
nữa chưa tiêm mũi thứ 3. Ông Hun Sen 
yêu cầu người dân nên tích cực đi tiêm 
phòng để bảo vệ bản thân, gia đình và 
cộng đồng trước đại dịch.

Thủ tướng Hun Sen cũng ghi nhận, 
một số người dân không đi tiêm mũi 
bổ sung vắc xin Covid-19 vì tâm lý 

chủ quan và nghĩ rằng Campuchia đã 
không còn trường hợp tử vong vì dịch 
bệnh này. Thủ tướng Hun Sen khẳng 
định, nếu người dân đi tiêm phòng 
đầy đủ thì cộng đồng sẽ mạnh hơn, 
người nhiễm bệnh thì cũng không  
bị nặng.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế 
Campuchia, tính đến ngày 25.12, tỷ 
lệ tiêm phòng Covid-19 của trẻ em từ 
3 - 5 tuổi đạt 79,63%, từ 5 tuổi trở lên 
đều đạt trên 100%.

(Theo VOV.VN)

Nhật Bản yêu cầu 
cách ly du khách 
đến từ Trung Quốc

Ngày 27.12, Thủ tướng Nhật Bản 
Kishida Fumio thông báo nước này sẽ yêu 
cầu du khách từ Trung Quốc đại lục có kết 
quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và 
phải cách ly nếu xét nghiệm dương tính 
khi đến Nhật Bản.

Theo Hãng tin Reuters, ông Kishida 
tuyên bố những du khách đến từ Trung 
Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính 
sẽ được yêu cầu cách ly trong 7 ngày, 
đồng thời cho biết thêm rằng các biện 
pháp kiểm soát biên giới mới đối với 
Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ nửa đêm 
ngày 30.12.

Cũng theo ông Kishida, Chính phủ 
Nhật Bản sẽ hạn chế yêu cầu từ các hãng 
hàng không về việc tăng chuyến bay đến 
Trung Quốc.

Nhật Bản đã mở cửa lại biên giới với 
khách du lịch vào tháng 10 vừa qua sau 
hơn hai năm hạn chế nghiêm ngặt bởi 
đại dịch, với điều kiện khách du lịch xuất 
trình bằng chứng đã tiêm phòng hoặc 
xét nghiệm Covid-19 âm tính trước khi 
khởi hành.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ 
Mansukh Mandaviya cho biết sẽ bắt buộc 
xét nghiệm Covid-19 đối với hành khách 
từ Trung Quốc, cùng với Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Singapore và Thái Lan.  (Theo TTO)

Serbia đặt quân đội trong tình trạng 
báo động ở mức cao nhất

Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic (giữa), 
đi thị sát tại khu vực Raska hôm 26.12.2022. 

Nguồn: Serbian Presidential Press Service

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng 
Serbia Milos Vucevic cho biết vào tối 
26.12 rằng các LLVT Serbia đang được 
đặt trong tình trạng báo động “ở mức 
cao nhất,” nêu bật mối quan hệ ngày 
càng căng thẳng của quốc gia Balkan 
này với Kosovo.

Ông Vucevic nói: “Tổng thống 
Serbia (Aleksandar Vucic) đã ra lệnh 
cho quân đội Serbia sẵn sàng chiến 
đấu ở mức cao nhất, tức là ở cấp độ 
sử dụng LLVT”.

Theo ông Vucevic, Tổng thống 
Serbia cũng đã ra lệnh tăng quân số 
lực lượng đặc biệt từ 1.500 quân hiện 
nay lên 5.000 quân.

Bộ Nội vụ Serbia cũng nhấn mạnh 
“tất cả các đơn vị (sẽ) ngay lập tức 
đặt dưới sự chỉ huy của tổng tham 
mưu trưởng”.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng 
quân đội  Serbia,  Tướng Milan 
Mojsilovic đã được phái đến khu vực 

biên giới với Kosovo hôm 25.12.
Lực lượng gìn giữ hòa bình của 

NATO ở Kosovo (KFOR) cho hay nhiều 
phát súng đã nổ gần một đội tuần tra 
của liên minh này ở phía Bắc Kosovo, 
nơi người Serb địa phương đã dựng 
rào chắn để ngăn cản cảnh sát Kosovo 
tuần tra khu vực.         (Theo Vietnam+)

  Dư luận quốc tế tiếp tục bày tỏ 
phản đối các biện pháp hạn chế mà 
chính quyền Taliban tại Afghanistan áp 
đặt đối với nữ giới.
 Theo Yonhap/Tân Hoa xã, Bộ Tư 

pháp Hàn Quốc cho biết Tổng thống 
nước này Yoon Suk-yeol ngày 27.12 đã ra 
lệnh đặc xá đối với cựu Tổng thống Lee 
Myung-bak cũng như một số chính trị gia 
và cựu quan chức chính phủ khác.
  Ngày 26.12, giới chức Burkina 

Faso cho biết 10 hành khách trên một 
chiếc xe buýt mini đã thiệt mạng khi xe 
đâm trúng mìn trên đường ở miền Đông 
nước này.
  Cơ quan An ninh Liên bang Nga 

(FSB) vừa thông báo, họ đã chặn và hạ 
gục một nhóm người Ukraine cố gắng 
xâm nhập vào lãnh thổ Nga. FSB gọi 
nhóm này là lực lượng “phá hoại ngầm”.
  Bộ Quốc phòng Niger thông báo 

một trực thăng quân sự của nước này đã 
rơi khi hạ cánh xuống sân bay tại thủ đô 
Niamey ngày 26.12. Ít nhất 3 người trên 
trực thăng thiệt mạng, trong đó có 1 huấn 
luyện viên người nước ngoài. (Theo TTXVN)

TIN VẮN


