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Chủ động tham mưu các chủ trương, 
định hướng lớn về công tác nội chính, phòng, 
chống tham nhũng, cải cách tư pháp

Ngành KH&ĐT thực hiện tốt 
chức năng tham mưu chiến lược, 
thúc đẩy kiến tạo phát triển
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Chắp cánh ước mơ 
khởi nghiệp 

BƯỞI DA XANH HOÀI ÂN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ:

Nâng phẩm cấp, giá trị nông sản
Hội Chữ thập đỏ Hoài Nhơn hỗ trợ 
hiệu quả đối tượng yếu thế
CÔNG TÁC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ:

Góp phần tháo gỡ vướng mắc 
từ cơ sở

Tháng 10.2022, sản phẩm bưởi da xanh của nhóm sản 
xuất bưởi hữu cơ xã Ân Nghĩa được Công ty CP Chứng 
nhận và Giám định VinaCert (ở Hà Nội, được Tổ chức công 
nhận quốc tế JAS - ANZ công nhận năng lực) cấp chứng 
nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Điều này đã tạo 
hiệu ứng tốt thấy rõ khi nhiều người dân địa phương tích 
cực chuyển hướng sản xuất sản phẩm an toàn, nâng cao 
phẩm cấp, giá trị cho nông sản. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u8
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Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 diễn ra chiều 4.1.                            Ảnh: THU HIỀN

Bình Định phải tiến nhanh hơn, 
mạnh hơn và vững chắc hơn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH 
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, để phát triển trong nhóm 

dẫn đầu khu vực miền Trung, thì Bình Định phải tiến nhanh hơn, mạnh hơn và vững chắc hơn. u2&3
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Bình Định

Chủ động tham mưu các chủ trương, 
định hướng lớn về công tác nội chính, phòng, 
chống tham nhũng, cải cách tư pháp 

(BĐ) - Đây là ý kiến chỉ đạo 
của đồng chí Võ Văn Thưởng - 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường 
trực Ban Bí thư Trung ương 
Đảng, đối với ngành Nội chính 
Đảng tại Hội nghị trực tuyến 
toàn quốc tổng kết công tác 
năm 2022, triển khai nhiệm 
vụ năm 2023, diễn ra sáng 4.1 
tại Hà Nội, do Ban Nội chính 
Trung ương tổ chức.

Cùng  dự hộ i  nghị  có 
các đồng chí  Ủy viên Bộ 
Chính trị, lãnh đạo các ban 
Đảng Trung ương, cơ quan  
Trung ương.

Đồng chí Phan Đình Trạc- 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban Nội chính Trung ương và 
các đồng chí phó trưởng Ban 
Nội chính Trung ương đồng 
chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm 
cầu Bình Định có các đồng 
chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần 
Cang - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính 
Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ 
đạo phòng chống tham nhũng, 
tiêu cực tỉnh; thành viên Ban 
Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; 
lãnh đạo các sở, ban, ngành 
liên quan.

Năm 2022, ngành Nội chính 
Đảng đã chủ động, tích cực 
triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ được giao, đảm bảo hài 
hòa 3 mảng: Nội chính, phòng 
chống tham nhũng và cải cách 
tư pháp. Toàn ngành đã chủ 
động theo dõi, nắm chắc tình 

hình, phối hợp với các cơ quan 
nội chính tham mưu cho Đảng, 
Nhà nước chỉ đạo xử lý kịp 
thời, hiệu quả những vấn đề 
phức tạp nổi lên về an ninh 
quốc gia, trật tự an toàn xã 
hội. Phối hợp với các cơ quan 
tố tụng tham mưu đưa vào 
diện Ban Chỉ đạo Trung ương 
theo dõi, chỉ đạo 10 vụ việc, 
vụ án, trong đó có nhiều vụ 
án lớn, đặc biệt nghiêm trọng 
xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ 
Ngoại giao), Tập đoàn FLC, 
Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh 
Phát, AIC…

Ngành cũng đã tham mưu 
chỉ đạo nâng cao hiệu quả công 
tác thu hồi tài sản bị thất thoát, 
chiếm đoạt trong các vụ việc, 
vụ án tham nhũng. Chỉ tính 
riêng các vụ án, vụ việc thuộc 
diện Ban Chỉ đạo Trung ương 
theo dõi, xử lý, trong năm đã 
tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài 
khoản trị giá trên 160 nghìn tỷ 
đồng; cơ quan thi hành án dân 
sự đã thu hồi được 27.400 tỷ 
đồng, tăng gần 18.000 tỷ đồng 
so với năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội 
nghị, Thường trực Ban Bí thư 
Võ Văn Thưởng đánh giá cao 
những kết quả mà ngành Nội 
chính Đảng đạt được trong thời 
gian qua. Đồng chí đề nghị thời 
gian tới, ngành Nội chính chủ 
động tham mưu với Đảng các 
chủ trương, định hướng lớn 
về công tác nội chính, phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực và 
cải cách tư pháp; tham mưu 
thực hiện hiệu quả các nghị 
quyết của Trung ương; hoàn 

thiện các đề án lớn trình Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư theo kế 
hoạch đã đề ra; nghiên cứu 
đề xuất mô hình cơ quan, đơn 
vị chuyên trách phòng chống 
tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Võ Văn Thưởng 
nhấn mạnh yêu cầu tập trung 
tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh 
tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm 
các vụ án, vụ việc liên quan 
đến Công ty Việt Á, Cục Lãnh 
sự (Bộ Ngoại giao); các tập 
đoàn, công ty: FLC, Tân Hoàng 
Minh, Vạn Thịnh Phát, AIC… 
Đồng thời tham mưu lãnh đạo, 
chỉ đạo giải quyết dứt điểm các 
khó khăn, vướng mắc trong 
công tác giám định, định giá; 
nâng cao hiệu quả thu hồi tài 
sản tham nhũng; tạo chuyển 
biến mạnh mẽ, rõ nét hơn nữa 
trong công tác phát hiện, xử 
lý tham nhũng, tiêu cực ở địa 
phương, cơ sở.

Đồng chí Võ Văn Thưởng 
cũng yêu cầu, cùng với tăng 
cường phát hiện, xử lý các vụ 
án, vụ việc tham nhũng, tiêu 
cực, ngành Nội chính phải 
hết sức coi trọng, chủ động 
hơn nữa trong công tác phòng 
ngừa sai phạm. Tiếp tục tham 
mưu có hiệu quả công tác tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại 
tố cáo, giải quyết dứt điểm các 
vụ việc phức tạp, tồn đọng 
kéo dài. Quan tâm xây dựng 
đội ngũ người làm công tác 
nội chính liêm chính, có bản 
lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, 
mạnh dạn đấu tranh với cái sai.           

         NGUYỄN HÂN

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 
các chính sách về công tác dân tộc

(BĐ) - Ngày 4.1, tại Hà Nội, 
Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức 
Hội nghị toàn quốc tổng kết công 
tác dân tộc năm 2022, triển khai 
phương hướng, nhiệm vụ, kế 
hoạch năm 2023; sơ kết 1 năm 
thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia (MTQG) phát triển  
KT-XH vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi 
(ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021- 
2030, giai đoạn I (2021 - 2025). 

Hội nghị được tổ chức theo 
hình thức trực tiếp và trực tuyến 
tới các địa phương trong toàn 
quốc. Đồng chí Hầu A Lềnh - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm UBDT cùng 
các thứ trưởng, phó chủ nhiệm 
UBDT đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm 
cầu Bình Định có Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng, lãnh đạo Ban Dân tộc 
tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, 
ban, ngành, MTTQ và các hội, 
đoàn thể của tỉnh.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, 
chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, 

sự phối hợp, vào cuộc của các 
bộ, ngành, địa phương trong việc 
triển khai thực hiện hiệu quả các 
chính sách dân tộc, đặc biệt thông 
qua chương trình MTQG phát 
triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN, 
chương trình MTQG giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2021 - 2025, 
chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới đã tác động làm 
thay đổi bộ mặt nông thôn vùng 
ĐBDTTS&MN. Năm 2022, tỷ lệ 
hộ nghèo vùng ĐBDTTS&MN 
giảm trên 3%; tỷ lệ hộ nghèo ở các 
huyện nghèo giảm 4 - 5%.

Kết luận hội nghị, Chủ 
nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề 
nghị các bộ, ngành Trung ương, 
địa phương tiếp tục triển khai 
thực hiện tốt các chỉ thị, nghị 
quyết, kết luận của Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ; các văn bản 
chỉ đạo, điều hành của Thủ 
tướng Chính phủ liên quan đến 
công tác dân tộc. Tổ chức thực 
hiện tốt hơn nữa chương trình 
MTQG phát triển KT-XH vùng 
ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021 - 
2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 

2025, trọng tâm là tập trung tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc 
trong thực hiện Quyết định số 
1719/QĐ-TTg để đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện chương trình. Tiếp 
tục xây dựng, hoàn thiện và ban 
hành các văn bản hướng dẫn triển 
khai thực hiện chương trình.

Cần thể chế hóa một số chỉ thị, 
nghị quyết, các chương trình, đề 
án của Chính phủ thành các chính 
sách dân tộc hỗ trợ thực hiện các 
chương trình MTQG một cách 
hiệu quả nhất. Các bộ, ngành 
Trung ương, các địa phương cần 
làm tốt công tác phối hợp để thực 
hiện tốt các chính sách dân tộc 
hiệu quả. Các cơ quan làm công 
tác dân tộc cần đổi mới phương 
thức hoạt động; chủ động, nâng 
cao hiệu quả công tác tham mưu 
và phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan, ban, ngành thực hiện tốt 
chính sách dân tộc. Tiếp tục rà 
soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay 
thế các chương trình, chính sách 
dân tộc để đảm bảo tính thống 
nhất, đồng bộ của chính sách giai 
đoạn 2021 - 2030…             N. QUÍ

Bình Định  phải tiến nhanh hơn, 
mạnh hơn   và vững chắc hơn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai Nghị quyết của 
Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH 
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy 
Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, để phát triển trong nhóm dẫn 
đầu khu vực miền Trung, thì Bình Định phải tiến nhanh 
hơn, mạnh hơn và vững chắc hơn.

Hội nghị diễn ra chiều 4.1, 
tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, 
theo hình thức trực tiếp kết 
hợp trực tuyến, dưới sự chủ trì 
của các đồng chí lãnh đạo tỉnh: 
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh 
Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tuấn 
Thanh, Lâm Hải Giang, Nguyễn 
Tự Công Hoàng.

Dự hội nghị có các đồng chí 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Thường trực HĐND tỉnh; 
lãnh đạo các sở, ban, ngành của 
tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành 
phố; đại diện các hiệp hội ngành 
hàng, DN trên địa bàn tỉnh…

9 nhóm nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm 
năm 2023

Báo cáo của UBND tỉnh 
do Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
trình bày tại hội nghị cho thấy, 
để thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy 
và HĐND tỉnh về kế hoạch phát 
triển KT-XH và dự toán ngân 
sách năm 2023, góp phần thực 
hiện hoàn thành đạt và vượt 
kế hoạch phát triển KT-XH giai 
đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh yêu 
cầu các cấp, ngành, địa phương 
tập trung đổi mới phong cách 
làm việc theo phương châm “làm 
gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt 
phá”; quyết tâm thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra 
trong năm 2023, phấn đấu đạt tốc 
độ tăng trưởng GRDP khoảng 
7% - 7,5%. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu các 
sở, ngành, địa phương tập trung 
xây dựng môi trường kinh doanh 
bình đẳng, thuận lợi đối với các 
thành phần kinh tế. Tiếp tục thúc 
đẩy sản xuất công nghiệp, tái cơ 
cấu nông nghiệp gắn với chương 
trình xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững; tập trung 
đưa du lịch trở thành ngành kinh 
tế mũi nhọn; chú trọng ứng dụng 
công nghệ số; phát triển GD&ĐT, 
nhân lực, tạo việc làm, chăm sóc 
sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể 
thao và bảo vệ môi trường; tăng 
cường củng cố quốc phòng - an 
ninh, giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội. 

Tỉnh xác định 9 nhóm nhiệm 
vụ, giải pháp trọng tâm. Trong 
đó, một số nhóm nhiệm vụ  
nổi bật. 

Một số chỉ tiêu phát triển 
KT-XH năm 2023 của tỉnh

GRDP tăng 7% - 7,5%. 
Trong đó: Nông, lâm, thủy 
sản tăng 3 - 3,2%; công 
nghiệp và xây dựng tăng 9 - 
9,5% (trong đó công nghiệp 
tăng 9,5 - 9,7%) và  chỉ số sản 
xuất công nghiệp tăng 7,5  - 
7,7%; dịch vụ tăng 7,9 - 8,7%; 
thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 
phẩm tăng 9%. 

Tổng kim ngạch xuất 
khẩu đạt 1,6 tỷ USD. Tổng 
thu ngân sách 13.650 tỷ 
đồng (trong đó, thu nội địa 
12.558,5 tỷ đồng).

Trước hết, duy trì tốc độ 
tăng trưởng và phát triển toàn 
diện nông, lâm, ngư nghiệp; 
tiếp tục thực hiện tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp, tập trung 
phát triển sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm  
nông nghiệp…

Chủ động nắm bắt tình hình 
sản xuất, kinh doanh của các DN; 
kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc để DN bảo đảm an 
toàn hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Rà soát, hỗ trợ, đôn đốc 
các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến 
độ triển khai các dự án đã đăng 
ký trên địa bàn, đặc biệt là các dự 
án Khu Công nghiệp Becamex 
VSIP Bình Định, Khu liên hợp 
gang thép Long Sơn, dự án điện 
gió ngoài khơi của Tập đoàn  
PNE (Đức)... 

Đẩy mạnh phát triển các hoạt 
động thương mại, phục hồi hoạt 
động du lịch và dịch vụ; đa dạng 
hóa và nâng cao chất lượng các 
sản phẩm du lịch, ưu tiên phát 
triển các sản phẩm du lịch có giá 
trị gia tăng cao và bền vững, tạo 
thương hiệu cạnh tranh lâu dài.

Đẩy mạnh công tác quản lý 
đất đai, tài nguyên khoáng sản, 
bảo vệ môi trường. Triển khai 
quyết liệt, đồng bộ phương án 
xử lý vấn đề môi trường.

Tăng cường công tác quản 
lý thu, đôn đốc thu, chống tình 
trạng thất thu, lạm thu, giảm nợ 
đọng thuế. Quan tâm bố trí kinh 
phí thực hiện các lĩnh vực giáo 
dục, y tế, môi trường...

Ưu tiên phát triển hạ tầng 
KT-XH, góp phần đẩy nhanh 
tiến độ thi công xây dựng các 
công trình trọng điểm về giao 
thông, thủy lợi, du lịch, các công 
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GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG NGÔ VĂN TỔNG: 
Tạo ra giá trị sản xuất gia tăng mới đối với một số sản phẩm 
công nghiệp chủ lực

Để thúc đẩy phát triển công nghiệp, đạt mục tiêu chỉ số sản 
xuất công nghiệp năm 2023, chúng tôi tập trung chỉ đạo, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các nhà máy đang hoạt động, các nhà máy mới 
hoàn thành đi vào hoạt động và các dự án sản xuất công nghiệp 
đang triển khai đầu tư xây dựng dự kiến đưa vào hoạt động sản xuất 
trong năm 2023… phát huy giá trị sản xuất hiện có, tạo ra giá trị sản 
xuất gia tăng mới đối với một số sản phẩm công nghiệp chủ lực.

Tập trung chỉ đạo các nhà máy sản xuất đang hoạt động phát 
huy hết công suất, tạo giá trị mới về sản xuất công nghiệp tăng 
3,5 - 3,7 điểm %. Tập trung chỉ đạo các nhà máy đã đi vào hoạt 
động sản xuất trong năm 2022 phát huy công suất, tạo giá trị mới 
về sản xuất công nghiệp vào năm 2023 tăng 2,3 - 2,5 điểm %. Tập 
trung các dự án trọng điểm có tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. 
Tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án sản xuất công nghiệp đang 

triển khai hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động đảm 
bảo tiến độ trong năm 2023 (tập trung 13 dự án trọng điểm), tạo ra 
giá trị gia tăng mới về sản xuất công nghiệp tăng 1,3 - 1,5 điểm %. 

GIÁM ĐỐC SỞ NN&PTNT TRẦN VĂN PHÚC: 
Ứng dụng công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm

Năm 2023, ngành nông nghiệp tập trung chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, mùa vụ; ứng dụng công nghệ nhằm tăng năng suất, 
chất lượng sản phẩm; từng bước quy hoạch, phát triển vùng sản 
xuất chuyên canh quy mô lớn. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp. Đồng thời, tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án chế 
biến thủy sản, gia súc, gia cầm, nông, lâm sản, thực phẩm để nâng 
cao giá trị sản xuất; khuyến khích phát triển các chuỗi liên kết. Tiếp 
tục tạo điều kiện để các chủ đầu tư triển khai nhanh các dự án ứng 
dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản. Đẩy mạnh triển 
khai khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác 
bất hợp pháp… 

Bình Định  phải tiến nhanh hơn, 
mạnh hơn   và vững chắc hơn

Tại hội nghị, lãnh đạo 24 sở, ngành và 11 huyện, thị xã, thành phố đã ký giao ước thi đua với tỉnh.                                     Ảnh: THU HIỀN

trình thuộc ngành y tế, giáo dục, 
phúc lợi công cộng; phấn đấu 
giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu 
tư công năm 2023.

Chỉ đạo khẩn trương hoàn 
tất thủ tục đầu tư các dự án, 
công trình mới theo quy định; 
tập trung chỉ đạo quyết liệt công 
tác phục vụ dự án đường bộ cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn 
qua tỉnh; tiếp tục đẩy nhanh tiến 
độ giải phóng mặt bằng và thi 
công các dự án, công trình trọng 
điểm đang triển khai.

Tiếp tục nâng cao chất lượng 
và đẩy mạnh xã hội hóa trên 
các lĩnh vực văn hóa - xã hội. 
Tập trung xây dựng đề án phát 
triển TP Quy Nhơn trở thành 
trung tâm văn hóa phía Nam của 
vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải 
Trung bộ, trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt trong năm 2023 
theo Nghị quyết số 26-NQ/TW 
ngày 3.11.2022 của Bộ Chính trị. 
Triển khai có hiệu quả kế hoạch 
chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh…

Càng khó khăn 
càng phải nỗ lực vượt qua

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
nhắc lại quyết tâm đưa tỉnh Bình 

Định vươn lên nhóm các tỉnh, 
thành dẫn đầu khu vực miền 
Trung. Nhận diện những khó 
khăn trong năm 2023, đó là tình 
trạng lạm phát; chính sách thắt 
chặt tiền tệ; khó khăn trong sản 
xuất, kinh doanh của DN, đặc 
biệt là ngành chế biến gỗ; thu 
hút đầu tư khó khăn; tình hình 
lao động mất việc làm ngày càng 
nhiều; một số thị trường như 
bất động sản, chứng khoán… 
tồn tại nhiều bất ổn, đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, càng 
khó khăn càng phải quyết tâm, 
nỗ lực.

Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo, 
điều hành và các mục tiêu phát 
triển KT-XH năm 2023 đã được 
UBND tỉnh xác định, đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy yêu cầu sau hội nghị 
này, UBND tỉnh và các sở, ngành, 
địa phương đã ký kết giao ước 
thi đua phải có chương trình, kế 
hoạch, giải pháp cụ thể, chi tiết, 
mang tính khả thi để thực hiện 
đạt các mục tiêu, chỉ tiêu. Cần 
rà soát để khơi thông các điểm 
nghẽn về thể chế, bổ sung cơ chế 
chính sách, quy định, quy chế, 
quy trình, thủ tục giữa các cấp, 
các ngành, phải làm cho “thông 
suốt từ trên xuống dưới, từ dưới 

lên trên”. Phải đổi mới cách nghĩ, 
cách làm, mạnh dạn đề xuất ý 
tưởng mới, bám sát công việc, 
bám sát cơ sở, địa bàn, DN để 
kịp thời tháo gỡ khó khăn. Tập 

trung chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ 
các ách tắc để đẩy nhanh tiến độ 
đầu tư công, nhất là công trình 
đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
đoạn qua tỉnh Bình Định trong 

quý II/2023 phải bàn giao toàn 
bộ mặt bằng, hoàn thiện tuyến 
ven biển…, để tạo không gian 
mới cho phát triển. Cùng với đó, 
phải quan tâm đến phát triển văn 
hóa - xã hội, đặc biệt là an sinh 
xã hội; quyết tâm đi đầu trong 
công tác chuyển đổi số, gắn với 
cải cách hành chính để tạo ra 
dư địa phát triển cho tỉnh thời 
gian đến.

 “Chúng ta quyết tâm để được 
Chính phủ duyệt quy hoạch mở 
rộng Cảng hàng không Phù Cát; 
nạo vét, mở luồng phát triển 
cảng biển Quy Nhơn; kiến nghị 
cho mở cao tốc từ Quy Nhơn đi 
Gia Lai… Đó là 3 việc lớn từ nay 
đến năm 2025 phải làm để tạo dư 
địa phát triển mới cho tỉnh”, Bí 
thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nêu 
quyết tâm.

Cam kết thì phải làm, 
đã làm phải hiệu quả

Tại hội nghị, người đứng đầu 
24 sở, ngành và 11 huyện, thị xã, 
thành phố đã ký giao ước thi đua 
với tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh 
Phạm Anh Tuấn trao quyết định 
giao chỉ tiêu KT-XH năm 2023 
cho các sở, ngành và địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định 
UBND tỉnh và các sở, ngành, địa 
phương sẽ lĩnh hội đầy đủ, quán 
triệt sâu sắc và nghiêm túc bằng 
những hành động cụ thể, lượng 
hóa được. Tỉnh và các sở, ngành, 
địa phương đã cam kết thì phải 
làm, đã làm phải hiệu quả. 

Trong 3 lĩnh vực chính để 
phát triển của tỉnh, đóng góp 
vào tốc độ tăng trưởng GRDP 
của tỉnh, cần quan tâm nhất là 
phát triển sản xuất công nghiệp- 
xây dựng, đặc biệt phát triển 
công nghiệp. Theo đó, tỉnh tập 
trung tháo gỡ các khó khăn cho 
DN phát triển, đồng thời tổng 
rà soát các dự án đầu tư trên 
địa bàn. Những vấn đề trong 
khả năng giải quyết của tỉnh, 
sẽ khơi thông tốt nhất các điểm 
nghẽn cho DN phát triển.

Nhấn mạnh năm 2023 là năm 
tiếp nối có ý nghĩa rất quan trọng 
trong thực hiện các mục tiêu kế 
hoạch phát triển KT-XH 5 năm 
2021 - 2025, để thực hiện thắng 
lợi 19 chỉ tiêu, nhiệm vụ phát 
triển KT-XH mà Nghị quyết của 
Chính phủ, Nghị quyết Tỉnh ủy, 
HĐND tỉnh đề ra, người đứng 
đầu chính quyền tỉnh yêu cầu 
các sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố chung 
sức đồng lòng, đổi mới sáng 
tạo, hành động quyết liệt, hiệu 
quả hơn, tập trung cao cho công 
tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức 
triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ ngay từ những ngày đầu tiên 
của  năm 2023.               THU HIỀN

Nêu ra những khó 
khăn, thách thức trong năm 
2023 để chúng ta nhận diện 
khó khăn và cùng nhau 
quyết tâm vượt qua khó 
khăn, thách thức. Càng khó 
khăn chúng ta càng nỗ lực 
phấn đấu vượt qua”. 

Bí thư Tỉnh ủy HỒ QUỐC DŨNG

“ Để làm được tốt mọi 
việc và để đảm bảo thành công, 
chúng ta phải thay đổi cách 
thức làm việc. Tất cả đều phải 
chủ động; lãnh đạo UBND tỉnh 
phải chủ động với sở, ngành; sở, 
ngành phải chủ động với địa 
phương; địa phương phải chủ 
động với cơ sở, với người dân; 
chủ động với DN”. 

“

Chủ tịch UBND tỉnh PHẠM ANH TUẤN
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Ngành KH&ĐT thực hiện tốt chức năng tham mưu 
chiến lược, thúc đẩy kiến tạo phát triển

(BĐ) - Ngày 4.1, Bộ KH&ĐT 
tổ chức Hội nghị trực tuyến 
toàn quốc tổng kết công tác 
năm 2022 và triển khai nhiệm 
vụ năm 2023. Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính đến dự 
và phát biểu chỉ đạo. Tham dự 
Hội nghị tại điểm cầu Bình Định 
có đồng chí Phạm Anh Tuấn - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh và đại diện các sở, 
ngành của tỉnh.

Theo Bộ KH&ĐT, năm 2022, 
toàn ngành đã làm tốt công tác 
quản lý Nhà nước về kế hoạch, 
đầu tư và thống kê; thường 
xuyên cập nhật, dự báo tình 
hình, xây dựng kịch bản tăng 
trưởng kinh tế; tập trung tham 
mưu tổng hợp về xây dựng cơ 
chế, chính sách, giải pháp lớn; 
soạn thảo nhiều đề án, báo cáo 
quan trọng giúp Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ kịp thời 
chỉ đạo, điều hành bảo đảm 
các cân đối lớn của nền kinh tế, 
góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiểm soát lạm phát, bảo đảm an 
sinh xã hội trong bối cảnh mới; 
đổi mới mô hình tăng trưởng, 
cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh; tháo gỡ khó khăn, thúc 
đẩy sản xuất, kinh doanh; thúc 
đẩy giải ngân vốn đầu tư công, 
tranh thủ thời cơ phục hồi và 
phát triển kinh tế mạnh mẽ sau 
giai đoạn khó khăn do đại dịch 
Covid-19. Ngành KH&ĐT đã 
tiếp tục cụ thể hóa, triển khai 
Nghị quyết Đại hội Đảng lần 
thứ XIII và các nghị quyết của 
Trung ương Đảng về đổi mới 
mô hình tăng trưởng, thực hiện 
hiệu quả tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế, phát triển kinh 
tế tư nhân, định hướng thu hút 
đầu tư nước ngoài; tổ chức thực 
hiện hiệu quả chiến lược quốc 
gia về cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư.

Ngoài ra, ngành KH&ĐT tiếp 
tục chủ trì tham mưu Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 

CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2023: 

Nỗ lực đổi mới, hành động 
quyết liệt hơn 

(BĐ) - Ngày 4.1, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang chủ trì Hội nghị tổng 
kết công tác lao động, người 
có công và xã hội năm 2022, 
triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân.

Năm 2022, công tác lao 
động, người có công và xã 
hội trên địa bàn tỉnh đạt được 
nhiều kết quả tích cực. Số lao 
động được giải quyết việc 
làm đạt 101,8% kế hoạch. Tỷ 
lệ tham gia BHXH so với lực 
lượng lao động trong độ tuổi 
là 17,5%, vượt 0,45% kế hoạch. 
Tỷ lệ lao động qua đào tạo 
nghề trên 60%, đạt 100,09% 
kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo 
đa chiều toàn tỉnh giảm còn 
9,04% (giảm 2,3%). 

Chính sách ưu đãi người 
có công với cách mạng được 
thực hiện kịp thời, đúng quy 
định. Trẻ em được quan tâm 
bảo vệ, chăm sóc toàn diện và 
hỗ trợ bằng nhiều hình thức 
đa dạng, phong phú. Công tác 
bình đẳng giới được triển khai 
hiệu quả, thiết thực…

Năm 2023, ngành LĐ-
TB&XH Bình Định phấn đấu 
tạo việc làm cho 28.500 lao 
động, trong đó xuất khẩu lao 
động đạt khoảng 700 người. 
Tỷ lệ tham gia BHXH so với 
lực lượng lao động trong 
độ tuổi đạt 18,21%. Tỷ lệ hộ 
nghèo đa chiều của tỉnh giảm 
1,8%. Tỷ lệ lao động qua đào 
tạo nghề đạt 62%. Đảm bảo 
thực hiện đầy đủ chế độ, chính 
sách của Nhà nước cho các đối 
tượng trợ cấp xã hội trên địa 
bàn; cải thiện, nâng cao mức 
sống cho đối tượng xã hội, tạo 
điều kiện để các đối tượng tự 
khắc phục khó khăn vươn lên 
hòa nhập cộng đồng. 100% xã, 
phường, thị trấn làm tốt công 

tác thương binh, liệt sĩ, người 
có công...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, Phó Chủ tịch UBND 
Lâm Hải Giang đề nghị ngành 
LĐ-TB&XH cần nỗ lực đổi 
mới, hành động quyết liệt 
hơn nữa trong việc thực hiện 
nhiệm vụ công tác năm 2023. 
Trước mắt, cần tập trung thực 
hiện tốt công tác chăm lo, hỗ 
trợ kịp thời cho các đối tượng 
bảo trợ xã hội, gia đình chính 
sách, hộ nghèo, người dân có 
hoàn cảnh khó khăn do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 
trong dịp tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023. 

Cần khẩn trương rà soát, 
phân loại các trường hợp chế 
độ người có công còn tồn 
đọng, có hướng dẫn giải quyết 
cụ thể cho từng trường hợp. 
Tập trung hỗ trợ, phát triển 
thị trường lao động, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực; 
đẩy mạnh công tác đưa người 
lao động đi làm việc ở nước 
ngoài. Đẩy mạnh công tác đào 
tạo nghề gắn với nhu cầu của 
DN, nhu cầu của thị trường 
lao động cả về số lượng và 
chất lượng. Phối hợp với các 
cơ quan liên quan tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra về 
chế độ, chính sách cho người 
lao động tại các DN, hướng 
tới đảm bảo thực hiện nghiêm 
các quy định của pháp luật 
về lao động, bảo vệ quyền và 
lợi ích chính đáng của người 
lao động. Tập trung triển khai 
hiệu quả chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững, có kế hoạch và bám 
sát thực hiện ngay từ những 
ngày đầu năm 2023, sớm tham 
mưu UBND tỉnh khi có vướng 
mắc, khó khăn phát sinh, cần  
tháo gỡ…

NGUYỄN MUỘI

Tổng giá trị hoạt động nhân đạo của hội Chữ thập đỏ 
đạt 76,5 tỷ đồng

(BĐ) - Ngày 4.1, Ban Chấp 
hành Hội CTĐ tỉnh khóa IX, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027 tổ chức 
Hội nghị lần thứ ba để đánh 
giá, tổng kết công tác Hội và 
phong trào CTĐ năm 2022, 
triển khai các nội dung trọng 
tâm năm 2023.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 
trong năm 2022, công tác Hội 
và phong trào CTĐ của tỉnh đã 
đạt được nhiều kết quả nổi bật: 
Tổ chức thành công Đại hội đại 
biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ IX, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027; vận động 
và trao trên 65.380 suất quà 
tết với tổng giá trị hơn 29 tỷ 
đồng, trên 23.670 suất quà trị 
giá gần 12 tỷ đồng trong Tháng 
Nhân đạo, 520 xe lăn và 1.200 
bộ lọc nước trị giá 2,2 tỷ đồng; 
1.250 áo phao, 340 túi sơ cấp 
cứu, 140 lá cờ Tổ quốc trị giá  
1,93 tỷ đồng; phục vụ bữa 
ăn miễn phí cho 360.240 lượt 

bệnh nhân; tổ chức 81 đợt hiến 
máu tình nguyện và tiếp nhận 
19.433 đơn vị máu. 

Ngoài ra, Hội CTĐ tỉnh 
đã triển khai hiệu quả các 
chương trình, dự án: An toàn 
cho ngư dân nghèo, khó khăn; 
Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, 
khuyết tật; Cứu trợ lương thực 
khẩn cấp cho người dân Việt 
Nam chịu ảnh hưởng dịch 
Covid-19.

Theo thống kê, tổng giá trị 
hoạt động nhân đạo của các 
cấp hội toàn tỉnh đạt 76,5 tỷ 
đồng, vượt 10 tỷ đồng so với 
năm 2021 và vượt 6,5 tỷ đồng 
so với Nghị quyết Đại hội Hội 
CTĐ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 
2022 - 2027.

Hội nghị cũng thống nhất 
đề ra các chỉ tiêu phấn đấu 
thực hiện trong năm 2023, bao 
gồm: Phát triển hội viên tăng ít 
nhất 5% so với năm 2022; 100% 

huyện, thị, thành hội có quỹ 
hoạt động từ 50 triệu đồng trở 
lên; rà soát, lập danh sách mới 
1.000 địa chỉ nhân đạo; vận 
động và tiếp nhận 20.000 đơn 
vị máu hiến tình nguyện; huy 
động các nguồn lực trợ giúp 
nhân đạo đạt 77 tỷ đồng; triển 
khai phong trào Tết Nhân ái 
năm 2023 đạt 47.000 suất quà... 

Nhân dịp này, Hội CTĐ 
tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị 
dẫn đầu phong trào thi đua 
Hội CTĐ các huyện đồng bằng 
năm 2022 cho Hội CTĐ TX 
Hoài Nhơn, Cờ thi đua dẫn 
đầu phong trào thi đua Hội 
CTĐ các huyện trung du, miền 
núi năm 2022 cho Hội CTĐ 
huyện Hoài Ân; tặng giấy 
khen cho 9 hội và 2 CLB trực 
thuộc đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác hội và phong 
trào CTĐ năm 2022.  

NGỌC TÚ

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh quan tâm 
chăm lo đoàn viên, người lao động

(BĐ) - Ngày 4.1, Công đoàn 
Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội 
nghị Tổng kết hoạt động công 
đoàn năm 2022 và triển khai 
phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm 2023.

Trong năm vừa qua, hoạt 
động Công đoàn Khu kinh 
tế tỉnh đạt nhiều kết quả tích 
cực: Phát triển thêm gần 4.000 
đoàn viên, đạt 120% so với chỉ 
tiêu, tăng hơn 7 lần so với năm 
2021; thành lập mới 18 công 
đoàn cơ sở, đạt 180% chỉ tiêu, 
tăng hơn 2 lần so với năm 
2021. Công tác dân chủ ở cơ sở 
có nhiều tiến bộ: Tổ chức 134 
cuộc đối thoại tại 99 DN; 42 
DN tổ chức hội nghị người lao 
động (năm 2021 chỉ có 9 DN). 
Công tác chăm lo đoàn viên, 
người lao động đạt hiệu quả 
thiết thực; ký kết thực hiện 7 
chương trình phúc lợi đoàn 
viên (những năm trước chưa 
ký kết chương trình nào). 
Công đoàn cơ sở phối hợp 
cùng chủ DN tổ chức thăm 

hỏi, tặng quà cho hơn 3.000 
đoàn viên, người lao động, với 
tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng...

Trong năm 2023, dự báo 
tình hình DN còn gặp nhiều 
khó khăn hơn, Công đoàn 
Khu kinh tế tỉnh nỗ lực thực 
hiện một số nhiệm vụ trọng 
tâm: Tiếp tục đẩy mạnh các 
hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho 
đoàn viên, người lao động tại 
các DN. Chủ động công tác 
dự báo tình hình để đề ra các 
biện pháp hoạt động công 
đoàn phù hợp và đề xuất, phối 
hợp với các cơ quan chức năng 
xử lý các vấn đề phát sinh tại 
khu kinh tế, khu công nghiệp 
tỉnh. Tích cực đổi mới phương 
pháp hoạt động, tổ chức nhiều 
chương trình thiết thực cho 
đoàn viên. Hướng dẫn, chỉ đạo 
công đoàn cơ sở trực thuộc tổ 
chức đại hội công đoàn tiến 
tới Đại hội Công đoàn Khu 
kinh tế tỉnh lần thứ V nhiệm 
kỳ 2023 - 2028.

HOÀI THU 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành KH&ĐT.       Nguồn: Kinhtedothi

thực hiện các mục tiêu dài hạn về 
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 
mới mô hình tăng trưởng, đẩy 
mạnh thực hiện 3 đột phá chiến 
lược, nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia, 
khuyến khích khởi nghiệp, đổi 
mới sáng tạo; tiếp tục đặt trọng 
tâm vào tháo gỡ các rào cản để 
thúc đẩy phát triển KT-XH, thúc 
đẩy giải ngân vốn đầu tư công 
và hỗ trợ cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh thu hút vốn 
đầu tư trong và ngoài nước cho 
phát triển kinh tế; thúc đẩy các 
giải pháp về chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế... Qua đó, góp phần cùng 
với cả nước đạt và vượt 13/15 chỉ 
tiêu kế hoạch đề ra; tăng trưởng 
GDP trên 8%.

Bộ KH&ĐT cũng đã xác định 
9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
nhằm hoàn thành vượt mức các 
mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 
của ngành, đó là: Xây dựng các 
quy hoạch; thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo; nâng cao năng lực 
phân tích, dự báo; đẩy nhanh 
hơn 3 đột phá chiến lược; thực 
hiện hiệu quả tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế; phát triển kinh 
tế tư nhân; định hướng thu hút 
đầu tư nước ngoài; cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội 

nghị, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính đánh giá cao 
và biểu dương Bộ KH&ĐT đã 
thực hiện tốt chức năng tham 
mưu chiến lược, thúc đẩy kiến 
tạo phát triển. 

Về nhiệm vụ năm 2023, Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu ngành 
KH&ĐT phát huy cao nhất vai 
trò cơ quan tổng tham mưu của 
Đảng, Nhà nước, Chính phủ. 
Bên cạnh đó, tiếp tục nỗ lực hơn 
nữa trong công tác điều hành kế 
hoạch và điều phối kinh tế vĩ mô; 
tăng cường công tác dự báo, cảnh 
báo, chủ động xây dựng kịch bản 
để kịp thời tham mưu về giải 
pháp trong chỉ đạo, điều hành 
và triển khai các nghị quyết của 
Đảng, Quốc hội và Chính phủ. 
Cùng với đó, toàn ngành cần 
xây dựng, sửa đổi, bổ sung các 
chương trình, kế hoạch, cơ chế, 
chính sách nhằm đẩy mạnh thực 
hiện thực chất, hiệu quả việc cơ 
cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 
mới mô hình tăng trưởng, nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, sức cạnh tranh, tính độc lập, 
tự chủ, khả năng thích ứng và sức 
chống chịu của nền kinh tế; xây 
dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ 
gắn với nền kinh tế thị trường 
định hướng XHCN…      TIẾN SỸ
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Bình Định

Tháng 1.2021, Trung tâm 
Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) 
huyện Hoài Ân triển khai mô 
hình sản xuất bưởi hữu cơ cho 
nhóm sản xuất bưởi của xã Ân 
Nghĩa; quy mô diện tích thực 
hiện 2,5 ha bưởi độ tuổi từ 18 
- 36 tháng/3 hộ. Quá trình thực 
hiện mô hình, Trung tâm phối 
hợp với UBND xã Ân Nghĩa 
triển khai công tác tập huấn, 
hướng dẫn ghi nhật ký; ký hợp 
đồng với công ty chứng nhận; 
biên soạn nguồn tài liệu; hướng 
dẫn sử dụng nguồn tài liệu; nộp 
hồ sơ cho bên đánh giá; lấy mẫu 
đất, nước… Tháng 9.2022, các 
chuyên gia thực hiện đánh giá 
đợt đầu, hướng dẫn hoàn thiện 
quy trình kỹ thuật sản xuất hữu 
cơ, đến tháng 10.2022, Công ty 
chính thức cấp chứng nhận 
trồng trọt hữu cơ cho nhóm sản 
xuất bưởi hữu cơ xã Ân Nghĩa 
diện tích 2,5 ha, sản lượng 
khoảng 55 tấn/năm. 

Bà Nguyễn Thị Hồng 
Phượng, Phó Giám đốc Trung 
tâm DVNN huyện Hoài Ân, 
cho biết: Mô hình được triển 
khai theo đơn “đặt hàng” của 
chính quyền. Kết quả này tạo 
động lực để Trung tâm tiếp tục 
nhân rộng mô hình ở các địa 
điểm phù hợp, trước mắt đã có 
thêm nhiều hộ tích cực chuyển 
hướng sản xuất. Dù vậy điều 
quan trọng nhất không phải 
là chạy theo diện tích sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ, mà là 
từng bước giúp nông dân địa 
phương thay đổi nhận thức, 
tích cực chuyển đổi sang các 
mô hình sản xuất nông nghiệp 
an toàn, phù hợp với đề án tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp gắn 
với nâng cao chất lượng các sản 
phẩm nông nghiệp chủ lực của 

BƯỞI DA XANH HOÀI ÂN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ:

Nâng phẩm cấp, giá trị nông sản
Tháng 10.2022, sản phẩm bưởi da xanh của nhóm sản xuất bưởi hữu cơ xã Ân Nghĩa được Công ty CP Chứng nhận và 

Giám định VinaCert (ở Hà Nội, được Tổ chức công nhận quốc tế JAS - ANZ công nhận năng lực) cấp chứng nhận sản phẩm 
nông nghiệp hữu cơ. Điều này đã tạo hiệu ứng tốt thấy rõ khi nhiều người dân địa phương tích cực chuyển hướng sản 
xuất sản phẩm an toàn, nâng cao phẩm cấp, giá trị cho nông sản.

Hoài Ân giai đoạn 2021 - 2025.
Tham gia vào mô hình sản 

xuất bưởi hữu cơ xã Ân Nghĩa, 
anh Trần Đức Trạng, ở thôn 
Phú Ninh, bày tỏ: “Sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ ban đầu 
thực sự rất khó, nhưng với sự 
hỗ trợ về chuyên môn của cán 
bộ Trung tâm DVNN huyện, 
tôi dần tự tin và làm chủ kỹ 
thuật sản xuất. Vườn bưởi của 
tôi giờ phủ một màu xanh của 
cây, xen giữa là những lớp cỏ 
mềm để bảo vệ hệ sinh thái; 
tôi đã sử dụng kiến vàng trong 
việc bảo vệ thiên địch để duy 

trì cân bằng và sản xuất hiệu 
quả. Tham gia vào mô hình này 
tôi có được 2 điểm thuận lợi là 
được hỗ trợ về kỹ thuật và hỗ 
trợ vay vốn, tôi được vay gần 
170 triệu đồng từ Ngân hàng 
CSXH huyện Hoài Ân để đầu 
tư cải tạo vườn”. 

Đến nay, khu vườn của anh 
Trạng đang có 300 cây bưởi da 
xanh, trong đó có 200 cây đang 
vào độ thu hoạch, 100 cây chuối 
sáp và một số cây trồng khác. 
Năm 2023, anh Trạng dự định 
đăng ký tham gia nuôi gà thả 
đồi theo chính sách khuyến 

Vườn bưởi được chứng nhận hữu cơ của 
anh Trần Đức Trạng (thôn Phú Ninh, xã 
Ân Nghĩa).                  Ảnh: THU DỊU

Những ngày này, nhiều 
người dân xã Mỹ An, huyện 
Phù Mỹ tập trung đến các gành 
đá ven biển để hái rong biển 
(mứt biển). Rong biển thường 
mọc trên những gành đá nằm 
sát chân sóng, chỉ xuất hiện từ 
tháng 10 âm lịch, khi biển có gió 
lớn, sóng to đập liên hồi vào các 
gành đá, tạo điều kiện để rong 
sinh sôi; đến hết tháng Chạp, khi 
tiết trời bắt đầu ấm lên thì rong 
cũng hết dần. Rong ở vùng biển 
Mỹ An mọc trên những tảng đá 
nổi ngang tầm mặt nước hoặc lúc 
chìm, lúc nổi thường gọi là rong 
mứt. Một loại khác thường mọc 
ở chân ghềnh đá, nơi tiếp xúc với 
sóng biển, gọi là rong đỏ.

Rong mứt mọc trên đá nên 
việc khai thác khá dễ dàng. Vào 
thời điểm mực nước biển xuống 
thấp, từng rạn đá ven biển lộ ra, 
chỉ cần dùng dao nhỏ ra cạo, bứt 
rong ra khỏi đá là được. Loại rong 
đỏ mọc ở chân gành đá, nơi sóng 
biển đập liên hồi, đòi hỏi người 
khai thác phải là những thanh 
niên nhanh nhẹn, có kinh nghiệm 
sóng nước để tránh được những 
cơn sóng dữ. 

Theo chia sẻ của nhiều người 
dân chuyên hái rong biển, trung 
bình mỗi ngày một người có thể 
thu được 15 - 20 kg rong tươi; 
giá rong tươi hiện đang ở mức 
180 - 200 nghìn đồng/kg. VĂN TỐ

Vài ngày trở lại đây, khi 
người trồng kiệu ở huyện Phù 
Mỹ đang hối hả thu hoạch rộ thì 
củ kiệu bất ngờ rớt giá mạnh. 

Tại góc đường Tây Sơn - 
Quang Trung trước chợ Phù 
Mỹ, nhiều thương lái bày bán 
rất nhiều kiệu củ đã cắt sẵn, dù củ 
kiệu trắng, to trông rất đẹp nhưng 
rất ít người mua. Hiện nay kiệu 
củ loại to hạng 1 chỉ có giá chừng 
50.000 đồng/kg, loại nhỏ hơn thì 
45.000 đồng/kg, giảm gần 15.000 
đồng/kg so với đầu mùa. Theo 
các thương lái, giá kiệu đang 
giảm mạnh là do hiện nay những 
vùng kiệu ở các tỉnh phía Nam 
đã vào tầm thu hoạch rộ, lượng 
kiệu cung ứng cho thị trường dồi 
dào nên giá rớt xuống.

Anh Lý, một người trồng 
kiệu ở thôn Tân An, xã Mỹ 
Quang, cho biết: “Gia đình tôi 
trồng gần 10 sào kiệu, hiện đang 
thu hoạch. Mươi ngày trước, 
thương lái đến tận nhà mua với 
giá 62.000 - 65.000 đồng/kg, nay 
giá rớt thấp nên vợ chồng tôi lo 
nhổ kiệu để bán lúc giá còn khá”.

Phù Mỹ là vùng chuyên canh 
kiệu lớn nhất tỉnh Bình Định. 
Năm nay, cả huyện trồng hơn 
700 ha, tập trung nhiều nhất là 
các xã Mỹ Quang, Mỹ Tài và 
Mỹ Trinh. Theo những người 
trồng kiệu, năm nay sản lượng 
kiệu giảm mạnh do năng suất 
giảm nhưng kiệu giống, rơm phủ 
luống kiệu, chi phí cho vật tư 
phân bón đều tăng giá; nếu trong 
những ngày tới giá kiệu củ tiếp 
tục giảm thì người trồng kiệu sẽ 
có một mùa kiệu kém vui. 

 HẰNG NGA

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với 
việc trồng cây chủ lực, cây có thế mạnh và nâng tầm cho nông 
sản Hoài Ân, đến nay, toàn huyện đã có gần 45 ha bưởi trồng hợp 
chuẩn VietGAP; 2,5 ha được chứng nhận đạt chuẩn hữu cơ. Giai 
đoạn 2023 - 2025, huyện tiếp tục xây dựng các mô hình trồng cây 
thế mạnh, cây chủ lực gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm và chứng 
nhận tiêu chuẩn chất lượng để nâng cao giá trị cho nông sản Hoài 
Ân, tăng thu nhập cho người dân địa phương”. 

Ông VÕ DUY TÍN, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Hoài Ân

“

Mỹ An trúng mùa 
rong biển

Kiệu củ bất ngờ 
rớt giá mạnh

khích phát triển gà thả đồi 
của tỉnh để phát triển mô hình 
kinh tế trang trại, nâng cao 
thu nhập, ổn định cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Văn 
Liên, Chủ tịch UBND xã Ân 
Nghĩa, việc được công nhận 
sản phẩm nông nghiệp hữu 
cơ góp phần giúp cho người 
trồng bưởi ở địa phương có 
thêm động lực để mạnh dạn 
đầu tư và chuyển đổi từ các 
mô hình sản xuất kém hiệu 
quả sang trồng cây ăn quả. 
Chính quyền xã tiếp tục hỗ 
trợ để người dân duy trì mô 
hình, đồng thời tăng cường kết 
nối để ổn định đầu ra cho sản 
phẩm. Riêng với việc thành 
lập được nhóm sản xuất giúp 
xã Ân Nghĩa hoàn thành tiêu 
chí tổ chức sản xuất trong 
xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn.            THU DỊU

Cải tạo đất, phát huy hiệu quả 
hệ thống thủy lợi khu sản xuất DakChmun 

Sau thời gian ngắn vận hành, 
hệ thống thủy lợi khu sản xuất 
DakChmun (nằm trên địa bàn 
xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh) 
không phát huy được công năng, 
gây lãng phí tiền đầu tư.

Hệ thống thủy lợi khu sản 
xuất DakChmun là công trình 
thủy lợi cấp IV, được xây dựng 
vào năm 2011 với tổng mức đầu 
tư gần 4,5 tỷ đồng, do UBND 
huyện Vĩnh Thạnh làm chủ đầu 
tư. Công trình gồm các hạng mục 
chính như: Đập đất, tràn xả lũ, 
cống lấy nước và hệ thống kênh 
mương với chiều dài gần 4 km. 
Công trình nhằm đảm bảo nhiệm 
vụ trữ, điều tiết và dẫn nước tưới 
cho 12 ha đất canh tác, sản xuất 
nông nghiệp của người dân tái 
định cư khu vực lòng hồ Định 
Bình; góp phần tăng năng suất 
nông nghiệp, cải thiện chất lượng 

cuộc sống và giảm nghèo của 
người dân trong vùng hưởng lợi  
dự án. 

Thế nhưng, hệ thống tưới 
này chỉ hoạt động được thời gian 
ngắn và dừng hẳn từ nhiều năm 
qua. Ghi nhận tại công trình, 
một số đoạn trên hệ thống kênh 
mương và đường ống dẫn nước 
bị xuống cấp, hư hỏng, hoen rỉ 
do nhiều năm không sử dụng. 

Theo UBND thị trấn Vĩnh 
Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh), 
tháng 6.2010, huyện đã giao đất 
cho 127 hộ dân thuộc hai khu 
phố Klotpok và Kon Kring phục 
vụ việc tái định cư lòng hồ Định 
Bình với tổng diện tích khoảng 
26,4 ha (có hơn 15 ha đất sản xuất 
lúa nước). Sau đó, huyện đầu tư 
xây dựng hệ thống thủy lợi khu 
sản xuất DakChmun để phục vụ 
sản xuất lúa nước trên diện tích 

đất đã được cấp cho người dân 
hai khu phố. Tuy vậy, trong 10 
năm qua, việc sản xuất lúa của 
người dân gặp nhiều khó khăn 
do khu vực đất được cấp bị sình 
lầy. Đồng thời, diện tích đất ít 
nên khi chia cho người dân rất 
manh mún, việc sản xuất không 
mang lại hiệu quả. Cũng vì thế 
mà hệ thống thủy lợi khu sản 
xuất DakChmun cũng không 
phát huy được công năng. 

Ông Đ.L (ở làng Kon Kring) 
chia sẻ: “Hơn 2 sào lúa của tôi 
may lắm thì 1 năm làm hết diện 
tích được 1 vụ. Bởi chỗ thì sình 
lầy đầy nước không làm được, 
chỗ cao hơn thì không có nước 
tưới vì hệ thống tưới lâu nay 
không hoạt động”.

Ông Võ Trọng Duy, Phó Chủ 
tịch UBND thị trấn Vĩnh Thạnh, 
cho biết: “Vị trí của khu vực đất 

sản xuất được cấp cho người dân 
chưa hợp lý, cách khoảng 20 km 
so với nơi ở của người dân hai 
khu phố. Vừa rồi họp tổng kết 
hai khu phố, chúng tôi cũng đã 
khảo sát lại ý kiến, người dân 
than khó nhiều lắm”.

Trao đổi với phóng viên về 
việc này, ông Bùi Tấn Thành, 
Chủ tịch UBND huyện Vĩnh 
Thạnh, cho biết: Để tháo gỡ vấn 
đề này, huyện sẽ chỉ đạo các cơ 
quan chuyên môn lên phương 
án cụ thể hỗ trợ người dân cải 
tạo lại toàn bộ khu đất này để 
đáp ứng đúng mục đích sử dụng 
đất ban đầu là sản xuất lúa nước. 
Đồng thời, kiểm tra, sửa chữa 
toàn diện hệ thống thủy lợi khu 
sản xuất DakChmun, khi việc cải 
tạo đất hoàn thành sẽ vận hành 
lại công trình.

HỒNG PHÚC
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Bình Định

Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó 
Giám đốc Sở KH&CN, cho 
biết chương trình tuyển chọn 
và ươm tạo các ý tưởng/dự án 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
(KN-ĐMST) và cố vấn tăng tốc 
dự án khởi nghiệp thuộc đề án 
Hỗ trợ hệ sinh thái KN-ĐMST 
tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 

Đối với chương trình cố vấn 
tăng tốc dự án khởi nghiệp năm 
2022, đơn vị đã chọn 2 dự án, 
là HTX Sản xuất nấm Anvies 
và HTX Nông dược và Dịch vụ 
tổng hợp An Toàn. Đồng thời, 
tuyển chọn 5 dự án KN-ĐMST 
để ươm tạo, giúp DN hoàn 
thiện mô hình kinh doanh và 
phát triển sản phẩm, gồm: Bánh 
canh rau củ ViDaTa; hộ kinh 
doanh cá thể xưởng gỗ nhỏ - 
sáng tạo từ mộc; woodboy - mô 
hình robot lập trình và điều 
khiển từ xa; HTXNN Ngọc An; 
Công ty CP Dịch vụ Khoa học 
và công nghệ Bình Định. 

“Các dự án được chọn theo 
tiêu chí của chương trình và 
bắt đầu ươm tạo thông qua các 
chương trình, như: Huấn luyện 
tập trung 5 ngày về KN-ĐMST 
cho các dự án, chương trình 
cố vấn dẫn dắt 1:1 cho từng 
dự án và hỗ trợ các dự án kết 
nối với  chuyên gia, nhà sáng 
lập, đối tác hợp tác, các cuộc 
thi và cơ hội tiếp cận đầu tư 
trong quá trình ươm tạo. Bước 
đầu, chương trình đã lan tỏa 
mạnh mẽ tinh thần KN-ĐMST 
đến cộng đồng DN và mọi tầng 
lớp nhân dân; giúp các nhà đầu 
tư tiếp cận được các ý tưởng 
KN-ĐMST của tỉnh, tạo cầu nối 
cho các startup, DN được tiếp 
cận với các nguồn lực hỗ trợ từ 
trong và ngoài tỉnh”, ông Hà 
nhìn nhận.

HTX Nông dược và Dịch vụ 
tổng hợp An Toàn là một trong 
hai dự án lọt vào chương trình 

Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp
Chương trình tuyển chọn và ươm tạo các ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cố vấn tăng tốc dự án 

khởi nghiệp năm 2022, do Sở KH&CN tổ chức đã tìm được 7 DN để hỗ trợ hoàn thiện mô hình kinh doanh, sản phẩm 
và phát triển doanh số. Sau thời gian đồng hành, nhiều ý tưởng/dự án, sản phẩm khởi nghiệp cho thấy tiềm năng, 
triển vọng phát triển tốt trên thị trường.

Ngày 4.1, Bệnh viện Bệnh 
nhiệt đới TP Hồ Chí Minh 
công bố kết quả tầm soát 
b iến  chủng SARS-CoV-2 
trong 6 tháng cuối năm 2022 
trên địa bàn. 

Việc tầm soát biến chủng 
SARS-CoV-2 được tiến hành 
trên các ca bệnh Covid-19 
nhập viện tại Bệnh viện 
Bệnh nhiệt đới từ ngày 1.7 - 
25.12.2022 với tổng số 526 ca. 
Trong số này có 353 ca bệnh 
(67%) có tải lượng vi rút phù 
hợp và được giải mã gene tầm 
soát biến chủng SARS-CoV-2. 
Kết quả thu nhận 336 bộ gene 
SARS-CoV-2 chiếm 95% trong 
tổng số 353 mẫu được đem đi 
phân tích. 

Kết quả định danh cho 
thấy trong 6 tháng cuối năm, 

ngoại trừ một chủng Delta ghi 
nhận vào tháng 7 thì chỉ ghi 
nhận sự lưu hành của biến 
chủng Omicron. Trong thời 
gian này, có sự dịch chuyển 
từ biến chủng phụ BA.5 của 
Omicron ở thời điểm tháng 
7 - 9 sang biến chủng phụ 
BA.2.75 (bao gồm biến chủng 
phụ BN.1 của BA.2.75) trong 
ba tháng cuối năm. 

Ghi nhận sự xuất hiện 
của biến chủng phụ XBB vào 
tháng 12.2022 nhưng ở tỷ lệ 
thấp (5,7%). Sự dịch chuyển 
theo thời gian giữa các biến 
chủng phụ của Omicron từ 
BA.5 sang BA.2.75 trên địa 
bàn là phù hợp với xu hướng 
chung của thế giới. 

Dựa vào tình hình Covid-19 
ghi nhận trong thời gian vừa 

qua cũng như kết quả điều 
tra huyết thanh vào tháng 9 
trên địa bàn thành phố cho 
thấy tình hình Covid-19 của 
thành phố đang được kiểm 
soát tốt.  Qua đó thể hiện 
vai trò của vắc xin Covid-19 
trong việc bảo vệ ca bệnh 
nặng và tử vong. 

Nằm trong các hoạt động 
phòng chống Covid-19 do 
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chỉ 
đạo, trong thời gian sắp tới 
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và 
Đơn vị nghiên cứu lâm sàng 
ĐH Oxford (OUCRU) sẽ tiếp 
tục tầm soát biến chủng của  
SARS-CoV-2 nhằm cung 
cấp thông tin kịp thời cho 
chương trình ứng phó đại dịch 
Covid-19 của TP Hồ Chí Minh.

(Theo TTO)

Trung tâm vũ trụ quốc gia 
Hàn Quốc ngày 3.1 cho biết tàu 
quỹ đạo Danuri đã chụp được 
những bức ảnh đen trắng về 
Mặt Trăng và Trái Đất.

Tàu vũ trụ Danuri - có nghĩa 
là “Mặt Trăng” và “tận hưởng” 
trong tiếng Hàn - được phóng 
lên bằng một tên lửa SpaceX 
từ Mỹ vào tháng 8.2022 và 
tới quỹ đạo Mặt Trăng vào 
tháng trước. Viện nghiên cứu 
Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc 
(KARI) cho biết những hình 
ảnh đen trắng gửi về từ con 
tàu được chụp ở độ cao gần 
120 km phía trên Mặt Trăng 
từ ngày 24.12.2022 đến ngày 
1.1.2023, cho thấy bề mặt gồ 
ghề của thiên thể và Trái Đất 
nhô lên phía đường chân trời. 

Danuri đang bay vòng 

quanh Mặt Trăng với chu kỳ 
quỹ đạo khoảng hai giờ. Tàu 
vũ trụ sẽ bắt đầu các nhiệm vụ 
khoa học vào tháng tới, bao 
gồm lập bản đồ và phân tích 
địa hình Mặt Trăng, đồng thời 
đo cường độ từ trường và tia 
gamma. Nó cũng sẽ thử nghiệm 
công nghệ “internet không 
gian” bằng cách truyền ảnh và 
video về Trái Đất.

Dữ liệu mà Danuri thu thập 
sẽ “được sử dụng để chọn các 
địa điểm tiềm năng cho cuộc 
đổ bộ lên Mặt Trăng vào năm 
2032”, KARI nói thêm. Hàn 
Quốc đã vạch ra các kế hoạch 
đầy tham vọng, bao gồm hạ 
cánh tàu vũ trụ trên Mặt Trăng 
vào năm 2032 và sao Hỏa vào 
năm 2045. 

(Theo VnE)

Tàu Mặt Trăng của Hàn Quốc gửi 
về những bức ảnh đầu tiên

TP Hồ Chí Minh ghi nhận biến chủng phụ XBB 
của Omicron

cố vấn tăng tốc dự án KN năm 
2022. Đây là dự án được hội 
đồng cố vấn chương trình đánh 
giá cao về ý tưởng, hứa hẹn sẽ 
phát triển tốt trong thời gian 
đến nhờ vào kế hoạch xây dựng 
chi tiết, gắn với lộ trình phát 
triển từng dòng sản phẩm. 

Anh Thái Minh Tiến, người 
sáng lập HTX Nông dược và 
Dịch vụ tổng hợp An Toàn, bộc 
bạch: “HTX chủ trương phát 
triển các sản phẩm theo định 
hướng Đông - Tây y kết hợp, 
mang đến sự tiện dụng trong 

cách dùng, phù hợp với thị hiếu 
và nhu cầu của người dùng. 
Với mục tiêu phát triển đó, 
đến nay, HTX đã trồng được  
4 ha vùng nguyên liệu, chủ yếu 
là sâm đương quy, thất diệp 
nhất chi hoa (còn gọi sâm 7 lá), 
kim ngân hoa… Các loài cây 
này đang trong quá trình sinh 
trưởng, phát triển tốt. Thông 
qua chương trình cố vấn tăng 
tốc dự án DN, đã có không ít 
đơn vị liên hệ với HTX để hợp 
tác đầu tư”. 

Hiện tại, HTX Nông dược 

và Dịch vụ tổng hợp An Toàn 
đã thương mại hóa được 3 dòng 
sản phẩm, là dầu gội thảo mộc 
Nẫu Ecofarm, Siro ho LaLang, 
Corceton. Năm 2023, HTX đặt 
mục tiêu tiếp tục trồng thử 
nghiệm và nhân giống một số 
loài cây dược liệu khác, trong 
đó có cây thường xuân; đồng 
thời, liên kết với một số nhà 
máy trong nước để chiết xuất 
một số sản phẩm nguyên liệu 
thảo dược. Về lâu dài, thay vì 
chỉ sơ chế dược liệu HTX sẽ 
phát triển thành mô hình sản 
xuất khép kín, góp phần tăng 
lợi nhuận, tạo thêm việc làm 
cho lao động địa phương.

Hộ kinh doanh cá thể xưởng 
gỗ nhỏ - sáng tạo từ mộc cũng 
là dự án được các chuyên gia, 
cố vấn, DN… đánh giá có tiềm 
năng phát triển mạnh trong thời 
gian đến. Theo Sở KH&CN, 
xưởng gỗ nhỏ này thành lập 
vào cuối năm 2019, chuyên sản 
xuất đồ chơi trẻ em bằng gỗ, 
với các dòng sản phẩm đồ chơi, 
như: Bản đồ Việt Nam, domino 
cửu chương, chuột thăng bằng, 

domino toán học, bộ lắp ghép 
hệ mặt trời…, đang được nhiều 
người ưa chuộng vì giúp trẻ 
vừa chơi vừa học, phát triển 
trí tuệ. Hiện nay, các sản phẩm 
được sản xuất từ xưởng đã có 
chỗ đứng nhất định trên thị 
trường, với 2 đối tượng chính 
thụ hưởng là phụ huynh có trẻ 
em từ 2 - 10 tuổi và các tổ chức 
giáo dục, trường học mầm non. 
Trung bình mỗi tháng, xưởng 
đồ chơi này bán ra hơn 200 bộ 
sản phẩm. 

Chị Trần Nhật Thiên Thanh, 
người đồng sáng lập Xưởng gỗ 
nhỏ - sáng tạo từ mộc, chia sẻ: 
“Thời gian đầu thành lập xưởng, 
chúng tôi gặp nhiều khó khăn 
khi định hướng sản xuất còn 
chưa rõ ràng. Tuy nhiên, những 
khó khăn này hiện tại cơ bản 
được giải quyết khi các chuyên 
gia, nhà cố vấn đã có nhiều góp 
ý, xây dựng, để giúp chúng tôi 
biết đâu là mặt hạn chế để khắc 
phục, đồng thời gợi mở các ý 
tưởng mới, nhất là phát huy 
các điểm mạnh để xưởng lên kế 
hoạch phát triển sản xuất”.

Đồng hành xuyên suốt 
chương trình tuyển chọn và 
ươm tạo các ý tưởng/dự án KN-
ĐMST và cố vấn tăng tốc dự 
án KN năm 2022, ông Trương 
Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội 
đồng cố vấn KN-ĐMST quốc 
gia, nhận xét: “Hệ sinh thái  
KN-ĐMST tỉnh Bình Định khác 
biệt khá nhiều so với các tỉnh, 
thành phố khác trong cả nước. 
Thay vì dàn trải, Bình Định đã 
tập trung vào hỗ trợ chuyên 
sâu cho những dự án khởi 
nghiệp tiềm năng tiêu biểu. 
Hiệu quả qua các chương trình 
ươm tạo, hỗ trợ là khá rõ nét. 
Cụ thể, từ những ý tưởng, dự 
án sơ khai ban đầu, nhưng sau  
6 tháng nhận được sự hỗ trợ của 
chuyên gia, cố vấn, cộng đồng 
DN thông qua chương trình, tất 
cả 7 dự án KN-ĐMST lần này 
đều thành hình rõ nét mô hình 
kinh doanh, gắn chặt với từng 
chiến lược phát triển trong thời 
gian đến”.                  TRỌNG LỢI

Chị Trần 
Nhật Thiên 
Thanh, 
người đồng 
sáng lập 
Xưởng gỗ 
nhỏ - sáng 
tạo từ 
mộc giới 
thiệu các 
sản phẩm.           
Ảnh: 
TRỌNG LỢI

Vùng trồng cây dược liệu của HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn.                                                                               Ảnh: TIẾN MINH



7XÃ HỘITHỨ NĂM, 5.1.2023
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Tích cực thu hút hội viên
Tháng 3.2022, Hội CTĐ TX 

Hoài Nhơn tổ chức ra mắt CLB 
tình nguyện viên CTĐ Bạch Mai 
Trang, do chị Đoàn Thị Hương, 
Giám đốc Công ty TNHH May 
Sinh Phát VN (phường Hoài 
Tân, TX Hoài Nhơn) làm chủ 
nhiệm. Cũng như một số CLB 
khác đã gia nhập Hội, tiền 
thân của CLB Bạch Mai Trang 
là một nhóm thiện nguyện, 
hoạt động từ nhiều năm trước, 
nay đồng ý về dưới “mái nhà 
chung” Hội CTĐ. Chị Đoàn 
Thị Hương từng chia sẻ, khi 
còn là nhóm, vì không có điều 
kiện xác tín thông tin cần hỗ 
trợ nên không ít lần, nhóm hỗ 
trợ đối tượng chưa thật xứng 
đáng, chưa đúng trọng tâm. 

“Từ ngày về với  Hội 
CTĐ thị xã, mọi hoạt động, 
chương trình của CLB đều 
diễn ra bài bản, có kế hoạch; 
hoạt động lớn có sự hỗ trợ về 
nhiều mặt của Hội, đặc biệt 
là sự phối hợp chặt chẽ với 
chính quyền địa phương”, 
chị Hương cho hay.

Tính đến cuối năm 2022, 
Hội CTĐ TX Hoài Nhơn có 24 
hội cơ sở với 222 chi hội, tổng 
cộng 4.325 hội viên, 338 tình 
nguyện viên. Trong năm đã 
phát triển 236 hội viên, tăng 
hơn 5% so với năm 2021. Cùng 
với lực lượng sẵn có với thế 

Hội Chữ thập đỏ Hoài Nhơn hỗ trợ 
hiệu quả đối tượng yếu thế

Năm 2022, Hội CTĐ TX Hoài Nhơn nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua hội CTĐ các huyện đồng 
bằng; 17/17 hội CTĐ xã, phường trực thuộc đều đạt kết quả xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ. Tinh thần 
tiên phong, không ngại đổi mới, đưa ra những giải pháp hiệu quả với quyết tâm cao thực hiện mục tiêu đã đề ra là 
những bí quyết giúp Hội CTĐ thị xã hỗ trợ hiệu quả nhiều nhóm đối tượng yếu thế cả trong và ngoài thị xã. 

mạnh lâu nay, việc có thêm 
“tay”, thêm sự vận động, thêm 
nguồn lực, những hoạt động 
hỗ trợ đối tượng yếu thế theo 
đó lan rộng đến từng khu phố, 
vào tận từng nhà. 

Chủ tịch Hội CTĐ TX Hoài 
Nhơn Cao Hữu Bằng cho rằng, 
tâm lý của đa số nhà hảo tâm 
là thích tự do triển khai hoạt 
động thiện nguyện nên khá 
ngại ngần khi nghĩ đến việc 
đứng vào hàng ngũ của Hội. 

“Hội có Điều lệ và những 
quy định cụ thể, khi thuyết 

phục họ gia nhập, chúng tôi 
giới thiệu, giải thích kỹ lưỡng, 
phân tích mặt thiệt hơn để mọi 
người cùng thấy rõ, suy nghĩ 
và quyết định. Với các nhóm, 
CLB đã gia nhập, Hội luôn 
quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi 
điều kiện để họ triển khai thực 
hiện hoạt động thuận tiện, 
theo mong muốn của nhà tài 
trợ mà họ vận động. Nhờ vậy 
mà nhóm này thông tin đến 
nhóm kia, rồi mọi người yên 
tâm đăng ký vào Hội”, ông 
Bằng cho hay.      

Đa dạng hoạt động 
hỗ trợ đối tượng yếu thế

Năm 2022, lần đầu tiên, Hội 
CTĐ TX Hoài Nhơn triển khai 
hoạt động mua tặng thẻ BHYT 
và hỗ trợ tiền hằng tháng (kéo 
dài đến hết lớp 12) cho các học 
sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn. Theo Phó Chủ tịch 
Hội CTĐ TX Hoài Nhơn Nguyễn 
Văn Tri, hoạt động hỗ trợ học 
sinh khó khăn mọi năm trước 
chủ yếu là trao sách vở, đồng 
phục, góc học tập, xe đạp trong 
một số thời điểm nhất định.  “Giờ 

đây, sự chăm lo thường xuyên 
hơn, giúp các em có thêm một chỗ 
dựa mà bất cứ khi nào gặp khó 
cũng có thể được tiếp sức. Chúng 
tôi không đặt nặng việc các em 
phải là học sinh giỏi, bởi trên thực 
tế số em khó khăn rất khó để học 
giỏi, chỉ cần các em muốn học và 
có nỗ lực, cố gắng là được”, ông 
Tri cho biết.

Bỏ qua rất nhiều “lo ngại”, Hội 
CTĐ TX Hoài Nhơn đã tổ chức  
5 phiên chợ 0 đồng dành cho 
275 hộ có hoàn cảnh khó khăn 
ở 3 làng dân tộc của huyện Vĩnh 
Thạnh, phường Đống Đa (TP Quy 
Nhơn) và xã Hoài Hải của thị xã 
với tổng trị giá 129 triệu đồng. Tổ 
chức những Đêm hội trăng rằm, 
tặng 1.481 suất quà tết thiếu nhi 
cho bệnh nhi tại BVĐK khu vực 
Bồng Sơn, cùng thiếu nhi các xã, 
phường: Hoài Phú, Hoài Sơn, Hoài 
Châu Bắc, Hoài Hảo, Tam Quan 
Nam, Hoài Xuân, Hoài Đức; ở cả 
huyện Hoài Ân và TP Quy Nhơn 
với tổng trị giá trên 113 triệu đồng. 

Hội CTĐ TX Hoài Nhơn còn 
tăng cường công tác phối hợp để 
tặng quà, hỗ trợ nhà ở cho hộ cận 
nghèo, gia đình khó khăn, học 
sinh vượt khó học giỏi, gia đình 
chính sách, gia đình thương binh 
liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng…

“Năm 2022, tổng trị giá công 
tác xã hội của các cấp hội CTĐ 
toàn thị xã trên 4,5 tỷ đồng, trợ 
giúp 12.603 lượt người yếu thế. 
Năm 2023, Hội phấn đấu tiếp tục 
đa dạng hóa hoạt động hỗ trợ đối 
tượng yếu thế với giá trị cao hơn 
năm qua; chú trọng phát triển hội 
viên CTĐ trong các trường học”, 
ông Tri cho biết.               NGỌC TÚ

Hội CTĐ 
TX Hoài Nhơn 
nhận Cờ thi đua 
đơn vị dẫn đầu 
phong trào thi 
đua Hội CTĐ 
các huyện đồng 
bằng năm 2022 
vào sáng 4.1. 
Ảnh: N.T

Đến cuối năm 2022, tổng nguồn vốn 
chính sách xã hội trên địa bàn huyện Vân 
Canh là 341,5 tỷ đồng, tăng 44,1 tỷ đồng 
so với năm 2021. Tổng doanh số cho vay 
trong năm 2022 đạt 112,9 tỷ đồng, tăng  
25,9 tỷ đồng so với năm 2021 với 1.957 lượt hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và 
các đối tượng chính sách khác được vay vốn. 

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng 
chính sách xã hội đạt 341,3 tỷ đồng, tăng 
44,3 tỷ đồng so với năm 2021, đạt 100% kế 
hoạch tỉnh giao. Dư nợ bình quân/xã đạt  
48,7 tỷ đồng, tăng 6,3 tỷ đồng so với năm 2021. 

Từ nguồn vốn cân đối từ Trung ương 
và nguồn ngân sách tỉnh, huyện ủy thác, 
hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong 
năm 2022 đã tạo điều kiện cho 1.181 lượt hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 
được vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, 
cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập; giải 
quyết việc làm cho 355 lao động; giúp cho 
130 hộ có công trình nước sạch và công trình 
vệ sinh. Tạo điều kiện cho 31 hộ vay vốn 
cho con yên tâm theo học tại các trường đại 
học, cao đẳng và học nghề; hỗ trợ vay mua 
90 máy tính cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ 
xây dựng, sửa chữa được 75 ngôi nhà cho 
hộ nghèo theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP...

Gia đình chị Nguyễn Thị Nốt (ở khu 
phố Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh) là 1 trong 

Vốn vay chính sách xã hội góp phần 
ổn định cuộc sống hộ nghèo

75 hộ được hỗ trợ vay vốn theo Nghị định 
28/2022/NĐ-CP để xây dựng lại nhà ở, cho 
biết: “Ngôi nhà hoàn thành trước các đợt 
mưa gió vừa qua đã giúp cả nhà bớt lo âu, 
vất vả. Chương trình vay có thời gian tương 
đối dài, lãi suất thấp để hộ nghèo miền núi 
như tôi kịp dành dụm, tích lũy trả vốn vay”. 

Vay 50 triệu đồng từ chương trình cho 
vay hộ cận nghèo vào năm 2015 để trồng 
keo, đến tháng 10.2019, hộ chị Nguyễn Thị 
Thu Hương (ở thôn Bình Long, xã Canh 
Vinh) đã trả hết nợ và lãi cho Ngân hàng 
CSXH. Cùng với số tiền tích góp, gia đình 
chị tiếp tục vay thêm 50 triệu đồng để mở 

rộng việc trồng keo. Cả gia đình 
chị kỳ vọng sẽ từng bước nâng 
cao kinh tế gia đình, thoát nghèo 
bền vững từ vốn vay chính sách 
xã hội. 

Ông Nguyễn Xuân Việt, Phó 
Chủ tịch UBND huyện, Trưởng 
Ban đại diện Hội đồng quản trị 
Ngân hàng CSXH huyện Vân 
Canh cho biết: Thời gian tới, Ban 
đại diện Hội đồng quản trị, các 
phòng, ngành, tổ chức chính trị - 
xã hội, các xã, thị trấn và Ngân 
hàng CSXH huyện tập trung 
triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 
số 40-CT/TW ngày 22.11.2014, 

Kết luận số 06-KL/TW ngày 10.6.2021 của 
Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính 
sách xã hội.

Đồng thời, tranh thủ nguồn vốn cân đối 
từ Trung ương và nguồn ngân sách tỉnh, 
huyện để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính 
sách; nâng cao chất lượng tín dụng trên địa 
bàn, lồng ghép có hiệu quả việc cho vay 
vốn với các hoạt động chuyển giao KH&KT, 
khuyến nông, khuyến lâm, đào tạo nghề, 
tiêu thụ sản phẩm để nâng cao hiệu quả sử 
dụng vốn…                                          N.MUỘI

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vân Canh giải ngân vốn 
vay chính sách xã hội cho người dân. 

Ảnh: Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vân Canh 

Tặng quà tết cho 
bệnh nhân nghèo 

(BĐ) - Ngày 4.1, Hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức 
đoàn thiện nguyện đến các 
TTYT TX An Nhơn, huyện Phù 
Cát và huyện Tuy Phước trao 
150 suất quà tết có tổng giá trị 
75 triệu đồng cho bệnh nhân 
có hoàn cảnh khó khăn đang 
điều trị tại những nơi này. Ở 
huyện Tuy Phước, đoàn còn 
đến thăm, trao 50 suất quà tết 
trị giá 25 triệu đồng cho một 
số hoàn cảnh khó khăn trong 
cộng đồng. 

Trước đó, ngày 3.1, đoàn 
thiện nguyện của Hội cũng 
đã đến TTYT huyện Phù Mỹ, 
TTYT TX Hoài Nhơn cùng 3 
bệnh viện: Tâm thần Bình 
Định; Lao & bệnh phổi Bình 
Định; Y học cổ truyền và 
Phục hồi chức năng tỉnh, 
thăm, trao 250 suất quà tết 
(mỗi suất 500 nghìn đồng) 
cho bệnh nhân đang điều 
trị tại đây. Riêng tại BVĐK 
khu vực Bồng Sơn (TX Hoài 
Nhơn), đoàn trao 114 suất 
quà (500 nghìn đồng/suất). 

N.TÚ
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Bình Định

Phạt 12 triệu đồng 
một doanh nghiệp 
vi phạm quy định về 
an toàn thực phẩm

(BĐ) - Ngày 4.1, CA tỉnh cho 
biết đã xử phạt vi phạm hành 
chính đối với Công ty TNHH 
C.D. (TP Quy Nhơn) với số tiền 
12 triệu đồng vì vi phạm quy 
định trong lĩnh vực an toàn thực 
phẩm, theo Nghị định 115/2018/
NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, thông qua công 
tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh 
sát môi trường (CA tỉnh) tiến 
hành kiểm tra tại công ty này; 
phát hiện việc kinh doanh thực 
phẩm ăn uống tại đây chưa tuân 
thủ các quy định pháp luật về 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ 
thể, Công ty để người trực tiếp 
chế biến thức ăn không đội mũ, 
đeo khẩu trang; không thực 
hiện kiểm tra, ghi chép và lưu 
giữ tài liệu tại cơ sở nhằm kiểm 
soát an toàn thực phẩm trong 
suốt quá trình từ nhập nguyên 
liệu đến khi chế biến, phân chia, 
bảo quản, vận chuyển cho đến 
khi ăn uống tại cơ sở.           
l Đội Quản lý thị trường 

số 4 thuộc Cục Quản lý thị 
trường Bình Định vừa phối hợp 
với Đội CSĐT tội phạm về kinh 
tế và chức vụ (CA TX An Nhơn) 
và Trung tâm Dịch vụ Nông 
nghiệp TX An Nhơn kiểm tra 
đột xuất một cơ sở kinh doanh 
trên địa bàn phường Bình Định, 
phát hiện và tạm giữ 515 kg 
thịt, xương, móng heo được 
chứa trong 8 thùng xốp, không 
có hóa đơn chứng từ, không rõ 
nguồn gốc xuất xứ, không có 
dấu kiểm soát giết mổ và đang 
trong quá trình phân hủy, bốc 
mùi hôi thối (ảnh).

Mới đây, ngày 24.12.2022, 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
(TGPL) nhà nước tỉnh (Sở Tư 
pháp) phối hợp với các ngành 
chức năng huyện Vĩnh Thạnh 
tổ chức tuyên truyền pháp luật 
và TGPL lưu động cho đồng 
bào dân tộc thiểu số ở làng 1 và 
làng 4 (xã Vĩnh Thuận). Ngoài 
ra, trong tháng 11 và đầu tháng 
12.2022, Trung tâm TGPL nhà 
nước tỉnh phối hợp với chính 
quyền các địa phương tổ 
chức nhiều đợt tuyên truyền, 
tư vấn pháp luật, TGPL lưu 
động cho người dân làng 
Hiệp Tiến (xã Canh Hiệp, 
huyện Vân Canh); thị trấn An 
Lão và xã An Trung (huyện 
An Lão); thị trấn Phú Phong 
(huyện Tây Sơn); xã Hoài Mỹ 
(TX Hoài Nhơn)…

Các trợ giúp viên (TGV) 
pháp lý tuyên truyền, phổ 
biến đến người dân nhiều 
quy định pháp luật liên quan, 
thiết thực trong cuộc sống 
hằng ngày. Đơn cử như Luật 
Phòng, chống bạo lực gia 
đình, Luật Người khuyết tật; 
các quy định của pháp luật về 
đất đai, dân sự; hôn nhân và 
gia đình; chế độ chính sách 
đối với người có công, chế độ 
bảo trợ xã hội, đăng ký và quản 
lý hộ tịch, hộ khẩu... 

Những kiến thức pháp luật 
này được các TGV pháp lý 
trình bày cụ thể, rõ ràng; giúp 
người dân áp dụng vào cuộc 
sống, tránh thực hiện những 
hành vi, việc làm vi phạm 
pháp luật. Ngoài ra, việc người 
dân đặt câu hỏi, các TGV pháp 
lý trực tiếp trả lời cũng giải tỏa 
kịp thời những vướng mắc về 
pháp luật của bà con.

Ông Đinh Những (ở làng 4, 
xã Vĩnh Thuận) chia sẻ: “Được 

nghe TGV tuyên truyền, phổ 
biến, tôi hiểu biết thêm nhiều 
kiến thức pháp luật. Chẳng 
hạn như la chửi, đánh vợ, con 
là hành vi vi phạm pháp luật; 
đưa xe máy cho người dưới 18 
tuổi điều khiển nếu lỡ xảy ra 
tai nạn thì chủ xe cũng sẽ bị 
xử lý. Những kiến thức này 
giúp tôi và nhiều bà con khác 
áp dụng vào cuộc sống hằng 
ngày, tránh những việc làm vi 
phạm không đáng có”.

Theo Trung tâm TGPL nhà 
nước tỉnh, đến nay, 159 xã với 
hàng nghìn thôn, làng trên 
địa bàn tỉnh đều có dấu chân 
của những người làm công tác 
TGPL. Hoạt động TGPL lưu 
động đã hiện diện ở các địa 
bàn xa xôi, cách trở, như: Xã 
An Toàn (huyện An Lão); xã 
Canh Liên (huyện Vân Canh); 
xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim (huyện 
Vĩnh Thạnh); xã đảo Nhơn 
Châu (TP Quy Nhơn)… 

Ông Phạm Minh Vương, 
Trưởng chi nhánh TGPL số 4 
(ở huyện An Lão), cho biết: 
Người dân ở các xã miền núi 

gặp khó khăn, vướng mắc 
trong cuộc sống chủ yếu do 
kiến thức pháp luật còn hạn 
chế. Nhiều khi, quyền lợi hợp 
pháp của người dân bị xâm 
phạm nhưng họ không biết tìm 
đến đâu để được giải quyết. 
Thông qua hoạt động TGPL 
lưu động, sau khi nghe bà con 
trình bày, các TGV pháp lý 
phân tích hợp tình, đúng lý, 
giúp hòa giải, tháo gỡ nhiều 
vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn 
kéo dài.

Còn theo ông Lê Thành 
Trung, Giám đốc Trung tâm 
TGPL nhà nước tỉnh, hiện nay, 
phần lớn các nội dung vướng 
mắc pháp luật của người dân 
liên quan đến lĩnh vực đất đai; 

chế độ chính sách; thừa kế… 
Khi người dân thắc mắc, một 
số cán bộ ở cấp xã giải thích 
chưa rõ ràng, khiến người dân 
bức xúc, khiếu nại. Hoạt động 
TGPL lưu động với các buổi 
sinh hoạt chuyên đề pháp luật 
trực tiếp ở khu dân cư đã góp 
phần tích cực trong việc tháo 
gỡ vướng mắc, giảm đơn thư 
khiếu nại vượt cấp. 

“Thời gian tới, Trung tâm 
tăng cường hoạt động TGPL 
lưu động; đảm bảo 100% các xã 
thuộc huyện nghèo, các xã đặc 
biệt khó khăn, các xã miền núi 
được tổ chức TGPL lưu động 
ít nhất 1 lần trong năm”, ông 
Trung cho hay.

VĂN LỰC

CÔNG TÁC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ: 

Góp phần tháo gỡ 
vướng mắc từ cơ sở 

Thời gian qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp 
pháp lý lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Hoạt động 
này giúp người dân ở cơ sở tiếp cận, có thêm hiểu biết về pháp luật, góp phần “gỡ” nhiều vướng mắc trong cuộc sống.

Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân xã An Trung, 
huyện An Lão.                                                   Ảnh: Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh

Năm 2022, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh và các chi nhánh 
của Trung tâm thực hiện TGPL 2.366 việc, vụ việc cho 2.366 người 
có yêu cầu được TGPL. Ngoài ra, Trung tâm và các chi nhánh phối 
hợp với chính quyền 11 huyện, thị xã, thành phố tổ chức 116 đợt 
TGPL lưu động tại các thôn, làng, khu dân cư của 100 phường, xã, 
thị trấn. Tổ chức 130 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 6.400 
lượt người tham dự tại 119 điểm, thôn, làng, khu dân cư.

CA TX An Nhơn phối hợp 
với CA phường Bình Định 
vừa tổ chức truyên truyền cho 
học sinh và giáo viên Trường 
THCS phường Bình Định về 
quy định, tác hại và cách phòng 
tránh các hành vi vi phạm 
pháp luật trên lĩnh vực ATGT; 
quản lý và sử dụng pháo; sử 
dụng trái phép chất ma túy; sử 
dụng, mua bán thuốc lá điện tử 
trong trường học.

Tại buổi tuyên truyền, CA 
thị xã thông tin tình hình các 
loại tội phạm; tập trung tuyên 
truyền về tác hại của ma túy 
đối với sức khỏe và tính mạng 
của con người; cách nhận biết 
các dạng ma túy thường gặp 
hiện nay và các dạng ma túy 
mới xuất hiện (nhất là các loại 

nước uống và kẹo có chứa chất 
gây nghiện đang len lỏi vào 
trường học). 

Ban tổ chức cũng đề cập đến 
tình trạng học sinh sử dụng 
thuốc lá điện tử trong trường 
học và cảnh báo về những 
tác hại của thuốc lá điện tử. 
Cùng với đó là các quy định 
xử phạt vi phạm hành chính, 
hình sự đối với hành vi mua 
bán, vận chuyển, tàng trữ, sử 
dụng các loại pháo khi chưa 
được phép. 

Dịp này, 1.450 học sinh của 
trường cũng ký cam kết không 
vận chuyển, mua bán, tàng trữ, 
sử dụng các loại pháo, đồ chơi 
nguy hiểm và thuốc lá điện tử.
l CA xã Bình Tường phối 

hợp cùng các đội nghiệp vụ 

CA huyện Tây Sơn vừa tổ chức 
tuyên truyền kiến thức pháp 
luật về ATGT; phòng, chống 
ma túy; phòng chống mua 
bán, tàng trữ, vận chuyển và 
sử dụng trái phép pháo nổ cho 
hơn 300 học sinh tại Trường 
Tiểu học Bình Tường. Trong 
đó, trọng tâm là những nội 
dung cơ bản của Luật Giao 
thông đường bộ, các hành vi 
ứng xử có văn hóa khi tham 
gia giao thông, tự giác chấp 
hành nghiêm quy tắc giao 
thông đường bộ; cách xử lý 
tình huống khi có TNGT xảy 
ra; nguyên nhân và hậu quả 
của TNGT; mức độ xử lý khi 
học sinh vi phạm Luật Giao 
thông đường bộ... 

Q.THÀNH - VĂN PHONG

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Ngày 3.1, CA huyện An 
Lão phát hiện tại một phòng 
hát của quán karaoke Cây 
Xoài (ở thị trấn An Lão) có 
6 đối tượng sử dụng ma túy 
trái phép. Tại hiện trường, tổ 
công tác thu giữ các dụng cụ 

dùng để sử dụng ma túy. Qua 
test nhanh, cả 6 đối tượng đều 
dương tính với ma túy. Các 
đối tượng khai nhận thuê 
phòng tổ chức sinh nhật và 
sử dụng ma túy. 

N.GIANG

Thuê phòng karaoke 
sử dụng ma túy

Ngày 4.1, CA huyện Vĩnh 
Thạnh kiểm tra, phát hiện 
đối tượng Nguyễn Hoàng Hy 
V. (SN 2006, ở thị trấn Vĩnh 
Thạnh) đang tàng trữ pháo nổ.

Tại thời điểm kiểm tra, V. 
cầm túi ny lông bên trong có 
50 viên pháo có hình dạng 

giống quả bóng, đường kính 
2,5 cm, mỗi quả bóng có dây 
cháy chậm. Tổ công tác đã tiến 
hành tạm giữ các tài liệu, đồ 
vật liên quan. Cơ quan CSĐT 
CA huyện Vĩnh Thạnh đang 
củng cố hồ sơ để xử lý.  

N.GIANG

Phát hiện vụ tàng trữ pháo

Các cơ quan chức năng đã 
niêm phong toàn bộ tang vật vi 
phạm để tiếp tục điều tra, xử lý 
theo quy định của pháp luật.

K.ANH - G. NGUYỄN
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Bình Định

Văn phòng Chính phủ vừa có 
C ông văn số 47/VPCP-CN gửi Bộ 
GTVT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính về việc lựa chọn nhà thầu xây 
lắp, tư vấn giám sát và tổ chức khởi 
công xây dựng Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ nêu 
rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
đã có nhiều chỉ đạo liên quan đến việc 
thực hiện lựa chọn các gói thầu xây 
lắp thuộc Dự án này. Trong đó đã yêu 
cầu Bộ GTVT, chủ đầu tư và các đơn 
vị liên quan phải thực hiện đúng quy 
định pháp luật, bảo đảm chống tham 
nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, thất 
thoát, lãng phí; các nhà thầu được lựa 
chọn phải đảm bảo đủ năng lực, kinh 
nghiệm để triển khai chất lượng, hiệu 
quả công trình, dự án. Có thể mời kiểm 
toán trước, trong quá trình triển khai 
dự án theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ 
trưởng Bộ GTVT và các cơ quan đơn 
vị liên quan hoàn toàn chịu trách 
nhiệm theo quy định pháp luật và 
trước Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ về việc lựa chọn nhà thầu xây 
lắp, tư vấn giám sát và tổ chức khởi 

Gói thầu 10 - XL (km 274 +111,86 - km 289+500) dài hơn 14 km, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông giai đoạn 2017 - 2020.                                                                                                           Ảnh (tư liệu) minh họa: TTXVN

Không để xảy ra tiêu cực, 
lợi ích nhóm trong chọn thầu cao tốc

công xây dựng Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông giai đoạn 2021 - 2025; chịu trách 
nhiệm triển khai các gói thầu, dự án 
đảm bảo tiến độ, chất lượng, không 
để xảy ra sai phạm theo quy định của 
pháp luật.

Ngày 1.1 vừa qua, Bộ GTVT đã 

phối hợp với các địa phương có dự án 
cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đi qua 
tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây 
dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc 
Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 
và phát động thi đua tháng cao điểm 
giải ngân vốn đầu tư công. 

(Theo Báo Tin tức)

Năm 2023, dự báo 
lạm phát ở Việt Nam 
khoảng 3,5%

Theo dự báo của các chuyên gia kinh 
tế tại hội thảo khoa học với chủ đề: Diễn 
biến thị trường giá cả ở Việt Nam năm 
2022 và dự báo 2023 do Học viện Tài 
chính (Viện Kinh tế - Tài chính) tổ chức 
ngày 4.1, lạm phát trung bình năm 2023 
của Việt Nam sẽ ở mức khoảng 3,5%.

Nhận định về tình hình lạm phát 
trong nước, TS Nguyễn Đức Độ, Phó 
viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính nhận 
định, chính sách tiền tệ thận trọng trong 
năm 2022 cùng với nguy cơ kinh tế thế 
giới rơi vào suy thoái trong năm 2023 
sẽ khiến áp lực lạm phát trong năm nay 
không quá lớn.

“Lạm phát so với cùng kỳ năm trước 
có khả năng đạt đỉnh vào tháng 1.2023 
và sau đó sẽ quay trở lại mức trung bình 
của giai đoạn 2016 - 2022, khoảng 3%. 
Lạm phát trung bình năm 2023 được 
dự báo sẽ ở mức khoảng 3,5%”, theo  
TS Nguyễn Đức Độ.

Nhấn mạnh Việt Nam thuộc nhóm 
các nước có mức lạm phát thấp, trong 
khi lạm phát thế giới tiếp tục tăng cao, 
song PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng: 
Nhìn vào số liệu CPI bình quân năm 
trong 5 năm (2018 - 2022) thì thấy CPI 
biến động không nhiều và có xu hướng 
đi ngang.

Trong khi đó, giá nhiên liệu, nhất là 
giá xăng dầu được dự báo sẽ hạ nhiệt 
trong năm 2023; Trung Quốc mở cửa nền 
kinh tế sau khi thực hiện zero Covid. 
Trong khi đó, sản xuất nông nghiệp ở 
nước ta vẫn đang phát triển khá tốt, 
GDP năm 2022 tăng 8,02% - là mức tăng 
cao nhất trong hơn 10 năm nay... “Vì 
vậy, CPI bình quân năm 2023 so với năm 
2022 nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức 
3,2 - 3,5%, dưới chỉ tiêu Quốc hội đề ra 
là hoàn toàn khả thi”, PGS.TS Ngô Trí 
Long nói.                           (Theo Nhân Dân)

l UBND TP Hà Nội quyết định thu 
hồi danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” 
đối với ông Nguyễn Quang Tuấn - cựu 
Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và bà Lê 
Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ 
sinh dịch tễ Trung ương. Tháng 12.2021, 
ông Tuấn bị bắt giam về tội “vi phạm quy 
định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm 
trọng”. Tháng 9.2022, Ủy ban Kiểm tra 
Thành ủy Hà Nội đã thi hành quyết định 
kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối 
với bà Lê Thị Quỳnh Mai. 

(Theo Vietnamnet)

l Ngày 4.1, CA tỉnh Bắc Giang cho 
biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 
5 bị can gồm 4 phó giám đốc và đăng 
kiểm viên ở Trung tâm đăng kiểm xe 
cơ giới 98-06D, để điều tra làm rõ hành 
vi nhận hối lộ. Qua điều tra cho thấy, từ 
tháng 3.2021 đến nay, nhiều lãnh đạo, 
đăng kiểm viên, nhân viên của trung 
tâm trên có hành vi vòi vĩnh, nhận tiền 
của chủ phương tiện xe cơ giới đến kiểm 
định, để bỏ qua một số lỗi và cấp giấy 
đăng kiểm.       (Theo Vietnamnet)

l Kết thúc năm 2022, tổng thu 
ngân sách nhà nước của TP Hải Phòng 
đạt hơn 106.600 tỷ đồng, là năm đầu 
tiên thành phố Cảng vượt mức thu ngân 
sách 100 nghìn tỷ đồng, nằm trong tốp 
đầu của cả nước. Trong đó, thu nội địa 
đạt 38.368 tỷ đồng, đạt 120,9% dự toán 
Trung ương giao, tăng 4,7% so thực hiện 
năm 2021; thu xuất nhập khẩu đạt hơn 
68.300 tỷ đồng, vượt 12.000 tỷ đồng so 
chỉ tiêu được giao.  (Theo Nhân Dân)

Ngày 4.1, Hội đồng xét xử (HĐXX) 
đã tiến hành tuyên án với 36 bị cáo 
trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công 
ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC), BVĐK 
tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan. 
Trong vụ án này, có 8 bị cáo được 
HĐXX xác định là trốn truy nã (trong 
đó có cựu Chủ tịch AIC - Nguyễn Thị 
Thanh Nhàn).

HĐXX tuyên án: Nguyễn Thị 
Thanh Nhàn (SN 1969, cựu Chủ tịch 
Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám 
đốc Công ty AIC) 16 năm tù về tội 
“vi phạm quy định về đấu thầu gây 
hậu quả nghiêm trọng”, 14 năm tù 
về tội “đưa hối lộ.” Tổng hợp hình 
phạt chung đối với bị cáo Nhàn là  
30 năm tù.

Bị cáo Trần Mạnh Hà (SN 1971, 
Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC)  
13 năm tù về tội “vi phạm quy định về 
đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng,” 
12 năm tù về tội “đưa hối lộ”. Tổng 
hợp hình phạt chung đối với bị cáo Hà 

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn 
bị tuyên phạt 30 năm tù 

Các bị cáo đứng nghe tuyên án.

là từ 25 năm tù.
Bị cáo Trần Đình Thành (SN 1955, 

cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) 11 năm 
tù; bị cáo Đinh Quốc Thái (SN 1959, 
cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) 
9 năm tù về cùng tội “nhận hối lộ”.

Bị cáo Phan Huy Anh Vũ (SN 1967, 
cựu Giám đốc BVĐK Đồng Nai, Giám 
đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) 10 năm tù 
về tội “vi phạm quy định về đấu thầu 
gây hậu quả nghiêm trọng”, 9 năm tù 
về tội “nhận hối lộ.” Tổng hợp hình 

phạt chung đối với bị cáo Vũ là từ 
19 năm tù.

Bị cáo Bồ Ngọc Thu (SN 1960, cựu 
Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai) 
3 năm 6 tháng tù về tội “lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn trong khi thi 
hành công vụ”.

Các bị cáo còn lại bị tuyên án từ 
30 tháng tù treo đến 6 năm 6 tháng 
tù giam về tội “vi phạm quy định về 
đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Về số tiền thiệt hại hơn 152 tỷ 
đồng, các bị cáo đã nộp khắc phục 
3,1 tỷ đồng. HĐXX xác định còn 
khoảng 149 tỷ đồng - là số tiền các 
bị cáo Nhàn, Hà, Nga và công ty 
AIC phải liên đới bồi thường. Về 
số tiền hưởng lợi bất chính do nhận 
hối lộ, HĐXX xác định Trần Đình 
Thành phải nộp 14,5 tỷ đồng, Đinh 
Quốc Thái 14,5 tỷ đồng, Phan Huy 
Anh Vũ 14,8 tỷ đồng, Bồ Ngọc Thu  
1 tỷ đồng. Số tiền này, các bị cáo đã 
nộp đầy đủ.                          (Theo VOV)

Từ ngày 5 - 8.1, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa 
có thể xuất hiện lũ

Nước lũ trên sông Hương hồi tháng 4.2022. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng 
Thủy văn Quốc gia, từ ngày 5 - 8.1, 
trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến 
Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 
một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các 
sông ở mức báo động 1 và trên báo 
động 1, các sông nhỏ có khả năng lên 
mức báo động 1 - báo động 2; riêng 

trên sông Côn (Bình Định) tại Thạnh 
Hòa dao động ở mức báo động 2 (do 
ảnh hưởng của công trình thủy lợi).

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất 
ở trung du, vùng núi và ngập lụt 
vùng trũng thấp, ven sông, khu đô 
thị tại các tỉnh, thành phố từ Thừa 
Thiên Huế đến Khánh Hòa.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

TIN VẮN



10 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO THỨ NĂM, 5.1.2023
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 5.1.2023

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa và mưa rào, có nơi 
mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển có lúc cấp 4 - 5.

Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa và mưa rào. Gió 

Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4 - 5.
Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ thấp nhất từ 20- 220C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và 

giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn 
xa từ 4 - 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Sóng 
cao 3 - 5 m.                                         (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

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

Tài sản thi hành án: 
1. Công trình xây dựng gắn liền với đất: Sân bê tông, diện tích 3.565 m2; 

Nhà làm việc và nhà nghỉ công nhân, diện tích 750 m2; Xưởng luyện thép 
số 2, diện tích 1.714 m2; Xưởng luyện thép số 1, diện tích 735,9 m2; Xưởng 
cán thép, diện tích 1.656 m2; Nhà bảo vệ, diện tích 12,5 m2; Mái hiên xưởng 
luyện thép số 2, diện tích 195,3 m2; Mái hiên xưởng luyện thép số 1, diện 
tích 107,4 m2; Mái hiên xưởng cán thép, diện tích 158,4 m2; Nhà kho số 1, 
diện tích 6 m2; Đài nước số 3, diện tích 10,4 m2; Đài nước số 4, diện tích  
10,4 m2; Trạm điện, diện tích 9,2 m2; Nhà kho số 2, diện tích 86,8 m2; Móng 
trạm biến áp, diện tích 25,3 m2; Móng trạm biến áp 1, diện tích 38,6 m2; Bể 
lọc nước, diện tích 174,7 m2; Trạm bơm nước làm mát, diện tích 10,2 m2; Bể 
nước tuần hoàn, diện tích 109,1 m2; Trạm cấp nước kết hợp cứu hỏa, diện 
tích 9,6 m2; Trạm cân điện tử, diện tích 39,4 m2; Bể nước tuần hoàn, diện tích 
180,3 m2; Tường rào, cổng ngõ gồm: Mặt trước 226,65 m, các mặt còn lại 
523,34 m); Cống thoát nước mưa, mương nước tuần hoàn, có đường ống 
nhựa: 1 hệ thống; Khung sắt (phía sau xưởng cán thép), diện tích 78 m2; Hệ 
thống móng nhà công nhân, diện tích 280 m2; Móng máy nhà luyện thép số 
2 gồm: 3 móng máy phía trước (7 m  x  7 m  x  1,7 m), 3 móng máy phía sau 
(7,1 m  x  7,3 m  x  1,56 m).  

2. Máy móc thiết bị: Máy cán sắt; Khuôn gang (khuôn phôi); Lò luyện 
thép; Máy ép sắt; Máy cắt sắt; Ray, ghi trượt; Máy hút bụi; Mainboard IQ 355 
và cân điện tử 80T; Hệ thống camera; Máy bơm; Máy phát điện.

Toàn bộ hạng mục công trình xây dựng gắn liền với thửa đất số 241, tờ 
bản đồ số 11, địa chỉ thửa đất: Lô D2 (nay là lô BI-5), Khu công nghiệp Long 
Mỹ, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Diện tích: 33.589,08 m2; Mục 
đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp; Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 
31.12.2048; Nguồn gốc sử dụng đất: Thuê đất của Công ty CP Đầu tư và Xây 
dựng Bình Định; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 751008, số vào 
sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T01369 do UBND tỉnh Bình 
Định cấp ngày 5.12.2008. 

Giá khởi điểm của tài sản: 7.234.618.700 đồng (không bao gồm thuế 
GTGT; Nộp khoản tiền đặt trước 1.400.000.000 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 đường 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 27.1.2023 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

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 và công bố giá: Bắt đầu lúc  
14 giờ 30 phút ngày 30.1.2023 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 doanh nghiệp, có năng lực tài chính, trừ các trường hợp pháp luật quy 
định không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá 
theo quy chế, thông báo đấu giá tài sản.   

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

  

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

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 02/2023 từ ngày 10.1.2023 đến ngày 16.1.2023
THỨ BA, NGÀY 10.1.2023: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: TBA Hội Tân 3. 7h15-16h45: TBA Phan 

Chu Trinh 2. 7h30-11h15: Lộ 1 TBA Phan Chu Trinh. 5h30-15h30: Các TBA KDC Nhơn Bình 1, 3, 5, Đào 
Tấn 2, 3, 4, Tường Vân, Nhơn Phú 5, Nhơn Bình 2, 6, 7, 10, Xóm Dừa. 11h-13h: TBA Hoàng Cường (Công 
ty Giang Đạt Thành) và các TBA Mỹ Nguyên, Mỹ Nguyên 2, Mỹ Nguyên 3 (Xí nghiệp CB Gỗ XK Mỹ 
Nguyên) - phường Bùi Thị Xuân. 14h-15h30: TBA Trường Ischool. 

THỨ TƯ, NGÀY 11.1.2023: TP Quy Nhơn: 6h30-11h30: Đường Tây Sơn từ Phân viện Sốt rét 
KST đến Nhà máy Điện Nhơn Thạnh, khu dân cư Khu phố 7 - phường Nhơn Phú. 7h-11h30: TBA 
Kho xăng dầu Phú Hòa. 7h-11h30: Đường Tây Sơn từ Công ty Nguyên liệu Giấy đến Nhà máy điện 
Sông Ngang - phường Nhơn Phú. 13h30-15h45: Dãy số lẻ QL 1A từ chợ Bùi Thị Xuân đến Khu TĐC 
E655 - phường Bùi Thị Xuân. 8h-9h15: TBA Vĩnh Phước. 9h30-11h30: TBA Đại Thành 4. 14h-17h30: 
TBA Wesbrook. 

THỨ NĂM, NGÀY 12.1.2023: TP Quy Nhơn: 7h15-16h45: TBA Trần Hưng Đạo 2. 8h30-10h30: 
TBA Đống Đa 5. 10h15-11h45: TBA Đống Đa 2. 8h30-15h: Các TBA Cao đẳng Y tế, Nhà thờ lớn, Lê 
Thánh Tôn 1, Phan Bội Châu 3, Trần Bình Trọng, TC Chung cư Trần Bình Trọng, BVĐK TP Quy Nhơn. 
13h15-15h: TBA Đống Đa 4. 5h-7h30: Khu vực phường Trần Quang Diệu từ Vòng xoay Long Vân đến 
cầu Sông Ngang; Từ Nhà máy điện Nhơn Thạnh đến cầu Long Vân; Đường Hùng Vương phường Nhơn 
Phú từ cầu Sông Ngang đến cầu Dài. 7h45-12h: Khu dân cư núi Mồ Côi - phường Nhơn Phú. 

THỨ BẢY, NGÀY 14.1.2023: TP Quy Nhơn: 5h20-7h15: Các TBA Hồ phun nước nghệ thuật, 
Quảng trường 2, Nguyễn Văn Trỗi, Nhà Văn hóa Lao động, KS Thái Bảo, Nguyễn Nhạc 2, Vũ Bảo, 
Nguyễn Tư, Điện TC ITower, Diên Hồng 1, Ngân hàng Đầu tư 2, Hoàn Cầu 1, 2, Trần Thị Kỷ, TT Bưu chính 
KV 3, Ngân hàng Nhà nước VN - chi nhánh BĐ, Diên Hồng 3. 6h30-14h30: Các TBA Thanh Niên 1, 3, 
BMT Fico, Nhựa Xà phòng, Ngô Mây 1, 2, 3, 4, 5, Võ Lai 1, 2, Lê Phương Thảo, Ngân hàng Quân Đội, 
Hàm Nghi, Biên Cương, Cty XD 47, Nguyễn Nhạc 1, TC 01 Ngô Mây, Lê Lai, Nguyễn Lạc 1, 2, Ngô Văn 
Sở, Quảng Trường số 1. 8h-13h15: Các Dược phẩm 1, 2, chợ Cây Xăng. 15h-16h30: Các TBA Hồ phun 
nước nghệ thuật, Quảng trường 2, Nguyễn Văn Trỗi, Nhà Văn hóa Lao động, KS Thái Bảo, Nguyễn Nhạc 
2, Vũ Bảo, Nguyễn Tư, Điện TC I.Tower, Diên Hồng 1, Ngân hàng Đầu tư 2, Hoàn Cầu 1, 2, Trần Thị Kỷ, TT 
Bưu chính KV 3, Ngân hàng Nhà nước VN - chi nhánh BĐ, Diên Hồng 3. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 15.1.2023: TP Quy Nhơn: 5h-16h: Các TBA KS Mường Thanh, Chợ Lớn mới, 
Phan Thị Kim Thoa, Viettel, Đinh Bộ Lĩnh, BV Mắt, Dệt may XK BĐ 2, Ô tô 1/5, Chung cư Nam Ngân, 
Foodinco QN T1, T2, Trần Hưng Đạo 6, 7, VP Cục Hải quan, Cục Hải quan BĐ, Hàm Tử, Cảng cá QN 1, 2, 
Nhà máy SX nước đá QN, Cty CP Thủy Sản 1, 2, Vận tải biển, Nguyễn Văn Lãnh, Hải Đoàn BP 48, Cảng 
QS Thị Nại 2, Trạm sạc điện Winfast Trần Hưng Đạo. 6h30-13h30: Các TBA KS Thanh Thảo, Trại giam, 
KS Anh Thảo, Cần Vương 2, TT Bến xe, VP Cty Phú Tài, Võ Liệu 1, 2, Ghềnh Ráng 1, 2, 4, 5, Nguyễn Lữ 3, 
Toyota, TT Di động KV Quy Nhơn, VP Cty Pisico, CS Tây Sơn, Cáp quang biển 2, DC Dịch vụ, Mai Hắc Đế, 
May QN 2, Hưng Phát 2, 3, Lam Sơn 1, 2, Phong da liễu TW 1, 2, Chế Lan Viên, Kho Lưu trữ tỉnh, Đặng 
Văn Chấn, Tống Phước Phổ, Cao ốc Long Thịnh, Bế Văn Đàn 1, 2, TT Điều Dưỡng, TC Seaview, KS Hoàng 
Anh 1, 2, Hàn Mạc Tử, DC Bông Hồng 3, TĐC Hưng Thịnh 1, 2, KDC Hưng Thịnh, Bơm PS4. 

THỨ HAI, NGÀY 16.1.2023: TP Quy Nhơn: 6h30-18h: CácTBA Thuận Đức, CK Hùng Vương, CK 
Minh Đức, Hoài Thu, Bà Chị, Cty Lương thực, NĐ An Lộc Phát. 7h-17h TBA Tiến Thịnh.

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. Ngoài ra Quý khách hàng có thể xem thông báo kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện tại 
địa chỉ https: //pcbinhdinh.cpc.vn

  



11THỨ NĂM, 5.1.2023 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

1. Trạm trưởng Trạm y tế: 1 người.
- Mô tả công việc: 
+ Công tác khám chữa bệnh thông thường cho người lao động, sơ cứu, 

cấp cứu các trường hợp tai nạn lao động và chăm sóc sức khỏe cho người 
lao động tại cơ sở lao động,... đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Phối hợp kiểm tra việc chấp hành điều lệ an toàn vệ sinh lao động, 
bảo hộ lao động, phòng chống dịch tại cơ sở lao động; Hướng dẫn các 
biện pháp phòng tránh dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp.

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động y tế trong năm theo đúng kế hoạch; 
Quản lý hồ sơ vệ sinh lao động và môi trường lao động; Lập báo cáo công 
tác y tế liên quan đến khám, điều trị, cấp phát thuốc,...

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công.
- Yêu cầu công việc:
+ Độ tuổi: Không quá 40 tuổi.
+ Ưu tiên các ứng viên Nam; Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm 

chịu được áp lực, cường độ cao, bao quát hiện trường tốt.
+ Trình độ chuyên môn: Đại học y khoa trở lên hoặc tương đương và có 

chứng chỉ hành nghề (bác sĩ, y sĩ).
+ Nắm vững các kiến thức chuyên môn Y - Dược, sơ cấp cứu tại chỗ; Có 

khả năng xử lý ban đầu các tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe 
người lao động; Có kỹ năng khám, chữa bệnh và xử lý tình huống tốt.

+ Nắm vững các quy định của pháp luật Nhà nước về An toàn - Vệ sinh 
lao động; Bảo hộ lao động, môi trường và điều kiện làm việc.

+ Có mối quan hệ với chính quyền địa phương, Sở Y tế và BVĐK tỉnh.
+ Thành thạo chương trình ứng dụng xử lý văn bản.
+ Có khả năng đọc tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.
2. Thợ máy: 1 người.
- Mô tả công việc: 
+ Thực hiện tốt tác nghiệp sửa chữa cơ khí phần máy của thiết bị, 

phương tiện cơ giới.
+ Nhận kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hằng ngày, tuần, tháng; Thực 

hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện cơ giới được giao đảm 
bảo an toàn, đúng kỹ thuật, đúng tiến độ đề ra.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công.
- Yêu cầu công việc:
+ Độ tuổi: Từ 25 - 40 tuổi.
+ Trình độ chuyên môn: Sơ cấp kỹ thuật ô tô hoặc tương đương.
+ Ưu tiên: Có ít nhất 3 năm làm việc trong các cơ sở tư nhân hoặc các 

đơn vị sửa chữa đúng nghề; Có kinh nghiệm về sửa chữa động lực của các 
loại phương tiện cơ giới nặng (xe tải, đầu kéo, xe ủi, xúc, đào...)

+ Chịu khó học hỏi, tuân thủ kỷ luật lao động, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có 
ý thức trách nhiệm trong công việc, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

3. Yêu cầu về hồ sơ:
+ Đơn xin việc có dán ảnh 4×6; CV (Curriculum Vitae); Bản sao y CMND/

CCCD, sổ hộ khẩu.
+ Giấy khám sức khỏe có xác nhận cơ quan y tế có thẩm quyền thời hạn 

không quá 6 tháng.
+ Bản sao các văn bằng, bằng nghề/chứng chỉ nghề tương ứng.
+ Hồ sơ gửi về: Số 02 Phan Chu Trinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và 

qua Email: qnp.hr@quynhonport.vn. Ứng viên đăng ký dự tuyển quét mã 
QR Code cuối trang.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 30.12.2022 đến hết ngày 15.1.2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI MINH
THÔNG BÁO

Phát hành hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội
Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh kính thông báo phát hành hồ sơ đăng 

ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2 
(Lamer 2) - đợt 6, với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 1.1.2023 đến 28.2.2023.
- Số lượng căn hộ: 674 căn, diện tích từ 54,44 m2 đến 70 m2.
- Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng kinh doanh công ty - Số 363 Tây Sơn, 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Giờ, ngày làm việc: Giờ hành chính, tất cả các ngày trong tuần.
- Điện thoại: 02563 847 999.
- Hướng dẫn và tư vấn hồ sơ đăng ký: Tại văn phòng kinh doanh Công ty.
Vậy Công ty kính thông báo để mọi người dân, đủ điều kiện và có nhu 

cầu mua được biết và liên hệ nhận hồ sơ và đăng ký mua, thuê mua theo quy 
định. Sau thời gian trên, Công ty sẽ tổng hợp tổ chức kiểm tra xét duyệt hồ 
sơ theo quy định.

THÔNG BÁO
CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHO VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BÌNH ĐỊNH

Ngày 22.12.2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định cấp lại đăng 
ký hoạt động số 35010001/TP-ĐKHĐ cho Văn phòng Luật sư Bình 
Định do thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.

Nay Văn phòng Luật sư Bình Định thông báo:
1. Tên gọi đầy đủ: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BÌNH ĐỊNH
2. Địa chỉ trụ sở mới: Số 49 đường Phan Chu Trinh, phường Hải 

Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
3. Lĩnh vực hành nghề:
- Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm 

giữ, bị can, bị cáo hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người 
bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ 
trong vụ án hình sự.

- Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ án dân sự, hôn nhân gia 
đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính.

- Tư vấn pháp luật.
- Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng.
- Thực hiện dịch vụ pháp lý.
4. Người đại diện cho pháp luật của Văn phòng:
Họ và tên: Trương Quốc Dũng  Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25.12.1959
Địa chỉ thường trú: Số 49 đường Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Chứng chỉ hành nghề số: 17771/TP/LSCCHN.
5. Giấy đăng ký hoạt động số: 35010001/TP/ĐKHĐ, Sở Tư pháp 

Bình Định cấp ngày 22.12.2022.
Văn phòng Luật sư Bình Định thông báo cho quý cơ quan, tổ chức 

biết để thuận tiện liên hệ công tác.

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

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

dài tại nông thôn và 87 m2 đất trồng cây lâu năm sử dụng đến ngày 
15.10.2064); Thửa đất số: 47; Tờ bản đồ số: 17; Địa chỉ: Thôn Kim Giao 
Bắc, xã Hoài Hải, TX Hoài Nhơn (huyện Hoài Nhơn), tỉnh Bình Định.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà ở 2 tầng; Cấp: N3; Diện tích xây 
dựng: 113 m2; Diện tích sàn: 192,1 m2; Kết cấu: Tường xây gạch, trần bê 
tông cốt thép, mái tole Proximăng, nền gạch hoa; Tường rào, cổng. 

Giá khởi điểm của tài sản: 875.111.589 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 170.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.
Địa chỉ: 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 27.1.2023 
tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

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 và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 9 giờ 30 phút ngày 30.1.2023 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự 
TX Hoài Nhơn.          

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Bình Định

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 3.1 cho 
biết hầu hết các quốc gia thành viên Liên 
minh châu Âu (EU) ủng hộ việc yêu cầu 
du khách đến từ Trung Quốc phải xét 
nghiệm Covid-19 trước khi khởi hành 
tới các nước này khi Trung Quốc có kế 
hoạch dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với 
công dân Trung Quốc dù bùng phát làn 
sóng lây nhiễm Covid-19.

Cuộc họp diễn ra ngày 3.1 của Ủy ban 
An ninh Y tế, một cơ quan tư vấn của 
EU gồm các chuyên gia y tế từ 27 quốc 
gia thành viên, đã đưa đến cách tiếp cận 
chung về vấn đề này.

Người phát ngôn Ủy ban trên cho 
biết phần lớn các quốc gia EU ủng hộ yêu 
cầu xét nghiệm trước khi khởi hành đối 
với du khách đến từ Trung Quốc. Yêu 
cầu này cần phải được thực hiện đối với 
các chuyến bay và sân bay phù hợp nhất 
và được thực hiện một cách phối hợp để 
đảm bảo hiệu quả.

Ngày 3.1, EC đã đưa ra thảo luận đề 
xuất về các khuyến nghị như đeo khẩu 
trang trong chuyến bay từ Trung Quốc, 
giám sát nước thải của máy bay từ nước 
này hay tăng cường lấy mẫu giải trình 
tự gen tại các sân bay.

EU cân nhắc các biện pháp kiểm soát dịch 
khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế

Theo người phát ngôn của EC, các 
quan chức y tế EU tiếp tục thảo luận về 
những biện pháp trên tại một cuộc họp 
diễn ra vào chiều 4.1.

Người phát ngôn cũng cho biết tất 
cả các nước EU đã nhất trí rằng cần có 

Hành khách tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 27.12.                                                              Ảnh: Reuters

cách tiếp cận phối hợp do tình hình dịch 
bệnh tại Trung Quốc có sự thay đổi và 
lượng du khách từ Trung Quốc tới EU 
gia tăng, sau khi chính sách kiểm soát 
dịch bệnh nghiêm ngặt của Trung Quốc 
sẽ được dỡ bỏ từ ngày 8.1. (Theo TTXVN)

Hàn Quốc cân nhắc 
đình chỉ thỏa thuận 
quân sự liên Triều

Giới chức Hàn Quốc ngày 4.1 cho biết 
Tổng thống nước này Yoon Suk-yeol đã 
chỉ thị cho các cố vấn cân nhắc tới việc 
ngừng thỏa thuận giảm thiểu căng thẳng 
quân sự liên Triều ký năm 2018.

Phát biểu với báo giới, Thư ký báo 
chí cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc 
Kim Eun-hye nêu rõ: “Tổng thống Yoon 
Suk Yeol đã chỉ đạo Văn phòng An ninh 
Quốc gia xem xét đình chỉ thỏa thuận 
quân sự đạt được vào ngày 19.9.2018”.

Động thái trên diễn ra sau khi quân đội 
Hàn Quốc phát hiện 5 thiết bị bay không 
người lái (UAV) của Triều Tiên vượt qua 
biên giới liên Triều trong ngày 26.12.

Hàn Quốc đã phát đi thông điệp cảnh 
báo, bắn cảnh cáo, điều các máy bay 
chiến đấu để ngăn các UAV này.

Vào ngày 19.9.2018, Hàn Quốc và 
Triều Tiên đã ký kết “Biên bản nhất trí 
thực thi Tuyên bố Panmunjom ở lĩnh 
vực quân sự,” còn được gọi tắt là “thỏa 
thuận quân sự liên Triều ngày 19.9,” 
nhân Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại 
Bình Nhưỡng.               (Theo Báo Tin Tức)

“Tuyên bố chung Bình Nhưỡng” được ký kết ngày 
19.9.2018 giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 
(phải) và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông 
Moon Jae-in.                                                 Ảnh: AFP/TTXVN

 Thủ tướng Ukraine Denys 
Shmyhal ngày 3.1 đã vạch ra 10 ưu tiên 
của chính phủ cho năm 2023, trong đó 
nhấn mạnh vấn đề hỗ trợ toàn diện cho 
quân đội cũng như lĩnh vực an ninh và 
quốc phòng.

 Ngày 4.1, Tổng thống Kazakhstan 
Kassym-Jomart Tokayev đã ký sắc lệnh 
cải tổ nội các, trong đó thay thế một số bộ 
trưởng và bổ nhiệm Chánh văn phòng Thủ 
tướng Galymzhan Koishybayev kiêm nhiệm 
chức vụ Phó Thủ tướng.

 Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3.1 
ký thỏa thuận dài hạn, cho phép công 

ty khí đốt nhà nước của Bulgaria tiếp cận 
mạng lưới khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ.

 Bộ Ngoại giao Ba Lan ngày 3.1 cho 
biết phía Đức đã chính thức bác bỏ yêu 
cầu của Ba Lan về việc bồi thường thiệt hại 
trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, ước tính 
lên tới 1.300 tỷ euro (1.400 tỷ USD).

 Phó Chủ tịch Hội đồng quân 
sự chuyển tiếp của Sudan, Tướng 
Mohamed Hamdan Dagalo, ngày 3.1 
cho biết nước này đã đóng cửa biên giới 
với Cộng hòa Trung Phi, với lý do nhằm 
ngăn ngừa tình hình “nổi loạn” và những 
thách thức an ninh chưa xác định từ phía 

bên kia biên giới.

 Theo dữ liệu trên trang web 
chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật 
Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc 
gia Trung Quốc, trong năm 2022, ít nhất 
32 cán bộ do Trung ương quản lý bị “ngã 
ngựa” và ít nhất 37 cán bộ thuộc đối tượng 
này đã bị kỷ luật đảng và chính quyền.

 Bộ Quốc phòng Nga hôm 4.1 
tuyên bố, ít nhất 89 quân nhân Nga đã 
tử trận khi bị Ukraine tập kích bằng tên 
lửa vào khu nhà tạm ở TP Makeyevka, 
tỉnh Donetsk vào rạng sáng 2.1.

(Theo VOV.VN, TTXVN)

TIN VẮN

Đài Loan (Trung Quốc) có kế hoạch 
sẽ lì xì khoản tiền tương đương gần  
200 USD cho mỗi người dân trong dịp 
Tết, ông Tô Trinh Xương, người đứng 
đầu cơ quan hành pháp của hòn đảo này 
thông báo ngày 4.1.

“Thành quả kinh tế năm nay sẽ được 
chia sẻ cho mọi công dân, từ trẻ đến già. 
Chúng tôi muốn chúc phúc cho tất cả 
mọi người trong dịp tết Nguyên đán”, 
ông Tô Trinh Xương, cho hay.

Đài Loan sẽ phát lì xì gần 200 USD/người cho toàn dân
Ông Tô cho biết tổng cộng 140 tỷ 

Đài tệ (hơn 4,5 tỷ USD), một phần từ 
nguồn thu thuế, dự kiến được phân phát 
dưới dạng tiền mặt cho người dân. Mỗi 
người Đài Loan sẽ được nhận 6.000 Đài 
tệ (khoảng 195 USD), song ông Tô không 
cho biết cách thức phân phát số tiền này.

Kế hoạch này nhiều khả năng sẽ được 
cơ quan lập pháp Đài Loan thông qua, 
bởi đảng Dân Tiến cầm quyền đang 
chiếm đa số.               (Theo VnExpress.net)

Trong một khu chợ ở  TP Cơ Long, Đài Loan (Trung Quốc).        
Ảnh: Reuters

Hyundai Oilbank, công ty lọc dầu 
hàng đầu của Hàn Quốc, cho biết chi 
tiền thưởng Tết cho nhân viên gấp  
100 lần mức lương cơ bản, tương đương 
120 tháng lương.

Công ty từ chối tiết lộ tổng số tiền 
họ sẽ chi thưởng Tết năm nay. Vào 
năm 2021, nhân viên của Hyundai 
Oilbank nhận trung bình 121 triệu won  

Doanh nghiệp dầu khí Hàn Quốc thưởng Tết 120 tháng lương

Hyundai Oilbank, công ty lọc dầu hàng đầu Hàn Quốc. 
Ảnh: NEWSWORLD

(94.800 USD) mỗi người, bao gồm tiền 
thưởng bằng 600% lương cơ bản hằng năm.

Phía công ty cho biết tiền thưởng cao 
do hưởng lợi từ kết quả kinh doanh tốt 
của ngành lọc dầu vào năm ngoái. Chỉ 
riêng trong quý III/2022, lợi nhuận hoạt 
động của Hyundai Oilbank đã đạt 226% 
so với cùng kỳ 2021, lên tới 2.800 tỷ won.

(Theo TTO)

Đánh bom xe 
liên hoàn tại Somalia, 
9 người thiệt mạng

Giới chức Somalia cho biết ngày 4.1, 
ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong hai 
vụ đánh bom xe tại thị trấn Mahas ở 
miền Trung nước này.

Theo quan chức an ninh địa phương, 
các phần tử khủng bố đã tấn công thị 
trấn Mahas bằng những chiếc xe chở 
đầy thuốc nổ. Mục tiêu của các phần tử 
này là một khu vực dân sự.

Tất cả các nạn nhân thiệt mạng trong 
2 vụ đánh bom đều là dân thường. Vụ 
việc cũng khiến một số người bị thương.

Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ 
phạm các vụ tấn công. Tuy nhiên, phiến 
quân Al-Shabaab đang chiếm giữ nhiều 
khu vực rộng lớn ở nông thôn Somalia, 
thường tiến hành các vụ tấn công nhằm 
vào các mục tiêu dân sự, chính trị và 
quân sự của nước này.   (Theo Vietnam+)

Ảnh minh họa.                                       Nguồn: AFP/TTXVN


