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ĐƯỜNG DÂY NÓNG
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Ngày 29.12.2022, UBND tỉnh có công văn giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp 
với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện chi trả không dùng 
tiền mặt đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo hướng 
dẫn của Bộ LĐ-TB&XH. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Mỹ Quang khẳng 
định, việc này mang lại nhiều tiện lợi cho người thụ hưởng, và toàn ngành 
LĐ-TB&XH đang nỗ lực hết sức để triển khai trong thời gian sớm nhất.

Chú trọng thực hiện 
chính sách hỗ trợ 
vùng dân tộc thiểu số 
và miền núi

Ngành Ngân hàng 
góp phần thúc đẩy 
kinh tế phát triển  

Huyện Tây Sơn 
chỉnh trang đô thị 
đón Tết u4

 u2

DỰ ÁN NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG DIÊM TIÊU - KIM SƠN:

Mở đường 

Những ngày cuối năm, thời tiết thuận lợi, các công ty 
nỗ lực hoàn thành thảm nhựa 3 km còn lại của tuyến 
đường Diêm Tiêu - Kim Sơn.  Ảnh: HẢI YẾN

u5

Chi trả chính sách an sinh xã hội 
không dùng tiền mặt: 

TIỆN VÀ LỢI!
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Quảng bá quê hương, 
con người xứ Nẫu qua ảnh

Khắc họa, lan tỏa, những khoảnh 
khắc đẹp về danh thắng, phong tục 

tập quán, làng nghề, những công 
trình lịch sử - văn hóa, lễ hội truyền 

thống ở tỉnh Bình Định, góp phần 
xây dựng, quảng bá và định hình 

thương hiệu du lịch Bình Định, đó là 
điểm chung của 2 cuộc thi ảnh Quy 

Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng 
trên fanpage Tin tức Bình Định, và 

An Nhơn - Xưa và nay.
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Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19, 
tập trung trước tiên cho đối tượng tiêm mũi 3

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng tiếp xúc 
cử tri phường Lý Thường Kiệt  u2

cho sự phát triển
Năm 2022, ngành Ngân hàng đã đảm bảo 
ổn định thị trường tiền tệ, đồng thời cắt 
giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận, đồng hành 
cùng DN khắc phục khó khăn, duy trì sản 
xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế 
của tỉnh phát triển. 
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 5.1, đồng chí 
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp 
xúc cử tri phường Lý Thường 
Kiệt, TP Quy Nhơn sau kỳ họp  
thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng tham 
gia có lãnh đạo các sở, ngành liên 
quan và TP Quy Nhơn.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí 
Hồ Quốc Dũng thông báo với 
cử tri kết quả kỳ họp thứ 9, 
HĐND tỉnh khóa XIII; báo cáo 
kết quả giải quyết các ý kiến, 
kiến nghị của cử tri gửi đến các 
cơ quan chức năng của tỉnh, 
thành phố tại đợt tiếp xúc cử 
tri trước.

Cử tri phường Lý Thường 
Kiệt đánh giá cao kết quả kỳ 
họp thứ 9, HĐND tỉnh, qua đó 
đã kịp thời thông qua nhiều 
nghị quyết quan trọng định 
hướng sự phát triển của tỉnh 
thời gian đến. Cử tri cũng đánh 
giá cao sự linh hoạt trong chỉ 
đạo, điều hành của các cấp, 
ngành trong việc đưa ra các 
giải pháp phục hồi, phát triển 
KT-XH của tỉnh và thành phố 
sau khi dịch Covid-19 được 
khống chế, đẩy lùi.

Cử tri phường Lý Thường 
Kiệt nêu nhiều kiến nghị, băn 
khoăn, xoay quanh các nội 
dung: Việc thu hút đầu tư đối 
với dự án Khu liên hợp Gang 
thép Long Sơn triển khai tại 
thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ (TX 
Hoài Nhơn) liệu có ảnh hưởng 
đến môi trường biển. Tiến độ 
triển khai dự án tại hồ Phú 
Hòa; công tác khắc phục, sửa 
chữa đoạn sạt lở núi Bà Hỏa, 
khu vực đầu đường Nguyễn 

Tất Thành chậm, gây ảnh 
hưởng đến mỹ quan đô thị, 
gây ùn tắc giao thông trong giờ  
cao điểm.

Ngoài ra, cử tri còn kiến 
nghị nhiều vấn đề về chỉnh 
trang đô thị, bảo vệ môi trường, 
quản lý xã hội; kiến nghị tỉnh, 
thành phố quan tâm đầu tư cơ 
sở vật chất để tạo điều kiện cho 
các chi bộ, các hội, đoàn thể 
có nơi sinh hoạt khang trang,  
hiệu quả.

Phát biểu với cử tri phường 
Lý Thường Kiệt, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng 
khẳng định, HĐND tỉnh và 
các cấp chính quyền trong suốt 
thời gian qua đã rất cố gắng, nỗ 
lực làm tốt công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, điều hành, kịp thời 
đưa ra nhiều biện pháp linh 
hoạt nhằm phục hồi, phát triển 
KT-XH sau đại dịch Covid-19. 
Nhờ vậy đã mang lại những 
kết quả hết sức ấn tượng, kết 
quả tăng trưởng tổng sản phẩm 
địa phương (GRDP) năm 2022 
của tỉnh tăng 8,57%, đạt mức 
cao nhất từ trước đến nay.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng 
cũng chia sẻ với cử tri về định 
hướng phát triển của tỉnh, 
trong đó nhấn mạnh tỉnh luôn 
dành nguồn lực cho việc hoàn 
thiện kết cấu hạ tầng, thông 
qua đầu tư các dự án giao thông 
quan trọng mang tính đột phá, 
góp phần thay đổi diện mạo 
của TP Quy Nhơn - trung tâm 
kinh tế, chính trị, văn hóa của 
tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2023, 
tỉnh sẽ dồn sức tập trung triển 
khai các dự án lớn là nâng cấp 
Sân bay Phù Cát; nâng cấp, mở 
rộng Cảng quốc tế Quy Nhơn 

để có thể đón tàu 7 vạn tấn cập 
cảng. Song song với đẩy nhanh 
tiến độ thi công dự án cao tốc 
Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh (do 
Bộ GTVT làm chủ đầu tư), tỉnh 
cũng quyết tâm triển khai các 
bước để chuẩn bị thực hiện dự 
án đường cao tốc Quy Nhơn - 
Pleiku nhằm kết nối tỉnh Bình 
Định với khu vực Tây Nguyên 
và các tỉnh Nam Lào, Thái Lan, 
Đông Bắc Campuchia.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng 
cũng nhận khuyết điểm trước 
cử tri về việc chậm tiến độ 
thực hiện dự án hồ Phú Hòa 
và chậm khắc phục sạt lở 
tuyến đường Nguyễn Tất 
Thành. Đồng chí hứa sẽ tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo để 
khẩn trương khắc phục.

Đối với dự án Khu liên hợp 
Gang thép Long Sơn, thông tin 
đến cử tri, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Hồ Quốc Dũng cho biết, dự án 
công nghiệp lớn này được kỳ 
vọng sẽ tạo cú hích phát triển 
mạnh mẽ trong giai đoạn sắp 
đến. Việc triển khai dự án sẽ 
được thực hiện theo đúng quy 
trình và đảm bảo các yếu tố bảo 
vệ môi trường. Đồng chí mong 
muốn bà con cử tri đồng thuận, 
ủng hộ chủ trương của tỉnh.

Đối với những kiến nghị của 
cử tri về việc tăng cường công 
tác chỉnh trang đô thị, thoát 
nước, đảm bảo ANTT…, Chủ 
tịch HĐND tỉnh cho biết lãnh 
đạo tỉnh đã thấy rõ và đang nỗ 
lực từng ngày để khắc phục 
những hạn chế, từng bước xây 
dựng Quy Nhơn ngày càng văn 
minh, hiện đại, xứng đáng với 
danh hiệu Thành phố du lịch 
sạch ASEAN.                 N. HÂN

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng 
tiếp xúc cử tri phường Lý Thường Kiệt

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng giải đáp các kiến nghị của cử tri phường Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn).            Ảnh: N.HÂN

(BĐ) - Chiều 5.1, UBND 
tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp 
kết hợp trực tuyến toàn tỉnh 
về công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 và tiêm vắc xin 
phòng dịch Covid-19. Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 
chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Y tế, 
đến nay toàn tỉnh đã được cấp 
3.865.144 liều vắc xin phòng 
Covid-19, trong đó đã tiêm 
3.858.348 liều (99,85%). Ngày 
3.1.2023, Bộ Y tế phân bổ cho 
tỉnh Bình Định 80.000 liều 
AstraZeneca, dự kiến ngày 
8.1.2023 Viện Pasteur Nha 
Trang bàn giao số lượng vắc 
xin này cho tỉnh Bình Định. Về 
tỷ lệ tiêm chủng, toàn tỉnh thực 
hiện tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 100% 
(1.056.613 người), mũi 2 đạt 
99,2% (1.027.542 người); tỷ lệ 
tiêm mũi 3 đạt 60,6% (622.855 
người) và mũi 4 là 82,1% 
(180.159 người), còn thấp. 

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang 
Hùng đánh giá, hiện nay, tình 
hình dịch Covid-19 trong nước 
và trong tỉnh cơ bản ổn định, 
đời sống nhân dân đã trở lại 
bình thường. Công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn tỉnh đã và đang được thực 
hiện khá tốt, tỷ lệ bệnh nhân 
tử vong thấp (chỉ 317 người, 
chiếm 0,22%); số ca mắc giảm 
sâu, trong những tháng gần 
đây số ca mắc mới được ghi 
nhận là 5 - 7 ca/ngày và không 
có ca nặng. 

Tuy nhiên, trước tình hình 
dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp trên thế giới, việc tiêm  
vắc xin phòng ngừa bệnh là 
giải pháp an toàn nhất. Trên 
cơ sở số lượng vắc xin do Bộ Y 
tế phân bổ, Sở Y tế sẽ phân bổ 
phù hợp cho từng địa phương. 
Để triển khai thực hiện tiêm 
chủng an toàn, đúng quy định, 
Sở Y tế đề xuất các sở, ban, 
ngành, đơn vị, địa phương 
tiếp tục nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, cảnh giác, tổ chức quán 
triệt, thực hiện nghiêm, quyết 
liệt chỉ đạo của Ban Bí thư, của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia 
phòng, chống dịch Covid-19 
và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 tỉnh. Tiếp tục 
quán triệt tinh thần tiêm  
vắc xin phòng bệnh Covid-19 
là biện pháp quan trọng nhất, 
có tính quyết định nhất trong 
phòng, chống dịch. Các huyện, 
thị xã, thành phố tập trung 
rà soát đối tượng từ 18 tuổi 
trở lên chưa tiêm mũi 3, mũi 
4, chốt từng địa bàn dân cư, 
trên cơ sở đó phân ra cho các 
địa phương để tổ chức tiêm  
đảm bảo. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội 
nghị, Chủ tịch UBND tỉnh 
Phạm Anh Tuấn yêu cầu phải 
đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 trên địa bàn 
tỉnh. Sở Y tế phải phân rã và 
xây dựng kế hoạch tiêm chủng 
khả thi, phối hợp với các địa 
phương phân bổ 80.000 liều 
vắc xin hợp lý. Trước hết là rà 
soát lại đối tượng tiêm mũi 3, 
mũi 4, phải thống kê, phân loại 
tới từng địa phương để thực 
hiện tuyên truyền và triển khai 
tiêm đầy đủ; tập trung tiêm 
trước tiên cho các đối tượng 
tiêm mũi 3. Ở những nơi có 
số lượng tiêm lớn như: Quy 
Nhơn, An Nhơn, Phù Cát, Phù 
Mỹ… thì địa phương phải rà 
soát, phối hợp cùng Sở Y tế 
để triển khai kịp thời. Yêu cầu 
trước hết là các sở, ngành, địa 
phương, đội ngũ lãnh đạo, 
cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động phải tiêm 
trước để làm gương; tổ chức 
tiêm phòng cho các lực lượng 
như công an, bộ đội; tiêm cho 
người lao động ở DN, các khu 
trung tâm thương mại, học 
viên - sinh viên các trường đại 
học, cao đẳng… 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng 
yêu cầu, trong 3 ngày tới  
(6 - 8.1), Sở Y tế xây dựng lại 
phương án tiêm chủng khả thi 
để các địa phương triển khai; 
làm việc với Viện Pasteur Nha 
Trang các nội dung cụ thể liên 
quan đến vắc xin. Sở TT&TT, 
các cơ quan báo chí đẩy mạnh 
truyền thông về tiêm vắc xin 
thường xuyên, liên tục, xây 
dựng kế hoạch truyền thông 
về đợt tiêm phòng này.

THU DỊU

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 
phòng dịch Covid-19, tập trung 
trước tiên cho đối tượng tiêm mũi 3

(BĐ) - Sáng 5.1, Công đoàn 
Viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức 
Hội nghị tổng kết hoạt động 
công đoàn năm 2022, triển khai 
nhiệm vụ năm 2023. 

Trong năm vừa qua, CĐVC 
tỉnh và các công đoàn cơ sở 
trực thuộc làm tốt công tác 
chăm lo bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng cho 
cán bộ, công chức, viên chức, 
lao động (CB-CCVC-LĐ). Các 
hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 
uống nước nhớ nguồn, xã hội, 

từ thiện được đoàn viên công 
đoàn hưởng ứng tích cực và 
mang lại hiệu quả thiết thực: 
Tặng gần 1.550 suất quà cho 
đoàn viên, người lao động 
có hoàn cảnh khó khăn, bệnh 
hiểm nghèo (tổng trị giá hơn 
600 triệu đồng); tiếp tục phụng 
dưỡng 35 bà mẹ Việt Nam anh 
hùng; tặng hơn 2.550 suất quà 
cho người dân các xã xây dựng 
nông thôn mới, đồng bào vùng 
khó khăn trong tỉnh (tổng trị 
giá hơn 2 tỷ đồng); đóng góp 

xây dựng 22 nhà cho các gia 
đình chính sách, khó khăn 
trong tỉnh (tổng số trị giá 1,32 
tỷ đồng)…

CĐVC tỉnh vận động CB-
CCVC-LĐ tích cực tham gia 
xây dựng tổ chức công đoàn, 
tham gia công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền 
ngày càng trong sạch, vững 
mạnh. Chương trình “1 triệu 
sáng kiến - nỗ lực vượt khó, 
sáng tạo, quyết tâm chiến 
thắng đại dịch Covid-19” được 

các công đoàn cơ sở hưởng ứng 
tham gia với 373 sáng kiến, đạt 
311% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao. 
Có 1.567 đoàn viên đăng ký 
sáng kiến cấp cơ sở, đăng ký 
9 đề tài lao động sáng tạo năm 
2022, trong đó đã có 5 đề tài 
được Tổng LĐLĐ Việt Nam 
tặng Bằng Lao động sáng tạo... 
CĐVC tỉnh được LĐLĐ tỉnh 
công nhận là đơn vị dẫn đầu 
phong trào thi đua và hoạt 
động công đoàn tỉnh, tặng 
Cờ thi đua xuất sắc năm 2022.  

H ộ i  n g h ị  t h ô n g  q u a 
phương hướng, nhiệm vụ, 
giải pháp năm 2023 để tiếp 
tục thực hiện tốt các công tác, 
phong trào của CĐVC tỉnh 
nói chung và công đoàn cơ 
sở nói riêng. 

Nhân hội nghị, CĐVC tỉnh 
tổ chức chương trình Tết sum 
vầy - Xuân gắn kết, trao 149 
suất quà (700 nghìn đồng/suất) 
cho đoàn viên, người lao động 
có hoàn cảnh khó khăn. 

HOÀI THU   

Công đoàn Viên chức tỉnh dẫn đầu phong trào thi đua và hoạt động 
công đoàn tỉnh năm 2022
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Bình Định

TIN VẮN

TIỆN VÀ LỢI !
Chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt: 

Ngày 29.12.2022, UBND tỉnh có công văn giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các đơn vị, 
địa phương liên quan tổ chức thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng 
chính sách an sinh xã hội theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Mỹ 
Quang khẳng định, việc này mang lại nhiều tiện lợi cho người thụ hưởng, và toàn ngành LĐ-
TB&XH đang nỗ lực hết sức để triển khai trong thời gian sớm nhất. 

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH  
NGUYỄN MỸ QUANG

Việc chi trả không 
dùng tiền mặt sẽ đảm 
bảo quyền lợi tốt hơn 
cho người thụ hưởng.
-  Trong ảnh: Bưu điện 
TX Hoài Nhơn chi trả trợ 
cấp cho người hưởng 
chính sách an sinh  
xã hội. 
Ảnh: Bưu điện  
TX Hoài Nhơn

 Xin ông nói rõ hơn những 
tiện lợi từ việc chi trả không 
dùng tiền mặt? 

- Cái lợi trước mắt là tiền 
được chuyển đến người nhận 
rất nhanh. Thông qua ngân 
hàng,  cứ đến đúng ngày 
quy định là tiền có trong tài 
khoản. Thứ hai là an toàn; 
tiền trong tài khoản chưa rút 
thì vẫn còn nguyên đấy. Thứ 
ba là minh bạch, rõ ràng, vì 
mọi giao dịch đều được kiểm 
soát chặt chẽ, muốn kiểm tra, 
xác minh cũng rất dễ dàng. 
Điều này rất quan trọng khi 
đối tượng hưởng chính sách 
an sinh xã hội thường xuyên 
biến động, nhất là số người 
già, người bị bệnh nặng chết 
đi; nếu không minh bạch thì 
rất dễ gây thất thoát tiền của 
Nhà nước. 

 Dựa vào tình hình thực 
tế, việc triển khai chi trả không 
dùng tiền mặt cho các đối tượng 
hưởng chính sách an sinh xã hội 
trên địa bàn tỉnh có khó khăn 
gì không, thưa ông? 

- Thực ra, việc chi trả an 
sinh xã hội không dùng tiền 
mặt đã được Sở LĐ-TB&XH dự 
định triển khai từ nhiều năm 
trước nhưng chưa làm được vì 
một số lý do. 

Thứ nhất, khó khăn trong 
việc mở tài khoản, sử dụng 
tài khoản với số đối tượng là 

thương binh, bệnh binh, người 
già, người khuyết tật, người 
tâm thần…, việc chọn người 
ủy quyền theo ý của họ đôi khi 
không đơn giản. 

Thứ hai, các cây ATM của 
các ngân hàng chưa bao phủ đủ 
tại các điểm dân cư sinh sống. 
Ở một số vùng nông thôn, cả 
xã có 1 cây ATM. Người dân ở 
nông thôn chưa có thói quen 
rút tiền qua ATM, lại phải đi 
xa mới đến được cây ATM nên 
không muốn. 

Về phía ngân hàng, mặc 
dù lượng khách hàng thuộc 
diện này rất lớn (riêng Bình 
Định có 38.000 người có công 
với cách mạng, trên 97.000 đối 
tượng bảo trợ xã hội), nhưng 
số tiền hằng tháng chi cho mỗi 
đối tượng lại ít, chỉ vài triệu 
đồng/người, mà đối tượng này 
có xu hướng rút toàn bộ tiền 
để chi tiêu ngay khi tiền vào 
tài khoản. Vậy nên, các ngân 
hàng cũng chưa thật mặn mà. 

  Vậy theo ông, để việc 
triển khai chi trả không dùng 
tiền mặt sắp tới đạt được kết 
quả tốt, cần những điều kiện, 
giải pháp gì? 

- Mặc dù hiện tại, việc chi trả 
không dùng tiền mặt có những 
bất tiện, khó khăn như vậy 
nhưng cũng có những cái lợi, 
đặc biệt phù hợp với xu hướng 
phát triển của xã hội. Bản thân 
tôi rất ủng hộ thay đổi này vì 
nhận thấy quyền lợi cho đối 
tượng được đảm bảo tốt hơn. 
Tôi cho rằng việc triển khai thực 
hiện trên địa bàn tỉnh thời gian 
tới hoàn toàn khả thi, tất nhiên 
là không thể cực đoan, buộc tất 
cả các nơi phải làm ngay. 

Trước mắt, có thể triển khai 
ngay ở TP Quy Nhơn cùng 
các khu đô thị của tỉnh. Còn 
những vùng nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa chưa có điều kiện 
thuận lợi thì cứ tiếp tục duy trì 
hình thức chi trả bằng tiền mặt 
qua bưu điện như lâu nay. 

Sở đã lên kế hoạch, sau 
tết Nguyên đán, toàn ngành  
LĐ-TB&XH sẽ tập trung vào 
việc này, phấn đấu bắt đầu 
triển khai từ quý II/2023 ở 
những vùng thuận lợi. Còn từ 
nay cho đến quý II thì vẫn chi 
trả theo cách cũ. 

Sở sẽ phối hợp với các cơ 
quan truyền thông tăng cường 
tuyên truyền đến đối tượng, 
người dân toàn tỉnh về những 
lợi ích của việc sử dụng thẻ 
ATM trong thanh toán, chi trả. 
Đồng thời, hướng dẫn các địa 
phương triển khai công tác chi 
trả trợ cấp không dùng tiền mặt 
trên địa bàn. 

Chúng tôi cũng sẽ làm việc 
với các ngân hàng, tìm giải 
pháp tháo gỡ vướng mắc, làm 
việc với các huyện để bàn cách 
thức triển khai hiệu quả hình 
thức chi trả này. 

 Xin cảm ơn ông! 
NGỌC TÚ (Thực hiện)

 Sáng 5.1, Đoàn trường, 
Hội Sinh viên Việt Nam Trường 
CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn tổ chức lễ tuyên dương 36 
sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 
5 tốt, 15 học sinh đạt danh hiệu 
Học sinh 3 rèn luyện năm học 
2021 - 2022. Dịp này, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn trao tặng 10 suất 
quà (1 triệu đồng/suất) cho học 
sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn, học giỏi của trường. 

                            CHƯƠNG HIẾU
 BVĐK tỉnh phối hợp với 

Đoàn Trường ĐH Quy Nhơn tổ 
chức Ngày hội Xuân hồng năm 
2023, sáng 5.1. Ngày hội thu hút 
khá nhiều sinh viên của trường  
và y, bác sĩ của bệnh viện tham 
gia. Kết quả, Ban tổ chức tiếp 
nhận được 91 đơn vị máu hiến  
tình nguyện. N.NGA
 Ngày 5.1, CA TX An Nhơn 

cho biết đang củng cố hồ sơ để 
xử lý Nguyễn Đình Phúc (SN 1999, 
ở phường Đập Đá, TX An Nhơn) 
vì tàng trữ, vận chuyển hàng 
cấm (pháo hoa nổ). Trước đó, 
lực lượng CA phát hiện trên xe 
mô tô của Phúc chở 6 hộp pháo 
hoa nổ loại 49 viên, tổng trọng 
lượng 11,9 kg. Phúc khai mua số 
pháo trên từ một người lạ trên 
Facebook để bán lại, kiếm lời. 

                                               K.ANH
 Vào khoảng 2 giờ 25 phút 

ngày 5.1, trên tuyến QL 1D, đoạn 
qua địa bàn phường Quang Trung 
(TP Quy Nhơn) xảy ra vụ TNGT 
khiến 2 người thương vong. Thời 
điểm trên, anh N.N.P (SN 1992, 
ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây 
Sơn) điều khiển xe máy lưu thông 
trên đường đã va chạm mạnh với 
xe máy đi cùng chiều. Vụ tai nạn 
khiến anh P. tử vong ngay tại chỗ. 
Nạn nhân còn lại bị thương phải 
đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ việc 
đang được cơ quan chức năng 
điều tra làm rõ. G. NGUYỄN

  Ngày 5.1, Ban CHQS 
huyện Phù Cát phối hợp với Ban 
chỉ đạo chăm sóc người có công 
huyện, UBND thị trấn Cát Tiến 
và gia đình tổ chức cất bốc, quy 
tập và truy điệu, an táng hài cốt 
liệt sĩ Phan Văn Hải vào Nghĩa 
trang liệt sĩ Chánh - Tiến.

Liệt sĩ Phan Văn Hải (SN 
1945, quê quán khu phố Tân 
Tiến, thị trấn Cát Tiến, huyện 
Phù Cát), nhập ngũ tháng 
8.1964, là chiến sĩ Tiểu đoàn 50, 
hy sinh ngày 28.11.1964 và được 
chôn cất tại xóm Thạch Long, 
thôn Giang Nam, xã Phước 
Hiệp, huyện Tuy Phước. 
  Trước đó, Ban CHQS 

huyện Tây Sơn phối hợp với 
Phòng LĐ-TB&XH huyện và xã 
Tây Vinh tổ chức quy tập, an 
táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn 
Tri và Đặng Văn Ngàn từ nơi 
chôn cất ban đầu là nghĩa địa 
thôn Bỉnh Đức (xã Tây Vinh) về 
Nghĩa trang liệt sĩ Bình An (xã 
Tây Vinh, huyện Tây Sơn).

TRƯỜNG GIANG - VĂN PHONG

Huyện Phù Cát, 
Tây Sơn quy tập 
và an táng  
3 hài cốt liệt sĩ 

(BĐ) - Ngày 4 và 5.1, các cơ 
quan, đơn vị đã tổ chức đi thăm, 
tặng quà tết cho gia đình chính 
sách, hộ dân khó khăn tại các địa 
phương trên địa bàn tỉnh.
 Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập 

đoàn VinGroup phối hợp với 
Hội CTĐ tỉnh tổ chức trao 1.000 
suất quà cho các hộ nghèo, hộ có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các 
huyện Hoài Ân, An Lão, Tây Sơn 
và Vĩnh Thạnh; mỗi suất quà trị 
giá 600 nghìn đồng. 

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
tỉnh thăm, tặng quà tết 10 mẹ Việt 
Nam anh hùng và gia đình có 
công với nước cùng 250 hộ dân ở 
xã Hoài Phú (TX Hoài Nhơn), với 
tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, 
trích từ quỹ Hội và Công ty CP 
Đầu tư phát triển du lịch - dịch 
vụ Quy Nhơn tài trợ. 

Công ty CP Đầu tư du lịch và 
dịch vụ Kim Cúc đã về thăm và 
trao 100 suất quà tết cho người 
dân khó khăn của xã Ân Hảo 
Đông (huyện Hoài Ân), với tổng 
trị giá 50 triệu đồng.
 Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh 
Bình Định (Vietcombank Bình 
Định) về TX Hoài Nhơn, thăm, 
động viên, tặng 150 suất quà cho 
các hộ nghèo ở xã Hoài Hải (96 
suất) và phường Hoài Hương 
(54 suất), mỗi suất trị giá 500 
nghìn đồng. Vietcombank Bình 
Định cũng đến thăm, tặng 14,2 
triệu đồng cho 2 mẹ Việt Nam 
anh hùng ở huyện Phù Mỹ là 
mẹ Võ Thị Sang (SN 1940, xã 
Mỹ Thọ) và mẹ Thái Thị Hương 
(SN 1933, xã Mỹ Thắng). Ngày 
6.1 Vietcombank Bình Định tiếp 

tục tặng 137 suất quà cho các gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn tại 
phường Quang Trung và phường 
Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn); 
tặng 13 suất quà cho người có 
công với cách mạng tại Trung tâm 
Chăm sóc và điều dưỡng người 
có công tỉnh.
 Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Tuy Phước và 
huyện An Lão tổ chức chương 
trình Tết nghĩa tình - Xuân Quý 
Mão 2023, tặng quà tết cho các 
hộ dân có hoàn cảnh khó khăn 
tại huyện Tuy Phước (200 suất) 
và huyện An Lão (127 suất), mỗi 
suất trị giá 500 nghìn đồng.
  Phòng An ninh kinh tế, 

CA tỉnh cùng một số đơn vị phối 
hợp tổ chức chương trình đón Tết 
cùng bà con làng K2, xã Vĩnh Sơn, 

huyện Vĩnh Thạnh. Đoàn đã trao 
tặng 450 phần quà, 100 áo ấm, 1 
trống phục vụ các hoạt động văn 
hóa của bà con nhân dân làng K2, 
với tổng kinh phí 70 triệu đồng.  
 Hội LHPN TP Quy Nhơn 

phối hợp cùng hệ thống Nhà 
thuốc Mát tay tổ chức tặng 50 
suất quà tết, mỗi suất trị giá 500 
nghìn đồng cho phụ nữ nghèo, 
cận nghèo, đặc biệt khó khăn trên 
địa bàn thành phố.
 Hội CCB tỉnh tổ chức đi 

thăm, tặng 20 suất quà tết cho 
hội viên CCB có hoàn cảnh khó 
khăn ở phường Hoài Thanh (TX 
Hoài Nhơn) và tặng 20 suất cho 
hội viên CCB khó khăn ở xã Mỹ 
Lộc (huyện Phù Mỹ). Mỗi suất 
quà trị giá 400 nghìn đồng.
N.TÚ - T.SỸ - T.HÙNG - Đ.KHẢNH - 

T.LONG - Đ.VIỆT - Q.HẢI - V.LỢI

Tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ dân khó khăn
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Huyện Tây Sơn  
chỉnh trang đô thị đón Tết

Từ đầu tháng 11.2022 đến 
nay, UBND huyện Tây Sơn chỉ 
đạo Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng và phát triển quỹ đất 
huyện và các xã, thị trấn khẩn 
trương tiến hành lát đá granite 
vỉa hè, nâng cấp đường nội thị, 
sửa chữa, lắp mới đèn đường… 
nhằm tạo diện mạo khang trang 
để đón tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023.

Theo ông Nguyễn Thanh 
Diên, Chủ tịch UBND thị trấn 
Phú Phong, để đảm bảo cho 
người dân đi lại thuận lợi, 
đường sá sạch đẹp, thị trấn 
đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để 
xây dựng các tuyến đường hoa 
ở đường Phan Đình Phùng, 
Hùng Vương. Ngoài ra, còn 
lát mới đá granite vỉa hè của 3 
tuyến đường Võ Lai, Nguyễn 
Lữ và Nguyễn Thiếp, với tổng 
chiều dài gần 1,4 km; sửa chữa 
hệ thống giao thông nội thị bị 
hư hỏng. 

“Đón tết Nguyên đán năm 
nay, thị trấn còn chú trọng 
trang trí ở các địa điểm ngã 
ba, ngã tư, khu vực trung tâm 
huyện như khu vực trụ sở 
UBND huyện, thị trấn, Bảo tàng 
Quang Trung; ra quân lập lại 
trật tự đô thị, chống lấn chiếm 
lòng lề đường để mua bán, tạo 
cảnh quan sạch đẹp để nhân 
dân vui Xuân đón Tết”, ông 
Diên cho hay.

Ông Đỗ Văn Định, Chủ 
tịch UBND xã Bình Nghi, hồ 
hởi cho biết: Từ nhiều tháng 
trước, địa phương đã chủ động 
trích ngân sách gần 1,6 tỷ đồng 
đầu tư chỉnh trang khuôn viên 
Nhà văn hóa đa năng với diện 
tích hơn 2.000 m2 và lát gạch 
block vỉa hè khu vực trung tâm 
hành chính xã với chiều dài hơn 
300 m. 

Theo ông Đỗ Thành Long, 
Phó Giám đốc Ban quản lý dự 
án đầu tư xây dựng và phát 
triển quỹ đất huyện, để chỉnh 
trang đô thị đón Tết, UBND 
huyện đã trích ngân sách trên 

Thi công lát đá granite vỉa hè ở trung tâm thị trấn Phú Phong.                            Ảnh: V.L

70 tỷ đồng lát đá granite vỉa hè 
đường Đống Đa, Nguyễn Sinh 
Sắc, Quang Trung, vỉa hè đường 
vào đền thờ Bùi Thị Xuân, xây 
dựng điểm nút giao thông tại 
ngã tư Quang Trung - Hùng 
Vương, Nguyễn Huệ - Hầm Hô. 
Đồng thời, thảm nhựa các tuyến 
đường ngang Võ Lai - Trần 
Quang Diệu, Hai Bà Trưng, Ngô 
Thời Nhậm, Nguyễn Thiếp… 
Ngoài ra, huyện còn đầu tư 
3 đèn hoa tại các trục đường 
chính, lắp đặt đèn chiếu sáng 
các tuyến đường nội thị với kinh 
phí 5,5 tỷ đồng. 

“Đến thời điểm này, công 
tác chỉnh trang đô thị đón Tết 
trên địa bàn huyện Tây Sơn 
đang gấp rút hoàn thành. Các 
tuyến đường chính nằm trong 
khu vực nội thị đang dần khoác 
lên mình “chiếc áo” mới”, ông 
Long khấn khởi nói.

Người dân địa phương cũng 
vô cùng phấn khởi trước diện 
mạo mới của quê hương mình. 
Ông Nguyễn Đình Lang, cán bộ 
hưu trí ở thị trấn Phú Phong, 
tấm tắc khen: “Chưa năm nào 
thấy Tây Sơn đầu tư xây dựng, 
chỉnh trang đô thị đẹp như năm 
nay”. Còn ông Lê Xuân Phong, 

Sẽ điều chỉnh, bổ sung biển báo giao thông tại Khu kinh tế Nhơn Hội
Phản ánh đến đường dây nóng Báo 

Bình Định, nhiều người tham gia giao 
thông trên đường từ cầu Thị Nại đến 
tuyến đường trục Khu kinh tế (KKT) 
Nhơn Hội cho rằng phía bên trái có một 
con đường 2 chiều được bố trí dải phân 
cách cứng, đầu con đường này được cơ 
quan chức năng lắp đặt biển báo cấm 
đi ngược chiều, nhưng hướng ngược lại 
không có biển báo tương tự. Do đó, nhiều 
người đi từ đường trục KKT Nhơn Hội 
về Quy Nhơn đến đây thường quay đầu 
(lẽ ra phải đi đến vòng xuyến mới được 
quay), dẫn đến tình trạng giao thông tại 
khu vực này khá lộn xộn, gây mất ATGT.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Giám 
đốc phụ trách Ban quản lý bảo trì đường 
bộ (Sở GTVT), cho biết: Tiếp nhận thông 
tin từ đường dây nóng Báo Bình Định, 

Trong năm 2022, CA TX 
Hoài Nhơn đã tham mưu Ban 
Chỉ đạo 138 thị xã rà soát, chấm 
chọn xây dựng mới, nhân rộng 
33 mô hình ANTT, đồng thời 
thanh loại 9 mô hình. Hiện tại, 
TX Hoài Nhơn có 47 mô hình 
ANTT do 106 đơn vị thực hiện. 
Các mô hình đã phát huy hiệu 
quả trong công tác phòng ngừa, 
ngăn chặn tội phạm, góp phần 
đảm bảo ANTT từ cơ sở. Trong 
đó một số mô hình tiếp tục hoạt 
động hiệu quả như: Camera an 
ninh, Tiếng loa an ninh, Kết nối 
zalo vì bình yên cuộc sống. 

Trong năm 2022 đã có 11 tập 
thể, 12 cá nhân ở TX Hoài Nhơn 
được các cấp khen thưởng về 
thành tích xuất sắc trong phong 
trào Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc. Kết quả xét phân loại 
phong trào năm 2022, có 19 tập 
thể đạt loại xuất sắc, 8 tập thể 
đạt loại khá.           MINH NGỌC

TX Hoài Nhơn tiếp 
tục củng cố phong 
trào Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc

Bàn giao nhà  
Nghĩa tình đồng đội

CA tỉnh vừa tiến hành bàn 
giao 3 nhà Nghĩa tình đồng đội 
cho thân nhân liệt sĩ CAND tại 
huyện Tuy Phước. Những người 
được nhận nhà gồm: Ông Đào 
Trường Sơn (con đẻ của liệt sĩ 
CAND Đào Hớn, ở thị trấn Tuy 
Phước), bà Phạm Thị A (con đẻ 
của liệt sĩ CAND Phạm Xuân Ba, 
ở xã Phước Hiệp), ông Đỗ Minh 
Tú (cháu ruột, là người thờ cúng 
liệt sĩ CAND Đỗ Văn Hòa, ở xã 
Phước Thắng). 

Mỗi căn nhà được Bộ CA hỗ 
trợ 150 triệu đồng từ quỹ Nghĩa 
tình đồng đội, do cán bộ, chiến 
sĩ CA cả nước đóng góp.

Sau hơn 5 tháng xây dựng, 
3 ngôi nhà Nghĩa tình đồng đội 
khang trang, ấm cúng đã hoàn 
thành đúng tiến độ; kịp thời 
khánh thành, đưa vào sử dụng 
đúng thời điểm chuẩn bị đón 
tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

T.LONG

Biển báo lắp đặt không đúng nơi quy định, gây khó khăn cho người tham 
gia giao thông.                                                                                                           Ảnh: V.L

Khẩn trương xây dựng đường vào đền thờ Bùi Thị Xuân.                                                                                                                                        Ảnh: V.L

người dân sống ở khối 3, thị 
trấn Phú Phong, thì vui vẻ: “Về 
đêm, các tuyến đường đều sáng 
rực rỡ, bà con ai nấy rất phấn 
khởi và hy vọng đón một năm 
mới với những điều tốt đẹp 
phía trước”.

Bên cạnh đó, để tạo điểm 
nhấn, Trung tâm VH-TT&TT 
huyện đã xây dựng 15 cụm  
pa nô lớn ở các xã, thị trấn, gắn 
400 pa nô 2 mặt, cắm 1.000 lá 
cờ đào, cờ chuối tại các tuyến 
đường phố chính và các vòng 
xuyến. Đặc biệt, năm nay 
huyện sẽ tổ chức khai trương 
biểu tượng linh vật gia đình 

nhà mèo từ ngày 22 tháng Chạp 
tại Quảng trường khu C (trước 
Bảo tàng Quang Trung), tạo 
không khí vui tươi, phấn khởi 
phục vụ nhân dân. 

Ông Phạm Quốc Việt, Giám 
đốc Trung tâm VH-TT&TT 
huyện, cho hay: “Hiện nay, 
chúng tôi đang đôn đốc nhà 
thầu đẩy nhanh tiến độ thi công 
công trình đảm bảo chất lượng, 
thời gian, kịp đón Tết cổ truyền. 
Ngoài ra, Trung tâm cũng 
hướng dẫn các địa phương thực 
hiện trang trí, tuyên truyền trực 
quan bằng nhiều hình thức đa 
dạng, phong phú”.      VĂN LƯU

đơn vị đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm 
tra và xác nhận tại vị trí trên chưa có biển 
báo cấm. “Trong tuần này, chúng tôi sẽ 
tiến hành cắm biển báo theo quy định”, 

ông Phong cam kết.
Tương tự, tuyến 

đường chuyên dụng 
phía Tây KKT Nhơn Hội 
(song song với tuyến 
đường trục KKT Nhơn 
Hội) đi về trung tâm xã 
Nhơn Hội đã được đơn 
vị chức năng cắm biển 
báo cấm đi ngược chiều, 
nhưng biển báo không 
cắm tại dải phân cách 
cứng, mà cắm tại khu 
vực lùm cây trên vỉa hè. 
Mặt khác, cũng tại tuyến 

đường này, theo chiều ngược lại không có 
biển báo cấm đi ngược chiều. 

“Do không có biển cấm, nên nhiều lái 
xe đi nửa chừng cho phương tiện tự do 

quay đầu, vì thế thường xuyên xảy ra va 
chạm giao thông. Để phòng ngừa TNGT, 
ngành chức năng cần sớm kiểm tra, chấn 
chỉnh tình trạng trên”, ông Nguyễn Văn 
Bình, ở xã Nhơn Hội, kiến nghị.

Đối với tuyến đường này, ông Hồ Việt 
Ngữ, Giám đốc Ban quản lý dự án và giải 
phóng mặt bằng KKT (Ban quản lý KKT 
tỉnh) xác nhận đây là tuyến đường đơn 
vị đang quản lý, qua kiểm tra tại hiện 
trường đúng như người dân phản ánh. 
Trong tuần này, đơn vị sẽ điều chỉnh biển 
báo đặt không đúng vị trí và bổ sung 
biển báo bị thiếu theo quy định để đảm  
bảo ATGT.                                     VĂN LƯU
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Bình Định

DỰ ÁN NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG DIÊM TIÊU - KIM SƠN:

Mở đường cho sự phát triển 
Tuyến đường Diêm Tiêu - Kim Sơn là một trong số các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh vừa hoàn 

thành. Đây là con đường huyết mạch, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH ở các xã phía 
Đông của huyện Hoài Ân và một phần huyện Phù Mỹ. 

Tuyến đường Diêm Tiêu - Kim Sơn được nâng cấp, giúp việc đi lại của nhân dân thuận lợi hơn.                        Ảnh: HẢI YẾN

Tuyến đường Diêm Tiêu - 
Kim Sơn (kết nối xã Mỹ Trinh, 
huyện Phù Mỹ với xã Ân 
Nghĩa, huyện Hoài Ân) vốn 
có lý trình quanh co, nhiều 
đoạn chật hẹp, qua nhiều góc 
cua gắt; đặc biệt một số đoạn 
đi ngang qua khu dân cư đông 
đúc nhưng hạ tầng kỹ thuật 
không đảm bảo, nguy cơ mất 
ATGT cao. Do mức độ phát 
triển KT-XH ở khu vực dọc 
tuyến ngày càng cao, nhu cầu 
nâng cấp tuyến đường này 
ngày càng cấp thiết.

Lắng nghe và giữ lời hứa 
với cử tri, đồng thời đánh giá 
đúng tầm quan trọng về sức 
tác động của tuyến đường 
này trong thúc đẩy KT-XH 
tại vùng trọng điểm phía 
Đông huyện Hoài Ân với 
các huyện lân cận như Phù 
Mỹ, Phù Cát, và xa hơn đến 
TX An Nhơn, TP Quy Nhơn, 
UBND tỉnh đã cho triển khai 
dự án nâng cấp tuyến đường 
Diêm Tiêu - Kim Sơn với quy 
mô dài 17,56 km, đường cấp 
VI đồng bằng với nền đường 
rộng 9m, mặt đường rộng 
7,5m, tổng mức đầu tư trên 
195,2 tỷ đồng.

Ông Trần Thanh Dũng, 
Giám đốc Sở GTVT, đơn vị 
chủ đầu tư dự án, cho biết: 
Theo kế hoạch ban đầu, dự 
án sẽ hoàn thành vào tháng 
9.2023. Tuy nhiên để sớm đáp 
ứng nhu cầu phát triển cũng 
như nguyện vọng của nhân 
dân, UBND tỉnh đã điều chỉnh 
nâng tổng mức đầu tư, bổ 
sung một số hạng mục như: 
Hạ 2 vị trí có độ dốc cao gây 
nguy hiểm trong quá trình 
lưu thông trên tuyến là dốc 

Đỗ Vinh và đèo Bằng Lăng; 
cải tạo 10 điểm đen, cánh 
khuỷu nguy hiểm để nâng 
mức độ ATGT trên tuyến; đặc 
biệt điều chỉnh tiến độ, yêu 
cầu phải hoàn thành dự án 
sớm hơn kế hoạch ban đầu 
9 tháng. 

Do dự án có điều chỉnh 
nhiều hạng mục, đặc biệt là 
về thời gian, công tác chuẩn 
bị phục vụ dự án phải khẩn 
trương hơn, việc giải phóng 
mặt bằng (GPMB) gặp một 
số khó khăn. Dự báo chính 
xác vấn đề này, Sở GTVT tích 
cực, chủ động phối hợp với 
các đơn vị, chính quyền địa 
phương trong vận động nhân 

dân, DN ủng hộ dự án... 
Ông Trương Văn Khẩn, 

Chủ tịch UBND xã Ân Tường 
Tây, huyện Hoài Ân, cho 
biết: Đường đi qua xã chúng 
tôi một đoạn khá dài - tới  
10,03 km. Nhằm sớm hoàn 
thành công tác GPMB, chúng 
tôi lập tổ công tác chuyên 
trách làm công tác  vận 
động, thuyết phục 372 hộ bị 
ảnh hưởng để thu hồi gần  
8.400 m2 đất các loại; tổng số 
tiền bồi thường cho dân là 
10,14 tỷ đồng. Cả hệ thống 
chính trị  cùng vào cuộc, 
chúng tôi nói vui là đi “năn 
nỉ” dân để sớm có đường tốt 
mà đi, đường rộng hơn, tốt 

hơn, dễ đi hơn thì nhà cửa 
dọc tuyến cũng có giá hơn, 
buôn bán, sản xuất kinh 
doanh cũng thuận lợi hơn. 
Mình nói có lý có tình nên bà 
con ủng hộ rất nhanh!

Từng theo dõi rất nhiều dự 
án giao thông, trực tiếp có mặt 
tại những cuộc làm việc của 
chính quyền, cơ quan chức 
năng trong công tác GPMB 
nhưng có thể nói chưa đâu 
thuận lợi như ở dự án Diêm 
Tiêu - Kim Sơn. Những ngày 
cuối năm 2022, thời tiết khá 
khắc nghiệt, trời mưa liên tục, 
nhưng các nhà thầu vẫn nỗ lực 
tranh thủ các thời điểm thuận 
lợi để thảm nhựa 3 km cuối 

cùng của dự án. 
Ông Trần Đình Thuận, 

Giám đốc Công ty TNHH 
Xây dựng Thuận Đức (TP 
Quy Nhơn), cho biết: Công ty 
nhận mặt bằng sạch tới đâu, 
huy động lực lượng thi công 
nền và mở rộng mặt đường 
bê tông xi măng đến đó. Với 
kinh nghiệm thi công nhiều 
công trình ở tỉnh, công ty sớm 
hoàn thành nhiệm vụ trước kế 
hoạch đề ra đúng yêu cầu của 
UBND tỉnh. Đến nay, công ty 
hoàn thành 100% thảm nhựa 
các đoạn đường đảm nhận.  

Ông Nguyễn Văn Dũng, ở 
thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa, 
huyện Hoài Ân, vui vẻ cho 
biết: Thu nhập chính của gia 
đình tôi là từ cây bưởi, chăn 
nuôi heo. Trước đây, đường đi 
khó khăn, các thương lái vào 
thu mua bưởi hoặc heo hay ép 
giá. Giờ đây, đường sá thuận 
lợi hơn rất nhiều, khoảng cách 
từ nhà đến QL 1 rút ngắn hơn 
300 m, không còn quanh co 
đèo dốc nữa nên các thương 
lái không thể ép giá. 

Giám đốc Sở GTVT Trần 
Thanh Dũng chia sẻ thêm: 
“Đến ngày 31.12.2022, có thể 
nói dự án đã cơ bản hoàn 
thành tất cả các hạng mục, xe 
cơ giới đã lưu thông thuận 
lợi. Dù mới được đưa vào 
khai thác nhưng công trình đã 
phát huy hiệu quả rõ rệt trong 
việc kết nối giao thương, tạo 
thuận lợi trong việc đi lại của 
người dân. Từ dự án Diêm 
Tiêu - Kim Sơn, điều tôi tâm 
đắc nhất là khi lên kế hoạch 
chi tiết, rõ ràng, phối hợp với 
chính quyền địa phương thật 
chặt chẽ, thuyết minh thật chi 
tiết, giải thích cho bà con nhân 
dân hiểu rõ quyền và lợi ích 
của mình…, thì mọi thứ sẽ hết 
sức thuận lợi”.            HẢI YẾN 

Triển khai Kế hoạch hành động 180 ngày 
ngăn chặn khai thác IUU

(BĐ) - Để ngăn chặn khai thác hải 
sản bất hợp pháp, không khai báo và 
không theo quy định (IUU), UBND 
tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động 
180 ngày chống khai thác bất hợp 
pháp, không báo cáo, không theo quy 
định trên địa bàn tỉnh Bình Định, tuyệt 
đối không để xảy ra tình trạng tàu cá, 
ngư dân khai thác IUU, đặc biệt đảm 
bảo từ nay đến tháng 4.2023 thực hiện 
nghiêm túc, đầy đủ các khuyến nghị 
của EC trong việc gỡ “thẻ vàng” theo 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Địa phương nào để xảy ra tình 
trạng tàu cá vi  phạm vùng biển 
nước ngoài thì lãnh đạo cấp huyện, 
thị xã, thành phố, lãnh đạo các xã, 
phường, thị trấn có tàu cá vi phạm 
phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch  
UBND tỉnh.

Riêng với Sở NN&PTNT - cơ quan 
thường trực của Ban chỉ đạo IUU tỉnh 
Bình Định, UBND tỉnh giao Sở phối 
hợp với các lực lượng liên quan tăng 
cường thanh tra, kiểm tra, giám sát 

định kỳ, đột xuất việc thực hiện nhiệm 
vụ ngăn chặn khai thác IUU của các 
tổ chức, cá nhân, địa phương. Tập 
trung rà soát, đánh giá, phân loại đối 
tượng các tàu vi phạm hoặc có nguy 
cơ vi phạm IUU để tăng cường công 
tác theo dõi, nắm tình hình, triển khai 
đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, 
vận động, quản lý cụ thể đối với từng 
nhóm đối tượng. 

Đồng thời, Sở NN&PTNT có trách 
nhiệm chỉ đạo, tổ chức điều tra cơ bản 
nguồn lợi thủy sản vùng biển của tỉnh 
để công bố, quản lý hạn ngạch khai 
thác; trước mắt tạm dừng cấp phép 
khai thác thủy sản đối với tàu cá dưới 
15 m hoạt động ở ngư trường ngoài 
tỉnh. Xây dựng quy chế phối hợp giữa 
tỉnh Bình Định và các tỉnh có tàu cá 
Bình Định thường xuyên hoạt động 
để tăng cường công tác quản lý, ngăn 
chặn và xử lý kịp thời tàu cá vi phạm 
IUU; thành lập tổ công tác và tổ chức 
đoàn làm việc ngay với các tỉnh có liên 
quan, trước tiên là tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu, hoàn thành và tổ chức ký quy 
chế phối hợp trong tháng 1.2023. Tăng 
cường chức năng quản lý nhà nước, bổ 
sung nhân lực trong nhiệm vụ chống 
khai thác IUU. 

Sở NN&PTNT phối hợp với các đơn 
vị liên quan, các địa phương ven biển 
tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát 
toàn bộ việc thực hiện quy trình tiếp 
nhận thông tin, xử lý dữ liệu giám sát 
hành trình đối với tàu cá Bình Định 
có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên 
vượt ranh giới cho phép trên biển, 
không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu 
hóa thiết bị giám sát hành trình trong 
quá trình hoạt động trên biển. Tuyên 
truyền, vận động tàu cá có chiều dài 
lớn nhất dưới 15 m lắp đặt thiết bị 
giám sát hành trình, triển khai ứng 
dụng nhật ký khai thác điện tử.

Các địa phương liên quan triển khai 
các chỉ đạo theo kế hoạch, kiện toàn 
Ban chỉ đạo IUU ở địa phương để tập 
trung cho đợt cao điểm 180 ngày ngăn 
chặn khai thác IUU.                  THU DỊU

 Sở KH&ĐT vừa cấp giấy chứng 
đăng ký đầu tư cho Công ty CP Năng 
lượng xanh Nhơn Tân (xã Nhơn Tân, TX 
An Nhơn) thực hiện dự án Nhà máy sản 
xuất viên nén Nhơn Tân. Dự án này được 
thực hiện trên diện hơn 45.268 m2 tại Cụm 
công nghiệp Nhơn Tân 1, xã Nhơn Tân, sản 
xuất 300 nghìn tấn/năm với tổng vốn đầu 
tư  hơn 341,771 tỷ đồng. Nhà máy sẽ được 
triển khai thi công từ quý III/2023 đến quý 
IV/2024 hoàn thành đưa vào sử dụng. 
 Theo Cục Thống kê tỉnh, tổng 

mức thực hiện vốn đầu tư phát triển 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 
46.950 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 
trước. Trong đó, vốn Nhà nước trên địa bàn 
ước đạt trên 16.805 tỷ đồng, vốn ngoài Nhà 
nước ước đạt hơn 28.113 tỷ đồng và vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt hơn 
2.031 tỷ đồng. Theo khoản mục đầu tư, vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản chiếm 70,6% tổng 
mức đầu tư; vốn đầu tư mua sắm tài sản 
cố định dùng cho sản xuất không qua xây 
dựng cơ bản chiếm 15,2%; vốn đầu tư sửa 
chữa lớn, nâng cấp tài sản cố định chiếm 
5,9%; vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động 
chiếm 6,3%. 

MINH HẰNG

TIN VẮN
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Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

Cuộc thi ảnh Quy Nhơn, Bình 
Định - điểm đến lý tưởng trên 
fanpage Tin tức Bình Định năm 
2022, do Sở TT&TT tổ chức. Sau 
khi phát động, Ban tổ chức cuộc 
thi đã nhận hơn 350 tác phẩm của 
gần 300 tác giả gửi dự thi. 

Ông Phạm Ngọc Thái - Phó 
Giám đốc Sở TT&TT, Phó trưởng 
Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: Các 
tác phẩm tham gia cuộc thi có bố 
cục, kỹ thuật chụp tốt, bắt được 
những khoảnh khắc chân thật 
về cuộc sống, các hoạt động trải 
nghiệm của du khách tại nhiều 
điểm tham quan du lịch trong 
tỉnh. Điều thú vị là nhiều bức ảnh 
có thể được chụp bằng máy ảnh, 
flycam, thậm chí chỉ bằng điện 
thoại thông minh nhưng có chất 
lượng kỹ thuật cao và là ảnh gốc 
không qua chỉnh sửa, nên tính 
chân thực, yếu tố thẩm mỹ, nội 
dung được đảm bảo, tạo nên tác 
phẩm độc đáo.

Tác phẩm Đoàn tàu ra khơi 
(giải nhất cuộc thi) của tác giả 
Lê Quang Hưng gây ấn tượng 
mạnh cho người xem. Bức ảnh 
được chụp bằng flycam vào mùa 
hè năm 2022 tại vùng biển thuộc 
xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn), ghi 

Tổ chức Triển lãm 
Mỹ thuật Bình Định 
lần 2 tại TX An Nhơn

(BĐ) - Từ ngày 4 - 11.1, tại 
Nhà Văn hóa Trung tâm TX An 
Nhơn (phường Bình Định, TX 
An Nhơn), Hội VHNT Bình 
Định phối hợp với UBND TX 
An Nhơn tổ chức Triển lãm Mỹ 
thuật Bình Định lần thứ 2, năm 
2023. Triển lãm trưng bày 50 tác 
phẩm của nhiều tác giả trong, 
ngoài tỉnh, với nhiều loại hình 
nghệ thuật (hội họa, đồ họa, 
điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt 
và các hình thức nghệ thuật 
đương đại khác). 

Triển lãm góp phần làm 
phong phú thêm đời sống tinh 
thần, nâng cao thị hiếu thẩm 
mỹ, đặc biệt là đối với lĩnh 
vực nghệ thuật thị giác của 
những người yêu nghệ thuật 
nói riêng và người dân TX An 
Nhơn nói chung.          AN NHIÊN

Tượng bò Nandin bằng đá sa thạch phát 
hiện tại tháp Thủ Thiện, xã Bình Nghi, huyện 
Tây Sơn, có niên đại khoảng thế kỷ XII, tạc 
trong tư thế nằm trên một bệ hình chữ nhật. 
Cả bốn chân bò đều co gập gọn gàng sát cơ 
thể, thân hình đầy đặn, săn chắc; nét đặc tả 
chân thực, sống động toát lên vẻ uy nghiêm 
của hình tượng một con vật linh thiêng trong 
tín ngưỡng của người Champa xưa. 

Dù được tạo tác trong tư thế nằm nhưng 
với nét sáng tạo độc đáo, nghệ nhân dân gian 
xưa đã tạo hình bò thần không hoàn toàn 
nghỉ ngơi, nằm nhưng vẫn trong tư thế sẵn 
sàng với một chân trước duỗi thẳng, nhưng 
chân kia thì gập lại; đôi tai vểnh cao để lắng 
nghe âm thanh từ các hướng; cặp sừng to, 
nhọn nhô lên cao để tự vệ; đôi mắt mở to 
quan sát xung quanh; trên lưng phần tiếp 
giáp với cổ có một cục bướu to, tròn, nhô lên 
cao; cổ đeo một chiếc vòng gồm 12 quả lục 
lạc. Tất cả toát lên những nét uy nghi, dũng 
mãnh của một con vật linh thiêng. 

Chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo, tín 
ngưỡng của người Champa xưa cũng tôn 
thờ hình tượng bò Nandin, bởi theo truyền 

Tượng bò thần Nandin tháp Thủ Thiện

thuyết nó là vật cưỡi của thần Sihva, một 
trong ba ngôi thần tối cao của Ấn Độ giáo 
gồm: Brahma, Sihva và Visnu. Theo truyền 
thuyết, bò thần Nandin là một con bò mộng, 
giống đực, có màu lông trắng như tuyết, 
có khả năng truyền ý nghĩ cho thần Sihva. 
Ngoài hai con mắt ở hai bên, bò thần còn có 
một con mắt thứ ba ở giữa trán, gọi là thiên 
nhãn, phát ra những phép thuật, là con mắt 

của sự hủy diệt và tái tạo, đồng thời còn là 
mối liên kết giữa con người và thần linh. 
Tượng bò Nandin phát hiện tại tháp Thủ 
Thiện được tạo tác theo phong cách tháp 
Mẫm, ở chính giữa trán cũng thể hiện con 
mắt thần thứ ba này.

Hình tượng bò thần Nandin xuất hiện 
khá phổ biến trong nghệ thuật điêu khắc 
Champa, phần lớn được thể hiện dưới dạng 
tượng tròn độc lập xuất hiện nhiều tại di tích 
Mỹ Sơn (Quảng Nam), các tháp Pô Klong 
Garai, Pô Rômê (Ninh Thuận), Khương Mỹ 
(Quảng Nam)… Ở dạng tượng tròn độc lập, 
bò Nandin thường được thể hiện ở tư thế hai 
chân trước và hai chân sau quỳ phục. Tượng 
bò thần Nandin được thể hiện rất nhiều ở các 
công trình kiến trúc với ý nghĩa là “bảo vệ”, 
thường đặt ở lối vào ngay ở trước cửa đền tháp.

So với nhiều tượng bò thần Nandin phát 
hiện ở các nơi khác, tượng bò thần Nandin 
phát hiện ở tháp Thủ Thiện khá hoàn chỉnh, 
nguyên vẹn, đường nét chạm khắc sắc sảo, 
mềm mại; được ghi nhận một trong những 
tượng bò thần Nandin đẹp nhất từng được 
phát hiện.                       NGUYỄN VIẾT TUẤN

Tượng bò thần Nandin phát hiện tại tháp Thủ 
Thiện, Bình Nghi, Tây Sơn.      Ảnh: N.V.T

Quảng bá quê hương, 
con người xứ Nẫu qua ảnh

Khắc họa, lan tỏa, những 
khoảnh khắc đẹp về danh 
thắng, phong tục tập quán, 
làng nghề, những công 
trình lịch sử - văn hóa, lễ hội 
truyền thống ở tỉnh Bình 
Định, góp phần xây dựng, 
quảng bá và định hình thương 
hiệu du lịch Bình Định, đó là 
điểm chung của 2 cuộc thi 
ảnh Quy Nhơn, Bình Định- 
điểm đến lý tưởng trên 
fanpage Tin tức Bình Định, 
và An Nhơn - Xưa và nay.

nhận hình ảnh hàng chục tàu cá 
của ngư dân hối hả vươn khơi 
khai thác hải sản giữa bầu trời 
trong xanh, yên ả. Nét độc đáo 
ở tác phẩm là việc tác giả đã bắt 
được khung cảnh thiên nhiên 
hùng vĩ của núi rừng, biển cả như 
bao bọc, che chở cho những ngư 
dân bền bỉ, chăm chỉ làm việc trên 
các con tàu. 

Mộc mạc, bình dị cũng chính 
là điểm nhấn của tác phẩm đoạt 
giải nhì Cồn Chim Bình Định - 
Tìm về chốn bình yên của tác giả 
Đinh Quốc Thích. Ngắm bức ảnh, 
người xem có cảm giác gần gũi, 
thân quen, hòa mình vào thiên 
nhiên hoang sơ, yên bình với 
những đàn cò bay lả, chao lượn, 
làm tổ trên cánh rừng ngập mặn 
xanh rì.

Bên cạnh những bức ảnh đẹp 
về nội dung, bố cục, thì vẫn có 
một số tác phẩm dự thi có “tuổi 
đời sáng tác” đã lâu, xuất hiện 
nhiều trong các cuộc thi khác, lặp 
lại nhiều chủ đề trước đây; hình 
ảnh về di sản văn hóa - lễ hội còn 
hạn chế…

Tuy có đôi chút khác biệt về 
mục đích so với cuộc thi ảnh Quy 
Nhơn, Bình Định - điểm đến lý 

tưởng, nhưng hướng đến việc 
tuyển chọn những bức ảnh xuất 
sắc để phục vụ hoạt động triển 
lãm trong Lễ hội Mai vàng An 
Nhơn lần thứ I - năm 2023 và 
chương trình nghệ thuật “Khát 
vọng tỏa sáng” được tổ chức tại 
Quảng trường trung tâm thị xã 
vào ngày 9.1.2023, cuộc thi sáng 
tác ảnh An Nhơn - Xưa và nay 
lần thứ I, năm 2022 do UBND TX 
An Nhơn tổ chức cũng có đích 
đến tương tự về nội dung, khi 
tập trung giới thiệu đất nước, con 
người, những vẻ đẹp của đất Vua 

Đơn cử như, tác phẩm giải 
nhất Vạt nắng chiều của tác giả 
Nguyễn Ngọc Tuấn đã chớp 
thành công khoảnh khắc hai ông 
cháu đang say sưa với việc cẩn 
xà cừ tại một cơ sở khảm xà cừ 
truyền thống ở phường Nhơn 
Hưng (TX An Nhơn). Hoặc, tác 
phẩm đoạt giải nhì cuộc thi Tái 
chế nhôm của tác giả Phan Đình 
Trung cũng tạo nhiều xúc cảm 
cho người xem khi ký họa hình 
ảnh người đàn ông trung niên 
đang miệt mài lao động bên lò 
nung, dù vất vả, khó nhọc nhưng 
vẫn nở nụ cười, tỏ sự lạc quan 
trong cuộc sống.

Ông Mai Xuân Tiến - Phó 
Chủ tịch UBND TX An Nhơn, 
Trưởng ban tổ chức cuộc thi, bày 
tỏ: “Ban tổ chức đã chọn được 75 
tác phẩm xuất sắc để triển lãm, 
trưng bày; trong đó chọn trao 1 
giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 
9 giải khuyến khích. Đây đều là 
những tác phẩm đẹp, khắc họa 
những khoảnh khắc đẹp nhất về 
những làng nghề truyền thống, nét 
sinh hoạt thường ngày, phong tục 
tập quán, văn hóa của người dân 
An Nhơn. Thông qua cuộc thi, 
ban tổ chức mong muốn giới thiệu, 
quảng bá nét đẹp truyền thống về 
quê hương, con người, danh lam 
thắng cảnh mà thiên nhiên ban 
tặng… đến nhiều người, tạo động 
lực để thúc đẩy phát triển KT-XH 
ở địa phương”.              TRỌNG LỢI

An Nhơn. 
Ông Tô Hồng Phương, 

Trưởng Phòng VH&TT TX An 
Nhơn, cho hay: “Đây là lần đầu 
tiên An Nhơn tổ chức cuộc thi 
này, có lẽ vì thế số lượng tác giả, 
tác phẩm tham gia chưa nhiều. 
Nhưng cái được rất lớn có thể 
nói là tất cả những tác phẩm gởi 
dự thi đều bám sát chủ đề, phản 
ánh được nhiều lĩnh vực kinh tế, 
văn hóa, đời sống, thiên nhiên, 
con người An Nhơn, trong đó 
có không ít tác phẩm tiêu biểu, 
nổi bật!”.

Tác phẩm Đoàn tàu ra khơi, giải 
nhất cuộc thi ảnh Quy Nhơn, Bình 
Định - điểm đến lý tưởng trên 
fanpage Tin tức Bình Định. 
Ảnh: LÊ QUANG HƯNG 

Tác phẩm Vạt nắng chiều, giải nhất 
cuộc thi sáng tác ảnh An Nhơn - Xưa 
và nay.               Ảnh: NGUYỄN NGỌC TUẤN 

Tác phẩm Cồn Chim Bình Định - Tìm về chốn bình yên, giải nhất cuộc thi ảnh 
Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng trên fanpage Tin tức Bình Định.  

Ảnh: ĐINH QUỐC THÍCH 
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Bình Định

ĐBDTTS trên địa bàn tỉnh sinh sống tập trung ở 33 xã, thị 
trấn thuộc 6 huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Tây Sơn, 
Hoài Ân, Phù Cát. Toàn tỉnh có 39 DTTS, với 11.346 hộ, 41.734 
nhân khẩu (chiếm khoảng 2,52% dân số). Trong đó, 3 dân tộc 
chính là Bana (chiếm 51,8%), H’re (26,6%), Chăm (15,2 %), các 
dân tộc thiểu số khác chiếm 6,4%. 

Giai đoạn 2021 - 2025, Bình Định có 1 huyện nghèo (An Lão), 
22 xã đặc biệt khó khăn (khu vực III) thuộc vùng ĐBDTTS&MN và 7 
thôn DTTS đặc biệt khó khăn ở 5 xã không thuộc vùng DTTS&MN. 

Bám sát các văn bản chỉ 
đạo của Ủy ban Dân tộc, 
các nghị quyết của Tỉnh ủy, 
HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều 
hành của UBND tỉnh, Ban Dân 
tộc tỉnh đã chủ động, tích cực 
tham mưu sớm, hiệu quả các 
chương trình, đề án, chính sách 
dân tộc đối với vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi 
(ĐBDTTS&MN). Trong đó, 
trọng tâm là chương trình mục 
tiêu quốc gia (MTQG) phát triển 
KT-XH vùng ĐBDTTS&MN 
tỉnh Bình Định 2021 - 2030, giai 
đoạn I từ năm 2021 - 2025.

Để kịp thời triển khai thực 
hiện chương trình MTQG nói 
trên, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp 
với các sở, ngành và UBND các 
huyện có liên quan tham mưu 
UBND tỉnh triển khai thực hiện 
theo quy định các dự án, tiểu 
dự án thành phần. Qua đó, xác 
định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, 
giao trách nhiệm cụ thể cho 
từng sở, ngành, đơn vị liên 
quan để tổ chức thực hiện.

Trong năm 2022, các chương 
trình, dự án, chính sách đầu tư 
cho vùng ĐBDTTS&MN đã 
được thực hiện đúng mục đích, 
đúng đối tượng, đáp ứng yêu 
cầu đề ra. Trong đó, đã thực 

Được tín nhiệm bầu giữ 
chức Bí thư Chi bộ kiêm 
Trưởng Ban công tác Mặt 
trận của làng 6, xã Vĩnh 
Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, 
trong nhiều năm qua, ông 
Đinh Bơ luôn tìm tòi, học hỏi 
kinh nghiệm nhằm thực hiện 
tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đinh Bơ tâm sự: 
“Với cương vị là Bí thư Chi 
bộ kiêm Trưởng ban công tác 
Mặt trận, trước hết bản thân 
phải là người gương mẫu ở 
địa phương thì mới tuyên 
truyền, vận động bà con 
nghe, làm theo mình nói”. 

Trong phong trào phát 
triển kinh tế, ông Bơ đã 
mạnh dạn đề xuất cấp trên 
quan tâm tạo điều kiện mở 
các lớp tập huấn về chăm 
sóc cây điều và đàn bò cho 
các hộ dân; đồng thời vận 
động nhân dân tham gia các 
lớp tập huấn chuyển giao 
KHKT, tham gia học tập các 
mô hình sản xuất giỏi để áp 

Chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Trong năm 2022, các 
chương trình, dự án, chính 
sách đối với vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền 
núi được triển khai thực 
hiện đồng bộ, hiệu quả đã 
góp phần giúp người dân 
phát triển kinh tế - xã hội, 
ổn định cuộc sống.

hiện và giải ngân đạt 100% kế 
hoạch cấp muối i-ốt cho hộ 
DTTS tại các huyện: An Lão, 
Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Tây 
Sơn, Phù Cát, Hoài Ân (kinh 
phí thực hiện 1,55 tỷ đồng); 
thực hiện hiệu quả đề án “Hỗ 
trợ hoạt động bình đẳng giới 
vùng DTTS giai đoạn 2018 - 
2025” tỉnh Bình Định năm 2022; 
Đề án “Giảm thiểu tình trạng 
tảo hôn và hôn nhân cận huyết 
thống trong đồng bào các DTTS 
giai đoạn 2015 - 2025” năm 
2022; thực hiện các chính sách 
đối với người có uy tín trong 
ĐBDTTS; bồi dưỡng kiến thức 
dân tộc; tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật cho đồng 
bào DTTS... 

Đặc biệt, trong năm 2022, 
thực hiện chương trình MTQG 
về phát triển KT-XH vùng 

ĐBDTTS&MN gia i  đoạn 
2021 - 2025, Ban Dân tộc tỉnh 
đã chủ động tham mưu UBND 
tỉnh kiện toàn bộ máy tổ chức, 
triển khai thực hiện các dự án, 
tiểu dự án thành phần gồm: 
Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, 
khởi nghiệp, thu hút đầu tư; 
Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, 
đào tạo dự bị đại học và sau 

đại học đáp ứng nhu cầu nhân 
lực cho vùng ĐBDTTS&MN; 
Đào tạo nâng cao năng lực 
cho cộng đồng và cán bộ triển 
khai chương trình các cấp; 
Giảm thiểu tình trạng tảo hôn 
và hôn nhân cận huyết thống; 
Biểu dương, tôn vinh các điển 
hình tiên tiến trong vùng 
ĐBDTTS&MN và kế hoạch phát 

huy vai trò của lực lượng cốt 
cán và người có uy tín trong 
vùng ĐBDTTS&MN; Ứng dụng 
công nghệ thông tin hỗ trợ phát 
triển KT-XH và đảm bảo ANTT 
vùng ĐBDTTS&MN…

Từ những kết quả đạt 
được, vùng ĐBDTTS&MN đã 
có nhiều chuyển biến tích cực, 
người dân tin tưởng vào chủ 
trương của Đảng, chấp hành 
nghiêm chính sách, pháp luật 
của Nhà nước. An ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội tại các 
địa phương luôn đảm bảo.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 
Đinh Văn Lung cho biết: 
Trong năm 2023 và các năm 
tiếp theo, Ban xác định việc 
thực hiện có hiệu quả chương 
trình MTQG phát triển KT-XH 
vùng ĐBDTTS&MN chính là 
cú hích quan trọng để cải thiện, 
nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần, đảm bảo an sinh xã hội 
cho nhân dân.  

Để thực hiện có hiệu quả 
chương trình, Ban Dân tộc tỉnh 
tăng cường bám sát địa bàn, 
tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức cho nhân dân. Chủ động 
tham mưu UBND tỉnh đôn đốc 
các sở, ngành, chính quyền các 
địa phương đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện và giải ngân vốn các 
dự án, tiểu dự án thành phần. 
Thành lập các tổ công tác đi 
kiểm tra việc triển khai thực 
hiện chương trình để kịp thời 
đôn đốc lập hồ sơ thanh toán 
ngay khi có khối lượng, đáp 
ứng đầy đủ các trình tự, thủ 
tục thanh toán theo quy định. 
Kịp thời rà soát các dự án đang 
gặp khó khăn, vướng mắc để 
báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ...

N. HÂN

Một khu dân cư ở xã An Dũng (huyện An Lão) hôm nay.                              Ảnh: N.H

Gương mẫu để bà con nghe theo, làm theo

dụng trong phát triển kinh tế. 
Hiện nay, làng 6 có hơn 80% 
hộ dân vay hơn 1,2 tỷ đồng từ 
Ngân hàng CSXH huyện để đầu 
tư chăn nuôi bò, heo, dê; trồng 
điều, trồng bắp lai, mì, đậu đỗ 
các loại... góp phần tăng thu 
nhập cho gia đình. 

Đặc biệt, trong năm 2021, 

được Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh và Công ty CP Cảng Thị Nại 
là hai đơn vị kết nghĩa với làng 6 
hỗ trợ 13 con bê giống, ông Đinh 
Bơ đã bàn bạc với Ban quân dân 
chính làng xét chọn, trao cho các 
hộ dân đặc biệt khó khăn để giúp 
họ có điều kiện phát triển kinh 
tế gia đình. 

Ngoài ra, bản thân ông 
thường xuyên tuyên truyền, vận 
động người dân chấp hành pháp 
luật và nâng cao hiệu quả công 
tác hòa giải ở cơ sở. Trong 5 năm 
2018 - 2022, tổ hòa giải của làng 
đã hòa giải thành công 100% 
các vụ việc mâu thuẫn, không 
để xảy ra tình trạng khiếu kiện 
đông người, “điểm nóng” tại địa 
phương. Nhiều năm liền trong 
làng không có gia đình nào sinh 
con thứ 3 trở lên.

Hưởng ứng phong trào Cả 
nước chung tay vì người nghèo, 
không để ai bị bỏ lại phía sau, từ 
năm 2017 đến nay, ông Đinh Bơ 
làm tốt công tác tham mưu, phối 
hợp với chính quyền vận động 
đóng góp quỹ Vì người nghèo, 
quỹ Đền ơn đáp nghĩa; tích cực 
vận động người dân chung tay 
phòng chống dịch bệnh và các 
phong trào thi đua khác ở địa 
phương. 

Với tinh thần trách nhiệm 
cao, thái độ tận tụy trong công 
việc, ông Đinh Bơ luôn sâu sát, 

lắng nghe và phản ánh kịp 
thời tâm tư, nguyện vọng của 
nhân dân với cấp ủy Đảng, 
chính quyền, góp phần tích 
cực trong việc thực hiện tốt 
các nhiệm vụ chính trị của 
địa phương. Nhân dân trong 
làng luôn đoàn kết, gắn bó, 
đùm bọc lẫn nhau, giúp nhau 
phát triển kinh tế, xây dựng 
đời sống văn hóa và giữ gìn 
bản sắc dân tộc. 

Từ những đóng góp tích 
cực, nhiều năm qua, ông 
Đinh Bơ được các ngành, 
các cấp biểu dương khen 
thưởng. Mới đây, ông vinh 
dự được Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam tặng bằng 
khen về thành tích xuất sắc 
trong công tác Mặt trận giai 
đoạn 2017 - 2022. Đây là niềm 
vinh dự và cũng là động lực 
để giúp ông thực hiện tốt hơn 
nữa nhiệm vụ trong thời gian 
tới, xứng đáng là tấm gương 
cán bộ mặt trận tiêu biểu ở 
địa phương.           NGỌC ÁNH

Ông Đinh Bơ (bìa phải) tham gia tuyên truyền, vận động người dân làng 6. 
Ảnh: N.A
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Ngành Ngân hàng góp phần 
thúc đẩy kinh tế phát triển   

Năm 2022, ngành Ngân 
hàng đã đảm bảo ổn định 
thị trường tiền tệ, đồng thời 
cắt giảm chi phí, chia sẻ lợi 
nhuận, đồng hành cùng DN 
khắc phục khó khăn, duy trì 
sản xuất kinh doanh, góp 
phần thúc đẩy kinh tế của 
tỉnh phát triển. 

Khách hàng giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh Bình Định.                        Ảnh: TIẾN SỸ

Trong thực hiện chủ trương 
của Quốc hội, Chính phủ và 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 
hỗ trợ chương trình phục hồi và 
phát triển KT-XH, Ngân hàng 
NN&PTNT chi nhánh Bình 
Định (Agribank Bình Định) là 
đơn vị đi tiên phong. 

Theo đó, ngay từ đầu năm 
2022, Agribank Bình Định đã 
đẩy mạnh thực hiện cùng lúc 
2 chương trình tín dụng ưu đãi 
là Agribank đồng hành và phát 
triển cùng DN vừa và nhỏ và 
Agribank đồng hành cùng DN 
xuất nhập khẩu, với lãi suất 
thấp hơn lãi suất thông thường 
từ 1,8 - 2%/năm. Cùng với đó là 
kéo dài thời hạn trả nợ vay cho 
DN và tích cực thực hiện gói hỗ 
trợ 2% lãi suất theo Nghị định 
số 31/2022 của Chính phủ. Mới 
đây, ngân hàng này còn tiếp tục 
giảm 20% so với lãi suất cho 
vay đang áp dụng đối với dư 
nợ bằng tiền đồng Việt Nam hỗ 
trợ khách hàng DN, HTX, hộ 
kinh doanh đang gặp vướng 
mắc, chưa được hưởng chính 
sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách 
Nhà nước.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, 
Giám đốc Agribank Bình Định, 
cho hay: “Mặc dù thị trường 
đang có áp lực nhất định đến 
mặt bằng lãi suất, nhưng ngân 
hàng vẫn duy trì chính sách lãi 
suất ổn định, đảm bảo khả năng 
tiếp cận tín dụng cho khách 
hàng. Chúng tôi kỳ vọng việc 
tiếp thêm nguồn vốn vay với 
lãi suất ưu đãi từ các chương 
trình sẽ giúp khách hàng có 
thêm nhiều lựa chọn để giải 
quyết khó khăn về tài chính, 
thúc đẩy hoạt động sản xuất 
kinh doanh (SXKD). 

Không đứng ngoài cuộc, 
các chi nhánh thuộc nhiều 
ngân hàng khác như Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam (BIDV), Ngân 
hàng TMCP Công Thương Việt 

Nam (VietinBank), Ngân hàng 
TMCP Sài Gòn Thương Tín 
(Sacombank), Ngân hàng TMCP 
Á Châu (ACB), Ngân hàng 
TMCP Quốc Tế (VIB)...  cũng 
nới rộng hạn mức tín dụng, 
đưa thêm tín dụng ra thị trường. 
Một số ngân hàng cũng nhiều 
lần điều chỉnh giảm lãi suất cho 
vay, giảm giá bán đồng USD, 
tạo điều kiện thuận lợi cho DN, 
hỗ trợ khách hàng vay vốn với 
lãi suất hợp lý để đầu tư SXKD. 
Bên cạnh đó, chủ động kết nối, 
chuyển các thông tin ưu đãi, hỗ 
trợ, chính sách tín dụng phù 
hợp đến từng nhóm để khách 
hàng biết, tiếp cận và vay vốn.  

Ông Nguyễn Trà Dương, 
Giám đốc NHNN Việt Nam - 
chi nhánh Bình Định, cho hay: 
Đến cuối tháng 12.2022, tổng 

dư nợ trên địa bàn tỉnh ước đạt 
97.500 tỷ đồng, tăng 7,4% với 
cùng kỳ năm trước. Các ngân 
hàng cũng đã cơ cấu lại kỳ hạn 
trả nợ cho 5.238 khách hàng với 
tổng giá trị 2.928 tỷ đồng; miễn, 
giảm lãi cho 211 khách hàng 
với số tiền 270 triệu đồng; hỗ 
trợ 2% lãi suất với số tiền gần 
30 tỷ đồng. Chương trình kết 
nối Ngân hàng - DN do Chi 
nhánh NHNN tỉnh triển khai, 
có 25 ngân hàng và 66 khách 
hàng là DN và cá nhân tham 
gia, tổng số tiền mà các ngân 
hàng đã giải ngân cho khách 
hàng vay với lãi suất thấp hơn 
lãi suất thông thường là hơn 
4.430 tỷ đồng. Việc đồng hành 
và chia sẻ cùng DN không chỉ 
giúp ngân hàng củng cố niềm 
tin, quảng bá thương hiệu mà 

còn khẳng định trách nhiệm vì 
sự phát triển, hợp tác bền vững 
với khách hàng. Cộng đồng 
DN trên địa bàn tỉnh đánh giá 
cao sự chia sẻ, đồng hành của 
ngành Ngân hàng trong thời 
gian qua. Tuy vậy, khách quan 
mà nhận định thì để duy trì và 
phát triển SXKD, DN vẫn cần 
hỗ trợ nhiều hơn từ phía ngân 
hàng. Đây cũng là vấn đề mà 
UBND tỉnh đặc biệt quan tâm. 

Dự Hội nghị trực tuyến tổng 
kết ngành Ngân hàng năm 2022 
do NHNN Việt Nam tổ chức 
vào ngày 28.12, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng cho biết: UBND tỉnh 
đánh giá cao sự đóng góp của 
ngành Ngân hàng đối với sự 
phát triển KT-XH của tỉnh, đồng 
thời yêu cầu tiếp tục đảm bảo an 
ninh tiền tệ, an toàn hệ thống, 
gắn với việc đảm bảo quyền, lợi 
ích hợp pháp chính đáng của 
người dân, DN và các chủ thể 
có liên quan; đảm bảo thanh 
khoản thông suốt trong bất cứ 
mọi trường hợp. Trước mắt, giải 
quyết những khó khăn, vướng 
mắc trong tiếp cận vay vốn của 
DN cũng như việc giải quyết 
vốn vay của các ngân hàng... để 
thúc đẩy hoạt động tín dụng, 
chia sẻ, đồng hành với cộng 
đồng DN và người dân phát 
triển SXKD. Bên cạnh đó, chủ 
động triển khai chuyển đổi số 
trong lĩnh vực ngân hàng, đơn 
giản hóa thủ tục, nâng cao chất 
lượng phục vụ, nhằm tiết kiệm 
thời gian, chi phí... tạo điều kiện 
thuận lợi cho DN tiếp cận, vay 
vốn đầu tư, phát triển SXKD.

PHẠM TIẾN SỸ

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC TÂY SƠN - VĨNH THẠNH: 

Thu thuế tốt nhờ tích cực hỗ trợ người nộp thuế 
Với phương châm lấy người 

nộp thuế (NNT) là trung tâm, 
Chi cục Thuế Khu vực (CCTKV) 
Tây Sơn - Vĩnh Thạnh đã thay 
đổi cách thức từ quản lý NNT 
sang hỗ trợ, phục vụ NNT, tạo 
điều kiện thuận lợi để DN, hộ 
kinh doanh phát triển sản xuất 
kinh doanh, tự giác thực hiện 
nghĩa vụ nộp thuế, nhờ đó đơn 
vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
thu thuế được giao.

Thuê hơn 3 ha đất để mở 
trung tâm đào tạo và sát hạch 
lái xe ô tô tại xã Tây Xuân, ông 
Nguyễn Phải, Giám đốc Công ty 
CP Đào tạo lái xe Tây Sơn cho 
hay, vừa phải đầu tư xây dựng 
vừa chuẩn bị cho hoạt động 
nên công ty gặp khá nhiều khó 
khăn. Được CCTKV Tây Sơn - 
Vĩnh Thạnh quan tâm, hướng 
dẫn làm các thủ tục theo quy 
định của nhà nước nên công ty 
đã được hưởng nhiều ưu đãi 
đối với DN đầu tư trên địa bàn 
đặc biệt khó khăn như miễn 
thuế thu nhập DN 100% cho 4 

năm đầu, giảm 50% cho 9 năm 
tiếp theo; miễn giảm tiền thuê 
đất lên tới 1,1 tỷ đồng/năm… 
Những nội dung này, nếu DN 
tự tìm hiểu, thực hiện sẽ mất 
nhiều thời gian, với sự hỗ trợ 
của cán bộ thuế mọi thứ nhanh 
chóng hơn nhiều.

Bằng những giải pháp như: 
Tuyên truyền chính sách đến 
DN, hộ kinh doanh; rà soát, 
chủ động gửi thư ngỏ, hướng 
dẫn NNT thụ hưởng; biên tập 
ngắn gọn điều kiện thụ hưởng 
và công khai trên Cổng thông 
tin điện tử để NNT dễ tiếp 
cận; xây dựng bộ công cụ hỗ 
trợ để phục vụ NNT tra cứu 
tự động…, năm 2022, CCTKV 
Tây Sơn - Vĩnh Thạnh đã hỗ trợ 
tốt, giúp cộng đồng DN hưởng 
đủ nhiều chính sách hỗ trợ của 
Nhà nước. Cụ thể: Gia hạn tiền 
thuế, tiền thuê đất với tổng số 
tiền trên 5,9 tỷ đồng; thực hiện 
giảm mức thuế suất giá trị gia 
tăng, giảm lệ phí trước bạ cho 
hàng trăm lượt DN với tổng 

số tiền trên 21,85 tỷ đồng. Bên 
cạnh đó, còn hoàn thuế kịp thời 
cho 120 hồ sơ với tổng số tiền 
đã hoàn là 1,278 tỷ đồng. 

Năm 2022, CCTKV Tây Sơn- 
Vĩnh Thạnh thu nội địa trên 
địa bàn được 557,6 tỷ đồng tiền  
thuế các loại, đạt 267,5% dự toán 
pháp lệnh. 

Ông Tôn Hoài Thương, Chi 
cục trưởng CCTKV Tây Sơn - 
Vĩnh Thạnh cho hay: Năm 2023, 
CCTKV Tây Sơn - Vĩnh Thạnh 
được giao thu ngân sách 624,927 
tỷ đồng. Để hoàn thành và hoàn 
thành vượt mức chỉ tiêu tỉnh 
giao, đảm bảo thu ngân sách 
trên địa bàn, Chi cục sẽ triển 
khai quyết liệt, đồng thời nhiều 
giải pháp hỗ trợ DN, NNT; tiếp 
tục phát huy các kết quả đã có 
đồng thời chú trọng chuyển đổi 
số, đặc biệt trong lĩnh vực giám 
sát hóa đơn điện tử, thay đổi 
toàn diện phương thức quản lý, 
khai thác hiệu quả những dư địa 
còn có khả năng tăng thu.

ĐINH NGỌC

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH THUẾ

Câu hỏi: Đề nghị Cục 
Thuế tỉnh Bình Định cho 
biết, cuối năm cách phân bổ 
thuế giá trị gia tăng (GTGT) 
dùng chung cho hàng hóa 
dịch vụ chịu thuế và không 
chịu thuế GTGT xác định 
như thế nào?

Trả lời: DN có doanh thu 
hàng hóa dịch vụ thuộc diện 
chịu thuế và không chịu 
thuế GTGT, nếu không hạch 
toán riêng được thuế đầu 
vào được khấu trừ thì: Định 
kỳ tạm phân bổ khi lập tờ 
khai GTGT tháng/quý. 

Đến kỳ khai thuế tháng 
12/quý IV phải xác định số 
thuế được khấu trừ chính 
thức của năm và kê khai 
điều chỉnh ngay tại tờ khai 
tháng 12/quý IV nếu có 
chênh lệch, cụ thể như sau:

1- Tại chỉ tiêu 25 của tờ 
khai tháng 12/quý IV, căn 
cứ doanh thu, thuế đầu 
vào phát sinh của tháng 12/
quý IV để tính tạm phân 

bổ số được khấu trừ như  
thường kỳ.

2- Căn cứ tổng doanh 
thu, thuế đầu vào cả năm 
để xác định số thuế đầu vào 
được phân bổ cả năm.

3- So sánh giữa tổng số 
thuế đã tạm phân bổ (từ 
đầu năm ở các kỳ khai trước 
cộng với chỉ tiêu 25 tại tờ 
khai tháng 12/quý IV) với số 
thuế được phân bổ cả năm 
tại điểm 2:

Nếu số đã tạm phân bổ  
được phân bổ cả năm thì 
khai số chênh lệch vào chỉ 
tiêu 37 để điều chỉnh giảm 
số thuế được phân bổ.

Nếu số đã tạm phân bổ  
được phân bổ cả năm thì 
khai số chênh lệch vào chỉ 
tiêu 38 để điều chỉnh tăng 
số thuế được phân bổ.

Chi tiết theo khoản 2 
Điều 14 Thông tư 219/2013/
TT-BTC ngày 31.12.2013 của 
Bộ Tài chính.

Điện thoại hỗ trợ Cục 
Thuế: 0256-3821944
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Bình Định

TIN VẮN

Sáng 5.1, tại phiên khai mạc kỳ họp 
bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV, 
thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí 
Dũng trình bày Tờ trình về Quy hoạch 
tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 
2030 Việt Nam là nước đang phát triển 
có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung 
bình cao, tăng trưởng kinh tế dựa trên 
nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số; mô hình tổ 
chức không gian phát triển quốc gia hiệu 
quả, thống nhất, bền vững, hình thành 
được các vùng, trung tâm kinh tế, đô thị 
động lực, có mạng lưới kết cấu hạ tầng 
cơ bản đồng bộ, hiện đại; bảo đảm các 
cân đối lớn, nâng cao khả năng chống 
chịu của nền kinh tế; môi trường sinh 
thái được bảo vệ, thích ứng với biến đổi 
khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an 
ninh được bảo đảm.   

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản 
phẩm trong nước (GDP) cả nước bình 
quân đạt khoảng 7%/năm giai đoạn 
2021 - 2030, trong đó vùng Đông Nam 
Bộ tăng khoảng 8 - 8,5%/năm, vùng Đồng 
bằng sông Hồng khoảng 9%/năm. Đến 
năm 2030, GDP bình quân đầu người 
theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.

Phấn đấu đến năm 2030, GDP bình quân 
đầu người ở Việt Nam đạt khoảng 7.500 USD

Tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu 
Việt Nam là nước phát triển, thu nhập 
cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện 
đại. Các vùng phát triển hài hoà, bền 
vững, khai thác hiệu quả các tiềm năng, 
thế mạnh. Hệ thống đô thị thông minh, 
hiện đại, giàu bản sắc, xanh. Giữ gìn 
bản sắc văn hóa, phát huy những giá trị 
tốt đẹp của dân tộc. Môi trường có chất 
lượng tốt, xã hội hài hoà với thiên nhiên, 

phát triển hiệu quả theo hướng kinh tế 
tuần hoàn, kinh tế xanh, carbon thấp. 
Giai đoạn 2031 - 2050, phấn đấu tốc độ 
tăng trưởng GDP khoảng 6,5 - 7,5%/năm. 
GDP bình quân đầu người theo giá hiện 
hành đến năm 2050 đạt khoảng 27.000- 
32.000 USD. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 
2050 đạt 70 - 75%. Chỉ số phát triển con 
người ở mức rất cao, đời sống của người 
dân hạnh phúc; quốc phòng, an ninh được 
bảo đảm vững chắc.          (Theo VOV)

Phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Chiều 5.1, Quốc hội thông qua Nghị 
quyết phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ 
tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Trần 
Hồng Hà và Trần Lưu Quang với 100% 
đại biểu có mặt tán thành (481/481).

Như vậy, Chính phủ nhiệm kỳ 
2021 - 2026 hiện có 4 Phó Thủ tướng giúp 
việc cho Thủ tướng Phạm Minh Chính. 
Đó là các ông Lê Văn Thành, Lê Minh 
Khái, Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

Trước đó, sau khi Quốc hội phê 
chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng đối 
với các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức 
Đam, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình 
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 nhân 
sự thay thế, gồm Bộ trưởng Bộ TN&MT 
Trần Hồng Hà và Bí thư Thành ủy Hải 
Phòng Trần Lưu Quang. Quy trình phê 
chuẩn bổ nhiệm được thực hiện ngay 
trong buổi chiều 5.1.           (Theo VnE)

Ông Trần Hồng Hà, 
Trần Lưu Quang 
làm Phó thủ tướng

Ông Trần Lưu Quang (trái) và ông Trần Hồng Hà.
Ảnh: VNN

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy 
văn quốc gia cho biết, ngày 5.1, khu vực từ 
Hà Tĩnh đến Bình Thuận và Tây Nguyên 
có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục 
bộ có mưa to.

Dự báo đến sáng 7.1, khu vực từ Quảng 
Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên tiếp 
tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to 
và giông. Từ chiều và đêm 7.1, mưa lớn 
trên khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên 
giảm dần.

Miền Trung mưa dữ dội, cảnh báo nguy cơ lũ lụt, ngập úng

Ngày 5.1, Sở Y tế TP HCM cho hay, 
dù 2 hệ thống giám sát tại bệnh viện và 
tại cộng đồng của thành phố đều ghi 
nhận sự xuất hiện của biến thể XBB của 
chủng Omicron, tuy nhiên, chưa phát 
hiện biến thể phụ XBB.1.5 (được cho là 
lây lan nhất hiện nay). 

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật thành phố, số ca mắc mới 
trong khoảng thời gian trung tuần tháng 
11.2022 đến nay là 208 trường hợp mỗi 
tuần, thấp hơn thời gian trước đó. Số ca 
nặng điều trị tại các bệnh viện cũng có 
dấu hiệu giảm nhẹ, hiện còn 7 trường 
hợp nặng (do bệnh nền đi kèm) đang thở 
máy. Trong đó, có 4 trường hợp do bệnh 
viện tỉnh chuyển đến.

XBB là một biến thể thuộc chủng 
Omicron đã lưu hành tại 35 quốc gia trên 
thế giới từ tháng 10.2022, tại châu Á, biến 
thể này đã xuất hiện tại Singapore, Ấn 
Độ… Biến thể phụ XBB.1.5 là một nhóm 
phụ của XBB đang lưu hành tại Mỹ từ 
tháng 10.2022. Hiện chưa có bằng chứng 
cho thấy biến thể phụ XBB và XBB.1.5 
gây bệnh nặng hơn so với các biến thể 
khác của Omicron.

Theo công bố mới nhất của Tổ chức Y 
tế Thế giới, biến thể phụ XBB.1.5 đã xuất 
hiện tại 25 quốc gia trên thế giới (Mỹ, các 
nước châu Âu, Hàn Quốc,…). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP 
HCM cho biết, trước lo ngại khi Trung 
Quốc mở cửa sau thời gian dài đóng 
cửa chống dịch Covid-19 và trên thế 
giới tiếp tục ghi nhận biến thể mới, TP 
HCM sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp 
phòng chống dịch, trong đó duy trì tất 
cả các điểm tiêm chủng vắc xin phòng 
Covid-19, ngay cả trong những ngày Tết. 

(Theo Lao Động, SGGP)

 Gần 350 bộ đèn led chiếu sáng 
được lắp đặt dưới 78 cầu vượt sông, 
kênh rạch ở TP HCM, tổng kinh phí 
14 tỷ đồng. Theo Trung tâm Quản lý 
đường thủy (Sở GTVT TP HCM), đây là 
hệ thống đèn led độ ánh sáng cao (40 - 
60W), tăng tầm nhìn, giữ an toàn cho 
cầu và tàu thuyền chạy qua. Trong 
số này, có 4 cầu lớn bắc qua sông Sài 
Gòn được lắp hệ thống chiếu sáng, 

như: Thủ Thiêm, Bình Lợi mới, Bình 
Phước 1 và 2. (Theo VnE)
 Năm 2022, Hà Nội hoàn thành 

vượt kế hoạch năm các chỉ tiêu về 
phát triển nhà ở: Hoàn thành khoảng 
1,34 triệu m2 sàn nhà ở theo dự án, đạt 
109% kế hoạch; hoàn thành khoảng 
0,257 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, đạt 
135% kế hoạch. (Theo HNM)
 Cơ quan thanh tra cả nước 

đã kiến nghị chuyển 40 vụ việc về 
mua sắm thiết bị phòng, chống dịch 
Covid-19 có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật sang cơ quan điều tra để xem xét, 
xử lý theo thẩm quyền. Kết quả thanh 
tra chuyên đề liên quan mua sắm thiết 
bị y tế phòng chống dịch Covid-19 cho 
thấy có đến gần 5.000 gói thầu vi phạm 
trên tổng số gần 15.000 gói thầu.

(Theo Tuổi Trẻ)

TP HCM chưa phát hiện 
biến thể phụ XBB.1.5 
dễ lây lan nhất

Trong đó, mưa lớn nhất tập trung tại 
các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận 
với lượng mưa từ tối 5.1 đến trưa 7.1 từ 
100 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, đến ngày 
7.1, trên các sông từ Quảng Ngãi đến Ninh 
Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông 
ở mức báo động (BĐ) 1, các sông nhỏ có 
khả năng lên mức BĐ1 và trên BĐ1. Riêng 
trên sông Côn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 

dao động ở mức BĐ1 - BĐ2 (do ảnh hưởng 
của công trình thủy lợi).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh 
hưởng của mưa lớn kết hợp với lũ lên trên 
các dòng sông nên nguy cơ cao xảy ra lũ 
quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và 
ngập úng tại các khu vực trũng, thấp tại 
các tỉnh Quảng Ngãi đến Ninh Thuận. 
Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, 
sét, mưa đá và gió giật mạnh.       

         (Theo VTV.vn)

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký kết 
Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, 
lập lại hòa bình ở Việt Nam (27.1.1973 - 
27.1.2023), sáng 5.1, tại Hà Nội,Trung 
tâm Lưu trữ Quốc gia III, Cục Văn thư và 
Lưu trữ Nhà nước tổ chức Triển lãm tài 
liệu lưu trữ “Hội nghị Paris - Cuộc đàm 
phán lịch sử”.

Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, 
hình ảnh và hiện vật đang được bảo quản 
tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II và 
III; Lưu trữ Bộ Ngoại giao, Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia Việt Nam, Lưu trữ Quốc gia 
Hoa Kỳ, Lưu trữ Nga, Ban Liên lạc CCB 
Ban liên hợp quân sự - Trại Davis và một 
số nhân chứng của Hội nghị…

Hiệp định Paris mang ý nghĩa là sự 

Trưng bày 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật về 
“Hội nghị Paris - Cuộc đàm phán lịch sử”

thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa các 
mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của 

nhân dân Việt Nam.
Sau gần 5 năm với 201 phiên họp công 

khai, 45 cuộc gặp riêng cấp cao, 24 cuộc 
họp bí mật, 500 cuộc họp báo, 1.000 cuộc 
phỏng vấn, hàng trăm cuộc mít tinh ủng 
hộ Việt Nam, đến ngày 27.1.1973, Hiệp 
định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập 
lại hòa bình tại Việt Nam được ký kết 
giữa các bên tham gia. Đây là một dấu 
son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt 
Nam, là thắng lợi hết sức to lớn trên mặt 
trận ngoại giao, đánh dấu bước phát triển 
mới của cách mạng Việt Nam. Hoa Kỳ 
buộc phải rút quân về nước là điều kiện 
thuận lợi để nhân dân ta tiếp tục đẩy 
mạnh đấu tranh giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước.  (Theo Tiền Phong)

Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa dự phiên họp khai mạc cuộc hội đàm 
chính thức tại Hội nghị Paris, ngày 13.5.1968.
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Bình Định

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

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

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

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

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

Giá khởi điểm của tài sản: 4.774.339.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 900.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước 
giá 30.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn.
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, 

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

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 3.2.2023 tại Trụ 
sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 1.2.2023 đến 
17 giờ ngày 3.2.2023, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá  
hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc  
15 giờ 30 phút ngày 6.2.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.          

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

THỨ BA, NGÀY 10.1.2023: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: 
TBA Hội Tân 3. 7h15-16h45: TBA Phan Chu Trinh 2. 7h30-
1h15: 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

  
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

NGÀY VÀ ĐÊM 6.1.2023

Dự báo 
THỜI TIẾT

  

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)



11THỨ SÁU, 6.1.2023 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 thế chấp: Xe ô tô tải có mui biển số đăng ký: 77C-190.25; 
Nhãn hiệu: DONGBEN; Số loại: DB1021KM02; Màu sơn: Xanh; Số máy: 
AE6K03810387; Số khung: CAB0K2108464; Dung tích: 1051 cm3; Số chỗ 
ngồi: 2; Năm, nước sản xuất: 2019, Việt Nam; Nhiên liệu: Xăng; Tải trọng 
hàng hóa: 810 kg; Đăng ký xe có giá trị đến ngày: 31.12.2044; Hiện trạng: 
Xe đã qua sử dụng.

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

Giá khởi điểm của tài sản: 67.254.300 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
13.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 150.000 đồng; Bước giá 
5.000.000 đồng).

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

TP Hà Nội.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 16.1.2023 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 đang bảo quản và quản lý tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
9 giờ ngày 19.1.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.          

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

WHO: Dữ liệu của Trung Quốc phản ánh sai 
sự gia tăng và tử vong do Covid-19

Nhân viên kiểm dịch Hàn Quốc hướng dẫn du khách đến từ Trung Quốc làm xét nghiệm PCR tại Sân 
bay Quốc tế Incheon, phía Tây Seoul, ngày 2.1.2023.                Nguồn: Yonhap

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho 
rằng, dữ liệu Covid-19 của Trung 
Quốc cung cấp không đưa ra “bức 
tranh toàn cảnh và chính xác” về tình 
hình số ca nhập viện và tử vong tại 
quốc gia này.

Nhận định trên được đưa ra khi 
WHO gặp lại các nhà khoa học Trung 
Quốc trong ngày 5.1. Đây là một phần 
trong chuỗi các cuộc họp của WHO với 
các quốc gia thành viên để đánh giá 
chính xác tình hình Covid-19 toàn cầu.

Phát biểu trong một cuộc họp báo 
tại Geneva vào hôm 4.1, Giám đốc tình 
trạng khẩn cấp của WHO - ông Mike 
Ryan nhấn mạnh, các chuyên gia y tế 
tin rằng những con số hiện tại được 
công bố từ Trung Quốc không phản 
ánh đúng mức tác động thực sự của 
Covid-19 trong số ca nhập viện, số ca 
phải nằm chăm sóc tích cực (ICU), hoặc 
đặc biệt là về số ca tử vong.

Theo quan chức WHO, định nghĩa 
về tử vong do Covid-19 của Chính phủ 
Trung Quốc là “quá hẹp” và cho biết 
đến nay WHO vẫn chưa có dữ liệu đầy 
đủ về tình hình dịch tại Trung Quốc.

Trước đó, vào hôm 3.1, các nhà khoa 
học hàng đầu của Trung Quốc đã trình 

bày dữ liệu cho nhóm cố vấn kỹ thuật 
của WHO khẳng định không có biến 
thể vi rút mới nào được tìm thấy trong 
làn sóng dịch mới. Tuy nhiên, các quan 
chức WHO vẫn lo lắng về tính chính 

xác của dữ liệu, cho rằng “sự thiếu 
chính xác” sẽ cản trở cuộc chiến chống 
lại dịch bệnh và làm chao đảo các nền 
kinh tế toàn cầu. (Theo VOV.VN)

Trung Quốc, 
Philippines 
lập kênh liên lạc 
về Biển Đông

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp Tổng 
thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Bắc 
Kinh ngày 4.1.                                            Ảnh: AFP

Trong tuyên bố chung ngày 5.1, lãnh 
đạo Trung Quốc và Philippines đã thống 
nhất lập kênh liên lạc trực tiếp giữa bộ 
ngoại giao hai nước để giải quyết hòa bình 
các tranh chấp ở Biển Đông.

Tuyên bố chung nhân dịp Tổng thống 
Philippines Ferdinand Marcos Jr. thăm 
Trung Quốc, bao gồm 14 thỏa thuận nhằm 
hạ nhiệt căng thẳng an ninh và thúc đẩy 
hợp tác kinh tế. Hai bên đang cố gắng hàn 
gắn mối quan hệ sau phán quyết trọng tài 
vào năm 2016, trong đó tòa bác bỏ các yêu 
sách vô lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hai bên cho biết cơ chế liên lạc nhằm 
xây dựng lòng tin và cải thiện sự tin tưởng 
lẫn nhau. Cơ chế liên lạc trực tiếp sẽ kết 
nối giữa Vụ Biên giới và Đại dương của 
Bộ Ngoại giao Trung Quốc với Văn phòng 
Các vấn đề hàng hải và đại dương của Bộ 
Ngoại giao Philippines. 

Tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 4.1, 
Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và Chủ 
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái khẳng 
định hai nước sẽ tôn trọng chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ của nhau.    (Theo TTO)

Nga khẳng định nỗ lực nối lại tiến trình 
hòa bình Trung Đông

Loạt rocket do phong trào Thánh chiến Hồi giáo 
Palestine phóng đi từ Dải Gaza vào lãnh thổ 
Israel, ngày 5.8.2022.                         Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Sputnik, ngày 4.1, đặc 
phái viên của Bộ Ngoại giao Nga về 
Trung Đông Vladimir Safronkov tuyên 
bố Nga sẵn sàng tiếp tục hợp tác trong 
khuôn khổ Bộ Tứ Trung Đông bất chấp 
việc Mỹ quyết định chấm dứt tham gia 
định dạng này.

Quan chức ngoại giao Nga nhấn 
mạnh: “Việc chấm dứt đối thoại theo 
định dạng Bộ Tứ Trung Đông không 
phải là quyết định của chúng tôi. 
Ngay cả trong thực tế địa chính trị 
hiện nay, chúng tôi sẵn sàng trở lại 

hoạt động tập thể”.
Theo ông Safronkov, chính sách 

của Mỹ đối với Bộ Tứ Trung Đông 
(bao gồm Nga, Mỹ, Liên minh châu 
Âu và LHQ) là động thái tiếp tục 
loại bỏ một số định dạng đa phương 
của Washington. Hiện nhiều quốc gia 
cũng đang phản đối quyết định này 
của Mỹ

Bộ Tứ Trung Đông được thành lập 
năm 2002 nhằm tăng cường các nỗ lực 
thúc đẩy tiến trình hòa bình tại khu vực 
đầy bất ổn này.                 (Theo TTXVN)

Các tàu chiến của hải quân Hàn Quốc tham gia tập 
trận bắn đạn thật.                                   Nguồn: Yonhap

Hải quân Hàn Quốc ngày 4.1 đã tiến 
hành tập trận bắn đạn thật lần đầu 
tiên trong năm mới 2023, nhằm phô 
trương sức mạnh hải quân trước mối 
đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ 

Ukraine nói hơn 
60% TP Bakhmut 
bị phá hủy

Một tòa nhà bị hư hại do giao tranh tại TP Bakhmut, 
tỉnh Donetsk tháng 12.2022.                      Ảnh: Reuters

Quan chức Ukraine cho biết hơn 60% 
TP Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk đã bị 
phá hủy trong bối cảnh lực lượng Nga 
tiếp tục nỗ lực tiến công.

“Đối phương cố gắng tiến vào thành 
phố song chưa làm được. Dù tiến được 
bao nhiêu, họ cũng bị đẩy lùi về vị trí cũ 
bên ngoài ranh giới của thành phố”, ông 
Pavlo Kyrylenko, lãnh đạo tỉnh Donetsk do 
Ukraine bổ nhiệm, ngày 4.1 thông báo.

Ông Kyrylenko nói hơn 60% TP 
Bakhmut đã bị phá hủy trong giao tranh, 
2 thường dân thiệt mạng trong vụ pháo 
kích ngày 4.1. “Đối phương đang ở khu 
vực bị phá hủy với địa hình bằng phẳng, 
điều này góp phần gây ra tổn thất nhân sự 
to lớn của họ”, ông Kyrylenko tuyên bố.

Nga chưa bình luận về thông tin của 
quan chức Ukraine. (Theo VnExpress.net)

TIN VẮN

 Từ ngày 4.1, Đại sứ quán Mỹ tại 
Cuba đã nối lại đầy đủ các dịch vụ cấp 
thị thực nhập cảnh cho người dân Cuba, 
5 năm sau khi cơ quan này đóng cửa liên 
quan đến tranh cãi về vấn đề sức khỏe của 
các nhân viên ngoại giao Mỹ tại quốc gia 
vùng Caribe này.
 Sáng 5.1, Bộ Quốc phòng 

Australia thông báo quyết định của 
Chính phủ về việc nâng cấp hệ thống 
tên lửa chiến lược của nước này với 
ngân sách gần 2 tỷ đô la Australia 
(AUD) để mua các hệ thống tên lửa 
của Mỹ và Na Uy.
 Pháp sẽ chuyển xe tăng hạng nhẹ 

sản xuất nội địa AMX-10 cho Ukraine, 
trở thành thành viên đầu tiên trong 
NATO gửi xe tăng phương Tây cho Kiev.
  Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov 

của Hải quân Nga trở thành tàu chiến 
đầu tiên mang tên lửa hành trình siêu 
thanh Zircon bắt đầu thực hiện nhiệm vụ 
tác chiến.               (Theo VOV.VN, TTXVN)

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật 
đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên

phía Triều Tiên.
Cuộc tập trận hải quân thường 

niên diễn ra tại vùng biển ngoài khơi 
bờ biển phía Đông, phía Tây và phía 
Nam Hàn Quốc, nhằm kiểm tra trạng 
thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng 
hải quân nước này.

Cuộc tập trận có sự tham gia của các 
tàu chiến chỉ huy và binh sĩ từ Hạm đội 
1, 2 và 3 của Hải quân Hàn Quốc.

Để phục vụ cuộc tập trận “cường độ 
cao”, Hải quân Hàn Quốc đã huy động 
13 tàu, trong đó có tàu khu trục lớp 
KDX-I, Eulji Mundeok, lượng giãn 
nước 3.200 tấn, và 4 máy bay, nhằm 
mục đích tăng cường năng lực thực 
thi nhiệm vụ của mỗi hạm đội, từ đó 
bảo vệ các khu vực hoạt động hàng 
hải của những hạm đội này.     

 (Theo Vietnam+)


